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TURK TARIH KURUMU'NUN 1958 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1958 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~~26 Nisan 1958 cumartesi günü saat 9,30 da, Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi binas~ndaki
Kurum merkezinde yap~lm~~t~r.
Toplant~y~~ Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. ~emseddin Günaltay açm~~, yoklama
sonunda ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~~ndan Genel Kurul Ba~kanl~k divan~n~n
seçimine geçilmi~tir. Aç~k oyla yap~lan seçimde ba~kanl~~a Prof. Muzaffer Göker,
ikinci ba~kanl~~a Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Sekreterliklere Prof. Dr. Halil Inalc~k
ve Doçent Dr. Bahad~r Alk~m seçilmi~lerdir.
Birinci oturum Prof. Muzaffer Göker'in ba~kanl~~~nda aç~lm~~~ve son bir y~l
içinde Kurum üyelerinden ebediyete göçmü~~olan "E fdalettin Tekiner ve
Osman Ferit Sa ~ la m'~n hât~ralar~~ an~larak 3 dakika ayakta tâzim duru~u
yap~lm~~t~r.
Cyelerden Bay Faik Re~it Unat'~n teklifi üzerine her y~l oldu~u gibi bu defa
da bas~ larak 15 gün önce üyelere da~~t~lm~~~olan Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve
Denetleme kurullar~~raporlar~~ üyeler taraf~ndan tetkik edilmi~~oldu~undan burada
tekrar okunmamasma ve raporun müzakeresine geçilmesine karar verilmi~tir.
Raporlar üzerinde herhangi bir mütalâa ileri sürulmedi~inden oya konmu~~
ve Yönetim Kurullar~~ 1957 y~l~~hesap ve muamelelerinden dolay~~ibra edilmi~lerdir.
1958 bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr. Halil
Demircio~lu ve Bay Faik Re~ it Unat'tan mürekkep üç ki~ ilik bütçe komisyonunun
seçiminden sonra di~er seçimlere geçilerek Yönetim Kuruluna oy s~rasiyle: Ord.
Prof. ~emseddin Günaltay, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Tahsin (.5zguç,
Prof, Dr. Cemal Tukin, Prof. Dr. Afet Inan, Prof. Dr. Afif Erzen ve Bay Faik Re~it
Unat; Yedek üyeliklere Prof. Dr. Bekir S~tk~~ Baykal, Prof. Dr. ~inasi Altunda~,
Prof. Dr. Halil Demircio~lu; Denetleme Kuruluna oybirli~i ile Bayan Fakihe Öymen,
Bay Hasan Ali Yücel ve Dr. Hamit Ko~ay; Haysiyet divamna oybirli~iyle Ord.
Prof. Hikmet Bayur, Ord. Prof. Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu, Ord. Prof. Dr. Süheyl Cnver, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu; Yedek uyeliklere
Ord. Prof. Dr. Re~ it Rahmeti Arat ve Bay Tahsin Öz; Bas~ mevi Yönetim Kuruluna
oybirli~iyle Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof.
Dr. Muzaffer ~enyurek seçilmi~lerdir. Gündemin di~er maddelerine ö~leden sonra
devam edilmek üzere birinci oturuma saat 12'45 de son verilmi~tir.
Genel Kurulun ikinci oturumu ö~leden sonra saat 15 de Ikinci Ba~kan Bay
Tevfik B~y~kho~lu'nun ba~kanl~~~nda aç~ld~.
Bütçe komisyonu taraf~ ndan incelenip kabul edilen 1958 bütçe tasar~s~~ ile
bütçe yönetmeli~i okundu ve oybirli~i ile kabul edildi.
Bundan sonra Yönetim Kurulu ile kollar~ n ve üyelerin tekliflerine geçilerek
~unlara karar verildi :
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— M. Z. Palcal~n'~n haz~rlad~~~~Sicill-i Osmani zeylinin Türk Tarih Kurumu
taraf~ndan sat~n al~n~p yay~nlanmas~~hakk~nda Yeni Ça~~Kolu Ba~kanl~~~~taraf~ndan
sunulan önergenin Yönetim Kuruluna havale edilerek bu eserin ne~ri hususunda
usulü dairesinde i~lemlerin yap~lmas~~için yetki verilmesine;
2 - Türkiye'ye we Türklere ait dünyada yay~ nlanan kitap, risale ve makalelerin
Belleten'de tan~t~lmas~~hakk~nda Re~it Saffet Atabinen taraf~ndan verilen önergenin
Ba~sekreterlik bürosu taraf~ndan uygulanmas~na;
3 — Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. Afif Erzen ve Doç. Dr. U. Bahad~r.
Alk~m'~n Kurumumuz taraf~ndan yay~ nlanmakta olan Umumi Dünya Tarihi serisine
muvazi olarak bir Dünya Sanat Tarihi serisinin ihdas~na dair vermi~~olduklar~~
teklifin Kollara havale edilip gelecek Genel Kurul toplant~s~ na bu hususun bir
tasar~~halinde sunulmas~na;
4 — Devlet Ar~ivinde çal~~makta olan ve çal~~mak isteyen Türk Tarih Kurumu
üyelerinin Ar~ivde gerekli kolayl~~~~görmelerini rica etmek amaciyle bir komisyon
seçilip Ba~vekaletle temas~ n temini için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;
5 — 1960 y~l~ nda Stokholm'de toplanacak olan Tarihi Ilimler kongresine Türk
Tarihçili~inin 25-30 y~ll~k inki~af seyri hakk~nda -sistematik bir bibliografinin de
eklenerek- kaleme al~nacak bir kitab~n yay~nlan~p orada ilgililere da~~t~lmas~na
dair Yeni Ça~~Kolu taraf~ ndan verilen teklifin, Kollar Yönetmeli~i gere~ince
gerçekle~tirilmesi için Kollara havale edilmesine;
6 — Atatürk'ün bir biyograf~sinin yaz~lmas~, Atatürk ve Türk Devrimleri
hakk~nda yap~lacak ne~riyat~n tanzim, te~vik ve himayesi, Atatürk hakk~nda yap~lm~~~
olan ne~riyata ait bibliyografyan~ n tertip ettirilerek muntazam bir seri halinde
yay~nlanmas~~ve icab~nda mükafatlar verilmesine dair Yeni Ça~~Kolundan gelen ve
önem ve sempati ile kar~~lanan teklifin gerçekle~tirilmesi için Yeni Ça~~Koluna
havale edilmesine;
7 — Türk Tarih Kurumu ad~na Yeni Ça~~Kolu taraf~ndan yay~nlanmas~~dü~ünülen "Vesikalar Dergisi" ile ilgili olarak Yeni Ça~~Kolunca haz~rlanm~~~olan yönetmeli~in Ar~ivdeki vesikalar~n ne~ri imkan~~ zuhur etti~i vakit Yönetim Kurulu taraf~ndan uygulanmas~na;
8 — Türkiye'de Ikinci Me~rutiyetin ilan~n~n Ellinci y~ldönümü münasebetiyle
Kurumumuzca ne~riyat yap~lmas~~ve Belleten'in bu y~l içinde ç~kacak bir say~s~n~n
da bu konuya tahsis edilmesi hakk~nda Yeni Ça~~Kolu taraf~ndan verilen ve ilgi ile
kar~~lanan önergenin kabul edilmesine;
9 — Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün muhtelif dergilerde yay~ nlanm~~~olan
etüd ve makalalerinin 2-3 ciltlik bir seri halinde Kurumumuzca ne~redilmesi hakk~nda Prof. Dr. Halil Inalc~k taraf~ndan verilen ve ilgi ile kar~~lanan teklifin, -gerçekle~tirilmesi için- ilgili Kollara havale edilmesine;
~~o — Belleten'in ne~ir i~lerini tanzim için bir rcdaksiyon heyetinin kurulmas~na
dair Prof. Dr. Osman Turan taraf~ ndan verilen teklifin Kollara havale edilmesine;
~~~~— Kurumumuz yay~nlar~~için verilmekte olan telif haklar~~miktar~n~n yeniden
gözden geçirilmesi için Prof. Dr. Osman Turan taraf~ ndan verilen önergenin Yönetim
Kuruluna havale edilmesine;
12 — K~br~s fethine dair Ebussuud Efendi Fetvasiyle K~br~s Ruznamesi muharriri Safvet Efendi'nin tarihçesinin yay~nlanmas~~hakk~nda Re~it Safvet Atabinen
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taraf~ndan yap~lan yaz~l~~teklifin kabultine, bununla birlikte, halen Topkap~~Saray~~
Küttiphanesinde olan Miri Çelebi'nin K~br~s Fethine dair eserinin de ne~rine ve
bunun için Yeni Ça~~Kolunun görevlendirilmesine;
