Haberler :

TÜRK TARIH KURUMU'NUN GENEL KURUL
TOPLANTILARI
3 ARALIK 1951 TARIHLI OLA~ANÜSTÜ TOPLANTI
Türk Tarih Kurumu'nun Genel Kurulu yeni tüzük tasar~s~ n~~ görü~mek amaciyle 3 Aral~k 1951 Pazartesi günü saat ~~ o.3o da Ankara'daki Kurum merkezinde ola~anüstü bir toplant~~ yapm~~t~r. Toplant~y~~Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. ~emseddin
Günaltay açm~~, yoklama yap~larak ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~~ndan konu~malara ba~lanm~~t~r. Genel Kurul Ba~kanl~~~na Tevfik B~y~ko~lu, Ikinci Ba~kanl~~a Re~it Safvet Atabinen, kâtipliklere de Doçent Dr. Ayd~n Say~l~~ ve Doçent
Dr. Halil Inalc~k seçilmi~~ve Yönetim Kurulu taraf~ndan haz~rlanm~~~olup bas~lm~~~nüshalar~~daha önce üyelere da~~t~lm~~~bulunan tüzük tasar~s~n~n görü~ülmesine ba~lanm~~t~r. Ö~leden önce ve ö~leden sonra iki oturumda tasar~n~n ancak
iki bölümü konu~ulabilmi~, vakit geçmi~~oldu~undan ertesi günü saat ~~ o da toplan~lmak üzere oturuma son verilmi~tir.
4 Aral~k Sal~~günü saat ~~o da toplant~ya Ikinci Ba~kan Re~it Safvet Atabinen'in
ba~kanl~~~nda ba~lanm~~t~r. Bu oturumda tüzü~ün geri kalan maddeleri konusularak kabul edildikten sonra yeni tüzük gere~ince üyeler Eski Ça~, Orta Ça~~ve
Yeni Ça~~olmak üzere üç ihtisas koluna ayr~lm~~lard~r.
Belleten'in iki k~sma ayr~lmas~~üzerinde baz~~teklifler olmu~sa da bu meselenin gelecek Genel Kurul'da görü~ülmesine kadar verilmi~tir.
Daha sonra tüzük gere~ince yap~lmas~~ icap eden Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divan~~seçimlerine geçilerek: Denetleme Kuruluna Prof. ~inasi Altunda~,
Prof. Hamid Sadi Selen, Faik Re~it Unat, Haysiyet Divamna Re~it Safvet Atabinen,
Tevfik B~y~kl~o~lu, Doçent Afif Erzen, Aziz Ogan ve Prof. Cemal Tukin gizli oyla
seçilmi~lerdir.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir ~ey olmad~~~ndan Genel Kurul toplant~s~na saat 17 de son verilmi~tir.
Bu toplant~da kabul edilen Kurumun yeni tüzu~ü a~a~~dad~r :
Türk Tarih Kurumu Anatüzü~ü
I — KURUM'UN ADI VE MERKEZI
MADDE I — Büyük kurtar~c~~ Atatürk'ün yüksek himayeleri alt~nda 12 Nisan 1931 tarihinde Ankara ~ehrinde "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" unvan~~ ile
kurulan derne~in ~~ 935 y~l~nda ad~~"Türk Tarih Kururnu'na çevrilmi~tir.
Kurum'un merkezi Ankara'dad~r.
MADDE 2 — Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün eseridir.
MADDE 3 — Kurum'un kurucular~~ ~unlard~r :
Akçura, Prof. Yusuf ( 876--~ g35)
Arsal, Prof. Sadri Maksudi (~air Nigâr soka~~~No. 53, ~i~li, T.C.)
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Atabinen, Re~it Safvet (Cumhuriyet Caddesi No.135, Beyo~lu, T.C.)
B~y~kl~o~lu, Tevfik (K~z~ltoprak, Yenikö~k No. 222, ~stanbul, T.C.)
Çambel, Hasan Cemil (Yeni~ehir, Bilge soka~~~No. 1, Ankara, T.C.)
Ç~nar, Vas~f ( 892-1935)
Eldem, Dr. Halil Edhem (1861-1938)
Günaltay, Prof. ~emseddin (Yeni~ehir, Cihan soka~~~No. 5, Ankara, T.C.)
inan, Afet (Yeni~ehir, Müdafaa caddesi No. 4, Ankara, T.C.)
Ko~ay, Dr. Hâmit (Bahçelievler, 24. sokak No. 1, Ankara, T.C.)
Özden, Dr. Rag~p Huhisi (1893-1943)
Özer, Prof. Yusuf Ziya ( 87o-1947)
Dr. Re~it Galip ( ~~893- ~~934)
Samih R~fat (1874-1933)
Uzunçar~~l~, /mail Hakk~~(Kad~köy, Halita~a Caddesi No. 71, ~stanbul, T.C.)
Ymanç, Mükrimin Halil (Laleli, ~stanbul, T.C.)

II — KURUM'UN KONUSU VE AMACI
MADDE 4 — Kurum'un amac~~Türk Tarihi ile Türkiye Tarihini ve bunlarla
ilgili konular~~incelemek ve elde edilen sonuçlar~~ her türlü yollarla yaymakt~r.
Kurum bu amac~na eri~mek için a~a~~daki yolda çal~~~r :
Türk ve Türkiye tarihi kaynaklar~n~~ara~t~r~r ve inceler; bunlar~~ve bunlarla
ilgili ilmi de~erde monografileri, çe~itli eserleri ve dergileri yay~nlar.
Türk ve Türkiye tarihine dair kaynak ve tetkikleri türkçeye tercüme ve
ne~reder.
Yeni bulu~lar~~ve ilmi konular~~ tebli~~ve münaka~a etmek üzere toplant~lar yapar ve kongreler tertip eder.
Türk ve Türkiye tarihini ayd~nlatm~ ya yarayacak belge ve malzemeyi
elde etmek için gereken yerlere inceleme, kaz~~ ve bunlarla ilgili ara~t~rmalar yapmak üzere gereken kimseleri tek olarak veya heyet halinde gönderir.
MADDE 5 — Kurum gerekli hallerde yurt içinde ve d~~~ nda yabanc~~ ilmi
kurumlarla ara~t~rma ve yay~n hususunda i~birli~i yapabilir. Kurum yerli ve yabanc~~ilmi te~ekküllere üye olabilir, bunlara temsilci gönderebilir ve kongrelere kat~labilir. Bu nevi ilmi te~ekküllerle i~birli~i yapmak, bunlara temsilci göndermek ve
kongrelere i~ tirak etmek bahis mevzuu olunca, davete icabet edilip edilmiyece~i
ve kimin delege olarak gönderilece~i hakk~ nda kollardan bir veya birden fazlas~n~~
ilgilendiren hususlarda ilgili kol veya kollar taraf~ndan, Kurum'un bütün üyelerini
ilgilendiren hususlarda Genel Kurul taraf~ ndan karar verilir. Delegeler gizli oyla
seçilir. Ancak Kurum'un kollar~ ndan birden fazlas~n~~ilgilendiren davetlerde bütçe
imkans~zl~klar~~kar~~s~nda tercih hakk~~Genel Kurula aittir. Genel Kurul üyelerinin
oylar~, icab~nda yaz~l~~olarak da al~nabilir.
III — ÜYELER
MADDE 6 — Kurum'un dördüncü maddede geçen amaçlar~na hizmet ede-

bilecek zatlar, hangi uyruktan olursa olsun, Kurum'un asli, fahri veya muhabir
üyeli~ine a~a~~daki ~artlarla kabul olunabilirler :
a) Asli üyeler Türk ve Türkiye tarihinde Türklerin hizmetini aramak yolundaki ilmi objektiviteyi esas tutan Atatürk ülküsüne ba~l~~olmal~d~rlar.
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b) ~lmi de~er ta~~yan ara~t~rmalar ve eserler yaymlam~~~bul~mmahd~rlar.
MADDE 7 — Kurum'a üye olmak için aday~n ihtisas~~ile ilgili iki asil üyenin,
adaym ilmi de~erini belirten, tahlili bir raporla teklifi lâz~md~r. Yönetim Kurulu
bu teklifi Genel Kurulun ilk toplant~s~na sevkeder. Genel Kurul karar~n~~gizli oyla
verir.
MADDE 8 — Kurum'a yard~mda bul~manlara veya çe~itli yollarla ilme hizmet edenlere Genel Kurul karariyle ~eref üyeli~i verilir.
MADDE 9 — Kurum'dan istifa yoluyla ç~k~labilir. Kurum'un manevi ~ahsiyetini incitecek yay~n ve hareketlerde bulunanlarla haysiyet ve ~eref k~r~c~~bir suçtan dolay~~mahküm olanlar, ilmi haysiyetle telifi kabil olmayan hareketlerde bulunanlar, Yönetim Kurulu tarafindan Haysiyet divanma verilirler. Haysiyet divan~~üyelikten ç~karma karar~~verdi~i takdirde, ilgilinin Genel Kurula ba~vurma~a
hakk~~vard~r. Genel Kurulun karar~~kesindir.
IV — TE~KILAT
A) Genel Kurul
MADDE I O — Kurum'un asli üyeleri Genel Kurulu te~kil ederler. Genel
Kurul her bütçe y~l~nm ilk iki ay~~içinde y~ll~k toplant~s~n~~yapar. Bu toplant~da
Yönetim Kurulunun y~ll~k çah~ma raporunu, denetleme kurulunun y~ll~k hesap
raporunun inceler ve Yönetim Kurulunun ibras~~hususunda karar verir. Yönetim
Kurulu tarafmdan haz~rlanan bütçe tasar~sm~~müzakere ederek kabul ve tasdik
eder. Yönetim ve Denetleme Kurullar~~ve Haysiyet Divan~~seçimleriyle tüzü~ün
gerektirdi~i di~er seçimleri yapar, sair hususlar hakk~nda gerekli kararlar~~verir.
Genel Kurul icab~~halinde Yönetim Kurulunun daveti veya Kurum üyelerinden be~te birinin teklifi veyahut Denetleme Kurulunun gösterece~i lüzum
üzerine ola~anüstü toplant~lara da ça~~nlabilir.
B) rönetim Kurulu
MADDE I I — Türk Tarih Kurumun'un her y~l Genel Kurul taraf~ndan seçilen 7 üyeden mürekkep bir Yönetim Kurulu vard~r. Bunlar, aralar~ndan bir
Ba~kan, iki Asba~kan, bir Genel Sekreter, bir de Sayman seçerler. Yönetim Kurulu
Ba~kan~~ayn~~zamanda Kurum'un ba~karnd~r. Seçilen yedi üyeden sonra en çok oy
alan 3 üye Yönetim Kurulunun yedek üyeleri say~l~rlar. ~nhilâl vukuunda bunlardan en çok oy alan Yönetim Kurulu üyesi olur. Yönetim Kurulu tüzük gere~ince
kendisine verilmi~~olan i~lerle, Genel Kurulun verece~i direktiflere göre Kurum'un
ilmi, idari ve mali i~lerini yönetir. Senetlerde, mukavelelerde biri sayman olmak
üzere Yönetim Kurulundan üç ki~inin imzas~~bulunur. Genel Sekreter Kurum'un
hükümet nezdinde, mahkemelerde ve üçüncü ~ah~slara kar~~~mesul murahhas~d~r.
C) Kollar
MADDE 12 — Kurum üyeleri, Kurum'un ilmi mesaisini tanzim etmek üzere
Eskiça~, Ortaça~~ve Yeniça~~adiyle üç kola ayr~l~rlar. Her üye kendi ilmi dal~na
göre ancak bir kolun çal~~malar~nda oy sahibidir. Isteyenler di~er kollarm çal~~malar~na da kat~labirler, fakat oya i~tirak edemezler.
Kollar Yönetim Kurulunca haz~rlan~p Genel Kurulca kabul edilen bütçede
kendi ihtisas alanlar~na giren yay~n, ara~t~rma ve kaz~~i~lerine ayr~lan ödeneklerin
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sarf yerlerinin müfredat~n~~tesbit suretiyle tayin ederler ve be~inci maddede bildirilen i~leri yaparlar. Yönetim Kurulu kollar~n bu konulardaki kararlar~n~~yürütür.
Denetleme Kurulu
MADDE 13 — Kurum'un hesaplar~n~~ bütün y~l içinde incelemek yetkisini
haiz olan ve her y~l Genel Kurulun alelade toplant~s~nda seçilen üç ki~ilik bir Denetleme Kurulu vard~r. Bunlar raporlar~n~~ y~l sonunda Genel Kurulun tasvibine
sunarlar. Y~ l içinde gerekli gördükleri hususlarda Yönetim Kurulunun dikkatini
çekebilecekleri gibi, icab~ nda durumu arz için Genel Kurulu ola~anüstü toplant~ya da ça~~rabilirler. Denetleme Kurulu lüzum görürse d~~ar~dan bir veya iki
mütehass~s da davet edebilir.

