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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1959 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1959 y~l~~Genel Kurul toplant~s~~25 Nisan 1959 Cumartesi günü saat 9,30 da Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakultesi'ndeki Kurum
merkezinde yap~ld~ .
Saat tam 9,30 da Kurum üyeleri Atatürk'ün An~t Kabri'ni ziyaret ederek bir
çelenk koydular ve ihtiram duru~ unda bulundular.
Saat ~~ o,3o da toplant~y~~ Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. ~ernsettin Günaltay
açt~, yoklama yap~ld~. Ço~unluk oldu~undan Genel Kurul Ba~kanl~ k Divan~n~n
seçimine geçildi. Ba~kanl~~a Bay Tevfik B~y~ kl~o~lu, ~ kinci Ba~kanl~~a Bay Hasan
Ali Yücel, Sekreterliklere Prof. Tayyip Gokbilgin ve Doçent Dr. Bahad~r Alk~ m
seçildiler.
Birinci oturum Bay Tevfik B~y~kl~o~lu'nun Ba~kanl~~~nda aç~ld~. Gündem gere~ince Yönetim, Bas~ mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~ n 1958 çal~~malar~~
hakk~ndaki raporlar~~ile bilânçolar okundu. Raporlar üzerinde söz istiyen olmad~~~ndan oya konarak oy birli~i ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu ile Bas~mevi
Yönetim Kurulu 1958 y~l~~ hesaplar~ndan ötürü akland~.
Yönetim Kurulunca haz~rlanm~~~ olan 1958 y~ l~~ bütçesini incelemek üzere
Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen, Ord. Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek'ten mürekkep bir Komisyon seçildi.
Gündemin 5-8 inci maddelerinde belirtilen di~er seçimlere geçildi. Yönetim
Kuruluna oy s~ rasiyle Ord. Prof. Semsettin Günaltay, Prof. Dr. Tahsin özgüç,
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Cemal Tukin, Prof. Dr. Afif Erzen,
Prof. Dr. Afet Inan ve Bay Faik Re~it Unat; yedek üyeliklere, Ord. Prof. Dr. Ayd~n
Say~l~ , Prof. Tayyip Gökbilgin, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal; Denetleme Kuruluna
oy birli~i ile Bayan Fakihe Öymen, Bay Hasan Ali Yücel, ve Dr. Hâmit Zübeyr
Ko~ay; Haysiyet Kuruluna oy birli~i ile Ord. Prof. Hikmet Bayur, Bay Tevfik
B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~
Ord. Prof. Dr. Süheyl enver; Bas~ mevi Yönetim Kuruluna oy birli~i ile Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof. Dr. Muzaffer ~enyurek.
Kütüphane Komisyonuna iki y~ l için oy birli~i ile Dr. Hâmit Ko~ay, Ord. Prof.
Dr. Ayd~n Say~l~ , Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen seçildiler.
Bütçe Komisyonunun çal~~mas~~ ö~leden sonra sona erece~inden gündemin
Yonetim Kurulu teklifleri maddesine geçildi:
UNESCO Türkiye Milli Komisyonun VI. devre Genel Kurulunda Kurumumuzu temsil edecek bir üyenin seçilmesine dair olan Yönetim Kurulu teklifi okundu:
V. devre Genel Kurulunda Kurumumuzu temsil etmi~~olan üyelerimizden prof.
Dr. Afet Inan'~ n bu devre için de temsilci olmas~~ oy birli~i ile kabul edildi.
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Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~ aras~ nda bir popüler tarih serisinin meydana
getirilmesi ve ilk hamlede 1) Cumhuriyet Tarihi, 2) Osmanl~~ Tarihi, 3) Selçuk Tarihi,
4) Umumi Türk Tarihi ve 5) Türk Medeniyeti Tarihi adlar~~ alt~nda be~~cilt eserin
yaz~larak çok say~da bast~r~l~ p ucuz fiyatla sat~ lmas~~ hakk~ nda Yönetim Kurulu teklifi görü~ üldü. Uzun tart~~malardan sonra bu eserlerin ~u adlar alt~ na yaz~ lmas~~
için Kollarca derhal faaliyete geçilmesi uygun görüldü:
1) Eski Anadolu Tarih ve Medeniyeti, 2) Selçuk Tarihi ve Medeniyeti, 3) Selçuk Tarihi
d~~~nda kalan Türk devletleri tarihi ve medeniyeti (~ slâmdan öncekiler de dahil), 4) Osmanl~~
Tarihi ve Medeniyeti, 5) Cumhuriyet Tarihi.
Rahats~zl~~~ ndan dolay~~Genel Kurul toplant~s~na kat~lamam~~~olan üyelerimizden Prof. Muzaffer Göker'e Genel Kurul ad~na sa~l~ k dileklerinin bir telgraf la
bildirilmesi hakk~ nda Prof. Dr. Bekir S~ tk~~Baykal ve ~ l arkada~~n~ n verdikleri önerge oy birli~i ile kabul edildi.
Vakit ilerlemi~~oldu~undan ö~leden sonra saat 16 da toplan~lmak üzere birinci
oturuma son verildi.
Genel Kurulun ikinci oturumu ö~leden sonra saat 16 da ~kinci Ba~kan Bay
Hasan Ali Yücel'in ba~kanl~~~nda aç~ld~.
Bütçe Komisyonu Kurum'un 1959 bütçe tasar~s~~üzerindeki çal~~ malar~n~~ bitirmi~~oldu~undan bütçenin müzakeresine ba~land~~ve bölüm bölüm oya konarak
1959 bütçesi Komisyonun tensip etti~i ~ekilde aynen kabul edildi.
Bu s~ rada söz alan Genel sekreter Ord. Prof. Ekrem Akurgal, gerçek görevi
Genel Müdürlük olan ve maiyetinde müdürler bulunan Ba~sekreterin unvan~ n~n
Ba~ka Kurumlarda ve Akademilerde oldu~u gibi Genel Müdürlü~e, daha ziyade
Kurum'un huhuki i~lerini görmekte olan Ba~sekreter yard~mc~l~~~~unvan~n~n da
Hukuk Mü~avirli~i olarak de~i~tirilmesini Yönetim Kurulu ad~ na teklif etti. Her iki
teklif oy birli~i ile kabul olundu.
Ord. Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek Kurum üyelerinin y~lda vermekte olduklar~~
3 lira aidat bu günkü ~artlara göre çok az oldu~undan bunun hiç olmazsa ~~o lira
olmas~n~~ ve bunun için de Tüzü~ün 17 inci maddesinin de~i~ tirilmesini teklif etti.
Teklif uygun görülerek Tüzü~ün 17 inci maddesinin: "Kurum'un asli üyeleri y~lda
~ o lira aidat verirler" ~eklinde de~i~tirilmesi oya kondu ve oy birli~
i ile kabul edildi.
Bundan sonra Yönetim Kurulu ile üyeler taraf~ndan yap~ lan tekliflerin müzakeresine geçilerek s~ rasiyle ~ unlara karar verildi:
1) De~erli yay~nlar~~ile Türk ve Türkiye tarihine ve Türk külütürüne yapt~klar~~hizmetlerden dolay~~a~a~~da adlar~~ yaz~l~~ilim adamlar~ na Tüzü~ün 8 inci maddesi gere~ince ~eref üyeli~i pâyesinin verilmesi hakk~ nda Yönetim Kurulundan gelen
teklif oy birli~i ile kabul edildi:
Prof. Dr. Paul Wittek
Prof. Dr. Richard Hartmann
Prof. Dr. Kurt Bittel
Prof. Dr. Franz Taeschner
Prof. Dr. Gyula Nemeth
Prof. Dr. Jan Rypka
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Prof. Dr. Ernst Kühnel
Prof. Dr. Gotthard Jaeschke
Prof. Dr. Kahen
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Kurum Tüzü~ünün yedinci maddesinin
a~a~~daki ~ekilde de~i~tirilmesi oy birli~i ile kabul edildi:
"Madde 7 - Kurum' un asli üyeleri k~rk bir ki~idir. Bo~alan üyelikler için yeni üye teklifleri Kollar taraf~ndan yap~l~r. Bu "ekinler iki asli üyenin, iç yönetmelikte yaz~l~~ ilkeler
gözönüne al~narak, aday~n bilimsel de~erini belirten tahlili bir raporiyk birlikte Yönetim
Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu bu teklifleri Genel Kurulun ilk toplant~s~ na, dü~ünceleriyle
birlikte sunar. Genel Kurul üyeyi Kollar~n bu adaylar~~aras~ndan gizli oyla ve asli üye say~s~n~n üçte iki ço~unlu~u ile segr.
De~i~en hayat ~artlar~na uygun olarak Kurumca ödenmekte olan telif ve
tercüme ücretlerinin artt~r~lmas~~ hakk~nda geçen Genel Kurulda verilmi~~olan
önerge üzerine Yönetim Kurulu Kollar~n da mütalaas~n~~ almak suretiyle yeni bir
teklif getirmi~~ve bu teklifte telif ve tercüme ücretlerinin yüzde yüz artt~r~lmas~n~n
uygun olaca~~~belirtilmi~t~ir. Genel Kurul Yönetim Kurulunun bu teklifini kabul
etmi~, ancak bu tarihe kadar Kurum'a verilmi~~olup bedelleri k~smen veya avans
~eklinde ödenmi~~olan telif ve tercümelerden ödenmi~~olan miktar~n eski barem
üzerinden hesaplanarak istihkaktan dü~ülmesine, geri kalan k~sm~n~n yeni barem
üzerinden ödenmesine karar vermi~tir.
Belleten için bir yaz~~kurulu seçilmesi hakk~ nda geçen Genel Kurula verilmi~~
olan önerge üzerine Kollar~n mütalaas~~sorulmu~~ve yaln~z Yeni Ça~~Kolundan mütalaa gelmi~~oldu~undan öteki Kollar~n da mütalaas~~ al~ nd~ktan sonra konunun
gelecek Genel Kurula getirilmesine karar verildi.
Dünya Tarihi serisine paralel olarak bir Dünya Sanat Tarihi serisinin ihdas~~ hakk~nda geçen Genel Kurula verilmi~~olan önerge üzerine keyfiyet kollar~n
mütalaas~na sunt~lmu~, yaln~z Yeni Ça~~Kolu, bunun yerine Türk Sanat Tarihi
üzerine monografiler yaz~lmas~n~~uygun bularak bir plan ve program haz~rlamak
üzere bu saha ile ilgili ilim ve sanat adamlar~ndan mürekkep bir komisyonun kurulmas~n~~ teklif etmi~~oldu~undan bu teklif oy birli~i ile uygun görüldü.
eyelerimizden Prof. Dr. ~inasi Altunda~'~n Kurum yay~nlar~~ için bir transkripsiyon sisteminin kabul edilmesi hakk~nda Yönetim Kuruluna verdi~i önerge
Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulmu~~oldu~undan Genel Kurul Ord. Prof.
Dr. Re~it Rahmeti Arat, Ord. Prof. Mükrimin Halil Y~ nanç, Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Prof. Ahmet Ate~~ve Dr. Hamit Ko~ay'dan mürekkep bir komisyonun
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Türkoloji bölümü ile de temas ederek bir rapor
haz~rlamas~na, Kollar~n mütalaas~~ al~nd~ktan sonra gelecek Genel Kurula getirilmesine, karar verildi.
Ekiminde Ankara'da toplanacak olan Milletler aras~~ Birinci Türk
1959
'Sanatlar~~Kongresinde Kurumumuzu üyelerimizden Bay Tahsin Öz'ün temsil etmesine karar verildi.
Kollar~n her y~l Ekim toplant~lar~nda yeni ilmi ara~t~rmalar~~ ve bulu~lar~~
münaka~ a etmek üzere Collogium'lar tertip etmeleri hakk~nda Yeni Ça~~Kolu
taraf~ndan yap~lan teklif uygun görüldü.
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9) Bir Akademi mahiyetinde olan Kurumumuzun her y~ l Genel Kurul toplant~s~nda bir aç~ l~~~töreninin yap~lmas~~ ve üyelerden birinin ilmi bir konferans vermesi
veya k~sa ilmi bir tebli~~yapmas~~ hakk~nda Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal taraf~ndan
yap~lan teklif uygun görüldü.
~~ o) K~br~s tarihinin yaz~lmas~~ için Yeni Ça~~Kolunca haz~ rlanan plân oy
birli~i ile kabul edildi
Türk-italyan Kültür Anla~mas~~ gere~ince yap~ lmakta olan ilim adam~~
mübadelesi için geçen y~ l aday gösterilen Prof. Dr. Afif Erzen, Ord. Prof. Dr.
Süheyl Ünver ve Profesör Dr. ~inasi Altunda~'a ilave olarak Prof. Dr. Halil Inalc~k'
in da aday listesine al~nmas~na, mübadelenin adaylar~n muracaat tarihleri gözönüne al~narak yap~lmas~na karar verildi.
Basklar hakk~nda filolojik ara~t~ rmalar yapmak amaciyle Fransa ve Ispanya'ya gidecek olan üyelerimizden Dr. Hamit Ko~ay'a 5000 lira yard~m yap~ lmas~na
karar verildi.
1-7 Eylül 1959 da ~spanya'n~n Barselona ve Madrit ~ehirlerinde toplanacak olan Milletleraras~~IX. Ilim Tarihi kongresine Kurumumuz ad~ na üyelerimizden
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~'mn kat~lmas~na, Kongre dönü~ünde Paris'te 12 gün kalarak ilmi ara~t~rmalar yapmas~na, yollu~un ve ayr~ lan döviz kar~~l~~~n~ n Kurumca
ödenmesine karar verildi.
Türk Tarihi kaynaklar~n~n yay~nlanmas~n~~ bir programa ba~lamak üzere
üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ismail Hakk~~ Uzunçar~~ l~, Ord. Prof. Mukrimin
Halil Y~nanç, Prof. Cavit Baysun, Prof. Dr. Bekir S~tk~~ Baykal, Prof. Dr. ~inasi
Altunda~, Prof. Dr. Osman Turan ve Bay Faik Re~it Unat'tan mürekkep bir komisyonun kurulmas~na karar verildi.
Türklerin medeniyete hizmetleri konusunun ilmin bugünkü verilerine göre
yeniden ele al~nmas~~hakk~nda üyelerimizden Prof.Dr. Afet Inan'~n Yeni Ça~~Koluna
yapt~~~~teklif Yeni Ça~~Kolunca Genel Kurula getirilmi~~oldu~undan yap~ lan görü~ melerden sonra konunun bir kere de Yönetim Kurulunca incelenerek gelecek
genel kurula getirilmesine karar verildi.

