TURK TARIH KURUMU'NUN 1960 YILI GENEL
KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1960 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~~ 29 Nisan 1960
cuma günü saat 9,30'da Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fak~iltesindeki Kurum
merkezinde yap~ld~.
Saat 9,30'da Kurum üyeleri Atatürk'ün An~t Kabrini ziyaret ederek bir çelenk
koydular ve sayg~~ duru~unda bulundular.
1959 Genel Kurulunda Akademi niteli~inde olan Kurumumuzun her y~l
Genel Kurul toplant~lar~nda bir aç~l~~~töreninin yap~lmas~~ ve üyelerden birinin
ilmi bir konferans vermesi veya k~sa bir tebli~~okumas~~kabul edilmi~~oldu~undan
saat ~~o,3o'da Ba~kan toplant~y~~ açarak bu karar~~hat~rlatt~~ ve bu y~l üç üyemizin
birer tebli~~haz~rlad~~~n~~söyliyerek s~rasiyle Prof. Dr. Tahsin Ozg~iç, Ord. Prof.
Ömer Lütfi Barkan ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a söz verdi. Prof. Dr. Tahsin
ozgliç projelcsiyonlu olarak Alt~ntepe kaz~lar~nda bulunan Urartu eserlerini gösterdi ve kaz~~ hakk~nda aç~klama yapt~. Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan Süleymaniye
Camii ve imareti in~aat~na ait haftal~k muhasebe defterlerinin önemini, bunlar~n
mahiyetini ve uzun bir çal~~madan sonra meydana ç~kan grafikleri izah etti. Ord.
Prof. Dr. Ekrem Akurgal Urartu sanat~~hakk~nda projelcsiyonlu bir konferans verdi.
Ö~leden sonra saat ~~s'de Genel Kurulun y~ll~k toplant~s~na ba~land~. Toplant~y~~ Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. ~emseddin Günaltay açt~. Yoklama yap~larak
ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~~ndan Genel Kurul Ba~kanl~ k Divan~n~n se imine
geçildi. Genel Kurul Ba~kanl~~~na Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, ikinci Ba~kanl~~a Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, sekreterliklere Prof. Dr. Halil ~nalc~ k ve Prof. Dr.
Bahad~r Alk~m seçildiler.
Birinci oturuma Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun Ba~kanl~~~nda ba~land~. Gündem gere~ince Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~n
raporlariyle bilânçolar okundu. Raporlar üzerinde söz istiyen olmad~~~ndan oya
konularak kabul ve Yönetim Kurullar~~ibra edildi.
Bas~mevi Yönetim Kurulu Ba~kan~~Bay Tevfik B~y~kl~o~lu söz alarak bilgili
ve sistemli çal~~masiyle Bas~mevini her gün biraz daha geli~tiren ve Kurum için
verimli bir hale getiren Bas~mevi Müdürü Gökmen I~demir'e Genel Kurulun takdir
ve te~ekkürlerinin bildirilmesini teklif etti, teklif oybirli~i ile kabul edildi.
1960 bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere Bayan Fakihe Öymen, Bay Faik Re~it
Unat ve Prof. Dr. Halil Demircio~lu'ndan m~irekkep üç ki~ilik bir komisyon seçildikten sonra Kurullar~ n seçimlerine geçildi.
Yönetim Kuruluna oy s~rasiyle Ord. Prof. ~e~nseddin Günaltay, Prof. Dr.
Afet man, Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Tahsin özguç, Prof. Tayyip Gökbilgin, Bay Faik Re~it Unat ve Prof. Dr. Afif Erzen, yedek liyeliklere Prof. Dr.
Halil inalc~ k, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~ ; Denetleme
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Kuruluna Bayan Fakihe Öymen, Bay Hasan Ali Yücel ve Dr. Hâmit Ko~ay; Haysiyet Divamna Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ord. Prof. Dr. Süheyl tinver, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu ve Bay Tahsin öz;
yedek üyeliklere Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Enver Ziya Karal, Prof.
Dr. Bekir S~tk~~Baykal; Bas~mevi Yönetim Kuruluna Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord.
Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek seçildiler.
Bütçe Komisyonu yeni bütçeyi incelmi~~ve baz~~ de~i~iklilderle getirimi~~
oldu~undan okundu ve komisyonun teklifi gere~ince kabul edildi.
Daha sonra muhtelif teklifler konu~~darak ~unlara karar verildi:
~~— 196o y~l~n~n A~ustos ay~nda Moskova'da toplanacak olan Milletleraras~~
XXV. ~arkiyatçdar Kongresiyle Stokholm'de toplanacak olan Tarihi Ilimler
Kongresinde Kurumumuzun kendi yay~nlar~ndan mürekkep birer kitap sergisi
açmas~na ve bu i~le Genel Müdür Ulu~~I~demir'in görevlendirilip kendisinin
Moskova'ya Kurum taraf~ndan gönderilmesine,
2 —'Ord. Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat'~n 26 Temmuz 1960 da Almanya'n~n
Mainz ~ehrinde toplanacak olan Türkoloji Kongresine Kurum ad~na gönderilmesine ve kendisine 4000 liral~k ödenek ayr~lmas~na,
3 — Paris'te 31 Temmuzda toplanacak olan Milletleraras~~Antropoloji ve
Etnoloji 'halleri Kongresine Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ve Ord. Prof. Dr.
Muzaffer ~enyürek'in Kurum ad~na gönderilmesine ve kendilerine dörder bin
lira ödenek ayr~lmas~na,
4 — 1960 A~ustosunda Moskova'da toplanacak olan Milletleraras~~XXV. ~arkiyatç~lar Kongresiyle Stokholm'de toplanacak olan Tarihi Ilimler Kongresine
Kurum ad~na Prof. Dr. Tahsin <-5zgüç, Prof. Dr. Osman Turan, Prof. Enver Ziya
Karal, Prof. Dr. ~inasi Alt~mda~, Prof. Tayyip Gökbilgin, Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal, Prof. Dr. Afet Inan, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu ve Bay Faik Re~it Unat'~n
kat~lmas~na ve kendilerine alt~~ar bin liral~k ödenek ayr~lmas~na,
5 — 196o A~ustosunun sonlar~nda Stokholm'de toplanacak olan Milletleraras~~
Tarihi Ilimler Kongresine Kurum ad~na Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'~n kat~lmas~na ve kendisine 5600 lira ödenek ayr~lmas~na,
6 — Stokholm Kongresine kendi hesaplar~na kat~lacak olan Prof. Dr. Halil
Demircio~lu ve Prof. Dr. Afif Erzen'e iki~er bin lira yard~m yap~lmas~na,
7 — Kurum bütçesinin kaz~lar, ara~t~rmalar ve kongreler bölümlerinden ödenek
alarak inceleme ve ara~t~rma yapan veya kongrelere kat~lan üyelerin çal~~ma
raporlar~m veya ilmi tebli~lerini her y~l Ocak ay~~içinde Yönetim Kuruluna vermelerine oybirli~i ile karar verildi.
TURK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU ÜYELERI
ARASINDA I~~BÖLÜMÜ
Genel Kurulca Türk Tarih Kurumu Yönetim Kuruluna seçilmi~~olan üyeler