13 — Bu sene yabanc~~memleketlerde yap~lacak ilmi kongrelere Kollar taraf~ ndan seçilen delegelerin gönderilmesine.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir ~ey kalmad~~~ndan Genel Kurul toplant~s~na
saat 18,5o de son verildi.
YÖNETIM KURULU ÜYELER/ ARASINDA I~~BÖLÜMÜ
Genel Kurulca Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu'na seçilmi~~olan üyeler
Genel Kurul toplant~s~ndan sonra toplanarak aralar~nda ~u yolda i~~bölümü yapt~lar:
Ba~kanl~~a Ord. Prof. ~emseddin Günaltay, Asba~kanl~klara Prof. Dr. Afet
Inan ve Prof. Dr. Cemal Tukin, Genelsekreterli~e Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal,
Saymanl~~a Prof. Dr. Tahsin ~ozgüç seçildi.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1957 YILI ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1957 y~ l~~ çal~~malar~ na ait raporunu yüksek kat~n~za
sunuyoruz :
MAL ~~ DURUM

Kurumumuzun 1957 y~ l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir :
A)

Bölüm

Madde

Il
111
IV
V
VI
2

3

GEL ~ RLER

Bütçeye konan Tahsil olunan
Lira K.
Lira K.

Gelirin çe~idi
Kurum artt~r~m~ ndan
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
Üye aidat~~
Yay~ n gelirleri
Türlü gelirler :
Faizler
Bas~mevi gelirleri
Di~er gelirler
TOPLAM

71.100
90.000
450.000
100
30.000

71.100 -90.000 -481'707,70
102 -34.720 -1.927,61

2.000 -9.800 -1.500 --

9'818,04
825,54

654.500 --

690.200,89
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B)
Bölüm
I
II
III
IV
V

Madde

GIDER LER

Bütçeye konan
Lira K.

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

Harcanan
Lira K.

141.500 -15.000 -273.000 --

132.218,95
19.163,30
275.004, 73

160.000 -65. 000 --

108:637, 76

654.500 —

637.600,36

102 575,62

Böylece gelirlerimiz giderlerimizden 52.600 lira 53 kuru~~fazla olmu~~ve bu
fazlal~k Kurum tasarrufuna al~nm~~t~ r.
YAYIN ~~LERI

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve yay~ nlanm~~t~ r :
1. RAVENDI : Ral~atu's-Sudur I. cilt. Tercüme eden: AHTMET ATE~.
2.
MEHMET NE~RI : Kitdb-t Cil~anniima (Ne~ri Tarihi) II. cilt. Haz~ rl~yanlar :
F. R. UNAT - M. KÖYMEN.
RE~IDÜ'D-DIN : Cami-et-tevarilt, II. cilt, 4. cüz. Gazneliler devri, (Farsça
tenkitli bask~ ). Haz~ rl~yan : AHMET ATE~.
~BN-I KENIAL : Tevarih-i Al-i Osman, VII. defter (Türk harfleri ile tenkitli
bask~ ). Haz~rl~yan ~. TURAN.
5.
B. SPULER. : Iran Mo~ollart. Tercüme eden : CEMAL KÖPRÜLÜ.
HAMIT KO~AY - MAHMUT AKOK : Büyük Güllücek Kaz~s~~ Raporu.
7 . ALI FUAT TÜRKGELDI : Mesail-i Mühimme-i Siyasiye, II. ciit. Haz~ rl~yan:
BEKIR SITKI BAYKAL.

Edirne Saray~ . Haz~rl~yan : SÜHEYL UNVER.
Mama K~ ralt Anum-Hirbi'nin Kani~~K~ ral~~ War~anza'ya gönderdi~i mektup (Türkçe ve Ingilizce).
~ o. Kiitip Çelebi.
ii. Y. H. BAYUR : Türk ~nktrdbt Tarihi, III. cilt, 3. bölüm.
12 . HALIL ~NALCIK-R. ANHEGGER : ka/ZUBilâMe-i Sidtafli ber Muceb-i orf-i Osmani.
13 . EBERHARD : Uzak Do~u Tarihi.
~~4 . Benden, say~ : 81-84.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~ t~ r :
. RE~IT RAHMETI ARAT: Kuladgu Bilig tercümesi.
2.
AHMET TEMIR : K~ r~ehir Emini Nureddin Caca'n~n Arapça-Mo~olca vakfiyesi.
S. N. OzERnim : Atatürk için yaz~lm~~~ yaz~ lar~n Bibliyografyast, I. bölüm.
I. cilt.
I. H. UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~ Tarihi, IV . cilt, 2. bölüm.
V. Türk Tarih Kongresi zab~ tlan.
DR. R~FAT OSMAN :

KEMAL BALKAN :
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6 . EFLA' Ki :
~u eserlerin bas~m~~ bitmek üzeredir :
1. AL~~CEVAT : Fezleke.
2.
E. BOSCH : Pamphylia tarihine dair ara~t~rmalar.
3 • OsmAN TURAN : Selçuklular Türkiyesine ait Resmi vesikalar.
Bu y~l içinde ~u eserlerin Kurum yay~nlar~~aras~ nda bas~lmas~ na karar verilmi~tir:
1.

Türkmen ve Türkmenistan tarihine ait materyaller. Rusçadan çeviren : Al3DÜLKADIR ~NAN.

2.

SÜHEYL ÜNVER :

4.
5-

ADNAN ERZI :

Geçmi~~c~s~rlarda k~yafet resimlerimi.
3- EMEL Esir: : Türkistan seyahatnâmesi.
Türk Tarih Kurumu yazmalar~~ katalo~u.
Deniz &y~~definesi.

~BRAHtM ARTUK :

MILLETLERARASI KONGRELER
28 A~ustos -4 Eylül 1957 de Münih'te toplanan Milletleraras~~ XXIV. ~arkiyatç~lar Kongresine Kurumumuz ad~na Eski Ça~~Kolundan Prof. Dr. Halil Demircio~lu,
Orta Ça~~Kolundan Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat ve Prof. Dr. Osman Turan,
Yeni Ça~~Kolundan da Bay Tevfik B~y~kl~o~lu ve Prof.Tayyib Gökbilgin kat~lm~~lar,
uyelerimizden Bay Faik Re~it Unat da seyahat masraf~~ kendisine ait olmak üzere
yine Kurum ad~na kongreye i~tirak etmi~tir.
MILLETLERARASI TARIHI ILIMLER KOMITESININ
GENEL KURUL TOPLANTISI
Üyesi bulundu~umuz Milletleraras~~ Tarihi Ilimler Komitesinin 19 Haziran
1957 de Lausanne ~ehrinde yap~lan Genel Kurul toplant~s~na Genel Kurul, üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan ile Prof. Enver Ziya Karar~n kat~lmas~n~~
uygun bulmu~tu. Döviz tahsisinin geç yap~lm~~~olmas~ndan dolay~~ Prof. Enver
Ziya Karal bu toplant~ya kat~lamam~~, yaln~z Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan Bir
gün gecikme ile toplant~da bulunabilmi~tir. Arkada~~m~z bu toplant~~ ile Tarihi
Ilimler Komitesinin çal~~malar~~ hakk~nda Kurumumuza uzun bir rapor vermi~~ve
bu raporun birer sureti Kollara gönderilmi~tir. Tarihi Ilimler Komitesinin Türkiye
Milli Kornisyonunu kurmak vazifesini üzerine alan Kurumumuz, komitenin tadil edilen son tüzü~ü gere~ince, Türkiye'de Tarihi Ilimlerle me~gul Istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Gazi
E~itim Enstitüsü ve Genel Kurmay Harb Tarihi Dairesine birer mektup yazarak
iki ki~ilik Milli Komisyon üyelerini seçmek üzere birer temsilci istemi~tir. Bu raporumuzun yaz~ld~~~~tarihe kadar henüz bu müesseselerin bir k~sm~ndan cevap gelmedi~i
için komisyon seçimi de yap~lmam~~t~r. Milli Komisyon seçildikten sonra ~imdiye
kadar Türkiye'yi Milletleraras~~Komitede temsil etmekte olan Kurumumuz görevlerini bu komisyona devredecektir.
Bellelen C. XXII, 40
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TÜRK ITALYAN KÜLTÜR ANLA~MASI GERE~/NCE YAPILACAK
ILIM ADAMI MCBADELESI

Türk-Italyan Kültür anla~mas~~gere~ince Kurumumuzla Italyan Kültür Kurumlar~~aras~nda yap~lacak ilim adam~~mübadelesi i~i, Genel Kurulun 19 Nisan
1956 tarihli toplant~s~nda görü~ülmü~~ve Kurumumuz üyelerinden Italya'ya gitmeye talip olacaklar aras~ndan Genel Kurulca seçilecek bir ki~iye kar~~l~k, alt~~ay
müddetle ve ayda !000 lira verilmek suretiyle bir Italyan ilim adam~n~n Türkiye'ye
davet edilmesi kararla~t~r~lm~~t~ . Yönetim Kurulumuz bu karar~~Maarif Vekâleti
yoliyle Italyan hükümetine bildirmi~~oldu~undan ~~ 7 Eylül 1957 de Maarif Vekâletinden ald~~~m~z bir tezkerede teklifimizin Italyan hükümetince kabul edildi~i ve
Italya'ya gidecek üyemizin Venedik'te Girogio Cini vakf~n~n misafiri olaca~~,
bu hususa ait anla~man~n Istanbul'daki Italyan Tetkikler Merkezi ile yap~laca~~~