YÖNETIM KURULU ÜYELER/ ARASINDA /~~BÖLÜMÜ
Genel Kurulca Türk Tarih Kurumu Yönetim Kuruluna seçilmi~~olan üyeler 25 Nisan 1959 Cumartesi günü saat 12,30 da toplanarak aralar~nda ~u
yolda i~~bölümü yapt~lar:
Ba~kanl~~a Ord. Prof. Semsettin Günaltay, Asba~kanl~~a Prof. Dr. Afet Inan
ve Prof. Dr. Cemal Tukin, Genel Sekreterli~e Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal,
Saymanl~~a Prof. Dr. Tahsin özguç seçildiler.
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TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1958 YILI ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulunuzun 1958 y~l~~ çal~~malar~ na ait raporunu yüksek kat~mza
sunuyoruz :
MALI DURUM
Kurumumuzun 1958 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~ daki tablolarda gösterilmi~tir :

GELiRLER

Bölüm

Bütçeye konan
K.
Lira

Gelirin çe~idi

195.750,--

Kurum art~r~m~ndan
~~~

9o.000, —

Hükümet yard~m~~
466.000,

Atatürk tesisi geliri
IV

Üye aidat~~

VI

Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri

VII

Türlü gelirler

/1)

42 • 550,-

59.229,5o

34. °°°,3 .600, --

34.868,93
4 • 236,85
851.132,77

Bütçeye konan
K.
Lira

Harcanan
K.
Lira

183.500,--

166 . 1 93,45

GiDERLER

Giderin çe~idi
Görevi giderleri

~~~

~ oo,

466 • 933,49
114,--

832 . 000,-

TOPLAM

Bölüm

Tahsil olunan
K.
Lira

idari giderler

19.800,--

21.363,71

263.000,--

239.930,33

111

Bilimsel giderler

IV

Yat~r~mlar ve yat~r~ mla ilgili giderler

255.700,—

256.002,77

Yay~n zararlar~~

~~lo.000, —

120.688,31

832 . 000,-

804.178,57

TOPLAM

Bu tablolarda görüldü~ü üzere gelirlerimiz bu y~ l bütçeye konmu~~olandan
19.132 lira 77 kuru~~fazla, giderlerimiz ise 27.821 lira 43 kuru~~eksik olmu~tur. Böylece art~rm~~~oldu~umuz 46.954 lira 20 kuru~~Kurum artt~r~m~na al~nm~~t~r.
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YAYIN I ~ LERI
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r :
~~
SAmt N. OzERDim: Atatürk için yaz~lm~~~yaz~lar~n bibliyografyos:.
2.
E. Emir.' Boscx : Pamphylia tarihine dair tetkikler.
OSMAN TURAN : Türkiye Selçuklularl hakk~nda resmi vesikalar.
DR. A. SÜHEYL L~NVER : Geçmi~~yüzy~llarda k~yafet resimlerimiz.
TAxstr~~ ozcüç : Horoztepe eserleri.
Belleten, say~~: 85-90.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r :
. RAVEND~~: Rahatu's-Sudur, II. cilt (Türkçeye çeviren: AHMET ATE~).
2 . CEVDET PA~A : Tezakir II. cilt (Haz~rl~yan: CAVIT BAYSUN).
3. PAUL MORAUX : Biblioth6que de la Soci6t6 Turque d'Histoire Catalogue des
Manuscrits Grecs.
~u eserlerin bas~m~~ bitmek üzeredir :
. RE~IT RAHMETI ARAT: Kutadgu bilig tercürnesi.
2.
ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~tarihi IV . Cilt, 2. bölüm.
ALI CEVAT : Fezleke (Yay~nl~yan: FAIK RE~IT UNAT).
EMEL ESIN : Türkistan Seyahatnamesi.
HATICE KIZILYAY ve MUAZZEZ CI~~: Eski Babil zaman:na ait Nippur men~eli
iki okul kitaln.
EFL..k~d : Menakibu'l-arifin (Türkçeye çeviren: TAHSIN YAZICI).
AHMET TEM~R : Ku-~ehir Emini Nureddin Caca'n~n Arapça - Mo~olca vakfiyesi.
Be~inci Türk Tarih Kongresi zab~tlar~.