29 Nisan 1960 cuma günü saat 17'de toplanarak aralar~nda ~u yolda i~~bölümü

yapt~lar:
Ba~kanl~~a Ord. Prof. ~emseddin Günaltay, Asba~kanl~klara Prof. Dr. Afet
man ve Bay Faik Re~it Unat, Genelsekreterli~e Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal,
Saymanh~a Prof. Dr. Tahsin özgüç seçildiler.
•
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TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1959 YILI ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurulun say~ n eyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1959 y~l~~ çal~~malar~ na ait raporunu yuksek kat~n~za
sunuyoruz:
NIAL1 Lh_flaum
Kurumumuzun 1959 y~l~~gelir ve giderleri a~a~~ daki tablolarda gösterilmi~tir:
A) Gelirler
Bölüm
Il
IV
V
VI
VII

Bütçeye konan
K.
Lira

Gelirin çe~idi

185.000
200.000
470.000
100
7o.000
118.000
4.000

Kurum artt~r~m~ndan
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
eye aidat~~
Yay~ n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler
TOPLAM :

Tahsil olunan
K.
Lira
I 85.000 -200.000 -64
-83
82
5.346 50

483.993
99
116.521
118.268

1.047.100 --

1.109.229 79

Bütçeye konan
K.
Lira

Harcanan
K.
Lira

264.900
24.000
375.000
258.200
125 . 000

239.274 25
22 790 19

1.047.100

980.770 66

B) Giderler
Bölüm
~~~
111
IV
V

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

31 5 574 37
278.818 ~ o
124.313 75

Bu tablolarda görüldü~ü üzere 1959 y~l~~gelirlerimiz bütçeye konmu~~olandan
tur.
62.129 lira 79 kuru~~fazla, giderlerimiz ise 66.329 lira 34 kuru~~eksik olmu~
r.
na
al~nm~~t~
Kurum
artt~r~m~
~~
umuz
128.459
lira
13
kuru
oldu~
Böylece artt~rm~~~
YAY1N ~~LER~~
Bu•y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
I. AL~~CEVAT : Fezleke (yay~nl~yan FA~K RE~IT UNAT)
ARAT).
YUSUF HAS HAC~B : Kutadgu Bilig (Haz~rl~ yan çeviren RE~IT RAHMET~~
yan
TAHSIN
YAZ
ICI)
rl~
(Haz~
EFLAK~~: Menak~ bu'l-Arifin L cilt
yeni
TAHSIN ÖzGüç: Kültepe-Kaniç (Assur Ticaret Kolonilerinin merkezinde yap~lan
ara~t~rmalar).
EMEL ESIN : Türkistan Seyahatndmesi.
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AHMET TEM~R: K~r~ehir Emini Caca o~lu Nureddin'in 1272 tarihli Arapça-Mo~olca

vakfi_yesi.

HATICE KIZILYAY ve MUAZZEZ Citi: Eski Babil zaman:na ait JVil~~~ür men~eli iki
okul kitab~.

FAhc RE~IT UNAT: Hicrf tarihleri Milli& tarihe çevirme cetvelleri.
g. AYDIN SAYILI: The Islamic observatory.
10. FUAT KÖPRÜLÜ: Osmanl~~Devletinin Kurulu~u.
issfAh., HAiuc~~UzuNçAa~ni: Osmanl~~Tarihi IV. cilt, 2. k~s~m.
RU~EN E~REF UNAYDIN: Atatürk'ün Hastal~~~.
Bellekn: say~~g -g3.
~u eserlerin bas~m~~bitmek üzeredir. Yak~nda yay~nlanacakt~r:
I. RAVEND~~: Rahatü's-Sudur, IL cilt (Türkçeye çeviren: AHMET ATE~).
CEVDET PA~A: Tezakir IL cilt (Haz~rl~yan CAVIT BAysur4).
RE~~D'OD-D~N FAZLULLAH: Cann'ill-tevaril~~ (Metin) IL cilt, 5. caz. Sel~uklular
Tarihi (Yay~nl~yan AHMET krz~).
EFLAR1: Menak~bu'l-kif~n IL cilt (Haz~rl~yan TAlishr YAz~a).
ALI FUAT Til~ticoEu~t: Mesail-i Mühimme-i Siyasiye L cilt.
V. türk Tarih Kongresi tebli~leri.

RU~EN E~REF UNAYD1N: Istikkil yolunda.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r:
I. URFAL1 MATEOS: Vekayinlime.
ISMAIL HARJU UZUNÇAR~ILI: Osmanl~~Tarihi L cilt (2. bask~).
RU~EN E~REF UNAYDIN: Çanakkale'de sava~anlar dediler ki.
Bu y~l içinde ~u eserin Kurum yay~nlar~~aras~nda bas~lmas~na karar verilmi~tir:
I. BAHAEDD~N OGEL: 1:Zihniyetin yay~k~na kadar Orta Asya ve Tür/ Kavinderine ait
buluntular.
Genel Kurulun bundan önceki toplant~s~nda Kurum yay~nlar~~aras~nda popüler
tarih serisinin meydana getirilmesi ve ilk hamlede,
Eski Anadolu Tarihi,
Selçuk Tarihi,
Selçuk Tarihi d~~~nda kalan Türk devletleri tarihi (Islâmdan öncekiler de dahil),
~) Osmanl~~Tarihi,
CumhurtYet Tarihi

nin yaz~lmas~~Yönetim Kurulumuzun teklifi üzerine uygun bulunmu~tu. Yönetim
Kurulunuz Genel Kuruldan hemen sonra meseleyi tekrar görü~erek Eski Anadolu
tarihinin Eski Ça~~Kolunca, Selçuk tarihiyle, Selçuk tarihi d~~~nda kalan Türk
devletleri tarihinin Orta Ça~~koluma, Osmanl~~ve Cumhuriyet tarihlerinin de
Yeni Ça~~Kolunca yazd~r~lmas~ni kararla~t~rarak keyfiyeti Kollara bildirdi~i gibi,
ayr~ca Osmanl~~ve Cumhuriyet devirlerindeki yenilik hareketlerinin toplu bir cilt