Haysiyet Divan~~
14 — Kurum'un her y~l Genel Kurul taraf~ndan seçilen be~~ki~ilik
bir haysiyet divan~~ vard~r; haysiyet divan~na ayr~ca iki yedek üye seçilir.
MADDE

~ubeler
MADDE 1 5 —

Kurum'un ~ubeleri yoktur.
G) Müteferrik Hükümler

MADDE 16 — Kurum'un geliri tesis, yard~m ve ba~~~larla üye aidat~ndan
yay~n sat~~lar~ndan ve Kurum müesseselerinin gelirlerinden toplan~r.
MADDE 1 7 — Kurum'un asli üyeleri y~lda 300 kuru~~aidat verirler.
MADDE 18 — Kurum'un anatüzü~ü Yönetim Kurulunun veya üyelerden
be~te birinin teklifi ve Genel Kurulun üçte iki ço~unlu~unun karar~~ile de~i~tirilebilir.
MADDE 19 — Kurum'un feshi halinde bütün menkul ve gayri menkul mallar~~Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ile Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümleri profesörlerinin ve fesih tarihinde mevcut Kurum üyelerinin Ankara'da tesis edecekleri hükmi ~ahsiyeti haiz bir Enstitüye, Türk Tarih Kurum'unun amac~ na hizmet etmesi ~artiyle, intikal eder.

28 MART 1952 TARIHLI YILLIK TOPLANTI
Türk Tarih Kurumu'nun normal y~ll~ k toplant~s~~ 28 Mart 1952 Cuma günü
saat onda, Ankara'da Kurum merkezinde yap~ld~. Toplant~y~~Yönetim Kurulu
Ba~kan~~Ord. Prof. ~emseddin Günaltay açt~. Yoklama yap~larak ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~~ndan Ba~kan tüzük gere~ince Genel Kurul görü~melerini idare
etmek üzere bir Ba~kan, bir ikinci Ba~kan ve iki Sekreter seçilmesini teklif etti.
Ba~kanl~~a Prof. Ömer Lutfi Barkan, ikinci Ba~kanl~~a Bay Tevfik B~y~kl~o~lu
Sekreterliklere Doçent Dr. Tayyib Gökbilgin ve Doçent Dr. Bahad~r Alk~m seçildiler.
Görü~melere birinci Ba~ kan Profesör Ömer Lütfi Barkan'~n ba~kanl~~~nda
ba~land~ . Gündemin 6 ve 7 nci maddelerinin en sona al~nmas~~ hakk~ndaki teklif
<~ya konarak kabul edildi.
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Prof. Sadri Maksudi Arsal gündeme "Istanbul'un fethi ve Türk Tarih Kurumu'nun bu husustaki vazifeleri" ba~l~~~~alt~ nda yeni bir madde ilâvesini teklif etti.
Bu teklifin üye tekliflerinden önce görü~ülmesi uygun görüldü.
Bay Faik Re~it Unat kollar~n haz~rlad~klar~~yönetmeliklerin Genel Kurulda
görü~ ülebilmesi için gündeme bir madde eklenmesini teklif etti. Bunun üzerine
konu~ ularak böyle bir maddenin gündeme al~nmas~~ kabul edildi.
Geçen toplant~~tutanak özeti okunarak oldu~u gibi kabul edildi.
Yönetim Kurulunun 1951 y~l~na ait çal~~ ma raporu ile Denetleme Kurulu
raporu okundu. Raporlar üzerindeki konu~malara ö~leden önce ve sonra devam
edildi. Muhtelif tenkitlere Yönetim ve Denetleme Kurullar~~ ad~na cevaplar verilerek raporlar~n kabulü oya sunuldu, ekseriyetle kabul edilerek Yönetim Kurulu
ibra edildi.
Bütçe Komisyonuna Prof. Halil Demircio~lu, Prof. Osman Turan, Bay Faik
Re~it Unat seçildiler.
Seçimlere geçilerek Yönetim Kuruluna, Ord. Prof. ~emseddin Günaltay, Prof.
Ekrem Akurgal, Prof. Sedat Alp, Prof. Halil Demircio~lu, Prof. Ömer Lütfi Barkan,
Prof. ~inasi Altunda~, Prof. Afet Inan, yedeklere de Prof. Enver Ziya Karal, Prof.
Osman Turan ve Bay Faik Re~it Unat; Denetleme Kuruluna Prof. Hamit Sadi
Selen, Prof. Halil Inalc~k ve Prof. Remzi O~uz A~-~k Yedeklere Prof. Osman Turan,
Prof. Hikmet Bayur ve Prof. Ayd~n Say~l~ ; Haysiyet Divan~na Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Bay Tahsin Öz, Bay Aziz Ogan, Prof. Cemal Tukin, Prof. Hikmet
Bayur yedeklere Prof. Hâmid Ongunsu, Prof. Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~seçildiler.
Bütçe Komisyonu vazifesini bitiremedi~inden bütçenin 29 Mart Cumartesi
günü ö~leden sonra yap~lacak toplant~da görü~ülmesine karar verilerek Yönetim
Kurulu ile üyelerin tekliflerine geçildi. Bir müddet müzakereye devam edildi ise
de vakit geçmi~~oldu~undan oturuma son verildi.
29 Mart 1952 Cumartesi günü saat 15.30 da konu~malara ikinci Ba~kan Bay
Tevfik B~y~kho~lu'nun Ba~kanl~~~~alt~nda ba~lanarak üye tekliflerinin görü~ülmesine devam edildi.
Istanbul'un 500 üncü fetih y~l dönümü münasebetiyle ~imdiye kadar neler
yap~ld~~~~ve neler yap~labilece~i meselesi üzerinde konu~uldu. Prof. Osman Turan'~n "1952 y~l~~bütçesinde ilmi çal~~ malara ayr~lan ödene~in evvela Istanbul fethine
ayr~lmas~ , para artarsa di~er faaliyetlere verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi" hakk~ ndaki takriri kabul edildi.
Bu arada 1953 y~l~ nda Istanbul'da Be~inci Türk Tarih Kongresinin toplanmas~~uygun görüldü. Fetih ile ilgili yay~nlar~~idare etmek üzere a~a~~daki üyelerden mürekkep bir komisyon seçildi : Prof. ~inasi Altunda~, Prof. Cemal Tukin,
Doçent Dr. Tayyib Gökbilgin, Prof. Halil Inalc~k, Prof. Hamid Sadi Selen, Prof.
Mükrimin Halil Y~ nanç Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Osman Turan.
Bundan sonra Kurum'un kuruldu~u gündenberi Ba~sekreterli~ini yapmakta
olan Bay Ulu~~I~demir'in Türk Tarih Kurumu'nun ~eref üyeli~ine seçilmesi hakk~nda verilen ve Yönetim Kurulunca kabul edilerek Genel Kurulun tasvibine
sunulan a~a~~daki teklif okundu :
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Yirmibir y~ldanberi Kurumumuzun Ba~sekreterli~ini yapan ve muvaffak
bir te~kilâtç~~olarak Kurumumuza büyük hizmetler eden Ulu~~I~clemir'e Türk
Tarih Kurumu ~eref üyeli~inin tevcihini teklif ederiz.
Bu hususlardan ba~ka Ulu~~~~demir'in Yeni Ça~~Türk tarihine ait ilmi ve
k~ymetli ne~riyat~~mevcuttur. "Kuleli Vakas~~hakk~nda bir ara~t~rma" adl~~ ar~iv
malzemesine göze haz~rlanm~~~tetkiki (Ankara 1937) Avrupa'da dahi dikkati çekmi~~orijinal bir etüdtür. Berlin Prusya Ilimler Akademisi Müdürü Prof. Dr. Helmuth Scheel, Orientalische Litteraturzeitung dergisinin 1939 y~l~~ ikinci say~s~nda bu
eser hakk~nda yazd~~~~çok takdirkâr tenkidin sonunda aynen ~öyle demektedir :
"Bu ara~t~rma genç bir Türk âliminin tarihi ara~t~ rma sahas~nda elde etti~i gayet
güzel bir neticedir. Eser fevkalâde iyi -bilhassa metod bak~m~ndan çok iyi- tanzim
edilmi~tir. Müellifin yak~ n zamanda Türkiye siyasi tarihinin ara~t~r~lmas~ nda mühim olan çal~~malar~n~~ ne~redece~ini ümit ederiz."
Ulu~~t~demir ayr~ ca Atatürk'ün Anafartalar muharebelerine ait hat~ralar~'m
vak~fane bir giri~~ile ne~retti~i gibi (Belleten 28), ayl~ k Ansiklopedinin I. cildinde
Atatürk, Mehmet Emin Yurdakul, Re~it Galip, Cevdet Pa~a hakk~nda k~ymetli
biyografilerle Türk Tarih Kurumu maddesini yazm~~, Halil Edhem Eldem'in
Türk Tarih Kurumu'na hediye etti~i Türk-Islâm devri kitabeleri estampajlar~m
ne~rederek (Belleten 16) bu sahada da ilme faydal~~ olmu~tur. Bu vesile ile derin
sayg~lar~m~z~~ sunar~z.
PROF.

E. Z. KARAL

DOÇENT.

H. INALCIK

PROF. AFETINAN

PROF.