Bu y~ l içinde ~u eserlerin Kurum yay~nlar~~aras~nda bas~lmas~na karar verilmi~tir:
. M. ZEKI ORAL : Anadolu'da Türk-islâm kitabeleri I.
2 . GYULA NEMETH : Attilâ ve Hunlar (Türkçeye çeviren : HASAN EREN).
M. ZEKI PAKALIN : Sicill-i Osmani zeyli.
SETON LLOYD Ve D. STORM RICE : Alanya.
Bunlardan ba~ka Yeni Ça~~Kolunca bir K~br~s tarihinin yaz~lmas~na karar
verilerek bir komisyon bu tarihi yazmaya memur edildi~i gibi, müverrih Abdurrahman ~eref merhumun Kurumumuz kitapl~~~~yazmalar~~aras~nda bulunan ve Ikinci
Me~rutiyetle 31 Mart vak'as~ na teallûk eden eserinin üyelerimizden Bay Faik Re~it
Unat taraf~ndan bas~ma haz~rlanmas~~kararla~m~~t~r.
Atatürk'ün mufassal bir biyografisini haz~ rlamak, Atatürk ve devrimleri hakk~nda yay~nlar yapmak üzere yeni Yeni Ça~~Kolunca haz~rlan~p Genel Kurulca onaylanan proje ve program~n gerçekle~mesi yolunda çal~~malara ba~lanm~~t~r.
Dünya tarihi serisinin ~imdiye kadar yaz~lam~yan bölümlerinin bir an önce
tamamlanmas~~için bu sende görev alm~~~olan arkada~lar~m~za tekrar mektuplar
yaz~lm~~~ve baz~lar~ndan müspet cevaplar al~nm~~t~r.
Eski Naf~a Vekili ve Paris Büyükelçisi Say~n Behiç Erkin y~llardanberi haz~rlamakta oldu~u hât~rat~n~~Kurumumuza verme~i ve ölümünden sonra bas~lmak
üzere 1 o bin liral~k bir de tesis yapmay~~teklif etmi~~ve bu teklif ~ükranla kabul edilmi~tir. Yak~n tarihimizde birçok önemli görevler alm~~~olan Say~n Behiç Erkin'in
bu hât~ralar~~her bak~mdan ilgi çekici olacakt~ r.
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Türkiye'de Ikinci Me~rutiyetin ilân~n~n 50 nci y~l dönümü münasebetiyle yay~nlar yap~lmas~~ve Belleten'in bir say~s~n~n bu konuya ayr~lmas~~hakk~nda Yeni Ça~~
Kolunca yap~l~p Genel Kurulca onaylanan teklif yeter say~da yaz~~ sa~lanamad~~~~
için, yerine getirilememi~, ancak gelen bir kaç yaz~~90 say~l~~Belleten'e konmu~tur.
Prof. Fuat Köprulü'nün muhtelif dergilerde yay~nlanm~~~olan tarihi yaz~lar~n~n
toplanarak Kurumca kitap halinde ç~kar~lmas~~hakk~nda üyelerimizden Prof. Halil
Inalc~k'~n yapt~~~~ve Genel Kurul'un kollara gönderilmesini uygun buldu~u teklif
Orta ve Yeni Ça~~Kollar~na havale edilmi~, Yeni Ça~~Kolunun Kas~m 1958 toplant~s~nda ~imdi Amerika'da bulunan Prof. Fuat Köprülü'nün yurda dönu~ünden sonra
konunun ele al~nmas~~uygun bulunmu~tur.
MiLLETLERARASI KONGRELER
1958 y~l~~içinde Avrupa'n~ n muhtelif memleketlerinde toplanan milletleraras~~
6 kongreye ya do~rudan do~ruya Kurumumuz veya üyelerimiz davet edilmi~~ve
bu kongrelere kat~lacaklar yönetmelik gere~ince kollarca seçilerek Genel Kurulun
onay~na sunulmu~tu. Bu kongrelerden Haziran ay~nda Italya'da toplanan Milletleraras~~ilim tarihi Simpozyumuna üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~katilm~~t~r. 24 A~ustosta Hamburg'ta toplanan Milletleraras~~Prehistorik ve Proto-historik
ilimler kongresine üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay kat~lm~~~ve bize verdi~i muhtasar
raporda kongrede Karaz kaz~s~~hakk~nda projeksiyonlu bir tebli~~okudu~unu bildirmi~tir.
24 A~ustosta Münich'te toplanan IV. Onomastik ilimler kongresine üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'~n kat~lmas~~ kararla~m~~~ve arkada~~m~z bu
kongre için bir de tebli~~haz~rlam~~~oldu~u halde zaman~nda döviz verilmemi~~
olmas~ndan dolay~~maalesef kongreye kat~lamam~~t~r.
6 Eylülde Roma'da toplanan Milletleraras~~Arkeoloji kongresine üyelerimizden
Prof. Dr. Halil Demircio~lu, 15 Eylülde Münich'de toplanan Milletleraras~~ XI.
Bizans tetkikleri kongresine üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Prof.
Dr. Afif Erzen, Prof. Dr. Halil Demircio~lu ve Prof. Dr. Halil ~nalc~k kat~lm~~lard~r.
Prof. Afif Erzen bize verdi~i k~sa raporda Kongreye "~stanbul ~ehrinin kurulu~u
ve adlar~" hakk~nda bir tebli~~sundu~unu ve tebli~inin ilgi ile kar~~lanarak tart~~~ld~~~n~~bildirmi~tir.
Bundan ba~ka 18 May~sta Brüksel'de toplanan üçüncü Milletleraras~~ Tarih
ö~retimi konferans~na kendi ad~na kat~lan üyelerimizden Faik Re~it Unat'a para
yard~m~~ yap~lm~~t~r.
MILLETLERARASI TAR/H/ ILIMLER KOMITESI'NIN
TÜRK/YE M~LLI KOMISYONU
Geçen y~lki raporumuzda Milletleraras~~ Tarihi Ilimler Komitesi Türkiye Milli
Komisyonunun kurulmas~~için ilgili ilim müesseselerine yaz~lar yaz~ld~~~n~~arzetmi~tik.
Bu mliesseselerin temsilcileri 25 Nisan 1958 de toplanarak Türkiye Milli komitesini
kurmu~lar ve asil delegeli~e Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan ile Prof. Dr. ~inasi
Altunda~'~, yedeklere de Prof. Dr. Halil ~nalc~k Prof. Dr. Afif Erzen'i seçmi~lerdir.
Bu seçimlerin sonucu Genel Kurulun 26 Nisan 1958 tarihli toplant~s~na arzedilmi~-
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tir. Milli Komitenin usulen bir yönetmelik haz~rlamas~~ve bunun hükümetçe tasdiki
gerekmektedir.
M ~LLETLERARASI TAR/H/ ~ L ~ MLER KOM~TES~'N~N
196o STOCKHOLM KONGRES~NE HAZIRLIK
1960 da Stockholm'de toplanacak olan Milletleraras~~XI. Tarihi Ilimler kongresi
münasebetiyle Türk tarihçili~inin 25-30 y~ll~k geli~mesini, belli ba~l~~ ba~ar~lar~n~n
mahiyetini belirtecek geni~~tahlilleri ihtiva eden sistematik bir bibliyografya kitab~n~n
yabanc~~bir dilde yay~ nlanarak kongre üyelerine da~~t~lmas~~hakkk~nda Yeni Ça~~
Kolunca verilmi~~olan karar geçen Genel Kurulda görü~ülerek uygun görülmü~~ve
keyfiyet Kollar Yönetmeli~i gere~ince mütalâalar~~al~ nmak üzere kollara gönderilmi~ti. Yeni Ça~~Kolunun 21-22 Kas~m 1958 tarihli toplant~s~nda konu ele al~narak
eseri haz~ rlamaya üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan memur edilmi~~ve
bu hususta kendisine yard~ m etmeleri için üyelerimize bir genelge gönderilrni~tir.
TÜRK - ITALYAN KÜLTÜR ANLA~MASI GERE~INCE
YAPILAN ILIM ADAMI MOBADELESI
Türk-~~talyan kültür anla~mas~~gere~ince Kurumumuzla Venedik'de Giorgio Cini
Enstitüsü aras~nda bir anla~maya var~ld~~~n~~ve üyelerimizden Prof. Tayyip Gökbilgin'in Kurum aday~~olarak talya'ya gidece~ini geçen y~ lki raporumuzda arzetmi~tik.
Arkada~~m~z 16 A~ustos 1958 de ~~talya'ya hareket etmi~~ve be~~ay kalarak yurda
dönmu~tur. Bize verdi~i rapora göre ~ talya'da Venedik, Padova, Bologna, Floransa ve
Roma'daki ar~iv ve kütüphanelerde Türk tarihiyle ilgili vesika ve eserleri incelemi~,
notlar ve mikrofilmler alm~~~ve bu arada Almanya'dan bir konferans vermek üzere
davet edildi~inden Mainz Üniversitesinde Kâtip Çelebi hakk~nda bir konferans
vermi~~ve Mainz Ilimler Akademisi toplant~lar~na kat~lm~~t~ r. Cini Enstitüsü arkada~~m~za her türlü kolayl~~~~göstermi~tir.
Prof. Tayyip Gökbilgin'e kar~~l~ k Cini Enstitüsü Prof. Mario Grignaschi'nin
Türk ar~ivlerinde çal~~ mak üzere Türkiye'ye gelece~ini ve kendisi için lüzumlu
müsaadelerin al~nmas~n~~bildirmi~tir. Bu hususta Ba~vekâlete mektup yaz~lm~~~ve
gerekli mnsaadeler al~nm~~~oldu~undan Prof. Grignaschi Mart ay~~içinde yurdumuza
gelmi~~bulunacakt~r. Malûm oldu~u üzere kendisine Kurumumuzca 6000 lira burs
verilecektir.
~LMI KONFERANSLAR
Bu y~ l da memleketimizi ziyaret etmi~~olan üç yabanc~~ilim adam~n~ n bu ziyaretlerinden faydalan~ larak Kurum ad~ na konferanslar verdirilmi~ tir. Bunlardan Padova
Üniversitesi Profesörlerinden, Giorgio Cini Vakf~~ Genelsekreteri Vittore Branca ~~
Nisan ~~958 de "Decameron : Ortaça~~be~eri komedyas~" konusunda, Strasbourg Üniversitesi Hititoloji, Profesörü Dr. Emmanuel Laroche 24 Ekimde "Lycien et Louvite"
konusunda, Istanbul'da Hollanda Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Dr. A. A. Kampman
~~ 7 Kas~ mda "XVIII. yüzy~ lda Hollanda-Türkiye munasebetleri", 18 Kas~mda da
Yak~n-Do~u'daki Haçl~ lar devrine ait kaleler konular~nda konferanslar vermi~lerdir.
Bunlardan ba~ka Genelsekreterimiz Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Viyana
Üniversitesi ile Viyana Arkeoloji Enstitüsünün davetlisi olarak ve iki konferans ver-
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mek üzere Viyana'ya ça~~r~lm~~, kendisinin yaln~z yol paras~~ kurumumuzca
verilmi~tir.
KOL ÇALI~MALARI
Kollar y~l içinde yönetmelik gere~ince toplant~lar~n~~yapm~~lar ve gerek Yönetim
Kur~tlunca havale edilen ve gerekse üyeler taraf~ ndan teklif olunan ilmi konular~~
görü~erek kararlara ba~lam~~lard~r.
KÜTÜPHANE
Bu y~l içinde kütüphanemize 167 si sat~n al~nmak, 692 si mübadele ve hediye
yoluyla 859 kitapla 196 s~~sat~n al~nmak ve 861 i mübadele ve hediye yoluyla ~~o59
periyodik eser girmi~~ve ayr~ca ~~ yazma ile Anadolu'ya ait 56 parça islâmi kitabe
estampaj~~ve 2 eserin mikrofilmi sat~n al~nm~~, iki eserin mikrofilmi ile 13 harita
hediye yoluyla gelmi~tir. Yine bu y~ l 4784 günlük gazete ile 3 cilt eski gazete kolleksiyonu sat~n al~narak ciltlenmi~~ve okuyucular~~n istifadesine konmu~tur.
Rahmetli üyemiz Osman Ferit Sa~lam'~ n Kurumumuza ba~~~lad~~~~kütüphanesinin tanzim i~i bitmi~~ve kayda haz~r bir duruma gelmi~tir. Bu kitaplar aras~nda
yeniden 41 yazma eser meydana ç~km~~t~r. Bu suretle Osman Ferit Sa~lam kitapl~~~n~n yazmalar~~119 u bulmu~tur.
Y~l içinde 207 kitap, 10.7 dergi ve 84 gazete kolleksiyonu ciltlenmi~tir. 1958 y~l~~
sonunda kitapl~~~m~zdaki kitaplar~n say~s~, yazmalar, dergiler, gazeteler ve Osman
Ferit Sa~lam kitaplar~~hariç 34.439 a yükselmi~tir.
Kitapl~k komisyonu ihtiyaç görüldükçe toplanarak al~nacak kitaplar~~seçmi~,
çe~itli i~leri görü~erek karara ba~lam~~t~r.
Kitapl~~~m~za gelen kitap ve dergilerden Türk tarihiyle memleket tarihini
ilgilendiref~lerinin Belleten'de ayr~ca belirtilmesi hakk~nda Genel Kurul'un iste~i
Belleten'in nisan 1959 say~s~ndan itibaren yerine getirilmi~~bulunmaktad~r.
UNESCO TÜRKIYE MILLI KOMISYONUNDA ÇALI~MALAR
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil eden Prof. Dr.
Afet ~nan, oradaki faaliyeti hakk~nda Kurumumuza verdi~i raporda bilhassa ~u
noktalar~~ belirtmektedir: Toplant~lar~na muntazaman kat~ld~~~~UNESCO Milli
Komisyonu Yönetim Kurulunda bir "K~br~s Tarihi'nin" yazd~r~lmas~~meselesi ile
yine bilhassa yabanc~~dilde de yay~nlanacak bir "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve
Inkilâplar~m~z" konular~~üzerindeki dilelderin, Türk Tarih Kurumu taraf~ndan
esasen ele al~nm~~~oldu~unu izah etmi~tir. Böylece her iki meseleyi Kurumumuz daha
çok önemle çal~~malar~~aras~na alm~~~bulunuyor.
X. UNESCO Genel Konferans~nda "Do~u-Bat~" projesi konusu ile ilgili meseleleri incelemek ve memleketimizin bu programda yer almas~n~~temin etmek maksadiyle kurulan komitede çal~~makta olan üyemiz, ayn~~zamanda "UNESCO Haberleri bülteninde de makaleler yazm~~t~r. UNESCO Genel merkezindeki mecmua için
"Yedi buçuk as~rl~k Türk T~bbiyesi" hakk~nda bir makale Frans~zca olarak yay~nlanmak üzere haz~rlanm~~t~r.
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Mart 1958 de ~zmir ve Manisa'da toplanan Milli Komisyon yönetim Kurulunda
Halka UNESCO Konular~~üzerinde izahat veren üyeler aras~nda Afet man "UNES"CO yay~nlar~" meselesini arzetmi~tir.
KAZ ILAR
Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun karariyle eski kaz~lar~m~zdan Kültepe, Karahöyük,
Side, Ergili kaz~lar~na, Karatepe'deki restorasyon i~lerine, Hatay'da Saman da~~nda
Izmir'de Höyücek'te Tarihöncesi ara~t~rmalar~na devam edilmi~, Yesemek'de üyelerimizden Doçent Dr. Bahad~r Alk~m'~n Ba~kanl~~~nda yeni bir kaz~ya ba~lanm~~t~r.
Maarif Vekaleti bu y~l da kaz~lar~m~z~~para yard~m~~yapmak ve uzman vermek
suretiyle desteklemi~tir. Bu yak~n ilgiden dolay~~huzurunuzda te~ekkür etmeyi ödev
biliriz.
Yap~lan kaz~~ve ara~t~rmalar hakk~nda Kaz~~Direktörlerinden ald~~~m~z k~sa
raporlar~~oldu~u gibi sunuyoruz :
~~ — Tarih Öncesi Ara~t~rmalar~ :
1. Oyeleritnizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsüsü Ord. Profesörü Dr. Muzaffer ~enyürek 1958 y~l~nda Hatay vilâyetindeki ara~t~rmalar~na devam etmi~tir. Dr. Muzaffer ~enyürek bize bu hususta a~a~~daki raporu vermi~tir:
"1958 y~l~~may~s ve haziran aylarmda Hatay vilayeti dahilinde Türk Tarih Kurumu ad~na ara~t~rma ve sondaj yapt~m. Bu ara~t~rmalar esnas~nda Samanda~~kazas~n~n Ma~arac~k köyü yak~n~nda T~kal~~Ma~ara ad~n~~verdi~im yeni bir ma~arada
sondaj yapt~m. Bugünkü deniz seviyesinden takriben 83 metre yüksekte duran T~kal~~
Ma~ara, daha evvel Doç. Dr. E. Bostanc~~ile birlikte kazm~~~oldu~um birinci ve ikinci
ma~aralar aras~nda, fakat daha yüksekte bulunmaktad~r. Haziran ay~nda yap~lan
sondaj bu ma~arada Lövaluvazo-Musteriyen endüstrinin bulundu~unu göstermi~tir.
May~s ve haziran aylar~nda yapt~~~m seyahata Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Fiziki Co~rafya ve Jeoloji Kürsüsü Doçenti Dr. O~uz Erol da i~tirak etmi~~ve Samanda~~civar~ndaki eski sahil hatlar~~üzerinde çal~~m~~t~r.
1958 y~l~n~n eylül ay~nda T~kal~~Ma~aradaki kaz~ya yine Türk Tarih Kurumu
ad~na devam ettim. Bu ma~arada haziran ve eylül aylar~nda yapt~~~m kaz~larda
ta~~aletler, kullan~lm~~~baz~~kemikler ve fosil memeli hayvanlara ait kal~nt~lar buldum,
T~kah Ma~ara kaz~lannda elde edilen neticeler yay~nlanm~~~bulunmaktad~r. Ayr~ca
may~s ve eylül aylar~nda Antakya'n~n bat~s~nda bulunan ve 1943 yl~ndanberi
bilinmekte olan Alt~ndere mevkiinde yeniden Üst A~öleen tipte ta~~aletler toplad~m.
1959 y~l~~ ~ubat ay~nda Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~na yapt~~~m bir
seyahatta Alt~ndere'yi yeniden ziyaret ettim, fakat arazi ekilmi~~oldu~u için alet
toplayamad~m. ~~Altmdere'de may~s ay~nda toplad~~~m aletler incelenmi~~ve yaymlanm~~~bulunmaktad~r."
2. eyelerimizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsüsü Ord. Profesörü
Dr. Muzaffer ~enyürek, Izmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Bay Hakk~~Gültekin ve
~ubat ay~nda yapt~~~m seyahat esnas~nda Sayl~ca köyü civar~nda daha
evvel görmü~~oldu~um ma~aralar~~da ziyaret ettim. Sayl~ca köyü yak~n~nda
iki ma~arada yapt~~~m tetkikat bunlar~n suni olduklar~n~~göstermi~tir.
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Bayan E. ~enyürek'ten müte~ekkil olan Türk Tarih Kurumu kaz~~heyeti 1958 y~l~~
a~ustos ay~nda ~zmir vilâyetinin Alia~a çiftli~i civar~ndaki ara~t~ rmalar~na devam
etmi~tir. Hafirler bize bu hususta a~a~~daki raporu vermi~lerdir :
"1958 y~l~~ A~ustos ay~nda Bozköy yak~n~nda bulunan ve ilk defa taraf~m~zdan
1955 y~l~nda kaz~lm~~~olan höyükteki (Höyticek) hafriyata devam ettik. Bu defa
1955 y~l~nda açt~~~m~z çukurun biti~i~inde ve Kuzeyinde yeni bir çukur açt~k ve
daha sonra bu çukurun Kuzey duvar~n~~geni~lettik. Bu kaz~~ mevsiminde 360 santimetre derinli~e kadar indik. Höyü~ün kaz~ lan k~sm~ nda iki yap~~kat~na tesadüf
ettik. 1955 y~l~ nda açt~~~m~z çukurda oldu~u gibi, bu yeni çukurda da iki yap~~ kat~~
aras~nda yang~n izleri görülmektedir. Bu kaz~da birçok çanak-çömlek parças~, baz~~
sa~lam n~a~rapalar, dibek kal~nt~lar~~ve höyü~ün bu eski sakinlerinin yemi~~olduklar~~
hayvanlara ait kal~nt~lar bulduk. Bu malzeme aras~ nda a~~r~aklar, baz~~kemik aletler
ve bir de mühür bulunmaktad~r. Bu höyü~ün birinci ve, bunun alt~ndaki, ikinci
yap~~katlar~~ I'inci Truva kültürüne tekabül etmektedir. Höyü~ün ikinci yap~~ kat~n~n
alt~nda kalan k~s~mlar~na ileride yapaca~~m~z kaz~larda inme~e çal~~aca~~z."