halinde yaz~lmas~~Yeni Ça~~Koluna teklif edilmi~tir.
Yine Genel Kurulun verdi~i karara dayamlarak Türk Sanat Tarihine dair
monografiler yazd~r~lmas~~için mütehass~slardan mürekkep bir komisyon toplant~ya
ça~~rdm~~t~r.
21 Aral~k 1959' da Ankara'da toplanan komisyon, ilk planda umumi bir Türk
Sanat Tarihi kitab~n~n yaz~lmas~n~~daha uygun bulmu~sa da, geni~~kadrolu bir
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yaz~~kurulu ile bunun gerçekle~ece~ini sanm~ yan Yönetim Kurulunuz, haz~rlanan
plan~~yaz~~kuruluna seçilen müteha.ss~slara göndererek, onlar~ n da fikirlerini almay~~
uygun bulmu~ tur. Mütehass~slardan bugüne kadar gelen cevaplarda i~e monografilerle ba~lanmas~~fikri galip gelmektedir.
M I LLETLERARASI KONGRELER
1-7 Eylül 1959'da Barselona ve Madrit'te toplanan Milletleraras~~IX. Ilim
Tarihi Kongresine Orta Ça~~Kolunun teklifi ve Genel Kurulun karariyle üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~Kurum ad~na kat~lm~~ t~r. Arkada~~m~z~n bize
verdi~i rapora göre kongre t) Matematik ve Fizik Ilimler Tarihi, 2) Kimya Tarihi,
3) Tabii Ilimler Tarihi, 4) T~b Tarihi olmak üzere dört bölüm halinde çal~~m~~t~r.
Arkada~~m~z kongreye Ingilizce olarak "Ulu~~Bey ve çevresindeki ilmi faaliyetler"
konusunda bir tebli~~sunmu~~ve kongre zab~tlar~~aras~nda yay~nlanacak olan bu
tebli~in bir örne~ini Kurumumuza vermi~ tir.
Arkada~~m~z Kongreden sonra Paris'e giderek Milli Kütüphanede iki hafta
çal~~m~~~ve rasathane tarihi üzerine haz~rlad~~~~eseri için malzeme toplam~~t~r.
ILM/ ARA~TIRMALARA YARDIM
Eski Ça~~Kolunun teklifi ve Genel Kurulun karar~~ile Basklar hakk~nda filolojik ara~t~rmalar yapmak üzere Ispanya ve Fransa'ya gönderilmesi uygun görülen
üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay, Kurumumuzun yapt~~~~5000 liral~ k yard~mla
Aral~ k 1959 içinde Ispanya'ya hareket etmi~tir.
Dr. Hâmit Ko~ay, bu gezi hakk~nda Kurum Ba~ kanl~~~na verdi~i 2/3/1960
tarihli k~sa raporda, ~öyle demektedirler:
"Bir buçuk aydan fazla süren bu seyahat esnas~nda Basklarla ilgili eserler
üzerinde Paris Milli Kütüphanesinde, Basse-Pyrenene bölgesindeki Bayonne
~ehrinde bulunan Bask halk müzesinde, Ispanya'da Bilbao ~ehrinde Bask eserlerini
ihtiva eden Vizcaya bölgesi müzelerinde ve bilhassa Saint Sebastian'daki "Dipetation" kütüphanesinde çal~~t~ m. Mübayaa ve hibe suretiyle Basklara dair birçok
eser temin ettim.
"...Basklar~ n Orta Asya'da, Kafkasya ile Yay~k ve ~dil nehirleri çevresinde
Türklerle kom~ u olduklar~~ ve asgari iki bin sene önçesi Türk kültürünün tesiri
alt~nda kald~klar~~hakk~ndaki tezimin ilmi esaslara dayand~~~ na kaniyim. Bu tez
gerçekle~irse, Bask diline geçen veya asl~nda mü~ terek olan yüzlerçe Türkçe kelime
dilimizin en eski "Sporadik" dil kaynaklar~~aras~ nda yer alacakt~ r. Bunun kendi
kültür tarihimiz için de önemi büyüktür. Bask ara~t~rmalann~n bugünkü durumu
ve muhtelif nazariyeler hakk~nda ilk f~rsatta bir bro~ ür haz~rl~ yarak sunaca~~m.
Bask dilini esasl~~ ö~renerek Basklara dair ara~t~rmalar~ ma devam edebilece~imi
umuyorum. Yüksek Kurumun gösterdi~i himaye ve yard~ mdan ziyadesiyle mütehassis oldu~umu arzederim."
Bu y~l içinde üyelerimizden Bay Faik Re~it Unat, Yeni Ça~~Kolunun karar~~
ile Atatürk'ün nüfus kay~tlar~n~~ ara~t~rmak üzere Kas~m ay~~sonunda Selanik'e
gitmi~tir. Arkada~~m~ z~n bize verdi~i rapora göre Selanik hükümet dairesinde muhafaza edilmekte olan eski nüfus kay~tlar~n~n, ikinci dünya sava~~~esnas~ nda Alman
Benden C. XXIV, F. 45
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i~gal kuvvetleri taraf~ndan yok edildi~i, um~uni Valilik Siyasi Mü~aviri taraf~ndan
resmen ifade edilmi~tir. Arkada~~m~z bu seyahatten faydalanarak Atatürk'ün do~du~u evin tapu kay~tlar~~ve Atatürk'ün okudu~u okullar hakk~nda da ara~t~rmalar
yapm~~t~r.
Yine bu y~l içinde Yeni Ça~~Kolun= karariyle üyelerimizden Prof. Dr. ~inasi
Altunda~'a Bursa, Diyarbak~r ve Istanbul ar~iv ve kütüphanelerinde yapaca~~~
ara~t~rmalar için ~~000, Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~ll'ya Ankara ve Bursa
vak~f kay~tlar~~ve ~eri Mahkeme sicilleri üzerinde yapaca~~~ara~t~rmalar için de
750 lira ilmi ara~t~rma yard~m~~yap~lm~~t~r.