B. S. BAYKAL

PROF. HIKMET BAYUR

Teklif üzerinde görü~meler yap~ld~ ktan sonra gizli oya müracaat edilerek 1
oy muhalife kar~~~28 oyla Ulu~~t~demir'e Türk Tarih Kurumu'nun ~eref üyeli~i
tevcih edildi.
Vakit geçmi~~oldu~undan 30 Mart Pazar günü ö~leden sonra saat 14.30 da
toplan~lmak üzere oturuma son verildi.
3o Mart 1952 Pazar günü saat 14.45 de oturum ikinci Ba~kan Tevfik B~y~kho~lu'nun ba~kanl~~~nda aç~ld~.
Bütçe komisyonu vazifesini bitirmi~~ve bütçeyi getirmi~~oldu~undan müzakeresine ba~land~.
Bütçe yönetmeli~inde geçen hükümlerin ço~u umumi prensiplere ait oldu~undan bunlar~n bir içyönetmelik yap~larak oraya al~nmas~~muvaf~k olaca~~~ileri sürüldü. Bu fikir kabul edildi. Bütçenin tümü oya konarak kabul edildi. Bu arada
1953 y~l~~bütçe tasar~s~n~ n daha önceden raporla birlikte üyelere da~~t~ lmas~~istendi,
oya konarak muvaf~k görüldü.
Kültepe tabletleri meselesi görü~üldü. Meselenin bir anla~ma havas~~içinde
halledilebilmesi için kaz~~Direktörü Doçent Tahsin ozgüç'e mektup yaz~ lmas~~
uygun görüldü.
Vakit geçmi~~oldu~undan Pazartesi günü saat onda toplan~ lmak üzere oturuma
son verildi.
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31 Mart 1952 Pazartesi günü saat ~~ o da oturum ikinci Ba~kan Tevfik B~y~kho~lu'nun Ba~kanl~~~ nda aç~ld~ . Kurum üyelerinden rahmetli Prof. Behçet Gücer'in hat~ras~~ için bir dakika süld~ t edildikten sonra konu~malara geçildi.
Belleten'in 1952 y~l~ nda da eskisi gibi Ba~sekreter Ulu~~i~demir taraf~ndan
yay~nlanmas~~için kendisine yetki verildi.
Üyelerden Bay Re~it Saffet Atabinen evvelki Yönetim Kuruluna devaml~~
çal~~malar~ ndan dolay~~ Genel Kurulca te~ekkür edilmesini ve yeni Yönetim Kuruluna da ba~ar~~dileklerinin bildirilmesini teklif etti. Teklif kabul edildi.
Ekseriyet kalmad~~~ ndan Yönetmeliklerin 2 May~s'ta yap~lacak ola~anüstü
toplant~da görü~ ülmesi uygun görülerek Genel Kurul toplant~s~na son verildi.
TÜRK TAR~H KURUMU'NUN I . I . I 95 ~~DEN 31.3(11.195 ~~ TAR~H~NE
KADAR B~ R YILLIK ÇALI~MA L ARI HAKKINDA YONET~~M KURULU
RAPORU
Genel Kurul'un Say~n Üyeleri,
Kurumumuzun son bir y~ll~ k çal~~malar~ na ait raporumuz~~~ yüksek kat~n~za
sunuyoruz :
MAL~~DURUM
Kurumumuzun 1951 y~l~~ geliri, 32.749 lira 29 kuru~u 1950 y~l~ndan artan
gelir fazlas~ , 50.000 liras~~ hükümet yard~m~ , 14.0.000 liras~~ Atatürk tesisi geliri,
12.140 lira 5 kuru~u yay~ nlar geliri, 267 liras~~ üye aidat~ , 15.961 lira 63 kuru~u
faizler, 1753 lira 91 kuru~u di~er gelirler olmak üzere 252.871 lira 88 kuru~tur.
Bu gelilerden 68.491 lira 39 kuru~ u memur, uzman ve hizmetlilerin ayl~klariyle sigorta primleri ve çocuk zamlar~na, 16.740 lira 50 kuru~u yol paralar~~ ve
hizmetlilerin elbise bedelleriyle Kurum daimi memurlar~n~ n tasfiye edilen emeklilik tazminatlar~ na, 7094 lira 72 kuru~ u k~rtasiye, demirba~, posta, telgraf, telefon
ile türlü giderlere, 58.788 lira g kuru~ u telif ve tercüme ücretleriyle bask~~malzemesi ve bask~~ i~lerine, 8.008 lira 33 kuru~ u kitap ve dergi bedelleriyle cilt i~lerine,
19.210 lira 48 kuru~u kaz~ lara, 136 lira 26 kuru~ u kongre ve sergilere, 1.179 lira
34 kurusu tesisata, 6.5oo liras~~ da in~as~~ mukarrer Kurum binas~n~n proje i~lerine
harcanm~~ , bu suretle giderler toplam~~ 186.149 lira ii kuru~~tutmu~tur. Gelirlerden geri kalan 66.722 lira 77 kuru~ tan 12.148 lira 15 kuru~ u Bas~mevi demirba~lar~~
hesab~na al~nm~~ , 54.574 lira 62 kuru~ u da 1952 bütçesine gelir yaz~lm~~t~r.
Bu raporumuzun sonuna ekledi~imiz bilançoda görülece~i üzere 1952 y~l~na
1.295.242 lira 07 kuru~~k~ yrnetinde Kurum varl~~~~devredilmi~ tir. Bu yeküna küildir.
tüphanemize ba~~~~veya mübadele suretiyle gelen kitaplar~n de~eri dahil de~
k
göstermektedir.
bir
fazlal~
~~
la
nazaran
78.047
lira
14
kuru
Bu yekün geçen y~
YAYIN ~~LERI
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~nlanm ~~ t~ r :
~ - AL~~FUAD TÜRKGELD~~ : Görüp i~ittikkri~n (ikinci bask~ ).
FEVZ~YE ABDULLAH TANSEL : Ziya Gökalp kililiyal~~ I, ~iirler ve halk masallar~.
HAMIT Z ÜBEYR KO~AY : Alaca-Hayük kaz~s~~1937-39 raporu.
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HASAN EREN VE HALAS~~KUN : Türk Dili ve Tarihi Hakk~nda Ara~t~rmalar.
HÂM~T ZÜBEYR KO~AY : Anadolu'nun etnografya ve folkloruna dair malzeme

Alaca-Höyük.

~EMSEDD~N GÜNALTAY : Talan ~ark IV, Ikinci bölüm. Romal~lar zaman~nda
Kapadokya, Pont ve Artaksait k~ralhklart.
YUSUF HIKMET BAYUR : Türk Inkildb~~ Tarihi IL cilt, III. bölüm.
~SMAIL HAKKI UZUNÇAR~IL1 : Osmanl~~ Tarihi IlL cilt, L bölüm.
g- Belleten, Say~~: 56-59.
~u eserlerin bas~m~~bitmek üzeredir :
IV. Türk Tarih Kongresi zab~tlar~.
HIKMET BAYUR : Türk ~nk~ lâbl Tarihi IL cilt, IV. bölüm.
Belleten, Say~~: 6o
Bu y~l içinde ~u eserin telif hakk~~sat~n al~narak bas~lmas~ na karar verilmi~tir :
1— TAHSIN OZGÜÇ Kültepe Kaz~s~~1949 Raporu.
DÜNYA TARIHI

Bu y~l içinde dünya tarihinden yaln~z Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~lfrun
Osmanl~~Tarihi'nden III. cilt, I. bölüm yay~nlanabilmi~ tir. Böylece bu senden
~imdiye kadar 12 cilt bas~lm~~~oluyor. Bu y~ l bu senden Prof. ~
evket Aziz Kansu
"insanl~ '4~n kaynaklar~~ve ilk medeniyetler" adl~~eserinin ikinci cildinden bir k
~s~m
müsveddeleleri kuruma teslim etmi~~ve Doçent Dr. Mehmet Köymen Büyük Selçuklular Tarihinin birinci cildini bitirerek vermi~ tir. Bu eserlerden birincisi henüz
tamamlanmad~~~~için tetkike verilmemi~~ise de, ikincisi tetkik edilmek üzere Orta
Ça~~Koluna verilmi~ tir. Halen bu senden dört cildin bask~~i~
leri devam etmektedir.
BASIMEVI

1951 y~l~~ba~~ ndan itibaren bütçe ve muhasebesi Kurum'dan ayr~larak
müstakil bir Kurum tesisi haline getirilen bas~mevimizin bu y~l içindeki çal~~ malar~n~n
sonucu ~udur :
Bas~mevimiz y~ l içinde 33.417 lira 5o kuru~lu~u Kuruma, 18.636 lira 36 kuru
~lu~u da d~~ar~ya ait olmak üzere 52.053 lira 86 kuru~luk bask~~ i~i
yapm~~t~r. Müteferrik gelirlerden elde etti~i has~ lat ile birlikte bas~ mevinin gelir toplam~~
54.590
lira 72 kuru~ tur. Buna kar~~l~k ücret ve i~letme masraf~~olarak giderler toplam
~~
48.982 lira 66 kuru~tur. Aradaki 5.608 lira 6 kuru~~bas~ mevinin kân olarak gözükmekte ise de, 134 bin küsur lira olan bas~mevi demirba~lanna ilk defa olarak bu
y~l % ~~o hesabiyle 13.451 lira 20 kuru~~amortisman ay~rd~~~m~
zdan hakikatte bilinçomuzu 7.843 lira 14 kuru~~zararla kapatm~~~bulunuyoruz.
Bas~mevimizin bugünkünden çok fazla i~~yapmas~~mümkün ise de, yerimizin
darl~~~~dolay~siyle lüzumlu baz~~makineleri alamam~~~olmam~
z, el dizgisinden makine dizgisine geçi~imiz s~ras~nda baz~~elemanlar~m~z~~kadromuzda tutmaya mecbur olu~ umuz ve nihayet Monotype makinemizin yapt~~~~baz~~
ar~zalar ve Fakültenin um~uni elektrik enstelasyonunun makinelerimizi tam rand
~manla i~letmeye
kâfi gelmeyi~i yüzünden ancak 200 i~~günü çal~~~lm~~~olmas~~
bizi daha fazla i~~yapmaktan al~ koymu~ tur. Önümüzdeki y~lda bu zarar~~telaf edece~
imizi ummakla
beraber bas~mevinin Kurum için verimli bir hale gelmesi ancak yeni binas
~na yerle~ mesi ve lüzumlu makinelere sahip olmas~~
sayesinde mümkün olacakt~r.
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KÜTÜPHANE

Bu y~ l içinde kütüphanemize 164 ü sat~n al~ nmak 34ü mübadele ve hediye
yolu ile 505 cilt eserle 3 fotokopi ve 2 yazma eser, 77 si sat~n al~ nmak, 295 i mübadele
ve hediye yolu ile 362 dergi gelmi~tir. Bu suretle kütüphanemizin kitap say~s~,
dergi, gazete ve haritalarla yazmalar hariç, 31.245 cildi bulmu~tur.
Bu y~ l içinde 427 kitap, 589 dergi, 28 gazete koleksiyonu olmak üzere ~ o44
eser ciltlenmi~tir.
KAZILAR

Bu y~l yap~lan kaz~lar ve ara~t~rmalar ~unlard~r :
Orta Anadolu ve Isparta bölgesinde paleontoloji ve Prehistorya ara~t~rmalar~.
Kültepe kaz~s~.
Karatepe kaz~s~.
Side kaz~s~.
Sinop kaz~s~.
Bu kaz~lar~n sonuçlar~~ hakk~ nda Yüksek Kurulunuza k~saca bilgi verece~iz :
1- Orta Anadolu ve Isparta bölgesinde paleontoloji ve prehistorya ara~t~rmalar: :
eyelerinnizden Ankara Üniversitesi Antropoloji Profesörü Dr. Muzaffer ~enyürek, 1951 yaz mevsiminde Ankara Üniversitesi Do~u Anadolu Ara~t~rma Istasyonu ad~na Ankara'n~n güney-do~usunda Gökdere (Evciler A~~llar~) mevkiinde
ve daha sonra Küçükyozgat'da (Elmada~) Karacahasan köyü civar~nda üçüncü
zaman tabakalar~~üzerinde ara~t~rma ve kaz~~yapm~~t~ r. Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek, yaz mevsimi sonunda Karacahasan civar~ndaki ara~t~rmalar~na Türk Tarih
Kurumu ad~na devam etmi~tir.
Prof. ~enyürek, Gökdere'de, bundan evvel yarnlam~~~oldu~u bir raporunda '
bildirilen Hipparion gracile, Gazella sp. Oi~~ceros rothi Wagner ve Sus erymanthius türlerine ilâveten, bize verdi~i rapora göre, bu defa yapt~~~~kaz~larda gene
Pontien ça~a ait Mastodon, Helicotragus, Camivora vasaireye ait kal~nt~lar bulmu~tur. Profesör ~enyürek, bu ara~t~rma esnas~ nda ilk bulunan fossilifre mevkie
ilâveten, daha iki fosilli yer tesbit etmi~tir.
Profesör ~enyürek bundan sonra, vaktiyle Tschachtli 2 taraf~ndan ara~t~r~lm~~~olan Karacahasan köyü civar~ndaki üçüncü zaman tabakalar~~içinde kaz~~yapm~~t~r. Profesör ~enyürek, Tschachtli taraf~ndan kaz~lm~~~olan fosilli noktaya ilâyeten daha üç fossilifre yer tesbit etmi~ tir. Tschachtli burada Pontien'e ait Hipparion gracile, Sus erymanthius, Gazella sp., Tragocerus sp. ve Mastodon sp. cinsterini tesbit etmi~ti. Bize verdi~i rapora göre, Profesör ~enyürek burada Tschachtli'nin tesbit etti~i cinslere ilaveten gene Pontien ça~a ait Palaeoryx pallasi,
Tragocerus amal eus, Gazella gaudryi türlerine ve Rhinocerotidae, Carnivora
vasaireye ait kal~nt~lar bulmu~tur.
Profesör Muzaffer ~enyürek, Karacahasan civar~ndaki kaz~lara bu sene için
son verdikten sonra, Türk Tarih Kurumu ad~na Prehistorya ara~t~rmalar~~yapmak
üzere, Ekim ay~nda, Isparta'ya gitmi~tir. Profesör Muzaffer ~enyürek, bu ara~t~rma esnasmda, 1944 y~l~nda kendisinin de dahil bulundu~u bir heyet 3 taraf~ndan
k~smen kaz~lm~~~olan, Bozanönü'ndeki Kapal~-in'de üç yeni sondaj çukuru açm~~~
Bk. Ankara üniversitesi Dil ve Tank-Co~rafya Fakültesi Dergisi, Cilt IX, No. 1-2, Mart Haziran,
1 991 .