bildirilmi~tir. Italya'ya gitmeye talip olan üç üyemizden Prof. Sadri Maksudi Arsal'~n
ölümü, Ord. Prof. Dr. Süheyl Onver'in de bu y~l için gitmekten vaz geçmi~~olmas~~
üzerine, üçüncü talip Prof. Tayyib Gökbilgin'in gidebilmesi için Genel Kurul üyelerinin yaz~l~~olarak mütalâalar~~sorulmu~~ve al~nan cevaplarda Prof. Tayyib Gökbilgin'in Italya'ya gönderilmesi tasvip edilmi~~oldu~undan keyfiyet Italyan Tetkilder
Merkezine yaz~lm~~t~r. Arkada~~m~z önümüzdeki Haziran ay~~içinde Italya'ya hareket edecektir.
ILMI KONFERANSLAR
Bu y~l da memleketimizi ziyaret etmi~~olan iki yabanc~~ilim adam~n~n bu ziyaretlerinden faydalan~larak Kurum ad~na kendilerinden birer konferans rica edilmi~tir. Bunlardan Marburg Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. F. Matz
~~o May~s 1957 de "Milâttan Önce Üçüncü ve Ikinci Binde Ege ve Anadolu", Göttingen Üniversitesi Tarih Enstitüsü Direktörü Ord. Prof. Dr. P. E. Schramm da 12
Aral~k 1957 de "Ilk ve Orta Ça~lar Aras~nda Kültür Münasebetleri" konusunda
birer konferans vermi~lerdir.
KATIP ÇELEBI'NIN 300 NCÜ ÖLÜM YILDONOMC
Geçen y~lki raporumuzda büyük Türk âlimi Kâtip Çelebi'nin 300 ncu ölüm y~l
dönum~i münasebetiyle bir tören yap~lmas~~ve bir arma~an kitapla yay~nlanmam~~~
bir eserinin bas~lmas~~için Yeni Ça~~Kolunca bir komisyon kuruldu~unu haber vermistik. Oyelerimizden Ord. Prof. Dr. Siihey1 Onver, Prof. Dr. Flâmit Sadi Selen
ve Prof. Tayyib Gökbilgin'den te~eldcul eden bu komisyona yard~mc~~olarak Istanbul Üniversitesi T~p Fakültesi T~p Tarihi Doçenti Dr. Bedi ~ehsuvaro~lu ile Çapa
Ö~retmen Okulu Edebiyat Ö~retmeni Orhan ~aik Gokyay da kat~l~m~t~r. Komisyon
muhtelif yazarlardan toplad~~~~makale ve ara~t~rma yaz~ lariyle
Çelebi, Hayat~~
ve Eserleri Hakk~nda incelemeler" ad~~alt~nda 225 sahifelik bir eser haz~rl~yaralc bast~rd~~~~
gibi, 20 Aral~k 1957 de Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesinin de i~tirakiyle
ayn~~Fakültede bir anma töreni tertip etmi~tir. Bu munasebetle radyoda konu~malar
ve gazetelerde yay~nlar yap~ld~~~~gibi, Süleymaniye Kutuphanesinde Kâtip Çelebi'nin eserlerinden m~nekkep bir sergi de haz~rlanm~~t~r. 1958 y~l~~Kâtip Çelebi y~l~~ilân
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edildi~inden komisyon çal~~malar~na devam edecektir. Bu arada Maarif Vekaleti ile
temasa geçilerek okullarda genç nesle Katip Çelebi'nin tan~t~lmas~na çal~~~lacak'
gibi, P. T. T. idaresince de deseni Prof. Dr. Süheyl Ünver taraf~ndan haz~rlanan bir
pulun ç~kar~lmas~~sa~lanm~~t~r.
UNESCO TÜRKIYE MILLI KOMISYONU'NDA ÇALI~MALAR
UNESCO Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil eden üyelerimizden
Prof. Dr. Afet Inan 1957 y~l~~çah~malar~~hakk~ndaki raporunu Kurumumuza vermi~tir. Bu rapora nazaran temsilcimiz yeniden Yönetim Kuruluna seçilerek gerek
bu kurulda ve gerekse 'Ali konaisyonlarda çal~~malar~na devam etti~i gibi, "Silahl~~
Çat~~ma Hallerinde Kültür Eserlerinin Korunmasiyle Ilgili Anla~ma" meselelerini
inceleyen komisyonun çal~~malar~na da kat~lmaktad~r.
KOL ÇALI~MALARI
Kollar y~l içinde yönetmelik gere~ince mutat toplant~lar~n~~yapm~~lar ve gerek
Yönetim Kurulunca kendilerine havale edilen ve gerekse üyeler taraf~ndan tekli
edilen ilmi konular~~kararlara ba~lam~~lard~r.
I MI Z ÜYELER
KAYBETTI~~
Kurumumuz bu y~l da iki de~erli üyesini kaybetmek bahts~zl~~~na u~ram~~t~r.
Ilim sahas~ndaki çal~~malar~~kadar faziletleri ile de örnek birer insan olan Say~n
Ef~dalettin Tekiner'in ve Say~n Osman Ferit Sa~lam'~n aziz hat~ralar~~önünde sayg~~
ile e~iliriz.
OSMAN FERIT SA~LAM'IN BA~I~LADI~I KITAPLAR
Oyelerimizden rahmetli Osman Ferit Sa~lam, ölümünden 6 ay önce çok zengin
kütüphanesini ve uzun y~ llar büyük bir emek ve merakla toplad~~~~yaz~, resim, gazete
ve dergi koleksiyonlarm~~Kurumumuza ba~~~lamak suretiyle yüksek bir hamiyet ve
fazilet örne~i vermi~tir. Bu de~erli koleksiyonlar onun taraf~ndan ba~~~land~~~n~~
gösteren mühürle mühürlenerek kütüphanemizde muhafaza edilecek ve kitaplar~n~n
ayr~~bir katalo~u bast~r~lacakt~r.
KÜTÜPHANE
Bu y~l içinde kütüphanemize 265 i sat~n al~nmak, 556 s~~mubadele ve hediye
yoliyle 821 kitapla 21 harita ve ~~o8 i sat~n al~nmak, 604 dü hediye ve mübadele
suretiyle 712 periyodik eser girdi~i gibi, 4.993 tane günlük gazete ve 1908 Me~rutiyetinde ç~kar~ lan günlük Serveti Fünun'un bir citllik koleksiyonu da sat~n al~nm~~,
2 makalenin mikrofilmi yapt~r~lm~~t~r.
Y~l içinde 275 ciltten murekkep olan Kurum yazmalar~~ile 40 parça fotokopi
halindeki eserin yeni defterlere kay~tlar~~yap~ld~~~~gibi, 50 sand~k içinde Istanbul'dan
nakledilen Osman Ferit Sa~lam kitap ve koleksiyonlar~~da aç~larak yeniden yapt~r~lan
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raflara yerle~tirilmi~tir. Osman Ferit Sa~lam kitapl~~~~78 parça yazma eseri de ihtiva
etmektedir.
Y~ l içinde 305 kitap 118 dergi cildi yap~lm~~, 74 parça eski cilt tamir edilmi~tir.
1957 y~l~~sonunda kitapl~~~m~ zdaki kitaplar~n say~s~, dergiler, gazeteler ve haritalar
hariç olmak uzere 33.580 e yukselmi~ tir. Osman Ferit Sa~lam'~n kitaplar~~ bu rakam~n d~~~ndad~ r.
Kitapl~k Komisyonu ihtiyaç göruldukçe toplanarak Kurum kitapl~~ma al~nacak
kitaplar~~ seçmi~, d~~ar~ya kitap verme i~ ini duzenlemi~tir.
KAZILAR
Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun karar~~ gere~ince eski kaz~lar~m~zdan, Kültepe,
Karahörik, Side, Perge, Ergili kaz~lar~na, Karatepe'deki restorasyon i~leriyle yay~n
haz~ rl~klar~ na ve Hatay'da Samanda~n'nclaki Tarih Öncesi ara~t~rmalar~na devam
olunmu~~ve üyelerimizden Doçent Dr. Bahad~ r Alk~m'~n Yesemek'te yapt~~~~ara~t~rmalara yard~m edilmi~ tir. Maarif Vekaleti bu y~l da kaz~lar~m~z~~ para yard~m~~
yapmak ve uzman vermek suretiyle desteklemi~tir. Bakanl~~~n bu yak~n ilgisine huzurunuzda te~ekkür etmeyi ödev biliriz.
Yap~lan kaz~~ ve ara~t~rmalar hakk~nda kaz~~direktörlerinden ald~~~m~z k~sa
raporlar' aynen sunuyoruz :
~~ — Samanda~' u~da Prehistorya ve Paleoantropoloji Ara~t~ rmalar~~ :
eyelerimizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsü Profesörü Dr. Muzaffer ~enyürek ve Paleoantropoloji Asistan~~ Dr. Enver Bostanc~ 'dan mü~te~ekkil
Türk Tarih Kurumu Heyeti Samanda~~'nda 1956 y~l~nda ba~lad~~~~kaz~~ ve ara~t~rmalara 1957 y~l~ nda da devam etmi~tir. Kaz~~ Direktörü Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek ve Dr. Enver Bostanc~~bize bu hususta a~a~~daki raporu vermi~lerdir :
"Samanda~'~nda Antik Seleucia ~ehrinin kenar~nda bulunan bir ma~arada
1956 y~l~nda ba~lad~~~m~z kaz~ya 1957 y~l~~haziran ay~nda devam ettik. Bu y~l ma~aran~n a~~z~nda V. çukur ad~n~~verdi~imiz bir çukur açt~k. Bu çukurun bat~~k~sm~~
Roma ça~~nda ma~ara içinde çal~~m~~~olan ta~~i~çileri taraf~ndan tahrip edilmi~tir.
Buna mulcabil çukurun do~u k~sm~~ ihlâl edilmemi~tir. Ihlâ1 edilmemi~~olan bu