2 — Kültepe kaz~lar: :
Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na
üyelerimizden Profesör Dr. Tahsin Ozgüç'ün ba~kanl~~~ndaki heyet taraf~ndan
idare edilmekte olan Kültepe kaz~lar~na bu y~l da, hem tepede, hem de Assur tüccarlar~n~n oturdu~u Karum sahas~ nda devam edilmi~tir. Tepede Y-bb/43-44 plan
karelerinde koloni devrinin parlak safhas~n~~ temsil eden II katla ça~da~~büyük bir
binan~n depo k~s~mlar~~tamamen, ikamete tahsis edilen bölümleri de k~smen meydana
ç~kar~lm~~t~r. Monümental bir görünü~e sahip olan bu bina, plan~na göre bir mabedi
temsil etmi~~olmal~d~r. Esasen, II. kat~n yaz~l~~vesikalar~nda tepede be~~mâbedin
bulundu~undan bahsedilmektedir. Binan~n ar~ivine, henüz, rastlanmam~~t~r. Küçük
eserleri çe~itlidir.
Derin tabakalardaki ara~t~rmalar~m~z eski tunç devri medeniyetinin muhtelif
safhalar~n~~ve ~ç Anadolu'dakilere bak~nca, gösterdi~i mahalli hususiyetleri ö~renmemizi sa~lam~~t~r. Önümüzdeki kaz~~mevsiminde Kalkolitik medeniyete eri~ebilece~imizi umuyoruz.
Karum'da her dört tabakada çal~~~lm~~~ve e~lerine ~imdiye kadar rastlanm~yan
çok k~ymetli eserler meydana ç~kar~lm~~t~r. Anadolu'nun tarihten önceki devirlerini
tarih devrine ba~l~yan III ve IV. tabakalarda müzecilik ve mukayeseli kronoloji
bak~m~ndan çok mühim ip uçlar~~elde edilmi~tir.
II. katta S-Y/16-19 plan karelerine dü~en yeni bir sahada iki tüccara ait iki
büyük ar~iv ke~fedilmi~tir. Bu binalar~n ika~nete tahsis edilen k~s~mlariyle bürolar~~
birbirinden ayr~lm~~~ve bugüne kadar benzerlerine rastlamad~~~m~z yeni bina tiplerini kar~~m~za koymu~tur. Say~lar~~800 ü bulan tabletler, zarflar binalar~n ar~iv
bölümünde, eserler de içlerinde oturulan odalarda bulunmu~tur. Bu seneki Karum
kaz~lar~n~n di~er mühim bir taraf~~ I b kat~nda da, yeniden tabletin bulunmu~~olmas~ndad~r.
Ka:rum kaz~lar~~her mevsim bu nevi bir ticaret merkezinde bulunmas~~icabeden
vesikalar~n miktar~n~~ artt~rmakta ve bilgimize her bak~mdan yenilikler getiren çok
de~i~ik karakterde eserler vermektedir.
Belleten C. XXIII, F. 44
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3 — Karatepe'deki çal~~malar (1958) :