I, 63-79.
2 Bk. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MCC.11111281 (M.T.A.), say~~2-27, Nisan, 1942, S. 322-327.
3 Bk. Belleten, cilt IX, Say~~34, Nisan, 1943,1. 277 287,
Belki« C. XVI, 28
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ve çok say~da sileks alet ve baz~~fosil hayvan kal~nt~lar~~bulmu~tur. Bu yeni sondajlar ma~'ara taban~n~ n ve kültür tabakalar~n~n durumunu daha da ayd~nlatm~~t~r.
Kültepe kaz~s~~ : Kültepe kaz~s~~direktörü Doçent Dr. Tahsin özgüç'ün mesleki bilgi ve görgilsünü artt~ rmak üzere üniversitece Ingiltere'ye gönderilmi~~olmas~ ndan dolay hafriyat~~mesul ve yetkili direktör olarak ba~~ndan sonuna kadar
idare edemiyece~i anla~~ld~~~ndan bu y~l Kültepe'de kaz~~ yap~lmamas~, yaln~z
XXII. Sarkiyatç~ lar Kongresine gelecek olanlar~n Kültepe'yi de ziyaret etmeleri
ihtimali gözönünde al~ narak, Doçent Dr. Nimet Özgilç'ün 500 lira ödenekle Kültepe'ye giderek temizlik ve etüt i~leriyle me~gul olmas~~Eskiça~~Kolunca kararla~m~~t~ . Doçent Nimet özgüç, ayr~ ca Milli E~itim Bakanl~~~ ndan da 3000 lira yard~ m elde ederek Sümerolog Dr. Kemal Balkan, Arkeolog Mahmut Akok, Asistan
Neriman Uysal, Burhan Tezcan ve foto~raf Dursun Cankut'tan mürekkep kaz~~
heyetiyle 22 A~ustos'tan 28 Eylül'e kadar burada küçük mikyasta kaz~ya devam
etmi~tir. Kendisinin Kurum'a verdi~i rapora göre, Karum'un y-z-28/29 plan karesine rastlayan k~sm~ nda a~a~~~yukar~~ 200 metrekarelik bir alanda yap~lan kaz~da
I. kat~n, ~ehrin bu k~sm~ nda da a, b ile i~aretlenen iki safhas~~oldu~u anla~~lm~~t~r.
Bir mimariye ba~l~~ olmamakla beraber, sat~htan itibaren 40 santim derinlikte
bulunan ve I. kat binalar~ ndan birine ait olmas~~gereken kitabe, Kültepe'nin ilk
ta~~yaz~ t~n~~ te~kil etmektedir. Mevzu bak~m~ ndan Kültepc tabletlerinden ayr~lmayan ve bir tablet gibi yaz~ lan bu vesikan~n bir yüzü sa~lam olarak korunmu~tur.
Bu y~lki kaz~ n~n en verimli tabakas~~ II. katt~ r. Zaten bu tabakadan daha derine
de inilmemi~ tir. I. tabaka insanlarmca tesviye edilmekten kurtulmu~~olan a ve b
ocaklar~nda II. tabakay~~ mahveden muazzam felaket bütün aç~kl~~~~ile kendisini
göstermi~tir. Aç~ lan iki oda bünyeleri itibariyle ~imdiye kadar rastlan~lanlardan
ayr~~bir hususiyet ta~~maktad~r. Bunlar evin normal taban~ndan bir adam boyu
derinlikte olup duvarlar~~ itina ile s~vanm~~, tabanlar~~muntazam bir ~ekle konmu~tur. Medhali olmad~~~ na göre, zemin kat~~odalar~n~n ortas~ndan aç~lan bir kapakla
ve tahta bir merdivenle inilen bu yerlerin depo olarak kullan~ld~~~~anla~~l~yor. Bunlar~n küçü~ünde 9 adet boyal~~küçük vazo ve ~~adet tablet bulunmu~tur. Büyü~ünde ise yere serilen bir has~ r üstüne muntazam bir ~ekilde tertiplenmi~~boyal~, boyas~z
kaplarla 50 kadar zarfl~~ tableti ihtiva eden ve bir sepette korundu~u anla~~lan ar~iv,
hususi bir itina ile yerle~tirilmi~~olan demirli maden külçeleri, tunçtan yap~lm~~~
ve çalpara olmas~~ muhtemel madeni eserler meydana ç~km~~t~r. Çanak çömlek,
bilhassa geometrik desenler ve ku~larla bezeli gaga a~~zl~~testiler, geni~~a~~zl~~çömlekler, çok kulplu meyve tabaklar~ , fincan, bardak ve demlikleriyle cazib bir koleksiyon te~kil etmektedir.
Yerli bir tuccara ait oldu~u anla~~lan ar~ivdeki zarflar~n üstüne bas~lan ve
85 ayr~~ ~ahsa ait mühür bask~s~n~ n yar~s~ndan fazlas~~ yerli üsk~btad~r. Anadolu
halk~n~ n tercihan kulland~~~~bir mühür ~ekli olan damgalardan yap~lan bask~lar
~imdiye kadar elde edilen en zengin koleksiyonu meydana getirmektedir. Muamelâta i~ tirak eden kimselerin büyük bir k~sm~~da yerlidir. Bu küçük ar~ivin yerli
kültüre nüfuzu sa~lama bak~m~ ndan hizmeti büyük olacakt~r.
Ba~ka bir II. kat evinde bulunan ve bir tanr~çay~~temsil eden kur~ un figürin
ise ~imdiye kadar bulunanlar~ n en güzelidir.
Karatepe Kaz~s~~: Oyelerimizden Doçent Dr. Bahad~r Alk~m ile Profesör
Bossert'in ba~kanl~~~ nda Doçent Dr. Halet Çambel ve mimar Pulat Reyhan'dan
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te~ekkül eden Karatepe kaz~~heyeti, bu y~l da Eylül ve Ekim aylar~~içinde Karatepe
ve Domuztepe'de kaz~ya devam etmi~tir.
Karatepe'de 1948 y~l~nda aç~lmas~na ba~lanan zirvedeki saray~n mühim daireleri ile yukar~~giri~~binas~n~n kuzey-bat~s~nda ve surun iç k~sm~na güney duvar~~
dayal~~18 x 28 metre geni~li~inde büyük bir bina meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu binan~n
2 metrelik ta~~duvar~n~n hala ayakta durmas~~Geç Eti mimarl~~~nda bilhassa dikkat çekicidir. Di~er taraftan mimarl~k ara~t~rmalar~~Karatepe'de ikinci ve daha
eski devre ait bir mimari kat~n mevcudiyetini kesinle~tirmi~tir. Bu keyfiyet Karatepe'nin tarihi bak~m~ndan çok önemlidir.
Domuztepe'de ise bu mevsimde daha geni~~mikyasta kaz~lar yap~lm~~t~r. Roma
ve Helenistik devrine ait yap~~katlar~n~n alt~nda daha üç mimari kat meydana ç~kar~lm~~t~r. Yeniden eskiye do~ru ~imdilik A, B, C olarak adland~r~lan bu yap~~
katlar~ndan A kat~~milattan önce VIII. yüzy~l Karatepesi ile muas~rd~r. B yap~~
kat~nda yaln~z boyal~~çanak çömlek parçalar~~ bulunmu~tur. Bu parçalar Tarsus,
Zincirli ve Malatya'daki örneklere benziyorlar. Bu kat~n milattan önce IX. yüzy~la
aidiyeti anla~~lmaktad~r. C yap~~ kat~nda ise yaln~z monokrom ve geç bronz devri
kerami~ini hemen hemen ayn~~ olan ve büyük devlet zaman~ndaki itinas~z Eti
kerami~inin and~ran çanak çömlek parçalar~na rastlanm~~t~r. C kat~n~n alt~nda
bakir kaya gelmektedir. C kat~n~n milattan önce IX. yüzy~ldan daha eski ça~a ait
Oldu~u tahmin edilmektedir. Karatepe'deki sarn~çlarda, Domuztepe'nin B ve C
yap~~katlar~ndan ç~kan keramik bulunmu~tur. Bu itibarla Domuztepe'de meydana
ç~kar~lan bu yap~~katlar~~Karatepe'de henüz izah' yap~lmam~~~olan baz~~arkeolojik
meselelerin çözülmesine yard~m edecektir.
4- Side kaz : Oyelerimizden Profesör Dr. Arif Müfid Mansel'in ba~kanl~~~nda Arkeolog Mimar Lemi Merey ve Asistan Semavi Eyice'den te~ekkül eden
bu y~lki kaz~~ heyeti 26 Eylül'den 25 Ekim'e kadar kaz~ya devam etmi~, bundan
sonra Mimar Lemi Merey bir ay daha Side'de kalarak binalar~n rölöve i~leri ile
me~gul olmu~tur. Kaz~ya ayr~ca Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden 5 ö~renci stajiyer olarak kat~lm~~t~r.
Bu seneki kaz~~ameliyesi ~u yerlerde cereyan etmi~tir :
~ - ~ki senedenberi kazmakta oldu~umuz M binas~nda (gimnasyon yahut
devlet agoras~ ) içerisi iki katl~~sütun mimarisi ve heykeltra~i eserler ile süslü olan
orta salonun güneyindeki salon (19,30 m x 12,50 m) temizlenmi~, bunun için de
2000 m3 kum atmak, ayr~ca alt tabakalarda rastlamlan büyük konglomera bloklar~n~~ kald~rmak icap etmi~tir. Salonun peristilli avluya aç~lan cephesinin ilk zamanlar aç~k oldu~u, sonralar~~ ise üç geni~~kap~~ihtiva eden bir duvarla kapat~ld~~~~
anla~~lm~~t~r. Salonun içinde ise, arka duvarda yanyana üzerleri kemerlerle örtülü
5,5 m yüksekli~inde üç höcre vard~r. Yan duvarlardan birisinin düz olmas~na kar~~l~k di~eri be~~kemerli höcre ile teçhiz edilmi~ tir. Salonun içinde iki sütun s~ras~~
bulunuyor ve salonu üç sah~na ay~r~yordu. Mevcut bir sütundan bu s~ralar~n iki
katl~~oldu~u anla~~lm~~t~r. Burada iki parçaya ayr~lm~~, tabii büyüklükte bir erkek
heykeli bulmak mümkün olmu~tur. Fakat binan~ n mahiyetini kesin olarak tesbit
edebilecek delillere bu sene dahi rastlamak kabil olmam~~t~r.
2- ~ehrin içinde, direkli ana caddenin üzerinde ve bat~s~ nda 1949 senesinde