KOL ÇALI~MALARI
Kollar Yönetmelik gere~ince toplant~lar yapm~~lar ve gerek Yönetim Kurulunca havale edilen, gerekse üyeler taraf~ndan teklif olunan konular~~görü~erek
kararlara ba~lam~~lard~r.
KÜTÜPHANE
Bu y~l içinde kütüphanemize 145'i sat~n al~nmak, 655'i mübadele ve hediye
yoliyle 81 o kitapla, 121 'i sat~n al~nmak, 955'i mübadele ve hediye yoliyle 1076
periyodik eser girmi~~ve ayr~ca bir yazma eser, 3 mikrofilm, 2 fotokopi sat~n al~nm~~~
ve hediye olarak 2 harita gelmi~tir. Yine bu y~l 3077 günlük gazete sat~n al~narak
koleksiyonlarmuza katilm~~t~r.
Rahmetli üyemiz Osman Ferit Sa~lam'~n Kurumumuza ba~~~lad~~~~kitapl~~~ndan 3677 ciltten ibaret kitap k~sm~n~n kay~t i~leri tamamlanm~~, fi~lerinin
yaz~lmasma ba~lanm~~t~r.
Y~l içinde 403 kitap, 402 dergi, 6 gazete koleksiyonu ve 29 yazma eser ciltle~mai~tir.
1959 y~h sonunda kitapl~~~m~zdaki kitaplarm asay~s~~—dergiler, gazeteler ve
haritalar hariç— 433 ü yazma olmak üzere 39.359 cilde yükselmi~tir.
Kitaphk Komisyonu ihtiyaç görüldükçe toplanarak al~nacak kitaplar~~seçmi~,
çe~itli i~leri görerek karara ba~lam~~t~r.
UNESCO TÜRKIYE MILLI KOMISYONUNDA
ÇALI~MALAR
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil eden Asba~kan~m~z Prof. Dr. Afet Inan 1959 çal~~malar~~hakk~nda verdi~i raporda ~öyle
demektedirler.
"Kurumumuz taraf~ndan tekrar seçildi~im UNESCO Türkiye Milli Kornisyonundaki vazifeme bu y~l da devam ettim.
"May~s 1959.da (~stanbul) Genel Kurul toplant~s~n~~yapan Milli Komisyon
Yönetim Kuruluna iki y~l müddetle yeniden seçildim. Toplant~~ve çal~~malar~na
muntazaman kat~ld~~~n~~UNESCO Milli Komisyonunda bilhassa büyük bir proje
olan Do~u-Bat~~kültürlerinin tan~t~lmas~~konusu ile ilgili meselelerde çal~~maktay~m.
Türk Tarih Kurumu'nun da bu plana dahil olmas~n~~sa~lamak maksadiyle te~eb-
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büste bulundum ve Milli Komisyonda karar al~narak Türk Tarih Kurumu ile
muhabere edildi. ~talya'da (~ubat 1960) III. Avrupa Milli Komisyonlar toplant~s~na Türkiye Milli Komisyonu delegasyon heyetine dahil olarak i~tirak ettim.
"Bu toplant~da B. Komisyonu çal~~malar~na kat~ld~m. Konu UNESCO Milli
Komisyonlar~n~n birbirleriyle olan münasebetleri ve umumiyede ne~riyat meseleleri
idi. Delegasyonumuzun raporu Türk Milli Komisyonuna sunulmu~tur.
"Raporun bir sureti ile 1958 y~l~~Milli Komisyonunun bro~ür halinde bas~lm~~~
raporunu ili~ik olarak takdim ediyorum."
KAZILAR
Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun karariyle eski kazdanm~zdan Kültepe, Side, Ergili
ve ~slahiye bölgesi kaz~lar~ na, Karatepe'deki restorasyon i~lerine, Hatay ve Adana
bölgesindeki Tarih öncesi ara~t~rmalar~na devam edilmi~, ayr~ca ~stanbul ile
Trakya'mn k~y~~ve iç bölgelerinde üyelerimizden Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun ba~kanl~~~ndaki bir heyet taraf~ndan tarih öncesi ara~t~rmalar~na ba~lanm~~,
üyelerimizden Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~ndaki bir heyet de Van bölgesinde
arkeolojik bir ara~t~rma yapm~~t~r. Bundan ba~ka Antalya'daki Karain ma~aras~nda tarih öncesi ara~t~rmalar~~yapmakta olan Prof. Dr. K~l~ç Kökten'e bu ara~t~rmalar~~için 2500 lira yard~m yap~lm~~t~r.
Maarif Vekaleti bu y~l da kazdar~m~za para ve uzman vermek suretiyle yard~m
ve ilgisini devam ettirmi~tir. Huzurunuzda te~ekkür etmeyi ödev biliriz.
Yap~lan kaz~~ve ara~t~rmalar hakk~nda heyet direktörlerinden ald~~~m~z k~sa
raporlan oldu~u gibi sunuyoruz:
— Tarih öncesi ara~t~rma/an:
Üyelerimizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsüsü Ord. Profesörü
Dr. Muzaffer ~enyürek 1959 y~l~ nda Türk Tarih Kurumu ad~na yapt~~~~ara~t~rmalar hakk~nda bize a~a~~daki raporu vermi~tir:
"1959 y~l~~yaz mevsiminde Hatay vilayeti dahilinde iki defa ara~t~rma ve
kaz~~yapt~m. Antakya civar~nda Bay Nurettin Can'~n ilk ke~iflerinden beri bilinen
bir mevki olan Alt~ndere'de yeniden Üst A~öleen endüstriyi temsil eden el baltalan
ve yine ayn~~endüstriye ait olan yonga aletler buldum. Bunlar~n bir k~sm~~çakmakta~~ndan ve bir k~sm~~da Kuvartzitten yap~lm~~t~r. Buldu~um kal~nt~lar aras~nda
ayn~~endüstriye ait olan tipik bir Lövaluva nükleüs'ü (tortoise core) dikkat nazar~n~~