k~s~ mda Üst Paleolitik (Orinyasiyen) ve bunun alt~ nda Üst Lövaluvazo-Musteriyen
Kültürle kar~~la~t~k.
Bu çal~~malar~m~z esnas~nda ma~aran~n dibinde VI. ç~~kuru açt~k. ~çinde tek
tük sileks parçalar~na rastlad~~~ m~ z bu çukurda kültür tabakalar~n~n alt~nda bulunan
deniz kumunun bütün ma~aray~~ kaplad~~~n~~tesbit ettik. Bu ma~arada bu y~l yapt~~~m~z kaz~~Paleolitik tabakalar~ n durumunu daha da ayd~nlatm~~ur.
Bu kaz~~mevsiminde yine Ma~arac~ k koyu yak~ n~nda ve deniz seviyesine yak~n
olan ikinci bir ma~arada bir sondaj çukuru açt~ k. Bu çukurda Roma ça~~ 'na ait
kal~nt~lara ve bunun alt~nda, üst k~sm~ nda Helenistik ve Roma ça~lar~ na ait keramik
parçalar~~ihtiva eden, deniz kumuna rastlad~k.
1956 - 1957 y~llar~nda Samanda~~~civar~ nda yapt~~~m~z kaz~lar ve Hatay Vilâyeti dahilinde sat~hta toplad~~~ = Paleolitik aletler üzerinde haz~rlad ~~~m~z rapor
yak~nda yay~ nlanacakt~r."
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— Kültepe kaz~lar~~ :

Kurumumuzla Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na üyelerimizden Prof. Tahsin özgüç'un ba~kanl~~~ndaki heyet taraf~ndan idare edilmekte olan
Kültepe kaz~lar~na bu y~l da devam edilmi~ ; Karum'da yaln~z la, Ib ve II. katlarda
çal~~~l~n~~t~r. Assur ticaret kolonisinin höyu~e yak~n k~s~mlannda la binalar~~sa~lam
kalm~~~ve altlar~ndaki Ib yap~lanyla olan münasebetleri iyi anla~~lnu~t~r. Bu ça~a
ait depolardan birinde, muntazam bir ~ekilde, s~ra ile tertiplenmi~~büyük küplere
raslanm~~t~r. Bunlar~n ço~u bu~day ile doluydu. Testilerin de daima kulplann~n
alt~~damga mühürlerle mühürlenmi~ti. Mühürlerin Ib kat~nda bul~~nanlardan farkl~~
oldu~u görülmektedir. la çanak-çömle~i Ib örneklerine benzemekle beraber, içlerinde
Ib eserlerinden, kolayca, aynlabilen hususiyetlere sahip olanlar da vard~r. Bu iki
tabalcaya ait pi~mi~~toprak ve madeni e~ya bol ve çe~itlidir; bilhassa fayansdan yap~lm~~~alt~n yald~zl~~kad~n tanr~~heykelci~i ünik bir buluntudur.
II. katta, ayn~~cadde üzerine kurulmu~, üç yeni ar~iv bulunmu~tur. Say~lar~~
200 ü geçen tablet ve silindir mühür bask~l~~zarflann yan~nda, e~lerine ~imdiye kadar
raslanm~yan, muhtelif hayvan ritonlan, kabartmal~~vazolar da meydana ç~kar~lm~~t~r.
Höyükte, iri ta~~bloklarla in~a edilmi~~büyük frig binalar~nda, Gordion kerarni~inden ziyade, Ali~ar örneklerine benziyen boya ile nak~~l~~vazolardan pek güzel
örnekler bulunmu~tur. Bunlar, burada çok sevilen tek renkli yerli kaplar~n yan~nda
az~nl~ktad~r. Höyükte Karumun ikinci yap~~ kat~na tekabül eden bir safhada, imparatorluk Devri yap~lar~n~~hat~rlatan büyük bir bina meydana ç~kanlnu~t~r. Müteaddit hobi, dar ve uzun odalariyle hususi bir ikametgah~~temsil etmedi~i muhakkak
olan bu bina, Kanun yap~lanndan ayr~~bir plân ve teknik hususiyetlere sahiptir.
Yeni kaz~lar~n yard~miyle, eski Kani~'i te~kil eden bu iki ~ehrin kar~~l~kl~~münasebet
ve durumlar~n~~ ayd~nlatmak mümkün olmaktad~r.
Eskiden tetkik etti~imiz III. Ali~ar ve Intermediate denilen devrin mâbedi
alt~ndaki prehistorik ça~~n, iç Anadolu'daki Bak~r Ça~~~medeniyetinin son safhas~m
temsil etti~i, fakat Kültepe'ye has mahalli bir hususiyet gösterdi~i anla.~~lm~~t~r.
Medeniyetin mahallili~ini, bilhassa, boya ile nalu~l~~ kaplar~n bollu~u, binalar~n
sa~lam ve geni~~te~kilâtl~~ olu~u teyit etmektedir. Bu derin çukurdaki kaz~lanm~za,
ana topra~~~buluncaya kadar devam edece~iz. Ancak, bu çal~~malar neticesinde
~ç Anadolu medeniyetilerinin mulcayeseli stratigraf~sini, do~ru olarak, tâyin etmek
i~nkân dahiline girebilecektir.
3 — Karat~pe'de çal~~malar :
1957 y~l~~Karatepe kaz~, yay~n, onar~m ve restorasyon çal~~malar~~(13. mevsim)
Eski Eserler ve Müzeler Um~un Müdürlü~ü ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinin de kat~lmasiyle üyelerimizden Doçent Dr. U. Bahad~ r Alk~m ile Doç.
Dr. Halet Çambel, Topo~raf-Mühendis Ferit Koper, Heykeltra~~Hakk~~Çavu~gil,
yap~~teknisyeni Fehim Zeybek ve stajiyer yard~mc~~Refik Duru'dan mürekkep bir
kurul taraf~ndan geli~tirilmi~tir. Kaz~~faaliyeti 16 Temmuzdan 4 Ekime kadar sürmü~tür. Dr. Halet Çambel'in ba~kanl~~~~alt~ndaki onar~m ve restorasyon i~leri ise
halk devam etmektedir.
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Kaz~~Direktörü Doç. U. Bahad~ r Alk~ m'dan ald~~~m~z rapor özeti a~a~~dad~ r :

"a) Kaz ~~ i ~ leri
— Karatepe'nin do~u kesimindeki iç sur ve kuleleri, takip sondajlar~~ yap~ larak
tamamen aç~klanm~~t~ r.
2 -- Do~u kesimindeki sur aç~ klan~rken A~a~~~Giri~in 6o m. kadar güney-do~usunda geçen sene meydana ç~kar~ lan merdivenvari in~a blokunun, bir küçük yan-kap~~
oldu~u anla~~lm~~ , bu suretle Karatepe Kalesinin tek kule ile savunulan bir yan-giri~i
tespit edilmi~tir. Ayn~~ iç do~u suru üzerinde yine tek kule ile savunulan ikinci bir
yan-kap~~ daha meydana ç~kar~lm~~t~r.
3 — Yukar~~ Giri~~binas~n~ n takriben 24 m. kuzey bat~s~nda iç sura biti~ik olup
1949 da aç~ lmas~na ba~lanan, zirvedeki Saraya bir avlu ile ba~lanan ve Saray mü~temilât~ na ait olan askeri binan~n henüz aç~lmam~~~olan kuzey-bat~~kesimi hafredilmi~~
ve bu yap~n~n dört odas~~ daha meydana ç~kar~larak binan~n kaz~s~~tamamlanm~~t~ r.
Karkam~~~ve Zincirli'de de benzerine raslanan ve iki katl~~ oldu~u gerek massif
duvar kal~nl~~~ndan ve gerek üzerine in~a edildi~i yamac~n meylinden anla~~lan
M. O. VIII. yüzy~la ait 17 odal~~bu büyük askeri yap~, ba~ka bir deyimle k~~la (boyutu
takr. 2o x 48 m.) Geç-Hitit mimarl~k sanat~n~n say~l~~ örneklerinden birini te~kil
etmektedir.
Topografya çal ~~ malar ~ :
— Karatepe'nin ve 5 km. lik çevresinin geçen sene ~~:5000 ölçe~inde bir haritas~~ al~nm~~t~ . Bu mevsim ise Karatepe kalesinin stratejik mevki ve üstünlü~tin~i
belirtmek amaciyle Karatepe ile birlikte 1,5 km.lik dolaylar~n~n ~~ : '000 ölçe~inde
tafsilatl~~ bir topografik plan~~ al~nd~.
2 - Karatepe mimarl~ k an~tlar~n~n, nihai raporda yay~mlanmak üzere restitüsyon planlar~~ile perspektif taslaklar~~ mahallinde haz~rland~ .
Aramca yaz ~ t buluntusu:
Dolaylarda yapt~~~m~z gezi esnas~nda Karatepe'nin 6 km. kadar kuzeyindeki
Bahad~ rl~~ köyünde Aramca bir yaz~t bulduk. Bu yaz~ t, 1949 da ayn~~yerde yine
taraf~m~zdan bulunmu~~olan Aramca yaz~ ta benzemekte ve Prof. A. Dupont-Sommer'in incelemelerine göre Persler devrine ait (M. ö. takr. V-IV. yüzy~l) bir s~ n~r
ta~~~(Aramca: thwm) hüviyetini göstermektedir. Esmer gri bazalt üzerine hakkedilerek
i~lenmi~~olan yaz~ t~ n yedi sat~ r~~ kendisini gayet iyi bir surette muhafaza etmi~~durumda olup, sekizinci sat~r bozuk ve k~r~ kt~r. Üzerindeki ~ehir ve Tanr~ça (Kbbh=- muhtemelen Kubaba?) ad~~ ile Eski Anadolu'nun din tarihi ve tarihi co~rafyas~~için Bahad~rl~~ yaz~t~~büyük bir önem ta~~ makta ve ancak Kilikya'da Kesecek Köyü, Sarayd~n,
Gözne, Hemite gibi mahdut yerlerde bulunmu~~olan Persler devrine ait Aramca