kaz~lma~a ba~lanm~~~olan ev bu sene tamamiyle meydana ç~kar~lm~~t~r. Cadde
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üzerinde dükkanlar ve onlar~n gerisinde üzeri aç~k oldu~u anla~~lan bir koridor
bulunmakta, as~ l ev ise bunun gerisinde ve meyilli araziye uygun olarak daha alçak bir seviyede in~a edilmi~~bulunmaktad~r. Ev Korint sütunlu bir avlunun etraf~n~~çeviren muhtelif büyüklükte odalardan terekküp etmektedir ki bunlar aras~nda
üzeri yar~m kubbe ile örtülü çe~mesi iyi mahfuz kalm~~~bir salon bilhassa zikre
~ayand~r. Ev romen temeller üzerinde geç antik devirde yeniden bina edilmi~tir.
Duvarlarda insan figürleri dahi ihtiva eden fresk kal~nt~lar~~bulunmu~tur ki bunlar
aras~nda tesbit edilen bir /sa yahut bir aziz ba~~~bu binan~n dini bir mahiyet ta~~d~~~n~, belki bir müddet bir ayazma olarak kullan~ld~~~n~~göstermektedir. Bu binan~n bir odas~nda derinlemesine bir sondaj yap~lm~~ , ev zemininin alt~nda 2,50 m
derinlikte bir kültür tabakas~n~n mevcudiyeti anla~~lm~~~ve bu tabakada erken
romen ve geç hellenistik bir hayli çanak çömlek parças~~bulunmu~tur.
Ikinci büyük birekli caddenin kenar~nda bir tak~m dükkanlar~n gerisinde
galerili bir avlunun etraf~n~~çeviren muhtelif oda ve salonlardan müte~ekkil büyük
bir binan~n ara~t~r~lmas~na ba~lanm~~t~r. Geç antik ve Bizans devirlerinde bir hayli
tadilat gördü~ü anla~~lan bu binada çe~itli mimari parçalar, heykeltra~i eserler ve
bilhassa galerilerin zeminlerini örten k~smen iyi muhafaza edilmi~~mozayikler
bulunmu~tur. Bu binadaki ara~t~ rmalara önümüzdeki sene de devam olunacakt~r.
~ehir surunun takriben 500 m do~usunda, tamamiyle kumla örtülü bir
sahada, baz~~ k~s~mlar~~görülen bir harabede bir ara~t~rma yap~lm~~, binan~n kare
~eklinde (6,5 x 6,5) ve 5,50 m yüksekli~inde oldu~u ve üzerinin enteresan bir tu~la
tekni~inde yap~lm~~~pandantiflere müstenid bir kubbe ile örtülü oldu~u tesbit edilmi~tir. Fakat kumda emin bir surette çal~~may~~sa~layacak alet ve malzeme mevcut
olmad~~~ndan ve kaz~~baz~~yerlerde tehlikeli bir durum gösterme~e ba~lad~~~ndan
ameliyeyi tatil etmek mecburiyeti has~l olmu~tur.Bununla beraber bu küçük ara~t~rma
bu havalide kumun alt~nda önemli ve iyi mahfuz kalm~~~binalar~n mevcudiyetini
gösterme~e kafi gelmi~tir.
Nekropol ara~t~rmalar~. A) Side'nin pek geni~~mezarl~k sahas~n~n kuzeydo~u ucunda, bugünkü Sorkum yolu üzerinde tu~la duvarlar~~ve hatta kubbesi
dahi, tehlikeli bir durum göstermekle beraber, k~smen ayakta duran bir bina ara~t~r~lm~~, bu binan~n bir mausoleum-türbe oldu~u tesbit edilmi~tir. 12,50 X ~~o,5o
ebadmda olan bu binan~n d~~~duvarlar~nda kö~eli yahut dairevi hücreler bulumakta, iç plan~~ise dikdörtgen bir orta k~sm~n dört tarafta dairevi apsidlerle geni~letilmesinden meydana gelmektedir. Apsidlerin içinde dikdörtgen ve dairevi höcreler vard~r. Apsidlerin üzeri yar~m kubbeler, orta kis= üzeri ise pencerelerle
mücehhez bir kubbe ile örtülü idi. Binan~n methali bat~~taraf~nda idi. Binan~n içinde, mermerle dö~eli oldu~u anla~~lan bir zemin üzerinde kapa~~~ile birlikte gayet
iyi muhafaza edilmi~~"Panuilya" tipinde bir mermer lahid bulunmu~tur. Uslüp
bak~m~ndan Perge'de bulunan lahidlere benzeyen, fakat i~çilik bak~m~ndan bunlardan çok daha yüksek bir seviyede bulunan bu l'ahid M. S. III. asrm ilk çeyre~ine
vazolunabilir ve böylece binay~~tarihlendirmek hususunda da bir rol ornyabilir.
Bu lahdin yan~nda tu~ladan kaba bir surette yap~lm~~~ve üzerleri tonoz kemerle
örtülmü~~geç devre ait iki lahid daha bulunmu~tur. Kuzey ve güney apsidlerinin
içinde dikkat nazar~n~~ çeken sedler ara~t~r~ld~kta bunlar~n içinde de üzerleri tonoz kemerlerle örtülü dikdörtgen mezarlar tesbit edilmi~, bunlardan bir tanesinin
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duvarlar~n~n, güvercin, tavus ku~lar~, çiçek demetleri ve çelenlderi musavver fresklerle süslü oldu~u anla~~lm~~t~r. Do~udaki tu~la lâhidlerden birinin zeminindeki
kapak ta~~~kald~r~ld~kta binan~n esas zemininin alt~nda üzerleri tonozla örtülü iki
odadan müte~ekkil bir hipojenin mevcudiyeti tesbit edilmi~tir. Odalar~n ikisinde
de birer iskelet vard~ ; fakat mezar e~yas~ na rastlamak mümkün olmam~~t~r. Kuzeydo~u kö~e duvar~n~n içinde bir ta~~kapakla örtülü bir menfez aç~ld~ kta ve temizlendikte bu menfezin de gerisinde dikdörtgen bir mezar odas~na rastlanm~~t~r.
B) Nekropolün kuzey-bat~~taraf~nda etraf~~revaklarla çevrili oldu~u anla~~lan
bir avlunun (42 m X 25 m) ortas~nda duvarlar~~k~smen ayakta duran ikinci bir mezar
binas~~ da ara~t~rdm~~t~r. Esas bina 1,8o m yüksekli~inde bir podium üzerinde bulunmakta ve podium'un önünde geni~~bir merdiven yer almaktad~r. 12,5 m x 7,5 m
ebad~nda olan mezar odas~n~n arka taraf~nda, yan taraflar~nda kemerli höcreler
ihtiva eden bir yüksek k~s~m bulunmakla, zemini muhtelif renkte mermer levhalarla dö~eli oldu~u anla~~ lan esas salonun yan duvarlarmda yine kemerli höcreler yer almaktad~r. Binan~n içi ve d~~~~tamamiyle mermerle kapl~~idi; üzeri ise
içerisi kasetlerle süslü muazzam bir tonoz kemerle örtülü idi. Bunlara ait birçok
parçadan ba~ka tezyinath konsollar, friz, ar~ivolt ve üçgen alml~k kal~nt~lar~na da
rastlamak mümkün olmu~ tur. Salon abidevi bir kap~~ihtiva ediyordu ki bu kap~n~n
yekpare bir bloktan yap~lm~~~muazzam üst sö~e hat~l~~binan~n önüne dü~mü~~olarak bize kadar gelmi~tir. Binan~n esas cephesinde bir galerinin bulunmu~~olmas~~
m~~htemeldir. Bugün mevcut bakiyeler ve mimari eserlerin bir restitüsyon yapma~a
kafi gelece~ini ümit ediyoruz. Binan~n ve herhalde kemerli höcrelerin içinde lâhidler duruyordu ki bunlar, elimize geçen birçok parçalar~n gösterdi~i gibi "Sidamara" tipinde idiler. Bu parçalardan ba~ka geç antik bir portre ba~~~ve Serbaras
ad~nda bir ~ahsi tebcil eden bir kitabe de bulunmu~tur. Binan~n etraf~ndaki avluyu
çeviren revaklar sütunlara dayanan kemerler ve bunlarm üzerinde pandantifli
kubbeler ihtiva etmekte, bu suretle bugün dahi cami ve medrese avlularmdaki
ravaklarla calibi dikkat bir benzerlik göstermektedir. Galerilerin zemini mozayiklerle süslü idi. Bu önemli binada önümüzdeki senelerde de ara~t~rmalara devam
edilmesi kararla.~ t~rd~rn~t~r.
5- Sinop kaz~s~ : eyelerimizden Profesör Dr. Ekrem Akurgal'm Ba~kanl~~~nda Münster eniversitesinden Doçent Dr.[Ludwig Budde ve Dr. Herrmann, Ankara
üniversitesinden Dr. Yusuf Boysal ve Baki Ö~ün ile Müzeler Umum Müdürlü'günden Hikmet Gürcay'dan te~ekkül eden Sinop kaz~~heyeti 1951 y~l~~A~ustos
ve Eylül aylar~nda ilk çal~~malara ba~lam~~t~ r. Yunan yaz~l~~kaynaklar~na göre
Pontus bölgesinin en eski Yunan kolonisi olarak tan~nan Sinop'un kültür kadar~n~~
tesbit etmek üzere ~ehrin 4 yerinde yap~ lan sondajlarda elde edilen erken ve orta
Korinth stilindelci Aryballos'larla ~arkkâri üsl~).ptaki Do~u Yunan serami~inin geç
örnekleri, Sinop'un Yunanl~lar taraf~ndan ilk defa VII, yüzy~l~n sonunda kuruldu~u ~eklindeki yaz~l~~vesikalar~~ desteklemekte ve Sinop'un daha VIII. yüzy~lda
kurulmu~~oldu~u hususundaki menkulatm~~ ~imdilik olsun teyit etmemektedir.
Bununla beraber Sinop'un daha eski yerle~melere sahne olup olmad~~~~ancak önümüzdeki y~llarda yap~lacak çal~~malarla kesinlik kazanacakt~r.
Sondajlarda elde edilen seramik aras~nda yedinci as~r Naukratis kadehlerine
ait bir iki parça ile 6 nc~~ asr~n ortalar~nda yap~lm~~~olan Attika ve Do~u Yunan