çekmektedir. Alt~ndere'de bulunan ve üst A~öleen endüstriyi temsil eden bu Paleolitik aletler kal~nl~~~~takriben bir metre olan bir çak~l tabakas~ndan ç~kmaktad~r.
Çak~l tabakas~n~ n üstünde bulunan ince toprak tabakas~~sürüldükçe alttaki çak~l
tabakas~n~n ihtiva etti~i üst A~öleen aletler meydana ç~kmaktad~r. Bu bölgede
yapt~~~m ara~t~rmalar bugünkü dere seviyesinin takriben 13-15 metre üstünde
duran bu sekiyi örten çak~l tabakas~n~n Pleistosen ça~da derenin yata~~n' a~~nd~rma
suretiyle geni~letti~i bir s~rada birikmi~~oldu~una i~aret etmektedir.
1959 y~l~nda Hatay'a yapt~~~m iki seyahat esnas~nda Samanda~'~nda Ma~arac~k köyü yak~n~nda bulunan ve taraf~mdan ke~fedilmi~~olan T~kah ma~aradaki
kaz~lara devam ettim. Bu mevsimde 1958'de kazd~~~m çukurlarm do~u ve kuzeyinde yeni çukurlar açt~m. Bu ara~t~rmalar ma~aran~ n orta menfezinin (ma~ara
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a~z~n~n orta k~sm~) içeriye do~ru 3,5 metre kadar uzanan s~~~bir girintiden ibaret
oldu~unu göstermi~tir. 1958-1959 kaz~lar~nda ma~ara a~z~n~n bat~~k~sm~nda içeriye
do~ru 7,5 metre kadar girilmi~tir. 1959 kaz~lar~nda bu ma~aran~n tek Paleolitik
tabakas~nda Lövaluvazo-Musteriyen Kültüre ait çok say~da sileks alet ve fosil
memeli hayvanlara ait kal~nt~lar buldum. Yapt~~~m ara~t~rmalar Paleolitik kat~n
bilhassa alt k~sm~n~n iskan edildi~ini göstermi~tir.
1959 y~l~~Haziran ay~nda Ankara Üniversitesi Fiziki Co~rafya ve Jeoloji Kürsüsü
Doçenti Dr. O~uz Erol da Samanda~'~nda Pleistosen deniz plâjlan üzerinde ara~t~rma yapm~~t~r.
Yine 1959 y~l~~yaz mevsiminde Adana'da Kadirli civar~nda ara~t~rma yapt~m,
fakat bu k~sa seyahat esnas~nda Paleolitik iskan izlerine rastlayamad~m. Mamafih
Adana vilayeti dahilindeki ara~t~rmalanma bundan sonra da devam etmek niyetindeyim.
1959 y~l~~yaz mevsiminde Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum
Müdürlü~ünün ve Eski~ehir Valili~inin baz~~fosil kal~nt~lar~n bulundu~unu bildirmeleri üzerine Eski~ehir'e gittim ve Eski~ehir'in do~usunda Alpu'da Devlet Su
I~lerinin kum ocaldannda bulunmu~~olan fosil kal~nt~lar~n (az~~di~i parçalar~) soyu
sönmü~~ Archidiskodon cinsine ait olduklar~n~~tesbit ettim. Alpu'da kal~nt~lar~~akarsu
men~eli kum tabakalar~~içinde seyrek olarak bulunan bu soyu sönmü~~fil Pleistosen
ça~~n ilk k~sm~nda ya~am~~t~r.
Bu münasebetle, 1959 y~l~nda yapt~~~m ara~t~rma ve kaz~lar için gereken
tahsisat~~vermi~~olan Türk Tarih Kurumuna te~ekkürü bir vazife bilirim."
2 - Istanbul ve Trakya bölgesinde Tarih öncesi ara~t~rma/an:
Türk Tarih Kurumu 1936 y~l~nda o tarihe kadar tesadüfi bir kaç kaz~dan
ba~ka ilmi mahiyette ara~t~rma yap~lmam~~~Türkiye Trakyas~'nda Dr. Arif Müfid
Mansel'in idaresinde Arkeolojik tetkiklere karar vermi~tir. Bu kaz~lar o tarihten
1939 y~l~na kadar devam etmi~~ve Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in selahiyetli
ve vukuflu yay~nlar~na sebep olmu~tur. Dr. Mansel taraf~ndan 1936 da Alpullu
~eker Fabrikas~n~n civar~ndaki Höyü~ün kaz~s~~esnas~nda alt tabakada Prehistorik
bir kültüre tesadüf edilmi~tir. Son zamanlarda Ayasofya Müzesi Müdürü Feridun
Dirimtekin taraf~ndan Istranca ile Safaalan~~aras~nda yol kenar~nda Orta Tunç
devrine ait kal~nt~lar bulunmu~tur (1959). Aradan 20 y~l gibi uzun bir zaman geçtikten sonra Tarih Kurumu 1959 y~l~nda Istanbul ve Türkiye Trakya's~nda Ord.
Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu taraf~ndan Prehistorik kültürlerle ilgili ara~t~rmalar
yap~lmas~na karar vermi~tir.
1959 yaz mevsiminde program~m~z~~istik~aflara ve birkaç sondaja inhisar
ettirdik. Istik~aflanm~z~~s~ras~~ile Istanbul civar~nda Yar~mburgaz ma~aras~, Kemerburgaz, Belgrad orman~~ve civar~nda, ~ile, Pendik, Yalova civarlar~nda, K~rklareli,
Edirne, Tekirda~~illerinde yapt~k.
rar~mburgaz ma~aras:: Istanbul'un takriben 20 kilometre bat~s~nda ve Küçük
Çekmece civar~nda bulunan bu ma~ara hakk~nda ilk bilgileri Macar Abdullah
Bey vermi~tir (1869-1870). Sonra s~ras~~ile Harun Re~it ve nihayet Prof. Hovass
(1927), ma~arada ilmi tetkiklerde bulunmu~lard~r. Bu önemli ma~aran~n Prehistorik iskana elveri~li bir yer oldu~u ~~959'da taraf~m~zdan yap~lan k~sa bir istik~af
ve sondajla ihtimal içine girmi~tir. Çok kaba hamurlu ve elle yap~lm~~~bir keramik