vesikalar~ n tahminimize göre en muhimmini te~kil etmektedir.
Onar~m ve restorasyon çal~~malariyle aç~k hava müzesi in~aat~n~n devam etti~i
bu s~ rada 13. mevsim Karatepe çal~~malar~m~z~ n kesin sonuçlara yakla~an bir geli~me
kaydetti~ini belirtmeliyiz.
4 — Side ve Perge kaz~lar ~~ :
Antalya bölgesinde Side ve Perge kaz~lar~na 1957 y~l~nda Eylül ve Ekim aylar~ nda Prof. Arif. Mufid Mansel'in idaresinde devam edilmi~tir.
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Side'de tiyatronun skene binas~n~ n cephesinin temizlenmesine devam edilmi~,
takriben 2,5 m. yüksekli~inde olan sahnenin tamamen ta~tan yap~lm~~~ oldu~u,
orkestra'ya bakan cephesinin ise kap~lar ve yar~m daire ~eklinde hücreler ihtiva etti~i
tesbit edilmi~tir. Binaenaleyh Side tiyatrosu, sahnesinin bu ~ekli bak~m~ndan, alçak
tahta bir sahneye sahip olan Aspendos tiyatrosundan ayr~ lmakta, Termessos, Sagalassos tiyatrolar~~ taraf~ ndan temsil olunan bir grupa girmektedir. Skene'nin cephesi
iki katl~~bir sütun mimarisi ile süslü idi. Bu cephe tezyinat~na ait bir hayli mimari
parça elde etmek mümkün olmu~tur ki, bunlar aras~nda muazzam granit sütunlar,
Korint nizam~nda sutun ba~l~klar~, ~alculi konsollar aras~nda tiyatro maskeleri ve
Medüz ba~lar~~ ile süslü frizler, yüksek kabartma halinde Athena ve Demeter büstterini havi tavan levhalar~~zikrolunabilir. Cephenin bu süsleri bütün scaenae frons'un
boyunca devam eden, yaln~z be~~kap~~ taraf~ndan kesilen 1,5 m. yüksekli~inde bir
friz ile mücehhez bir kaide yer al~yordu.
Perge'de ~ehrin belkemi~ini te~kil eden büyük direkli caddenin aç~lmas~na
devam edilmi~~ve bu alanda 50 m. kadar ilerlemek mümkün olmu~tur ki, bu suretle
geçen seneki çal~~malar~m~ z ile birlikte caddenin 150 m. lik bir k~sm~~tamamiyle
aç~lm~~~bulunmaktad~r. Buluntular aras~nda iyi mahfuz kalm~~~tabii büyüklükte
togal~~ bir erkek heykeli ve sandalyada oturan ve yan~ nda bir aslan bulunduran
giyimli di~er bir erkek heykeli zikrolunabilir. Bundan ba~ka Bizansl~lar zaman~nda
cadde &dekanlar~= yerine yap~lm~~~olan bir kilisenin önüne rastl~yan portiklere
ait üç mermer sutun bulunmu~tur ki, bunlar~n gövdelerinin üst k~s~mlar~nda birer
kabartma yer almaktad~r. Bunlardan birinde ba~~nda ~ua tac~~ ve örtü, boynunda
çe~itli kolyeler ta~~yan, sa~~elinde bir me~'ale, sol elinde ise ok ve yay tutan Perge
Artemis'i tasvir edilmi~tir. Çok zedelenmi~~olan ikinci kabartmada dört atl~~ bir
araba üzerinde Apollon bulunuyordu. Üçüncü kabartma ise suna~~n yan~nda libasyon yapan togal~~ bir ~ahsa aitti. Geç-Roma devrine ait olduklar~~ anla~~lan bu kabartmalar~ n bir kilisenin önünde, belki narteks olarak kullan~lm~~~olan bir portikte
tasvir edilmi~~olmalar~~Bizansl~lar taraf~ndan Artemis'in Meryem, Apollon'un ise
Isa telakki edilmi~~olduklar~~ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bunlardan ba~ka
caddede ve portikler aras~nda bir tak~m kitabeler de elde etmek mümkün olmu~tur
ki, bunlar ~ehrin iç hayat~~ve baz~~önemli ~ahsiyetleri, bilhassa ~ehrin imar~nda büyük
rol oynam~~~olan Plankia Magna ve ailesi hakk~nda yeni bilgiler vermekte, bu bak~mdan büyük bir önem ta~~maktad~r.
5 — Karahöyük kaz~s~~ :
Türk Tarih Kurumu, Ankara üniversitesi Orta Anadolu Ara~t~rma ~stasyonu
ve Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na mü~tereken
yap~lmakta olan Konya Karahöyük hafriyat~na 1957 y~l~nda da devam edilmi~tir.
Prof. Dr. Sedat Alp'~n ba~kanl~~~ndaki kaz~~heyetinde Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinden Hititoloji Asistan~~Hayri Ertem, Hititoloji ö~rencisi Ya~ar Co~kun, Desinatör Hüseyin Demiralp, Müstahz~r Osman Karakaya, Müzeler Umum Müdürlü~ünden Arkeolog Nihal Dönmez ile foto~rafc~~ Selahattin Oztartan çal~~m~~lard~r.
1957 y~l~nda Karahöytik'deki çal~~malar bir sene evvel bir k~sm~~meydana
ç~kar~lan eski Hitit suru sahas~na teksif edilmi~~ve bu çal~~malar çok verilmli olmu~tur.
1956 y~l~nda sur plan~nda anla~~lam~yan baz~~cihetler 1957 y~l~nda daha geni~~bir
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sahan~n aç~labilmesi sayesinde ayd~nlanm~~ t~r. Bir y~l evvel yaln~z cephesi tesbit
edilebilen kuzey kulesi kaz~lm~~~ve plân~~tesbit edilmi~tir. Kuzey kulesine 40 metre
mesafede bulunan güney kulesi üzerinde de çal~~~lm~~, fakat nihai bir sonuca var~lamam~~t~ r. Bu saha üzerinde gelecek mevsimde çal~~~lmas~~icabedecektir.
Sur tesisinin hemen biti~i~inde höyükte yap~lan ara~t~rmalar neticesinde surun
ait oldu~u höyuk tabakas~n~~bir y~l evvelkine nazaran daha s~hhatli bir ~ekilde tesbit
etmek mümkün olmu~tur. Höyü~ün bu k~sm~ nda I. tabaka da susa paralel giden
temiz bina planlar~~elde edilmi~tir. Bu yap~larda at nal~~tipinde, üzeri konsantrik
daireleri ihtiva eden mühür bask~ lariyle süslu çok güzel bir ocaktan ba~ka güzel
lambalar bulunmu~ tur. Evvelce bulunanlarla birlikte Karahöyüledeki lambalar
dörde yükselmektedir. Ayn~~devre ait di~er kaz~larda lamba oldu~u kati olarak tayin
edilebilen herhangi bir eserin bulunmay~~~~bu serinin de~erini bilhassa artt~rmaktad~r.
I. tabaka yap~lar~ n~n alt~nda bir tabaka daha tesbit edilmi~tir. Sur bu tabakan~n
alt~nda bulunmas~~gereken üçüncü tabaka hizas~na raslamaktad~r ve ayn~~tabakaya
ait olmas~~icabetmektedir. Surun alt~nda bir eski Hitit yap~s~~daha tesbit edilmi~~ise
de bunun daha eski bir sur veya di~er bir binan~n duvarlar~na ait olup olmad~~~n~~
kaz~~sahas~n~~geni~letmeden tesbit etmek mümkün olamam~~ t~r. Höyü~ün 4. tabakas~na tekabül etmesi gereken bu tabakan~n alt~ndan ayr~ca çarkl~~ve çarks~z serami~i bir arada ihtiva eden bir tabaka tesbit edilmi~tir ki bu tabakan~n malzemesi
höytik üstünde yap~lan kaz~larda bulunan 5. tabakan~n malzemesine urnakta ve
bu suretle höyük üzerinde ara~t~r~ lan be~~tabaka ile sur civar~ndaki tabakan~n
mutabakat~~tesis edilmi~~bulunmaktad~r.
1957 y~l~ nda Karahöyük'te bulunan malzeme Karahöyü~ün do~u ve bat~~ ile
münasebetlerini yeniden ortaya koymakta ve yüz vazosu diye an~lan kaplarla Truva
ile s~k~~münasebetlerini bir daha tebarüz ettirmektedir.
6 — Ergili Kozu: ve Kyzikos Çal~~malar~ :
Ergili kaz~larma 1957 y~l~~Temmuz, A~ustos ve Eylül aylar~ nda devam edilmi~~
ve bu arada Kyzikos ve Edincik mevkilerinde sondajlar yap~lm~~, ayr~ca Propontis
bölgesi dahilinde çe~itli ara~t~ rmalar ve geziler tertip edilmi~ tir.
Ergili tepesinde bir mâbed veya megaron ~eklinde bir saray olarak kabul etti~imiz yap~n~n do~u k~sm~~tamamen kaz~ larak o mahalde bir sunak bulunmad~~~~
tesbit edilmi~~bulunmaktad~r. Böylece bir mâbedi çok and~ran mezk~lr yap~n~n
megaron ~eklinde bir saray oldu~u meydana ç~km~~t~r. Ayn~~ça~larda Larisa'daki
saray yap~lar~n~n da megaron ~eklinde oldu~u dü~ünülürse Xenophon'un zikretti~i