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mamulât~~küçük usta Kylix'leri bilhassa zikre ~ayand~r. Bunlarla birlikte elde edilen Fryg vazolar~~ise ayr~ca ehemmiyet arzetmektedirler. Fryg serami~inin geç
örneklerine ait olan bu vazolar~n böylece kesin olarak 6 nc~~asr~n ortas~na ait olduklar~~ ortaya ç~kmakta ve Fryg kronolojisinin a~a~~~s~n~r~n~~tesbit etmek hususunda
esasl~~ tarihleme imkanlar~~ elde edilmi~~bulunmaktad~r.
Ayr~ca V., IV. as~rlarla helenistik devir ve Romal~larla Bizanshlar zamamna
ait çanak çömlek de bol olarak ele geçmi~ tir. Helenistik devir serami~inin bollu~u
bilhassa göze çarpmaktad~ r. Bununla beraber Sinop, arkeoloji bak~m~ ndan en enteresan eserleri muhakkak ki arkaik ça~da vermi~tir. Sinop hafriyat~n~n Do~u Yunan serami~inin siyah figür stilinde çal~~an fabrikalar~n~~tesbit etmek bak~m~ndan
büyük bir rol oynayaca~n~a ve bilhassa 6 nc~~asr~n ba~~na ait orientalisant vazolar~n dakik bir ~ekilde tarihlenmesi için ip ucu verece~ine hiç ~üphe yoktur.
V. asr~n ortalar~nda yap~lm~~~olan ve geç arkaik sanat ifadesinde fakat ciddi
stil modas~na uyan üç mezar kabartmas~~ Sinop'un Yunan arkaik heykel sanat~~
yönünde de ehemmiyetli bir merkez oldu~una i~aret etmektedir. Ayr~ ca Helenistik devre ait güzel bir mezar kabartmas~~ile baz~~ Roma ça~~~kabartmalar~~da müstesna kalitede eserlerdir.
Strabon'un bahsetti~i stoa'larla Gynulasion ve Agora'n~n çe~itli devirlerde
yap~lm~~~yenilemelerine ait olmas~~ laz~m gelen yüzlerce tezyinatl~~ mimari blok
Sinop ~ehrinin kale duvarlar~nda gömülü bulunmaktad~r. Bunlar~n etüd edilmesiyle
eski Sinop'un mimari eserleri hakk~nda esasl~~bir fikir elde etmek mümkündür.
Kale içinde kalan ~ehrin d~~~ nda bir çok Roma devri harabeleri mevcuttur. Fakat
bunlar~n kaz~lmas~nda büyük fayda melhuz olmad~~~ndan ara~t~rmalar~= d~~~nda b~rak~lm~~lard~r.
Sinop daha çok arkaik devirle helenistik devirde mühim rol oynad~~~ndan
buradaki kaz~larda bu ça~lara ait kültür katlar~n~n meydana ç~kar~lmas~na önem
verilecektir. Helenistik devre ait tabaka 4 yerde tesbit edilmi~tir. Buna mukabil
aç~lan sondajlar~n ikisinde ve mezarlarda arkaik ça~a giren birçok eser elde edilmi~se de bunlara ait mimari bir tabaka ~imdilik elde edilememi~tir. Böyle olmakla
beraber arkaik ~ehrin surla çevrilmi~~bugünkü ~ehir k~sm~~içinde bulundu~una
~üphe yoktur. Fakat s~k~~~k olarak in~a edilmi~~olan evler yüzünden geni~~bir kaz~~
sahas~~henüz temin edilememi~tir. Hapishane kar~~s~nda ve k~~la biti~i~indeki arsada yap~lacak hafriyatlarla arkaik tabakan~n meydana ç~kar~lmas~~ mümkün olacakt~r. Hükümet kona~~= arkas~ndaki spor sahas~nda yap~lacak kaz~larla da
Sinop'un Pontus krall~~~= merkezi oldu~u günlere ait eserlerini elde etmek mümkün olacakt~r. Hastahane civar~nda yap~lacak bir kaz~~ ise Roma devrine ait bir
mahalleyi ortaya ç~karacakt~r.
~ehir d~~~ndaki mezarlardan ba~ka Ada mahallesi üstündeki ytiksekliklerde
bulunan tümülüsler ve bunlar~n civar~ndaki Roma devri mezarl~klar~~da ara~t~r~l=t~r. Roma devri mezarlar~ndan seramik ve camdan mamul kaplarla bronz ziynet e~yas~~elde edilmi~tir. Aç~lan iki tümülüsün mezar odas~~bulunmad~~~~için tümülüs kaz~larma muvakkaten ara verilmi~tir. Yaz~l~~kaynaklar da Mitridat'~n Sinop'ta görmülmü~~oldu~u bildirildi~ine göre Ada mahallesinin üstündeki tümülüs'lerden en büyü~ünün kendisine ait olmas~~ihtimali çok büyüktür.
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Hükümet arkas~nda, Hürriyet abidesinin bulundu~u mahalde yap~lan sondajda güzel duvar kal~nt~lar~na rastlanm~~~ve kaz~ya devam edilerek bir mabedle bir
sunak meydana ç~kar~lm~~t~r. Mabedle suna~~n ancak temeli ele geçmi~tir. Ayr~ca
mâbedin çat~s~na ait pi~mi~~topraktan sima parçalar~, medüz ve arslan ba~l~~antefixler de meydana ç~kar~lm~~t~ r. Bunlara göre mabedin geç helenistik veya erken
Roma devrine ait oldu~u söylenebilir. Geri kalan sondajlarla elde edilen mozayikler ve bilhassa mimari stil tarz~ndaki duvar tezyinat~~büyük bir önem arzetmektedir. Elde edilen ve son zamanlarda Müzeye toplanm~~~olan kitabeler tarihi önemi
haiz olmay~p daha çok ~ehrin Prosopographia's~~bak~m~ndan bir k~ymet arzetmektedirler. Sinop içinde Hitit devri eserlerine rastlanmad~~~~gibi, ~ark masnuat~~da
elde edilmemi~~ve tarihöncesi eserlere tesadüf edilmemi~tir. Yaln~z Sinop'tan 10
kilometre mesafede Demirciköy'de Bak~r ça~~na ait bir höyük tesbit edilmi~tir.
M~LLETLERARASI XXII. SARK~YATÇILAR KONGRESI
Bu y~l~n 15 Eylu'lünde Istanbul'da toplanan ~arkiyatç~lar Kongresine Kurum
üyeleri geni~~ölçüde kat~lm~~~ve birçok tebli~ler yapm~~lard~r. Bu münasebetle
Kurumumuzun yay~nlar~~Kongre üyelerine %50 iskonto ile sat~ld~~~~gibi, Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde Sinan eserlerinin plan ve rölövelerinden
mürekkep bir sergi de aç~lm~~t~ r. Bu sergi Ankara'ya gelen kongre üyeleri taraf~ndan ilgi ile kar~~lanm~~t~r.
M~LLETLERARASI IV. ANTROPOLOJ~~VE ETNOLOJ~~KONGRES~~
1952 y~l~~Eylü'lünde Viyana'da toplanacak olan Milletleraras~~ IV. Antropoloji ve Etnoloji Kongresine Kurumumuz da davet edilmi~~oldu~undan Yönetim
Kurulu konuyu ilgisi dolay~siyle Eski ça~~Koluna havale etmi~~ve Kolca, üyelerimizden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Antropoloji Profesörü
Dr. Muzaffer ~enyürek'in bu kongreye Kurum ad~na kat~lmas~~ uygun görülmü~tür. Arkada~~m~z kongreye orijinal mahiyette iki tebli~~sunacakt~ r.
SINAN MONOGRAF~S~~ÇALI~MALARI
Sinan monografisi için bu y~l da Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen yeniden 28
parça plan ve rölöveyi Kurumumuza teslim etmi~tir. Eserin daha fazla geçikmeden
ç~kar~lmas~~için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.
KURUM BASIMEVI B~NASI
Bütün in~aat ve betonarme projeleri haz~rlanm~~~olan Kurum bas~mevi binas~n~n in~a müsaadesi de Belediye'den al~nm~~~oldu~undan önümüzdeki ay içinde
in~aata ba~lamak karar~ nday~z. Mimanm~z~n temin etti~ine göre in~aat büyük bir
engel ç~ kmazsa. Sonbahara bitmi~~olacakt~r.
GENEL KURULUN OLA~ANÜSTÜ TOPLANTISI VE YENI TÜZÜK
Genel Kurulumuzun 24 Mart 1951deki normal toplant~s~ nda tüzü~ümüzün
bugünkü ~artlara uygun bir ~ekilde tadili kararla~arak bu tadil tasar~s~n~n ~asil ilim kurumlar~n~n tüzüklerinden de faydalamlarak geni~~bir zaman içinde haz~rlanmas~n~~sa~lamak amaciyle i~i yeni seçilecek Yönetim Kuruluna b~rakm~~~ve yaln~ z Yönetim Kurulunun Genel Kurulca seçimini temin maksadiyle eski tüzü~ün
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9 uncu maddesini de~i~tirmi~ti. Yeniden seçilen Yönetim Kurulunuz Avrupa ve
Amerika'n~n mümasil Kurumlariyle muhabereye giri~erek tüzüklerini getirtmi~~
ve haz~rlad~~~~tasar~y~~ 3 Aral~k 1951 de ola~anüstü toplanan Genel Kurula sunmu~tur. Genel Kurulca esasl~~surette incelenip kabul edilen yeni tüzü~ümüz bast~r~larak üyelerimize da~~t~lm~~~bulunmaktad~r. Bu tüzük gere~ince Eskiça~, Ortaça~~ve Yeniça~~adiyle üç ihtisas koluna ayr~lan üyelerimiz bu tarihten sonra kol
halinde müteaddit toplant~lar yaparak yönetmeliklerini ve çal~~ma programlar~n~~
haz~rlam~ya ba~lanu~lard~r. Bu yönetmelikler tetkik ve tasvibinize sunulmu~tur.
Yönetim Kurulunuz tüzük gere~ince yay~n ve kaz~lara ait ilmi i~leri bu kollara
havale etmekte ve mütalaalar~n~~ alarak i~leri buna göre yürütmektedir.