HABERLER

709

parças~~bu ihtimali kuvvetlendirmi~tir. Ma~aran~n dolma tabakalar~nda sondaj ve
tran~e açmak ameliyeleri yapmak icabediyordu. Böyle bir çal~~ ma için Tarih
Kurumu yolu ile askeri makamlardan müsaade almak için yap~lan müracaat —uzun
bir intizardan sonra— müs-~et kar~~lanmad~~~~cihetle Yar~mburgaz ma~aras~n~n
Prehistorya bak~m~ndan ara~t~r~lmas~~imkân dahiline girememi~tir.
Kemerbtirgaz ilçesinde, Belgrad orman~~ve dolaylar~nda Davutpa~a deresi ve
üst sekilerinde, icab~nda bu yerlere tekrar dönülmek üzere istik~aflarda bulunduk.
Anadolu taraf~nda ~ile ilçesinde Karadeniz sahilindeki falezde tesbit etti~imiz
6 ma~ara içinde Feneralt~, Tavanl~~ ma~aralar~n~n sondajlara elveri~li durumda
olduklar~n~~ gördük. Pendik de seneler önce eski asistan~m~z Dr. Muine Atasayan
taraf~ndan bulunmu~~Paleolitik tipte el baltas~n~n bulundu~u yere yak~n çevrede
Prehistorik bir aç~k hava istasyonunun varl~~~n~~gösteren Paleolitik tipte piyeslere
tesadüf ettik. Yalova çevresinde Çall~ ca deresindeki graviyelerde, So~ucak köyü
ma~aralannda istik~aflarda bulunduk. Bu ma~aralar~n pek yeni bir tarihte herhalde
define aray~c~lan taraf~ndan kaz~lm~~~ve kar~~t~r~lm~~~olduklar~n~~ gördük. K~rk/arell'nde istik~aflar~m~z~~ormanl~k bölgede Sazara köyüne kadar uzatt~k. Burada
köylülerin çok bahsettilderi Dubiniça ma~aras~ na imkânlann güçlü~ünden dolay~~
gidemedik. Orman s~n~r~nda eski Trak kültürü ile ilgili baz~~höyüklere tesadüf
ettik. Babaeski istikametine akan ve oradan Ergene'ye ula~an ~eytan deresinin
(Babaeski deresi) sani ve yalç~n Kazankayas~~mevkiinden itibaren seki ve graviyeler
tesbit ettik. K~rklareli 'nin bat~s~na do~ru Koyunbaba, Bedre-Eriklece ma~aralar~ndan incederesi seki ve graviyelerinden bahsetmeliyiz.
Edirne: Edirne dolaylar~ndaki istik~aflanm~z a~a~~daki bulu~lara müncer oldu:
~~ Prehistorik bir iskân yerinin meydana ç~kmas~.
Omurlu (Vertebreli) bir Fosil yata~~~izlerinin tesbiti.

2.

Edirne'nin takriben 5 kilometre kuzey bat~s~ nda eski jandarma okulu (eski
askeri hastahane) arkas~nda Saray P~nar ~osesinin sa~~taraf~nda Çardakalt~~denilen
mevkide, Il bay~nd~rl~k idaresinin açt~~~~ve halen kum-çak~l oca~~~olarak kullan~lan
yerin üst tabakas~ nda düz bir prehistorik iskan sahas~~meydana ç~kard~k. Tunca
nehrinin üst sekisine ait bu yerde yapt~~~m~z ilk ara~t~rma ve sondajlarda pek çok
keramik parçalar~, ufak çapta el de~irmeni ta~lar~, cilâl~~baltalar, hayvan di~leri
ve muhtemelen bu tabaka ile ilgili iskelet parçalar~~toplad~k. Yerin ad~na uyarak
"Çardakalt~~Prehistorik Iskan yeri" ismini verdi~imiz bu istasyonda ve civar~nda
önümüzdeki mevsimde de ara~t~rmalar yapaca~~m~zdan buras~n~n daha fazla tahripten korunmas~~için ilgili makamlara müracaatta bulunuldu.
Çardakalt~~ keramikleri oldukça kaba hamurlu, elle yap~lm~~, deve tüyü, içi
ve d~~~~gri, ya da siyah~mtrak, içi-d~~~~k~rm~z~, içi-d~~~~siyah renktedirler. Keramiklerde, noktah ince oluklu çizgiler, k~r~k çizgili, helezon çizgili, t~rnak intibal~~bezekler
mevcuttur. Bir kase parças~n~n hem d~~~ve hem iç yüzünde helezoni çizgili bezekler
dikkate de~er. Ço~u da bezeksiz, monokromo parçalard~ r. El baltalar~~cilâl~~yass~~
baltalard~r. Içlerinde cilâlanmaya ve ~ekil verilme~e haz~rlanm~~~olan~~da vard~r.
Iskan yerinde ate~~oca~~~mahalleri de mü~ahede olunmu~tur. Bu piyesler aras~nda
madenden yap~lm~~~hiçbir parçaya rastlamad~ k. Bu suretle Edirne'de prehistorik
bir kültürün eserlerine ilk defa tesadüf etmi~~oluyoruz. Bu eserlerin bir taraftan
Alpullu prehistorik kerami~i, di~er taraftan genel ad~~ile Balkan medeniyetleri
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(Vardar, Tuna, Makedonya...) ve nihayet Bulgaristan ve Bat~~Anadolu eserleri
ile ilgisi ilerideki raporlar~n konusunu te~kil edecektir. Çardakalt~~istasyonu, madeni
piyeslerin ~imdiki halde yoklu~u ve keramiklerinin verdi~i ilk intiba ile belki Neolitik fakat daha ziyade Post-Neolitik dedi~imiz (Bak~r-Tunç) geni~~çerçeveli bir
medeniyet ile ilgilidir diyoruz.
Edime'deki 2. buluntumuz Paleontolojik mahiyettedir. K~y~k civar~nda Buçuktepe mevkiinde Killi bir zemin üzerindeki kum tabakalar~~içinden ç~kard~~~=