(3ccoiXe~s'n~n da bir megaron plan~~arzetmesi anla~~lacak bir keyfiyettir. Ayn~~
mahalde tanr~lara sunuldu~una i~aret eden hemen hiç bir kahnt~ya rastlanmam~~~
olmas~~zaten bu mahalde bir ~nabed bulunmad~~~na i~aret etmekte idi. Saray~n
Yunan mimarisi tarz~nda olmas~n~~destekleyen ba~ka bir cihet de Ergili tepesinde
mühür bask~lar~~haricinde hiç bir Iran eserinin bulunmam~~~olmas~d~r.
Daskylos Çukuru ad~n~~verdi~imiz sahadaki çal~~malar bu y~l da yerli seramik
nevinden bol miktarda eserler ortaya ç~karm~~t~ r. Tek renkli tezyinats~z Omphalosl~,
kâseler ve basit günlük kaplardan ibaret olan bu eserler Daskyleion'un Lydia men~eli
yerli halk~na aittir.
Megaron planl~~yap~n~ n do~usunda sunak bulunup bulunmad~~~~ara~t~r~l~rken
bu mahallin dolgu ta~larla tahkim edildi~i ve bunlar~n da alt seviyede çok büyük
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temeller üzerine oturtuldu~u, fakat en alttaki bu büyük ta~lar~n cenuba do~ru
devam etti~i görülerek bu meselenin 1958 y~l~nda tahkikine karar verilmi~tir. Mezk~lr
temeller aras~nda çok güzel ~arkkari Yedinci as~r serami~i elde edilmi~~olmas~~buradaki ara~t~rmalar~n lüzumuna ayr~ca i~aret etmektedir.
Ergili çal~~malar~nda elde etti~imiz alt~nc~, be~inci ve dördüncü as~rlara ait
kabartmal~~mezar ta~lar~~ ile daha ba~ka eserler Istanbul müzesine nalcledilmi~tir.
1957 y~l~~çal~~malar~~ s~ras~nda Kap~daki yar~m adas~n~n güneyinde, berzah~n
hemen kuzeyinde kain Kyzikos ~ehrinin ara~t~r~lmas~na da ba~lanm~~t~r. Eski Ça~~
tarihinde arkaik devirlerdenberi büyük bir önem ta~~yan Kyzikos ~ehri taraf~m~zdan
bilhassa ton expansion'u bak~m~ndan ele al~nm~~t~r. Buradaki ilk ton yerler~mesinin
tarihini ve ton sanat~n~n bu bölgedeki inki~afim tesbit etmek amaciyle Kyzikos ve
Edincik civar~n~n çe~itli harabeleri tetkike tabi tutulmu~tur.
Berzahm kuzeyindeki harabeler dahilinde yapt~~~m~z çe~itli sondajlar~n verdi~i
neticelere göre arkaik Kyzikos'un da burada kain oldu~u anla.~~lm~~t~r. Fakat Roma
ve bilhassa geç arkaik devirdeki iskan s~ras~ nda eski tabakalar birbirleriyle harman
olacak derecede tahrip edilmi~tir. Bu itibarla arkaik, ~ehrin çok tahrip edilmi~~bir
~ekilde dahi olsa, kal~nt~lar~n~~bulmak ümidi kalmam~~t~ r. Ele geçen arkaik devir
serami~i istisnas~z olarak daha geç devir seramiki ile kar~~~ k olarak bulunmaktad~r.
Arkaik devir tabakalar~n~~ ara~t~rmay~~önleyen mühim bir mü~kil de harabelerin
bölgede topra~~n bugün, Bayrakl~'da, yani Eski Izmir ~ehrinde oldu~u gibi deniz
seviyesinden bir hayli a~a~~da olmas~d~r. Kyzikos ~ehrinde Helenistik devir duvarlar~~
bile bugün su içinde bulunmaktad~ r. Bu sebeplerden dolay~~Kyzikos ~ehri dahilinde
arkaik, klasik ve Helenistik devir tabakalar~n~ n ara~t~rlmas~~ imkans~z hale girmektedir. Bir çoklar~~büyük ölçüde ayakta duran Roma devri harabeleri ise her gün
artan bir h~zla yerli halk taraf~ ndan tahrip edilmektedir.
Ayakta duran yap~lardan en çok tahribe u~rayan' Zeus ~nabedidir. Bununla
beraber ta~ocaklar~n~ n enkaz~~aras~nda elde etti~imiz parçalarla ve Ancona'll Cyriacus'un son zamanlarda meydana ç~kan tasvirli nüshas~ndaki resimlerin yard~m~~
ile Zeus mabeclini ka~~t üzerinde canland~ rmak mümkün olacakt~r. ~etten ve daha
ba~ka yerlerden meydana ç~kard~~~= eserlerin bir k~sm~~Hamaml~~köyir mektebine
bir k~sm~~da Erdek'deki aç~ k hava müzesine naldedilmi~tir.
Kyzikos ~ehrinin arkaik devir tabakalar~~bak~m~ndan ümitsiz olmas~na kar~~l~k
Edincik civar~ ndaki harabe yerlerinin verimli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Köylülerin
yard~m~~ ile elde etti~imiz bir Columna Caelata (tasvirli sütun), bu ana kadar Türkiye'de elde edilmi~~arkaik eserlerin en güzelidir. Dans eder vaziyette olan üç figürden
ortadaki bir kad~ n, iki yandaki birer erkek olup üçü de cepheden tasvir edilmi~lerdir.
Figürlerin gobekten a~a~~~k~s~mlar~ , sütunun bu hizada parçalanm~~~veya kesilmi~~
olmas~ndan dolay~~ eksiktir. Figürlerin mevcut k~s~mlar~nda da yer yer tahribat
mevcut olmakla beraber bilhassa kad~n~ n yüzü çok iyi muhafaza edilmi~tir. Kad~n
figtirünun ba~~~Berlin Müzesindeki Bat~~Anadolu men~eli ba~~örtülü arkaik ba~a
(Berlin Müzesi 1631) çok benzemektedir. Her iki eserin Kyzikos'da i~lenmi~~bulunmalar~~mümkün oldu~u gibi, Berlin'deki ba~~ n Milet'te ve Columna Caelata'n~n
da Milet heykeltra~l~k mektebinin bir örne~i olarak Kyzikos'da yap~lm~~~olmalar~~
kabildir. Tasvirli sütun ve daha ba~ka arkaik ve Helenistik eserler Istanbul Müczsi'ne
nakledilmi~lerdir.
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7 — resem~k ara~t~rmalar~~:
Gaziantep ilinin islâhiye ilçesinin 2o km, kadar güney-do~usundaki Yesemek
köyü yak~n~nda olup 1890 y~l~ nda Zincirli hâfirlerinden Felix von L~~schan taraf~ ndan ilk defa görülen bazalt ta~~oca~~~ve heykeltra~l~ k atelyesinde, —Karatepe ve
Domuztepe nihai yay~ nlar~~ için mukayese malzemesi te~kil etmek üzere— üyelerimizden Doçent Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Mühendis-Topograf
Ferit Koper ve Refik Duru'dan mute~ekkil bir kurul taraf~ ndan ilk ara~t~rmalara
ba~land~ . ~imdiye kadar hakk~ nda hiç ne~riyat yap~ lmam~~~olan ve bünyesinde ince
mcsamatl~ , iyi kaliteli ve kesif bir bazalt tabakas~~mevcut olup halen fundal~kla örtülü
bir da~~yamac~ nda bulunan bu ta~oca~~ nda ön Asya'n~n M. ö. II. ve I. bin y~ l~ na
ait en büyük bazalt heykeltra~l~ k atalyesi tesbit edildi.Yesemek atelyesinde muhtelif
i~çilik safhalar~~görsteren yüzlerce heykeltra~l~ k eseri taslaklar~~(kap~-arslanlar~ , Protom vaziyette sfenksler, cepheden tasvir edilmi~~kabartmalar v.s.) ve çe~itli mimarl~k
parçalar~~bu gün hâlâ toprak üzerinde durmaktad~r. Islâ'hiye-Zincirli ovas~ndaki
hüyük yerle~melerinde (bu arada Hac~ bebekli, Goba Hüyük, Gerçin, Karaburçlu,
Zincirli, Elbistan Hüyük, Pancarl~~Hüyük ve ~~rdekburnu'nda) bulunan bazalttan
yap~lm~~~mimari skülptürlere malzeme sa~lad~~~~anla~~lan Yesemek ta~oca~~n~n,
verimli sonuçlar vaadeden müstakbel bir kaz~ya konu te~kil edece~i du~unulerek
gerek atelyenin bulundu~u kesimde ve gerek Islâhiye-Zincirli ve K~r~khan ovalar~ nda
ilk incelemelere giri~ildi. Evvela Yesemek ta~oca~~n~ n tafsilâtl~~bir topografik plân~~
al~nd~ . Bunu müteakip ad~~ geçen bölgede ara~t~ rma konusu te~kil eden huyukler
haritaya i~lendi.
Gerek Yesemek heykeltra~l~k atelyesinde yap~lacak sondajlar~ n ve gerek Yesemek bölgesindeki hüyuklerden birinde giri~ilecek hafriyat~ n, yaln~z heykeltra~l~ k
eserleri verme bak~m~ndan de~il, ayn~~ zamanda Amanus da~lar~n~ n bat~~ yönü ile
do~u yönü aras~nda bir kilit noktas~~ te~kil eden ve ~imdiye kadar lây~k~~ veçhile sistematik bir ara~t~ rmaya tabi tutulmam~~~olan bu bölgenin filolojik ve tarihi meselelerinin ayd~ nlat~ lmas~~ bak~ m~ ndan da önemli sonuçlar verece~i kanaatindeyiz.