DENETLEME KURULU RAPORU
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu Ba~kanl~~~na

Türk Tarih Kurumu'nun 1951 takvim y~l~~ bütçe muhasebesi ve sarfiyat evrak~~
15.3.1952 tarihinde taraf~m~ zdan tetkik edilerek a~a~~daki neticelere var~lm~~t~r :
TÜRK TARIH KURUMU i~LEMLER~~

1950 y~l~ndan 1951 y~l~na, bütçe harici tutulan Devlet esham~~ hariç olmak
üzere, bütçe hesaplariyle ilgili olarak :
Lira K.
1.467 17 Merkez Bankas~~ Ankara ~ubesinde
86 35 Merkez Bankas~~ ~stanbul ~ubesinde
20 oo Küçük kasada
32.738 92 Avans hesab~~ zimmet bakiyesi
~~L000 oo Ka~~ t ve Bas~m Genel Müdürlü~ü
45.312,44 lira alacak ve buna mukabil;
1.540 oo ~stanbul Bürosu
~~~ .003 15 i~~Bankas~~ Ankara ~ubesi (borçlu cari hesap)
20 oo Bisiklet kar~~l~~~~
12.563 15
12.563,15 lira borç devredilmi~tir. Mevcudat ve matlubat ile düyunat aras~nda
32.749,29 lira fark, 1951 y~l~ndan 1952 y~l~na devri icabeden Kurum safi alaca~~m
te~kil etmektedir ki bu miktar~ n, 1952 takvim y~l~~bütçesinin birinci fasl~na (geçen
y~ldan devir) olarak aynen nakil ve kay~t edildi~i görülmü~tür.
1951 takvim y~l~~bütçesi gelir ve giderleri, 1950 senesinin 270.000 liral~k
bütçesinden daha noksan olarak 240.000 lira üzerinden tanzim ve hesap
has~l olan lüzum ve zaruretlere binaen, baz~~ fas~llardan ceman 13.000 liral~k
münakale yap~lmak suretiyle, bütçe yine 240.000 lira ile kapat~lm~~t~r.
Münakale yap~lan fas~llar ~unlard~r :
Lira K.
2.000 00

.000 oo
13.000 00

Madde Fas~l
3

~~ Kaz~~Uzmanlar~~
Gayri menkuller ve tesisat
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Bu fas~llardan al~nan 13.000 lira,
so 00
1.000 00
2.000 00

4•500 00
2.500 oo
7.000 oo

2

I

2
I

1

3
3

2
2

3

Çocuk zamlar~~
Sigorta primleri
Yol paralar~~
Müstahdemler elbise ve ayakkab~~bedeli
Türlü masraflar
.
1 o In~aat i~leri

13.000 00

fas~llar~na 13.000 lira olarak nakil ve ilave edilmi~tir. Gider bütçesinin hiç bir fas~l
ve maddesinde tahsis fevkinde sarf iyat görülmemi~tir.
3- 240.000 lira olarak tahmin edilen gelir bütçesi 252.871,88 lira olarak kapat~lm~~t~r. Ancak;
Lira K.
40.000 oo
5.000 oo
396 8o

a) Hükümet yard~m~ndan
Bas~mevi gelirlerinden
Di~er gelirlerden

45.396 8o
ki ceman 45.396,80 lira tahsil edilememi~ ; buna mukabil,
55.000 oo
2.140 05
167 oo
961 63

b) Atatürk tesisinden
Yay~nlar gelirinden
Üye aidat~ndan
Faizlerden

58.268 68
ki ceman 58.268,68 lira tahmin fevkinde varidat elde edilmi~tir. Tahakkuk ettirilemiyen muhammen varidat ile tahmin fevkinde elde edilen has~lât aras~ndaki
12.871,88 lira fark, gelir bütçesinde gösterilen 252.871,88 liraya dahil bulunmaktad~r.
Gelir bütçesine muvazi olarak haz~rlanan 240.000 liral~k gider bütçesinin
bütün fas~llar~ndan 186.14931 lira tediye edilmi~~ve tahmin olunan sarfiyata nazaran 53.850.89 lira tasarruf olunmu~tur.
1951 y~l~na müdevver avans hesab~~zimmet bakiyesi 32.738, 92 lirad~ r.
Bu miktar, y~l içinde yeniden verilen 49.047,35 lira ile 81.786,27 liraya bali~~olmu~~
ve bu paradan muhtelif ~ekillerle 49.364,15 lira mahsup veya tahsil edilerek 52
zat nezdinde ceman 32.422, I 2 liradan ibaret bakiyesi 1952 senesine devrolunmu~tur.
1951 senesi ba~~ndan itibaren muhasebe kay~t ve i~lemleri Kurum'dan
ayr~larak bir ba~ka te~ekkül halinde idare edilmesine, isabetle, karar verilmi~~olan
bas~mevi hesap kay~t ve muamelelerinin Kurum'la olan safhalar~, Kurum'un ana
defterinde mevcut "Emanet hesab~" ile cereyan ettirilmi~~ve Heyetimizin bu husustaki dü~ünceleri, a~a~~da bas~m i~lemleri k~sm~nda arzolunmu~tur.
1951 senesi sonlar~na do~ru, bütçe haricinde ve bina kar~~l~~~~olarak muhafaza edilmekte bulunan 240.000 liral~k Devlet tahvillerinden % 6 faizli Kalk~nma
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Tahvilinin 3o.000 liral~k k~sm~na amorti isabet etmi~~ve bu para tahsil olunarak
Merkez Bankas~~Ankara ~ubesine yat~r~lm~~t~r. Bu mebla~~dahi, di~er bakiye tahviller gibi, bütçe kay~tlar~~haricinde bulunmu~tur.
8- Kurum'un, 1951 takvim y~l~~sonu itibariyle, 1951 senesine müdevver mevcut
ve matlubat~~ile dünyunat~~a~a~~da gösterilmi~tir :
Aktif
Lira K.
39-454 35
32.422 12
2.764 25
12.467 22

Merkez Bankas~~
~ubelerinde
Avans
I~~Bankas~nda
Bas~mevi i~letmesinde

~~ o 26 I~~Bankas~~
müteferrik
87.118 20

Istanbul Bürosu
Demirba~~sat~~~karlar'
Amorti isabet eden
tahviller
1952 bütçesine geçen
y~ldan devir olarak
nakli icabeden

Pasif
Lira K.
1.540 oo
1.003 58
30.000 oo

54-574 62
87.118 20

Pasif k~sm~ nda Istanbul Bürosu hesab~ nda matlup olarak görülen 1.540 lira üç
senedenberi bu nam ile görünmekte olup biran önce tahsil ve tasfiyesi temenniye
sayan bulunmu~tur.
g- Türk Tarih Kurumu'nun umumi vaziyeti, ili~ik 1951 senesi bilançosu ile
müfredat cetvellerinde tafsilâtiyle gösterilmi~tir. Bu bilânço ile 1950 senesi bilançosunun kar~~l~kl~~tetkikinden anla~~ laca~~~veçhile yeni sene aktif hesaplar~nda
bariz fazlal~klar görülmekte ve bu miktar yekünen 78.047,14 liray~~bulmaktad~r.
Pasif hesaplardan demirba~~sat~~~kar~~olarak görülen 1~3,58 liran~n, Monotype makinesi al~nd~ktan sonra lüzumu kalm~yan eski hurufat vesairenin parça
parça sat~~~ndan has~l oldu~u anla~~lm~~~ve bu paran~n y~l içinde gelirler hesab~na
al~nmamas~~veya 1952 y~l~~bütçesine ithal edilmemesinin on senedenberi kullan~lmakta ve siklet itibariyle alt~~ tonu a~makta olan yard~mc~~ malzemenin tasfiyesi
sonunda zuhuru muhtemel noksan~n~~ bu hesaptan kar~~ lamak arzusundan mütevellit bulundu~u izah edilmi~tir.
TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV~~:
10- 1951 y~l~~ ba~~ ndan itibaren kay~ t ve hesaplar~~Kurum Muhasebesinden
ayr~larak ayr~~ bir te~ekkül halinde hesaplar~~yürütülmiye ba~lanan bas~mevi
muhasebe muamelât~~da tetkik edilmi~ tir. Amerikan sistemi ile tesis edilen muhasebe
kay~tlar~n~ n muntazam ve ihtiyac~~kar~~l~yacak halde oldu~u görülmü~tür.
~~~ - 1951 y~l~~içinde 52.053,86 liral~k i~~yap~lm~~~ve bunun 35.832,50 liras~~tahsil
edilmi~tir. Fark~~ 16.221,36 liran~ n henüz ikmal edilmemi~~olan i~lere ait
Oldu~u beyan olunmu~ tur.
12- Bas~mevinin 1951 y~l~~masraf~ , 13.451,20 lira tutar~ndaki amortisman da
dahil olmak üzere 62.433,86 lira ve has~lât~~ 54.590,72 lira olup fark~~ 7.8.43,14 lira
zarar edilmi~tir.
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DÜ~ÜNCELER :
13- Türk Tarih Kurumu ile te~ekkülü Bas~mevinin 1951 hesap y~l~na ait kay~t ve i~lemleri üzerindeki tetkikat~m~z neticeleri yukar~da arzedilmi~tir. Gerek
Kurum ve gerek bas~mevine ait olarak bugünkü ~ekil ve sistem ile yürütülmekte
olan kay~tlar ve vesaik mazbut, muntazam ve çok titiz bir itina ile tutulmu~~olup
gerek Ba~sekreterin sevk ve idaredelci bilgili ve faal çal~~malar~n~~ve gerek bütün
muhasebe i~lerini tek ba~~na bu kadar intizarr~l~~yürüten Muhasebecinin himmet
ve gayretlerini takdir ve tebrike seza görürüz.
Ancak; Kurum ve bas~mevi i~leri seneden seneye ehemmiyetli bir ~ekilde artmakta oldu~undan:
Kurumun mevcut muhasebe sistemi bilcümle muamelât~~ve bas~mevi i~~
vaziyetlerini sarih ve vaz~h bir ~ekilde göstermiyecek bir hal alm~~~ve her iki te~ekkülün i~lemlerini Kurum muhasebesinde vuzuh ile kay~t ve idare için yeni bir muhasebe sistemi kurulmas~~zaruret kesbetmi~tir. Bugünkü ~ekil ile, matbaa muhasebe~inin inikâslarm~, anbar mevcutlarm~, demirba~~e~yay~, kütüphane mevcudunu Kurum ana muhasebe kayd~nda görmek ve bulmak kabil de~ildir. Bu hususlar~~ihtiva ve irae edecek muhasebe kay~darma mutlak ihtiyaç vard~r. Bas~mevi
i~lerinin ayr~~bir muhasebeye ba~lannu~~olmas~~da Kurum muhasebesi ana kay~tlar~nda yeni hesaplar aç~lmas~~lüzumunda bir âmil olmaktad~r.
Kurum ve bas~mevi i~lerinin mütemacii inki~af' kar~~s~nda her iki te~ekkide
ait günlük i~lemler, muhasebe esas ve yard~mc~~kay~tlar~~ ve i~çi ve yev~niyeleri,
vergi ve sigorta primleri tahakkuklarmm yaln~z bir muhasebeci ile icra ve tedviri
tahammülü a~an bir mesai ile yap~lmaktad~r. Yeni kurulacak muhasebe sistemi
de bu i~leri artt~racakt~r. Bu itibarla genç ve muhasebe nazariyatma vak~f, atide Kuruma faydal~~bir eleman olarak yeti~meye müsait bir yard~mc~n~n kadroya al~nmas~na ve muhasebeciye terfikine ihtiyaç vard~r.
Genel Kurula sayg~~ile arzederiz.
Çal~~ma Bakanl~~~~
Müste~arl~~~ndan emekli

Türk Tarih Kurumu Üyesi ve
D. T. C. Fakültesi Dekan~~

FUAT ERCIYE~~

~INASI ALTUNDAÜ

Türk Tarih Kurumu üyesi ve
Gazi E~itim Enstitüsü Tarih
Ö~retmeni
FAIK RE~tT UNAT

Türk Tarih Kurumu üyesi ve
Siyasal Bilgiler Okulu
Co~rafya Profesörü
1-UMIT SADt SEI.EN

TÜRK TARIH KURUMU
1951 BLANÇOSU
PASIF

AKTIF

42.2I8,6o Bankalar: Merkez Bankas~~Ankara Kurum tasarrufu 1.295.242,07
1.540,00
Istanbul Bürosu
39.362,56
Demirba~~sat~~~kârlar~~~~.003,58
~ubesi
9 ~~ .79 Merkez Bankas~~Istanbul Bas~mevi bask~~ücreti 9,936,25
Tasfiye olunacak tekaüt
~ubesi
2.764,25 I~~Bankas~~Ankara ~ubesi sand~~~~müstehhikleri 23.376,00
210.000,00 Devlet Esham~~
40.000,00 %7 Faizli Milli Müdafaa
~~ 7o.000,00 %6 Faizli Kalk~nma
'48.304,54 Bas~mevi
12.467,22 I~letme hesab~~
135.837,32 Tesisat ve tasarruf hesab~ndan
403.297,16 Kurum Ar~barlar~~
269.803,40 Kitap anbar~~
5 ~~.972,00 Belleten
"
78.01 7,57 Ka~~t
3.504,1 9 Malzeme
76.080,79 Demirba~~
53.282,95 Merkez demirba~lar~~
22 .797,84 Kaz~lar demirba~lar~~
78.387,71
32.422,12
40.630,44
245.272,9°
2 7.979,34

Kütüphane
Avans
Kitapç~lar
Telif, tercüme eserler
Gayr~~ menkuller ve bina haz~rl~k
masraflar~~
23.376,00 Tasfiye olunacak tekaut sand~~~~
10,26 Muhtelif hesaplar
3.1 ~~8,o4 Çürük alacaklar
2.242,41 Leipzig Gustav Fok
769,01 Varo~lu Yay~nevi
~~ o6,61 Berrak Kitapevi

.331 -097,90

3132.1951
Muhasebeci
S. Hünel

1 .33

1.097,90
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2 MAYIS 1952 TARIHI,/ OLA~ANÜSTÜ TOPLANTI
Türk Tarih Kurumu Y~ll~ k Genel Kurulunun 31 Mart 1952 toplant~s~nda
verdi~i karar gere~ince ve Kollar~n yönetmeliklerini görü~mek üzere, Genel Kurul
2 May~s 1952 Cuma günü saat ~~ o da ola~anüstü bir toplant~~yapt~. Toplant~y~~
Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. ~emseddin Günaltay açarak ço~unluk oldu~undan Genel Kurul görü~melerini idare etmek üzere bir Ba~kan bir ikinci Ba~kan ve iki Sekreter seçilmesini teklif etti. Birinci Ba~kanl~~a Bay Tevfik B~y~ kl~o~lu, ikinci Ba~kanl~~a Bay Aziz Ogan, Sekreterliklere Doçent Dr. Bahad~r Alk~m, Doçent Dr.
Tayyib Gökbilgin seçildi.
Yönetmeliklerin Genel Kurulda görü~ ülmesinden önce özel bir komisyon
taraf~ndan tetkiki istendi. Bu fikir kabul edilerek Eski Ça~dan Prof. Sedat Alp,
Prof. Halil Demircio~lu, Orta Ça~dan, Prof. Osman Turan ve Bay Osman Ferit
Sa~lam Yeni Ça~dan Prof. Cemal Tukin ve Bay Faik Re~it Unat'tan mürekkep
bir komisyon seçildi.
Ö~leden sonraki oturum yine Bay Tevfik B~y~kho~lu'nun Ba~kanl~~~nda aç~ld~. Özel Komisyonca incelenerek birle~tirilmi~~olan yönetmeliklerin görü~ülmesine ba~lad~. 13 üncü maddeye kadar olan k~s~m kabul edildi. 13 üncü madde uzun
tart~~ malardan sonra komisyona iade edildi. 14 üncü madde tadilen kabul edildi.
15-20 nci maddeler kabul edildikten sonra vakit geçmi~~oldu~undan yar~n devam
edilmek üzere oturuma son verildi.
3 May~s Cumartesi günü saat onda oturum Bay Tevfik B~y~kl~o~lu'nun Ba~kanl~~~nda aç~ld~. Komisyonca tadil edilen 13 üncü madde ile 2 I inci ve mütaak~p
maddeler müzakere edilerek kabul edildi. Görü~ülecek ba~ka bir ~ey olmad~~~ndan ola~anüstü Genel Kurulun toplant~s~na son verildi.