Karatepe kaz~~ve restorasyon çal~~malar~na 1958 y~l~nda Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesinin de kat~lmasile
Karatepe Restorasyon Heyeti Ba~kan~~ve kaz~~üyesi Doç. Dr. Halet Çambel'in idaresinde, fahri üye Nail Çak~rhan, restoratör ve ta~ç~~teknisyeni Fehim Zeybek ve
zaman zaman Y. Mim. Turgut Cansever ve Y. Mim.-Müh. Ertur Yener'in i~tirakile
geli~tirilmi~tir. Doç. Dr. Halet Çambel'den ald~~~m~z rapor özeti a~a~~dad~r :
Çal~~malara ~ubat 1958-~ubat 1959 aras~nda aral~ks~z olarak devam edilmi~tir.
Karatepe-Aslanta~~eserlerinin tarihi muhitleri içinde yerli yerlerinde muhafaza edilebilmelerini sa~lamak amacile 1958 ~ubat~ndan beri emanet suretile ve restorasyon
heyetinin fiili sevk ve idaresi alt~nda yapt~ r~lmakta olan aç~k hava müzesi tesislerinin
in~aat~~ dolay~siyle çal~~malar daha çok kaz~, arama sondaj ve birle~tirme i~lerine
hasredilmi~tir. Bu arada yer yer yap~lan muhtelif kaz~~ve sondaj çal~~malar~~sonunda
kuzey kap~s~na ait, ~imdiye kadar bilinmiyen yeni bir kabartman~n yar~ya yak~n
bir parças~, gerek kuzey gerekse güney kap~lar~na ait noksan birçok kabartma ve
yaz~t parçalar~~bulunabilmi~tir. Restorasyon çal~~malar~~neticesinde güney kap~ya
ait iki yeni relief geni~~ölçüde birle~tirilebilmi~, büyük yaz~tl~~ tanr~~heykelinin ba~~n~n
(burun, a~~z ve çene d~~~ndaki) arka ve üst k~s~mlar~~bulunarak nihayet gövde ile de
birle~tirilebilmi~tir. Bu suretle bu ba~~n, baz~~ip üçlar~ na göre dü~ünülebilece~i üzere,
memleket d~~~na götürülmü~~olmad~~~~nihayet kat'i olarak tahakkuk etmi~~bulunmaktad~r. Bunlar d~~~nda, in~aat dolay~siyle yap~lan temel kaz~lar~~ s~ras~nda buradaki heykeltra~l~k tekni~ini ayd~nlatma~'a elveri~li pek çok parçalar bulunmu~, temel konstrüksyoununun özellikleri incelenebilmi~tir.
Dolaylarda yap~lan ara~t~rmalar neticesinde Ceyhan'~n sol sahilinde P~narözü
mahallesinin k~~lak yerinde dikkate de~er, yaz~tl~~ve polikrom bir mozaik bulunmu~tur. Eser 15 x 26. M. lik bir saha kaplayan kesme bazalt ta~lardan yap~lm~~~olan
apsisli büyük bir binan~n dö~emesini te~kil etmektedir. Mozai~in hali haz~r geni~li~i
8 x ~~o M. yi bulmakta ise de, elde edilen ip uçlar~na göre onun bütün sahay~~kaplad~~~~ve hattâ yer yer 2 kademe te~kil etti~i anla~~lmaktad~r. Aç~lm~~~bulunan
k~s~mda geometrik motifli bir çerçeve içinde gene geometrik motifli bir saha da~l~k
ve a~açl~k bir tabiatta ko~an ve birbirlerini kovalayan geyikler, ku~lar, köpekler ve
bir ay~~(?) çok canl~~bir ~ekilde resmedilmi~tir. Mozai~in sol üst kenar~ndaki 85 x 120
cm. boyundaki 6 sat~rl~k yaz~tta "megalos Stephanos" ad~nda bir ~ah~s yer almaktad~r.
Tabii kayal~k bir tepenin en yüksek noktas~nda kurulmu~~olan bu binan~n Roma
ça~~n~n geç imparatorluk devrine, büyük bir ihtimalle M. S. 4. ncü yüzy~la ait oldu~u
ve Domuztepe'deki geç Eti yap~lar~n~~da tahrip ederek bu sahaya yay~lan Roma
iskâm ile ilgili, ona ba~l~~önemli bir yap~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Önümüzdeki
kampanyada yap~lacak bir kaz~~sonunda mozai~in tamamile aç~lmas~~ ve binan~n
ayd~nlat~lmasile bu iskân safhas~na ait birçok problemlerin çözülebilece~i umulmaktad~r.
4 — 1958 Side kaz~s~ :
Side'de Ord. Prof. Arif Müfid Mansel'in ba~kanl~~~~alt~ndaki heyet 25 eylulden
31 ekime kadar çal~~m~~t~r.
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Tiyatronun skene binas~n~ n temizlenmesine devam edilmi~~ve bina cephesinin
orta k~sm~~ tamamile meydana ç~kar~lm~~t~ r. Bu arada kabartma halinde figürler
(mesela Musa'lar) yahut ba~larla (mesela Demeter) süsl~i tavan levhalar~, al~nl~ k
parçalar~, sütunlar ve ayn~~parçadan i~lenmi~~ar~itrav friz bloklar~~ve baz~~kitabeler
elde edilmi~tir. Ayn~~ zamanda bat~~oturma kademelerinin içine oturtulmu~~Bizans
devrine ait bir ~apel ve onun içinde fresk kal~ nt~lar~~bulunmu~tur.
Bay Rag~p Devres'in sa~lad~~~~tahsisatla bir müze olarak restore edilmekte
olan geç Roma devri hamam binas~~ile ~ehri ikiye bölen sur aras~nda, zemini yass~~
kalker ta~lar~~ile dö~eli bir direkli cadde bulunmu~~ve denize do~ru uzand~~~~anla~~lan
bu caddenin hamam derinli~ince devam eden k~sm~~kaz~larak meydana ç~kar~lm~~t~r.
Hamam binas~n~n etraf~~temizlenmi~, baz~~salonlar~ndaki enkaz kald~r~lm~~t~r.
Bu arada mermer kapl~~havuzlara ve in~a malzemesi olarak kullan~lm~~~kitabelere
rastlamak mümkün olmu~tur.
5 — Karahöyük kaz~s~ :
Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Orta Anadolu Ara~t~ rma istansyonu ve Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler
Umum Müdürlü~ü ad~na yap~lmakta olan Konya Karahöyük hafriyat~na 1958
y~l~nda may~s, haziran ve temmuz aylar~nda Ord. Prof. Dr. Sedat Alp'~n ba~kanl~~~nda devam edilmi~tir.
Kaz~~heyetine Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinden Hititoloji asistan~~ Hayri
Ertem, Hititoloji o~rencisi Ya~ar Co~kun, müstahz~r Osman Kaya ve Müzeler Umum
Müdürlü~ünden foto~rafç~~ Selahattin oztartan kat~lm~~lard~r.
1958 y~l~nda Karahöyük'deki çal~~malar sur sahas~na inhisar etmi~tir. Bu sahada
kültür tabakas~na eri~mek için bundan önceki y~llarda oldu~u gibi büyük toprak
kitlelerini kald~rmak mecburiyeti i~in yava~~ilerlemesine sebep olmu~tur. Kaz~~
sahas~n~n güney k~sm~ndan 1956y~l~ndaki çal~~malar neticesi tesbit edilen kulenin
ara~t~r~lmas~na ba~lanm~~~ve bu kulenin surdaki kaz~~sahas~n~n kuzeyinde 1956 1957 y~llar~nda meydana ç~kar~lm~~~olan kuleden çok daha büyük ölçüde surun d~~~na
ç~kt~~~~görülmü~tür. Ara~t~rmalar ilerledikçe bu kulenin tahmin edildi~i veçhile
~ehir kap~lar~ndan birine ait kulelerden biri oldu~u anla~~lm~~~ve kap~n~n giri~~k~sm~~
ile di~er kule meydana ç~kar~lm~~t~r. Kap~y~~ müdafaa için in~a edilmi~~olan iki
kuleden kuzeydeki kule sura ve birbirine paralel olan iki duvar taraf~ndan bölünmü~~
bulunmaktad~r. Bölmelerin aras~~ kum ile doldurulmu~tur. Kap~n~n güneyindeki
kulenin plan~~kuzeyindekinden farkl~d~r. Bu kule ötekine nazaran ~ehir duvar~n~n
önünde çok daha mahdut bir ç~ kmaya sahip bulunmaktad~r. Burada herhangi bir
bölme mevcut de~ildir. Kulenin temeli içinde bo~luk bulunmayan yap~~ ta~lar~ndan
ibarettir. Kap~n~ n güneyindeki kulenin kuzeyindekine nazaran surdan itibaren çok
daha az bir ç~kmaya sahip olu~u surun bir dönü~~k~sm~na isabet etmesinden ileri gelmektedir. Kap~n~n her iki kulesinin önünde Zincirli ~ehrinin esas kap~s~~olarak kabul
edilen güney kap~s~nda oldu~u gibi bir ön kap~~mevcut olup ön kap~da da giri~in
her iki taraf~nda olmak üzere birer kule bulunmaktad~r. Karahöyük kap~s~~bu nevi
kap~~tipinin çok erken bir örne~ini te~kil etmektedir. On kap~dan sonra Karahöyük
kap~~tesisinde arka arkaya iki adet methal mevcuttur. Bu iki methal M. ö. ikinci ve
birinci bine ait di~er Anadolu, Suriye ve Filistin ~ehir kap~lar~nda oldu~u gibi kap~~
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dilleri aras~ndan geçmektedir, Kap~~tesisi ön kap~~ ile birlikte kuzey k~sm~nda ~ehir
surunun d~~~duvar~ndan ~~~~metrelik bir mesafeye kadar ilerlemi~~bulunmaktad~r.
Karahöyük'ün güney bat~s~nda meydana ç~kar~lan ~ehir kap~s~~ Anadolu'nun M. ö.
ikinci bine ait ~ehir kap~lar~~aras~nda önemli bir mevkie sahip olacakt~r. Ikinci binin
ilk yar~s~ndan ~imdiye kadar pek az örne~in ele geçmi~~olmas~~bu tesisin önemini
daha da artt~rmaktad~r. ~ehir suru ~imdiye kadar kaz~lan sahan~n güney k~sm~nda
bugünkü höyükten gittikçe uzakla~makta ve höyü~ün güneyindeki tarlalar~n mühim
k~s~mlar~n~~içine almaktad~r. Bu suretle Karahöyük'deki eski Hitit ~ehrinin bu gün
göründü~ünden çok daha büyük oldu~unu ve daha birçok ~ehir kap~lar~na sahip
oldu~unu kabul etmek gerekecektir.
6 — Ergili Kaz~s~ :
Ergili kaz~lar~na 1958 y~l~~ temmuz ve a~ustos aylar~nda Ord. Prof. Ekrem
Akurgal'~n idaresinde Nezih F~ratl~, Cevdet Bayburtluo~lu, Cevat Erdem, Y~ld~z
Ozalp ve ~ nci Onen'in i~tiraki ile devam edilmi~tir. Megaron planl~~yap~n~n do~usunda bir sunak bulunup bulunmad~~~~hususunda yap~lan ara~t~rmalarda netice
al~nm~~~ve bu noktada sunak yap~s~n~n bulunmad~~~~kesin olarak tesbit edilmi~tir.
34 x 15 metre ölçüsünde olan megaron binas~n~n bu y~l in~a tarihini de meydana
ç~karmak mümkün olmu~tur. Büyük temel bloklar~ndan bir kaç~~yerinden kald~r~larak
altlar~nda elde edilen seramik tetkik edilmi~tir. Mezkür serami~in a~a~~~yukar~~
milattan önce 150 y~l~ndan a~a~~~olmad~~~~tesbit edilmekle megaronun da takriben ikinci asr~n ilk yar~s~nda meydana gelmi~~oldu~u anla~~lm~~t~r. Mezkûr
megaronun orta yerinde ve hemen dö~eme alt~~seviyesinde elde edilen Ahamenid
bullalar~ndan anla~~laca~~~veçhile Iran satrab~~Pharnabazos'a ait saray da bu mahalde bulunuyordu. iskender'in Daskyleion'u tahribi s~ras~ nda mezkür saray~n temel lerine kadar y~k~ld~~~~ve daha sonraki devirlerde ayni mahalde yeni bir binan~n,
Megaron tipindeki bu büyük evin in~a edilmi~~oldu~u zahir olmaktad~r.
Megaronun do~u k~sm~~ara~t~r~ld~~~~
' s~rada daha önceki senelerde elde edilmi~~
olan terras duvar~~bu sene cenuba do~ru takip edilmi~~ve yeni bir terras duvar~~elde
edilmi~tir. Yeni terras duvar~n~n uzunlu~u 38 metre olup do~uya do~ru bir dönme
yapmaktad~r. Yeni terras duvar~~yar~~yar~ya Pharnabazos'un saray~na ait mermerden
yap~lm~~~mimari levhalar ve bloklarla in~a edilmi~tir. Yumurta ve inci dizileriyle
yap~~ ta~lar~~be~inci as~r sonu karakteri arzettiklerinden dolay~~onlar~n Iran saray~na
ait olmalar~~ihtimali çok büyüktür. Burada elde edilen mimari parçalarla mezkûr
Ahamenid saray~~ hakk~nda mühim ölçüde malûmat edinmek mümkündür. Ayn~~
terras duvar~~enkaz~~içinde renkli bir Iran kabartmas~~da bulunmu~tur. Vücudunun
tamam~, yüzünün de bir k~sm~~elde edilmi~~olan bu kabartmada bir Iranl~~tasvir
edilmektedir. Renklerinin çok iyi muhafaza edilmi~~olmas~~ bak~m~ndan bu eser
Ahamenid sanat~n~n ender örneklerinden biridir. Elde edilen eserler Istanbul müzesine nakledilmi~tir.
7 — resemek kaz~s~~ve islâhiye bölgesi ara~t~rmalar~ :
Gaziantep ilinin ~slahiye ilçesinin 20 km. kadar güney-do~usundaki Yesemek
köyü yak~n~nda kâin bazalt ta~oca~~~ve heykeltra~l~k atölyesinde Kurumumuz ad~na
geçen sene yap~lan ara~t~rmalar~n vermi~~oldu~u önemli sonuçlar gözönünde tutu-
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Assur K~ral~~ Salmanassar III'ün (M. Ö. 859-824) annallerinde geçen Lutipu (Monolith I, 42) ~ehrini Tilmen höyü~ünde arama ihtimali üzerine durmak yerinde olur;
zira Salmanassar III.'ün, "Sam'al kral~~Haianu'nun kralf, müstahkem ~ehrine yaklast~m"
~eklindeki kayd~~ co~rafi ve arkeolojik ~artlara pek uymaktad~ r.
Gerek Tilmen höyü~ünde ve gerekse Yesemek heykeltra~l~k atelyesinde yap~lacak müstakbel kaz~lar~ n bahis konusu olan bu bölgenin arkeolojik tarihi filolojik
meselelerinin ayd~nlat~lmas~~ hususunda önemli sonuçlar vermekte devam edece~i
kanaatindeyiz."