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'NIN 1957 YILI
ÇALISMA RAPORU
Bas~mevimiz, bu y~l geçen y~ ldan daha yüksek bir verim elde etmi~tir. Kapasitesinin geçen y~la nazaran hiç de~i~memi~~olmas~~ dikkat nazar~ na al~ n~ rsa, bu verimin
gün geçtikçe yerle~en ve inki~af eden yeni çal~~ma metodlar~~ sayesinde elde edildi~i
memnuniyetle görülür. Nitekim geçen y~ l fiilen 253 i~~günü çal~~~lmas~ na mukabil
bu y~l 248 i~~günü çal~~~lm~~~ve 96 adet 5-45 formal~ k eser 500-40.000 tiraj üzerinden
bas~lm~~t~ r. Bu, ortalama bir hesapla 2,5 günde bir kitab~ n tertip, bask~~ ve cilt i~inin
ikmal edilerek bas~ mevinden ç~kmas~~demektir (Geçen y~ l 3,66 günde bir kitap).
Keza rasyonel çal~~ma sayesinde art~k Bas~ mevi T. T. Kurumu'na bir gelir kayna~~~
olm~ya da ba~lam~~t~ r. Zira halen müstakbel kapasitenin dörtte biri ile çal~~makta
olan Bas~ mcvimiz, geçen y~ la nazaran personel ücretlerindeki 40.107,17 ve I~letme
masraflar~ ndaki 20.783,72 liral~k zaruri art~~a ra~men geçen y~la nazaran 35.788,73
lira fazlasiyle 49.812,77 lira net kar sa~lam~~t~ r.
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1958 y~l~~içinde gelmesini umdu~umuz bask~~makineleri sayesinde kapasite
müstakbel kapasitenin yar~s~na eri~ece~inden sabit masraflar~m~z ayn~~ kalaca~ma
göre pek az bir masraf art~~~~ile gelecek y~l kar~n~n ~~ 00.000 lira civar~nda olaca~~~
tahmin edilebilir.
Bas~mevimize, gerek bask~~Üstünlü~ü, gerekse muntazam program ve teslim
günlerine sadakat sayesinde kapasitenin üstünde i~~gelmekte ve bir çok mü~teriler
1959 y~l~~ için ~imdiden s~raya girmek istemektedirler. Bir çok muesseseler de i~~
sonunda memnunluklar~n~~ bir mektupla Bas~mevimize bildirmektedirler. Böylece
Bas~mevimiz ~imdiden ilim müesseselerinin büyük bir ihtiyac~n~~kar~~lamak suretiyle
Kurumumuza oldu~u kadar memleket kültürüne de yararl~~olmaktad~r.
Ba~kan
TEVF~K BIYIKLIO~LU

ORD.

Üye
Prof. Dr. M. ~ENYUREK

Üye
Prof. Dr. ~. A.

KANSU

Üye
Ulu~~~~ÜDEMiR
Bas~mevi Müdürü
GöKMEN ~ ÜDEMiR

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARÜ-I KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA

Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevinin 1957 takvim y~l~~ hesaplar~~gelir, gider
bütçeleri 22/3/1958 tarihinde müspit evrak üzerinde taraf~m~zdan incelenmi~,
var~lan sonuçlar a~a~~da gösterilmi~tir :
Türk Tarih Kurumu i~leri :
— 1956 esas defteri kay~tlar~~ ve bilançosuna göre 1957 y~l~na devredilmesi
icabeden k~ymetlerin 1957 hesaplar~na aynen devir ve nakledildi~i görülmü~tür.
2 — Genel Kurulca kabul edilen 1957 y~l~~gelir bütçesi 654,500,00 lira olarak
tahmin olunmu~~buna mukabil 799.005,15 lira tahsil edilmi~tir.
Gelir bütçesinde :
Lira K.
72
674

39 Faizler
46 di~er gelirlerden olmak üzere

746 85
lira tahmine ula~amamasma mukabil :
Lira K.
31 .707
2

~~13 . 524
18

70 Atatürk Tesisi
oo Üye aidat~~
26 Yay~n gelirleri
04 Bas~mevi gelirlerinden olmak üzere cem'an

145.252 oo
lira tahmin üstü varidat elde edilmi~tir.
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3 — Genel Kurulca 654.5oo,00 lira olarak kabul edilen gider bütçesinde y~l
içinde:
Lira K.
3.000 oo Ilmi ara~t~ rmalar
2 . 000 oo Kongre ve sergiler
5. 000 oo Telif, tercüme
20 . 000 oo Bask~~malzemesi
55 . 000 oo Bas~ mevi tesisat~na yard~m,
~ o . 000 oo Ayl~klar fas~llar~ ndan cem'an
95 . 000 oo
lira al~narak;
Lira K.
15. 000 oo Kaz~~ve istik~aflar
5. 000 oo Maliyet zararlar~~
31. 000 oo Paras~z da~~t~m
~~o . 000 oo Sat~~~iskontolar~~
24.000 oo Bask~~ücretleri
500 oo Kitap, dergi bedelleri
500 oo Genel Kurul ve Kollar~n giderleri
4. 000 oo Tazminat ve ikramiyeler
~~ . 000 oo P. T. T.
4.000 oo Türlü giderler fas~llarma
95.000 00
lira eklendi~i görülmü~tür.
4 — Gider hesaplar~n~n tamam~ nda 637.600,36 lira masraf olmu~~16.899,64
lira tasarruf edilmi~tir.
5 — 1957 y~l~~sonunda avans bakiyesi 73.442,16 lirad~r. Y~ l içinde 137.160,00
lira yeniden verilmi~~125.742,86 lira mahsup edilmi~tir.
6 — 1957 Denetleme raporumuzun 6. maddesinde zikredilen, tasfiyesi lüzumlu
me~kük alacaklar kay~ tlar~n~n terkin edildi~i görülmü~tür.
Ayn~~raporun 7. maddesinde zikredilen ve 1931-1952 y~ llar~~aras~nda kütüphaneye girmi~~olup muhasebe kay~tlanna al~nm~ yan kitaplar~n takdir edilecek k~ ymet üzerinden muhasebe kay~tlanna al~nmas~~ hakk~ ndaki temenniyi tekrar ederiz. 8. maddede bahis konusu olan telif, tercüme k~ ymetlerden tercümelerin tamamen muhasebe
kay~tlar~ na intikal ettirildi~i görülmü~ tür. g. maddede sözü edilen Kurum ambarlar~ nda mevcut luymetlerin esasl~~bir ~ekilde tadat ve tesbiti i~inin 1958 y~l~~yaz mevsiminde intac~ na çal~~~laca~~~ö~renilmi~ tir.
Türk Tarih Kurumu Bas~nzevi i~leri:
7 — Bas~ mevinin 1957 bilânçosunun tetkikinde 49.812,77 lira k ~r elde edildi~i
memnuniyetle mü~ahede edilmi~ tir. Kar ve zarar tablosuna göre :
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Gelirler

Giderler
Amortisman (bina ve
demirba~lar)
Personel masraflar~~
I~letme masraflar~~
olmak üzere cam' an
lirad~r.
Kâr

31.491 99
266.251 69

55.412 ~ l

Toplam

353- 1 55 79
49. 612 77
402.968 56

Bask~~ücretleri
Dökürn ücretleri
Sair gelirler

Toplam

365.710 ~ o
26.500 23
10.758 23

402.968 56

402.968,56 lira muhtelif surette tahsil edilen i~~bedeline mukabil 353.155,79 lira
masraf yap~lm~~t~r. Bu paradan tefriki lüzumlu ve zaruri olan 31.491,99 liral~k
amortisman nazar~~itibara al~nmazsa 402.968,56 liral~k istihsal için 321.663,80 lira
masraf~n makul ve mutedil oldu~u neticesine var~lm~~t~r.
8 — Bas~mevi muhasebesinin tesis edildi~i 1951 y~l~~ba~~ndan 1957 y~l~~sonuna
kadar yedi y~ l içinde 934.856,63 lira luymetindeki gayn menkul ve demirba~lara
154.886,05 lira amortisman ayr~ld~~~~memnuniyetle görülmü~tür.
9 — Kurumca 1957 y~l~nda Bas~mevine elli bin lira mütedavil sermaye verilmi~~
ve demirba~~al~m~~için y~ l içinde tahsis edilen yüz bin liradan 42.885,26 liran~n
sarfedildi~i ve transferlerinin yap~lmamas~~ yüzünden ödenemiyen baz~~bask~~makineleri bedelleri kar~~l~~~~olarak da 57.114,74 liran~n 1958 y~l~na devredildi~i görülmü~tür.
n~~— Gerek Kurum ve gerekse Bas~mevi muhasebe kay~tlar~~çok muntazam
ve itinal~~oldu~u gibi, sarf evralun~ n muhafaza ve tertibinde de azami itina gösterilmektedir. Ilgililere te~ekkür eder, Yönetim Kurulu ile Bas~mevi Yönetim Kurulu'nun
1957 hesaplar~ndan dolay~~ibras~n~~yüksek tasvibinize sunanz.
FAKIHE ÖYMEN

T. T. K. Üyesi

Prof E. ZiYA KARAL
HASAN-ALI Wk:EL
T. T. K. Üyesi
T. T. K. Üyesi
(Amerikada oldu~undan bulunamam~~t~r)
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TÜRK TARIH KURUMU 1957 TAKVIM YILI
BILANÇOSU
AKTIF

PASIF

Lira Kr.

Lira Kr.

20 . 859,58 KASA
. 322,35 BANKALAR
2 42,41
1.079,94

2.584.884,62

KURUM ARTIRIMI
2 . 782 . 847,99
EMLAK KRED/ BANKASI 50 000,00

Merkez
~~~