Türk Tarih Kurumu kollar~n~n çal~~malar~~
hakk~nda yönetmelik
MADDE 1 — Türk Tarih Kurumu üyeleri, Kurum Tüzü~ünün 1 2 . maddesi
gere~ince kendi ihtisaslar~na göre Eski Ça~, Orta Ça~~ve Yeni Ça~~Kollar~ndan
birine ayr~l~rlar.
MADDE 2 — Kollar kendi alanlar~ndaki ilmi i~leri düzenlemek, kaz~, ara~t~rma, yay~n ve bütçe i~lerini tanzim etmekle görevlidirler.
MADDE 3 — Kollar~n tabii üyeleri birinci madde uyar~nca bu Kollara ayr~lm~~~olan Kurum üyeleridir. Ancak her üye di~er Kollar~n çal~~malar~na da oy
hakk~~bulunmaks~z~n kat~labilir.
MADDE 4 — Kollar, biri Genel Kurulun y~ll~k mutad içtima~ndan önce ve
sonra, ikincisi Kas~m ay~~içinde olmak üzere y~lda normal olarak iki defa toplan~rlar. Ikinci toplant~n~n yap~l~p yap~lm~yaca~~~birinci toplant~da kararla~t~r~l~r.
Gerekli hallerde Kol Ba~kanlar~n~n teklifi ve Yönetim Kurulunun görece~i lüzum
üzerine Kollar~n hepsi veya herhangi biri ayr~ca ola~anüstü toplant~lara da ça~Icab~nda yaz~ l~~ olarak Kol üyelerinin dü~üncelerini almak suretiyle de
kararlar verilebilir.
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MADDE 5 — Kollardan ikisini birlikte ilgilendiren hususlar hakk~nda karar
vermek üzere ya ilgili Kollardan birinin teklifi veya Yönetim Kurulu'nun görece~i lüzum üzerine mü~terek toplant~lar yap~l~r ve kararlar al~n~r.
MADDE 6 — Kollar, Genel Kurulun y~ll~k içtima~nda yapacaklar~~toplant~n~n
son oturumunda bir y~l için bir Ba~kan ve biri Ankara'da di~eri de Istanbul'da
olmak üzere iki raportör seçerler. Kola ait evrak Yönetim Kurulu taraf~ndan
Kol Ba~kan~na verilir. Bitirilen i~lerle Kollarca al~nan kararlar ve yap~lan teklif ler
Ba~kan taraf~ndan Yönetim Kuruluna sunulur.
MADDE 7 — Kollar Kol üyelerinin memleket içinde bulunanlar~n~n yar~dan
bir fazlasiyle toplan~rlar. Kararlar~n~~ ço~unlukla verirler.
MADDE 8 — Kollar~n toplant~lar~nda zab~ t tutulmaz, yaln~z kararlar yaz~l~r
ve toplant~da bulunanlar taraf~ndan imzalan~r.
MADDE 9 -- Kollar gerekli hallerde muhtelif ilmi, teknik meselelerin halli
ve takibi için kendi üyelerinden tali komisyonlar kurabilece~i gibi, Kollar~n birbirleriyle ilgili i~lerini düzenlemek için mü~terek devaml~~veya geçici komisyonlar
da te~kil edebilirler.
MADDE I O — Kollar, Türk ve Türkiye tarihinin kendi sahalar~nda ve bunlarla ilgili konularda yap~lacak her türlü ara~t~rma ve incelemelerle, kaz~lar~ , yay~nlar~, toplant~~ve Kongre i~lerini tertip ve tanzim ederler. Kollar~n karar~~ olmadan
Kurum ad~na bu hususta herhangi bir i~e giri~ilemez.
MADDE I ~~ — Kurum ad~na yap~lacak inceleme, ara~t~ rma ve kaz~lar~~ yapmak ve her çe~it yay~nlar~~ haz~rlamak ve bu hususta gereken kimseleri Kurum
içinden veya d~~~ ndan tek olarak veya heyet halinde görevlendirmek ilgili Kollar~n
karar~na ba~l~d~r.
MADDE 12 — eyelerden Kurum için haz~rl~yacaklar~~ her türlü eserler ve
çal~~malar dolay~siyle yurt içinde veya yurt d~~~nda müze, ar~iv, kütüphane, kaz~~
yeri v. s. gibi tetkik yerlerinde ilmi ara~t~ rma ve haz~rl~k yapacaklara gerekli maddi
kolayl~klar~n sa~lanmas~~ Kollar taraf~ndan kararla~t~r~l~r.
MADDE 1 3 — Türk Tarih Kurumu, yapt~raca~~~her kaz~~ için ilgili Kolun
karar~~üzerine "Asar-~~Atika Nizamnamesi" uyar~nca Kurum ad~na hareket etmek
ve Kurumun bu kaz~~ i~lerinde vekili olmak üzere Kurum üyelerinden birini kaz~~
direktörü tayin eder.

Kaz~~direktörleriyle Kurum aras~ nda yap~lacak i~lerin icab~na göre ve bu
yönetmeli~e uygun olmak üzere formülü ilgili Kol taraf~ndan tesbit edilen ve kaz~~
direktörünt~n yetki ve sorumluluklar~n~~ belirten bir hizmet sözle~mesi yap~l~r.
Kaz~lar~ n, kaz~lacak yerlerdeki icaplara göre, meslekten yeti~mi~, lüzumlu
mütehass~slar~~ihtiva eden heyetler taraf~ndan yap~lmas~~ gerektir.
MADDE 1 4 — Kurum'un yapt~raca~~~kaz~~ heyetlerinin üyeleri, kaz~~ direktörlerinin teklifi ve ilgili Kollar~n tasvibiyle seçilir. Sözle~meye ayk~r~~hareket eden
kaz~~direktörleri ile kaz~~heyeti üyelerini veya bunlardan herhangi birini de~i~tirmek ilgili Kolun yetkisi içindedir. Kollar, kaz~~heyetine yeni üyeler teklif edebilirler. Teklif edilen üyeler kaz~~ direktörü taraf~ndan kabul edilmedi~i takdirde,
mesele Kollarda görü~ülerek kesin karara ba~lan~ r.
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MADDE 1 5 — Hizmet sözle~mesinde, ayk~r~~hüküm olmad~kça, Kurum/ad~na
yap~lan kaz~larda elde edilen malzemenin i~leme ve yay~n hakk~~kaz~~heyetine aittir. Malzemenin yay~n~~Kurum taraf~ndan yap~l~r. Hizmet sözle~mesine ve bu
yönetmelikteki hususlara riayet etmiyenlerden i~leme ve ne~ir hakk~~ilgili Kolun
karariyle geri al~n~r.
MADDE 1 6 — Kurum ad~na yap~lan kaz~lardan elde edilen malzemenin
i~lenmesinde, malzemenin çe~idine ve bollu~ur~a göre kaz~~ direktörünün veya ilgili Kollar~n gösterece~i lüzum üzerine, bu malzemeden bu sahadaki ilim adamlar~m~z~n etüd ve yaymlarda bulunmalar~~ da sa~lanabilir. Bu gibi zatlar kaz~~direktörü veya ilgili Kollar taraf~ndan lüzum görüldü~ü takdirde kaz~lara da kat~labilirler. Bunlar~n i~ledi~i malzeme de yine Kurum taraf~ndan yay~nlan~r.
MADDE 1 7 — Kaz~~sonuçlar~n~n her y~l veya her iki y~lda bir ön-rapor halinde yay~nlanmas~~ ve kaz~mn sona ermesinden en geç be~~y~l içinde nihai olarak
ne~ir sahas~na konmas~~lâz~md~r. Gerek ön-raporlar~n ve gerek nihai ne~riyat~n ilmin bugünkü seviyesiyle mütenasip de~erde olmas~~ ~artt~r.
MADDE 1 8 — Esasl~~mazereti olmadan ön-raporlar~n~~ en geç iki y~lda ve nihai ne~riyatlar~m da kaz~n~ n sona ermesinden itibaren en geç be~~y~lda Kurum'a
teslim etmiyen kaz~~direktörlerinin veya heyet üyelerinin malzemesi ilgili Kolun
karar~~ ile ba~ka mütehass~slar~n tetkik ve ne~rine b~rak~labilir. Kaz~ya i~tirak etmeyip kendilerine malzemenin ne~ ri verilen mütehass~slar~n yazacaklar~~ konular
için dahi duruma göre ilgili Kol taraf~ ndan yay~n için münasip bir müddet tayin

olunur.
MADDE ~~ — Kurum ad~na yapt~r~lan kaz~lara ait malzemenin ilk ilmi
ne~riyat~~ Kurum taraf~ndan yap~lmadan hiç bir yerde yay~nlanmas~na müsaade
edilemez.
MADDE 20 — T. T. Kurumu'nun yabanc~~ilim heyetleriyle i~birli~i yapmak
suretiyle kaz~, ara~t~rma ve yay~nlar yapmas~~için, ilgili Kollar~n karar~~ lâz~md~r.
Bu gibi mü~terek kaz~lar için bu yönetmelikteki kaz~ lara ait htikümler aynen tatbik olunur. Bu gibi ara~t~rma ve kaz~larda Kurum'un ad~~di~er müessese ile birlikte
zikredilir. Elde edilen malzemenin i~leme ve yay~n hakk~~Kurum ile yabanc~~ heyetler aras~nda yap~lan bir anla~ma gere~ince tesbit edilir. Mü~terek ara~t~rma ve
kaz~lar~n yay~nlar~~ayr~~ciltler veya bölümler halinde yap~l~r. Türk heyetinin yazd~~~~ k~s~mlarda yabanc~~ heyet üyelerinin imzas~~bulunmaz.
Kurum'un her sahada yapaca~~~yay~nlar için ilgili Kollar~ n
MADDE 2 I
karar~~ lâz~md~r.
Eserlerin bas~lmas~na karar verilmeden önce yap~lacak olan kontrolü, bir veya
birkaç ki~inin bu i~le görevlendirilmesini gerektirir ve bu eme~in kar~~lanmas~na
zaruret görülürse, yap~lan i~le mütenasip olmak, ilgili kol taraf~ndan miktar~~tayin
edilmek ve yaln~z Kurum üyeleri d~~~ndan gelen eser ve yaz~lara münhas~r kalmak
üzere bunlara, esere verilecek telif hakk~n~ n % onunu geçmeyen bir tetkik hakk~~
ödenir. Tetkik müddeti en çok iki ayd~r.
Bas~lmas~~kabul edilen eserler için, yazarlar ile Kurum aras~nda, formülü
ilgili Kol taraf~ndan eserin icab~ na uygun olarak tesbit edilen ne~ir sözle~mesi yap~l~r.
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MADDE 22 — Maddi imkanlar müsaid olmad~~~~takdirde eserlerin yay~n
s~ras~~ Kollar taraf~ ndan tayin olunur.
MADDE 23 — Kurum'da yap~ lacak ilmi münaka~alar ve konferanslar ilgili
Kollar~ n karariyle tertip olunur. Kurum'un tertip edece~i ilmi Kongreler ve sergiler için Genel Kurulun karar~~ laz~md~r.
MADDE 24 — Kurum'un yurt içindeki ve yurt d~~~ndaki ilmi te~ekküllere
üye olmas~ , bunlara temsilci göndermesi ve kongrelere kat~lmas~~ için ilgili Kollar~n karar~~laz~md~ r. Gönderilecek delegeler gizli oyla seçilir.
MADDE 25 — Kurum kütüphanesi için sat~n al~ nacak veya abone olunacak
kitap, mecmua, filim vesaire hakk~ nda Yönetim Kuruluna Kurum üyeleri ayr~~
ayr~~dileklerde bulunabilecekleri gibi, Kollar taraf~ndan da teklifler yap~labilir.
MADDE 26 — Kollar, her sene bütçe hakk~ndaki tekliflerini Genel Kurulun
toplanmas~ndan en az üç ay önce yaz~l~~olarak Yönetim Kuruluna verirler. Genel
Kurulca tasdik edilen bütçeden Kollar~ n ilmi çal~~malar~na ayr~lan ödeneklerin
sarf yerleri de Kollar taraf~ ndan tesbit edilerek yine yaz~l~~olmak üzere Yönetim
Kuruluna bildirilir.