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'NIN 1958 YILI
ÇALI~ MA RAPORU
Bas~mevimiz bu y~l ba~ar~l~~ bir çal~~ma devresi geçirmi~~bulunuyor. Y~l içerisinde
yaln~z tertip atelyesi için al~ nan bir adet monotype dizgi ve bir supra makinesi ile takviye dilmi~~ve evvelki y~ l raporumuzda 1958 y~l~ nda getirtebilece~imizi tahmin etti~imiz bask~~makineleri idhal rejiminin de~i~mesi sebebiyle getirtilememi~, dolay~siyle
kapasitemiz bir y~ l evvelki miktar~~ a~amam~~, fakat yapt~~~m~z i~~hacmi geçen y~llara
göre büyük bir art~~~gösterdi~inden bu y~ l daha fazla bir kâr ile bilânçomuzu ba~lam~~~bulunuyoruz. Bas~ mevimiz geçen y~l~n 49.8 ~~ 2,77 lira sâfi kâr~ na kar~~l~k bu y~l
168.955,46 lira sâfi kâr elde etmi~tir. Bas~ mevimizde uygulanmakta olan maliyet
sistemine göre tâyin edilen kâr nispeti % 20 dir. Bu y~ lki ciromuz olan 591.245,25
liraya nazaran kâr~m~z~ n nispeti % 28,6 d~r. Bu % 8,6 fazlal~k bas~mevimize
maliyet sistemi d~~~ nda i~~veren müesseselerin i~lerinden elde edilmi~ tir. Kâr~m~z~~
sermayemizle mukayese etti~imiz takdirde yüzde nispeti % 14,7 eder ki bunu da
memnunluk verici bir sonuç olarak ifade etmek isteriz.
Geçen y~ la göre personel ücretlerinde 46.606,98 lira, i~ letme giderlerinde 9.914,65
lira art~~a ra~men ciromuzdaki fazlal~ k dolay~siyle, personel giderleri geçen y~lki
% 66'1 den % 52,9 a ve i~letme giderleri % 13,8 den % ii e dü~mü~tür.
Bas~ mevimiz önümüzdeki y~ l ilân edilmekte olan idhal kotalar~ndan istifade
ederek gerek bask~~ve gerekse cilt atelyelerini yeni ve modern makinelerle teçhiz
etmek ve ideal kapasitenin yar~s~na eri~mek karar~ nda olup bu hususta gerekli haz~rl~klar~~tamamlam~~t~ r. Tasavvurlar~m~ z tahakkuk ederse önümüzdeki y~l gerek ilim
müesseselerimizin ihtiyaçlar~~tamamen kar~~lanm~~ , gerekse Kurumumuza ehemmiyetli miktarda bir gelir sa~lanm~~~olacakt~r.
Ba~kan
TEVFIK BIYIKLIO~LU