MUHTELIF ALACAKLILAR 17.671,90

KIYMETLER
504 . 154,27 Bas~mevi binas~~
430 . 7o2,36
„ demirba~lar~~
50 . 000,00
mütedavil
sermayesi

Muhtelif 15 . o~ 9,13
hesaplar
Kitap Si273,63
pari~leri

984 . 856,63 Bas~mevine plasman~m~z

Amortisman

1.271,33

72 .627, 13 Kurum demirba~lar~~
47 991 ,54 Kütüphane
78 . 552,3o Malzeme ambar~~
. 249 . 1 ~~ 5,98 Kitap ambar~~

gelir ver
gisi
Aboneler

243,25

Cari hesap

864,56
33. 642,93

~~ 5o . 941,04 Telif, tercüme
. 600 . 027,99 Kurum k~ymetleri
277.096,27

MUHTELIF BORÇLULAR
73 . 442,16 Avans
9 . 872,83 Bas~lmakta olan eserler
78 . 89°,68 Kitapc~la r
~~ 14.890,60 Muhtelif hesaplar

2 . 884 . 162,82

Toplam

31.12.1957
Muhasebeci
S. HÜNEL

2 .884.162,82
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TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI 1957
BILANÇOSU
AKTIF

PASIF

12. 220,71

Kasa
Bankalar
Ambar
Bina ve demirba~~
Bina
507.484,77
Demirba~~ 427. 371,86
Mü~teriler

Türk Tarih Kurumu
934.856,63
91 . 385,28 Muhtelif alacakl~lar
2 70 .982,94
38 . 35,73 Amortis~nan
~~54.886,05
Yeti~tirme fonu
784,71
934.856,63 Döner sermaye 5o.000.—
T. T. Kurumu 57.114,74
ode. Sigor. Vergi, icra
8.233,44
116.900,27

T. T. Kurumu cari hesab~~
Muhtelif borçlar
Toplam

33.642,93
28.510,79

Kâr

49.812,77
Toplam

1.255.652,34

1.255.652,34

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1957 TAKVIM YILI KAR VE ZARAR CETVELI
Giderler

Gelirler

Amortisman
Bina
10.149,69
Demirba~~ 21 . 342,30

31 .491 ,99

Personel masraflar~~

266 .251,69

~~letme masraflar~~

55.412,11

K ~r

49.812,77
Toplam

Bask~~ ücretleri
Doküm ücretleri
Sair gelirler

402.968,56

Toplam

31.12.1957
Türk Tarih Kurumu Bas~mevi
Muhasebecisi Y.
K.

ONSAY

365.710,10
26.500,23
10.758,23

402.968,56