Mastodon defanslar~~parçaland~r. Bunlarla beraber bir astragal kemi~i de elde
edilmi~tir.
Bu bakiyeler Türkiye Trakyas~'mn bat~~ s~n~r~nda O. Abel'in 1904 y~l~nda
Edirne'de bulundu~unu haber verdi~i Uçüncü zaman Pontien'inde ya~am~~~olan
grafide familyas~ndan dev bir Giraf'~n (Zürafenin) Sivatherium Giganteum buluntusundan sonra ikinci fosil vertebre buluntusudur. Edirne'deki istik~af ve sondajlanm~zda Edirne Müzesi memuru Bay Muzaffer Haybat bize refakat etmi~tir.
Tekirda~~ilinde, Barbaros, Çanakç~, Naib, Kumba~a ve dolaylannda istik~aflarda bulunduk. Tekirda~'~n~n bize linyit ocaklarmdan ç~kar~lan linyit parçalar~~
k~nld~ldan zaman baz~lar~n~n içinden insan çenesine benzettikleri çenelerin, di~lenn
ç~kt~~~n~~köylüler ~srarla söylediler. Daha ~86g'da Tchihatchefrin Çanakkale'nin
her iki k~y~s~nda linyit yataklanna yak~n mevkilerde omurlu (vertebreli) hayvan
bakiyelerinden haber vermesi bu mesele üzerinde önemle durmam~z~~icabettirmektedir. Köylülerin linyit parçalar~~içinden ç~kard~klar~n~~söyledikleri bu çene ve
di~lerin büyük bir ihtimalle Fosil Primatlara ait olmas~~da mümkündür. Bu konudaki durumu ilerideki ara~t~rmalar~= ayd~nlatacakt~r.

3 — Kültepe kartlar~ :
Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na
üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin özgüç'ün ba~kanl~~~ndaki heyet taraf~ndan idare
edilmekte olan Kültepe kaz~lanna bu y~l da devam edilmi~tir.
Kart~m sahas~nda ve Ib kat~nda müzelik güzel eserler hiç el de~memi~~durumda
korunmu~~olan zengin depolarda ke~fedilmi~tir. Karum'da Heyetimiz taraf~ndan
bulunmu~~olan tabletlerin en sa~lam durumda olanlar~n~~bu sene meydana ç~kar~lanlar temsil etmektedir. Bu vesikalar Ali~ar, Bo~azköy buluntular~~yan~nda, Assur
Koloni te~kilat~n~n son safhada ald~~~~ ~ekli ve bilhassa Anadolu içinde geli~me~e
ba~layan hareket ve hadiselerin tefsiri bak~m~ndan mühim ip uçlar~~vermektedir.
II. Kattaki yerli tüccar Pu~u-ah~u'nun ar~ivi ~~o odal~~büyük bir bina halindedir. Zengin ve bu devrin ticaret sisteminde müessir bir ~ahsiyet oldu~u anla~~lan
Pu~u-Al~~u'nun depolar~, evin bodrum kat~ndad~r.
F~r~nlar', anbari, ar~ivleri ve pek zengin olan sanat eserleriyle elimize geçen
ve Ib-II yap~~katlar~na ait olan bu binalarda kartal, bo~a, arslan heykeli biçiminde
içki kaplar~, damga ve yerli üslûpta birçok silindir mühür bask~lar~, kad~n ve erkek
tanr~~heykelciklerinin döküldü~ü ta~~kal~plar bulunmu~tur. Son senelerde Kültepe'de
ke~folunan bol ve çe~itli silindir mühür bask~lar~na, On Asya'n~n hiçbir memleketinde raslanmam~~t~r.
Tepede Koloni ~ehrinin II. kat~na tekabül eden ve birkaç y~ldan beri kaz~s~na
devam olunan büyük binan~n ikamete ayr~lan yeni bölümleri meydana ç~kar~lm~~~
ve bunlar~n içinde sa~lam durumda iki tablet ve silindir mühür bask~lar~~bulun-
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mu~tur. Mabet, devrine göre ve bilhassa Hitit Imparatorlu~u ça~~na ait Bo~azköy
mâbetleri yan~ nda monümental bir eser olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r. Bu ça~da
bu ölçüdeki bina, ancak, Kani~'de beklenebilirdi.
Tepenin derin tabakalar~nda Höyü~ün stratigrafisini temin maksadiyle yap~lan
malzeme
kaz~larda Eski Tunç Devri medeniyetinin orta ve ilk saf has~na ait çe~itli
tür.
Bu
sene
ölü-hediyeleri
z
görülmü~
~t~~~m~
ve
Kalkolitik
devre
yakla
temin edilmi~~
zengin olan mezarlarda bulunan Kuzey Suriye men~eli idhal e~yas~, bu devri tarih~~men~eli
lendirme~e yarayan ve Iç Anadolu'da y~ llardan beri beklenen yabanc
temsil
etmektedir.
~~
arkeoloji e~yas~n
~ü
Alt~ntepe kaz~lar~ : Kurumumuz, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü
ndaki
Kültepe
Heyeti
kanl~~~
ba~
~zgüç'ün
ad~ na, üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin C
na, Kültepe'deki
taraf~ndan idare edilen Erzincan yak~n~ndaki Alt~ntepe kaz~lar~
lamak
suretiyle i~ tirak
~
kaz~~malzememizden, optik aletlerimizden istifadelerini sa
sa
zamanda,
Urartu
Arkeolojisi
için
çok
önemli
buluntular~n
etmi~tir. Burada, k~
,
Toprakkale
ve
Ermenistan'daki
Karmur-Blur
gibi
büyük
merkez~~
ke~fi sa~lanm
lere bir üçüncüsü ilave edilmi~tir.
4 — Side kaz~lar~ :
1959 y~l~ nda Side'de yap~lan kaz~ lara Hazirandan Ekim sonuna kadar Prof.