Üye
ORD. PROF. DR. ~. A. KANSU

Üye
ORD. PROF. DR. M. ~ENYüREK

Üye
ULU~~~~DEMIR
Bas~ mevi müdürü
GöKMEN ~~DEM~R
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DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA
Türk Tarih Kurumu ile Bas~ mevinin 1958 takvim y~l~~hesaplar~~ gelir, gider
bütçeleri 2 I /3 /1959 tarihinde müsbit evrak üzerinde taraf~m~zdan incelenmi~~var~lan
sonuçlar a~a~~da gösterilmi~tir :
I. Türk Tarih Kurumu i~leri :
— 1957 esas defteri kay~ t ve bilançosuna göre 1958 y~ l~na aktar~lmas~~gereken
k~ymetlerin 1958 hesaplar~na oldu~u gibi aktar~ld~~~~görülmü~tür.
2 - Genel Kurulca kabul edilen 1958 gelir bütçesi 832.000,00 liraya mukabil
851.132,77 lira tahsil edilmi~ tir.
Gelir bütçesinde :
Lira Kr~.
226,72 di~er gelirler maddesinde tahmine ula~~ lamamas~ na kar~~ l~ k,
933,49 Atatürk tesisinden.
868,93 Bas~ mevi gelirlerinden
14,00 Üye aidat~ndan
16.679,50 Yay~ n gelirlerinden
863,57 Faizlerden olmak üzere
1 9 359,49

lira tahmin üstü gelir elde edilmi~tir.

3 — 832.000,00 liral~ k gider bütçesinde :
Lira Kr~.
5 000,00 Maliyet zararlar~ndan
~~o .5oo,00 Memur ayl~klar~ndan
~ o .000,00 Bask~~ücretlerinden
50 .000,00 Bina artt~r~m~ ndan olmak üzere
75 . 5oo,00 lira al~narak
Lira Kr~.
18 . 600,00 Paras~z da~~t~m
~ oo,00 Tedavi masraflar~~
~~.200,00 Yemek, elbise, ayakkab~~ bedelleri
4.00,00 K~rtasiye
2 . 000,00 Türlü giderler
I .000,00 Bask~~malzemesi
~ l. 200,00 Kitap, dergi bedelleri
41 000,00 Demirba~~ve tesisat maddelerine olmak üzere
75 . 500,00 Liran~ n eklendi~i görülmü~tür.
4. —Kitap ve dergi bedellerindeki art~~~ n ecnebi memleketlerden getirtilen yay~nlar~n son kararlar kar~~s~nda bedellerinin bir mislinden fazla artm~~~olmas~ndan,
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dernirba~~ve tesisat hesab~ndaki art~~~n da Bas~mevi binas~nda yeniden kurulan foto~raf atelyesine yap~lan masraflardan ileri geldi~i anla~~l~n~~t~r.
5 — Gider bütçesinin muhtelif fas~ l ve maddelerinde 27.821,43 lira artt~r~ld~~~~
ve bunun gelir bütçesindeki fazh~l~kla birlikte Kurum artur~mma al~nd~~~~görülmü~tür.
6 — a) 1958 Denetleme raporumuzun 6. maddesinde 1931-1952 y~llar~~aras~nda
kütüphaneye gerek teker teker, gerekse Halil Edhem, Yusuf Akçura ve Re~it Galip
kütüphaneleri gibi tüm halinde sat~n al~nm~~~veyahut Sillogos, Tarih Encün~eni
kitapl~klar~~gibi bedelsiz gelmi~~kitaplar~n bir heyet taraf~ndan k~ymetlerinin tesbit
olunarak m~~hasebeye al~nmas~~hakk~ndaki temennimizi, i~in hakikaten mü~kül
taraflar~~oldu~u ve bu tesbit i~inin uzun zamana ihtiyaç gösterdi~i gibi Kurum için de
büyük masraflara yol açaca~~~gözönünde bulundurularak ~imdilik; 1931-1952 y~llar~~
aras~nda ve bedeli günlük muamele s~ras~nda ödenmek suretiyle sat~n al~nan yay~nlar~n hesaba al~nmas~~ve ileride toplu olarak al~nan kitaplara da ayr~~ayr~~k~ymet
konularak muhasebe kartlarma geçirilmesi için gerekli tedbirlerin dü~ünülmesini
tekrar temenniye sayan gördük.
Ayn~~maddede zikredilen telif, tercüme k~ymetlerin hesaba al~nd~~~,
Yine ayn~~maddede sözü geçen Kurum anbarlar~ndaki say~m i~inin de
bitmek üzere oldu~u, görülmü~tür.
II. Türk Tarih Kuruma Bast~neai
:
— 1958 takvim y~l~~bilânçosu tetkik edilmi~~ve 168.955,46 lira kâr elde edildi~i
memnuniyetle görülmü~tür. Kâr ve zarar tablosuna göre :
Lira Kr~.
553.076,16 Bask~~ücretlerinden.
32 . 746,00 Döküm i~lerinden
5.42349 Sair gelirlerden olmak üzere
591.245,25 Lira tahsil veya tahakkuk ettirildi~i ve
3 ~~2 . 858,67 Personel ücreti
65.326,76 I~letme masraf~~olmak üzere
378.185,43 Lira ödendi~i, ba~kaca
44 • 104,36 da amortismana ayr~ld~~~~ve bu suretle
422 • 289.79 masraf yap~ld~~~~görülmü~tür.
2 — Takvim y~l~~sonunda 1951 den 1958 y~l~~sonuna kadar 196.272,41 liral~k
amortisman ayr~ld~~~~ve bu paran~n 1.117.902,94 liraya yükselen bina ve demirba~~
bedellerinin % 18 inc yak~n bir miktar~~kar~~lamakta oldu~u görülmü~tür.
3 — Muhtelif t~orçlularda görünen 185.764,o3 liradan 150.812,02 liras~n~n
bankalarda nakden mevcut veya çe~itli idhalAt malzemesi kar~~l~~~~alcreditiflere
ba~lan~n~~~oldu~u, geri kalan~n~!) da müessesenin günlük muamelât~~için ödenmesi
zaruri olan muvakkat hesap ve avanslardan ibaret bulundu~u anla~~lm~~t~r.
4 — Mü~teriler hesab~nda görünen 186.o6o,o3 liran~n henüz bitmemi~~veya
bask~~bedeli y~l sonunda henüz tahsil edilmemi~~i~lere ait oldu~u görülmü~
tür.
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Alacakl~~ hesaplarda amortismandan ba~ka mevcut olan 53.407,48 liral~ k
5
müessese borcunun ödenecek vergileri, sigorta primleri ve baz~~ mü~ terilerden al~nm~~~
ve bask~~ sonunda mahsup edilecek avanslardan ibaret bulundu~u tesbit edilmi~tir.
III. Gerek Kurum ve gerekse Bas~mevi muhasebe kay~tlar~n~~her y~l oldu~u
gibi örnek olacak ~ekilde düzgün buldu~umuzu, masraf evrak~n~n usulüne uygun
ve Yönetim Kurullar~~ kararlar~na dayand~~~n~~ arzeder, ilgililere te~ekkürle Yönetim
ve Bas~mevi Yönetim Kurullar~ n~n 1958 y~l~~ hesaplar~ndan dolay~~ aklanmas~ n~~
yüksek onay~ n~za sunar~z.
FAKiHE ÖYMEN

T. T. K. Üyesi

ALI YÜCEL
T. T. K. Üyesi

HASAN

DR. HAMiT KO~AY
T. T. K. Üyesi

TÜRK TARIH KURUMU 1958 TAKVIM YILI
BILANÇOSU
AKTIF
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KASA
BANKALAR
Merkez
~~~

28.771,22

KURUM ARTIRIMI 3.059.933,92
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27-5°1 388
MUHTELIF ALACAKLI2 . 874387
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ABONELER

CARI HESAP
47-077397
KIYMETLER
2.906.492,08
Bas~mevi sermayesi
1.130.000,00
Demirba~~
128.576,26
Kütüphane
1°1.656,94
Malzeme ambar~~
84.711,19
Kitap ambar~~
1 .277.474333
Telif-tercüme eserler 164.073,36
MUHTEL/F
BORÇLULAR
246.823,29
Kitapçdar
92.670,90
Muhtelif
57.785332
Bas~lmakta olan eserler 15.465,84
Muhtelif avanslar
80.901,23
Toplam

K/TAP SIPARI~LERI
243300
GEL/R VERG/SI
3.077343
150.000,00
BANKALAR
100.000,00
~~~
50.000,00
En:ak kredi

3.256.666,25

31.12.1958
Muhasebeci
S. Hürtz~.

3.256.666,25

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1958
BILANÇOSU
AKTIF

PASIF

Kasa

85. ~~ 33,90 Sermaye

Bankalar

~~. ~~50.000,00

7.398,37 Türk Tarih Kurumu

Anbar
Bina ve Demirba~lar

33-454,93 Cari H.
~~. ~~17.902,94 Muhtelif Alacakl~lar

Bina

Amortisman

5 1 4.098,59
Demirba~lar 603.804,35
Mü~ teriler

Sair Alacakl~lar

47.977,97
249.679,89
196.272,41
53407,48

186.060,03

Muhtelif Borçlular
Toplam

185.764,05 Kâr
1.615.713,32

~~ 68.955,46
Toplam

1.615.713,32

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1958 TAKVIM YILI KAR VE ZARAR CETVELI
GIDERLER

GELIRLER

Amortisman

44.104,36 Bask~~Ücretleri

Bina

~ o .281,97

Döküm Ücretleri

Demirba~~

33.822,39

Sair Gelirler

Personel masraflar~~
I~letme masraflar~~
KAr

553.076,16
32.746,00
5423,09

312.858,67
65.326,76
168.955,46

Toplam

591• 245,2 5

Toplam

591,245,25

31.12.1958

Bas~~ mevi Muhasebecisi
K.

C~NSAY

Bas~mevi Müdürü
GÖKMEN

~~DEMIR