Arif Müfid Mansel'in idaresinde devam edilmi~tir.
malar bu sene de devam ettiril~ . Tiyatronun sahne binas~~cephesindeki çal~~
tamamiyle
temizlemek
mümkün olmu~tur.
~sm~n~~
ve
cephenin
orta
k
mi~~
Tiyatronun direkli cadde taraf~ndaki d~~~galerileri ve onlar~n gerisinde yer
metiyle
alan tonozlu odalar temizlenmi~, bu suretle binan~n bir k~sm~n~ n bütün ha~
ndaki tamirine dair
meydana ç~kmas~~ sa~lanm~~t~ r. Bu cephenin Bizansl~lar zaman~
n zeminlerinde itinal~~bir
baz~~önemli kitabeler bulundu~u gibi, galeri ve odalar~
~~t~r.
mozayiklere
de
raslanm
surette yap~lm~~~
Tiyatronun içinde, Y. Mimar Mübin Beken'in nezareti alt~ nda yap~lan
sondajlarda birçok teferruat, bilhassa esas giri~~kap~lar~~ve merdivenleri hakk~nda
yeni bilgiler edinilmi~tir.
Tiyatronun önünden geçen büyük direkli cadde, yan portikleriyle birlikte,
tamamiyle meydana ç~kar~lm~~ , bunlardan bat~~portikinin restorasyonuna geçilerek
n üzerine Korint nizasütunlar~ n büyük bir k~sm~~dikilmi~~ve bunlardan baz~lar~n~
tur.
Bu
portikin
kuzey
ucunda
gümü~~sikkeler (takrim~ndaki ba~l~ klar~~oturtulmu~
~ü
ben 800) ve kürçelerden ibaret bir define bulunmu~, Manavgat Malmüdürlü
lan
yap~
~m~zdan
taraf~ ndan Istanbul Darphanesine gönderilen bu define taraf
~tir. Bu definenin
te~ebbüsler sonunda Istanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilmi
olmakla
beraber,
Haçl~lara ait
~~~
tetkikler
yapmam
~~
üzerinde daha henüz esasl
n
ne kadar az
~
lara
ait
buluntular
oldu~unu söyliyebiliriz ki, Anadolu'da Haçl~
~inden meyu
gözönünde
bulundurulacak
olursa
bu
definenin
önemi
kendili
Oldu~
dana ç~kar.
~esi tiyatTiyatronun hemen yan~ nda ve cadde portikinin gerisinde, bir kö
podium'Iu
bir
mabet
meydana
ç~kar~lndan
kesilmi~~
ronun kemer ayaklar~~ taraf~
~~
sa
taraf
cephesinde
bir
merdiven,
bir
önportik
ve
duvarlar
r.
Bu
mabet
k~
m~~t~
~kil
yar~ m sütunlarla süslü bir sella ihtiva etmekte ve bir "psevdoperipteros" te
etmektedir. Muhtemelen geç hellenistik devre aittir.
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Geç devir ~ehir kap~s~n~n d~~~ nda üç çe~me binas~~ bulunmu~tur. Bunlardan
birincisi imparator Vespasianus'a ithaf edilmi~~bulunmakta, fakat bu mahalle ba~ka
bir yerden getirilerek monte edilmi~~hissini uyand~rmaktad~r. Bu an~t~n kar~~s~ nda
büyük bir sarmc~ n direkli caddeye bakan cephesinde iki çe~ me daha bulunmu~tur
ki bunlardan bir tanesi yuvarlak, di~eri dört kaide ile ayr~lm~~~üç havuzlu olup
gerek havuzlar~ n, gerek kaidelerin üzerinde aedicula'lardan müte~ekkil bir sütun
mimarisine sahip bulunuyordu. Burada bulunan heykeller aras~nda yaln~z ayaklar~~
eksik bir Hermes, ba~~~noksan bir Athena ve bir genç erkek ba~~~(Apollon?) bilhassa
zikre de~er.
Evvelce kaz~lm~~~olan agora ve evlerin önünden geçen direkli cadde üzerinde
de çal~~~lm~~, bu caddenin do~u portiklerini talcriben 200 m. uzunlukta meydana
ç~karmak mümkün olmu~tur.
Müze haline getirilecek olan antik hamam binas~ nda Y. Müh. Rag~p Devres
restorasyon ameliyesine devam etmi~ tir. Taraf~m~zdan ise hamam~n yan~nda deniz
istikametinde uzanan direkli cadde tamamiyle kaz~ld~~~~gibi, hamam~n giri~~yeri
meydana ç~kar~lm~~, ayr~ca büyük salonlar~n içinde geç devirlere ait baz~~duvarlar
kald~r~larak bu mekânlar eski haline ifra~~olunmu~tur. Öyle ümit ediyoruz ki
binan~n iç ve d~~~derzleri yap~ld~ktan sonra 196o senesi sonbahar~ nda heykelleri
oraya nakletmek ve yeni müzenin aç~l~~~törenini yapmak mümkün olacakt~r.
5 — E~gili ve Çandarl~~(Pitane) kaz~lar~ :
Ergili hafriyat~~çal~~malar~na a~ustos ve eylül aylar~ nda devam edilerek mimari
kal~nt~lar kaz~~mahallinde tetkik edilmi~~ve bilâhare Çandarl~'da yeni bir kaz~ya
ba~lanm~~t~r.
1958 y~l~~k~~~aylar~nda Çandarl~'da bir arkaik bn heykelinin bulunmas~~üzerine
Ord. Prof. Ekrem Akurgal'~ n Ba~kanl~~~ nda Türk Tarih Kurumu, Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na çal~~malara eylül ay~nda
ba~lanm~~t~r. Kaz~ya Maarif Vekaleti ad~ na Istanbul Arkeoloji Müzeleri arkeolo~u
Nezih F~ratl~~ kat~lm~~, Ankara Cniversitesinden de Arkeoloji Enstitüsü asistan~~
Ümit Serdaro~lu i~tirak etmi~tir. Bergama müzesine nakledilen arkaik heykelin
çatlama~a ba~lamas~~üzerine Istanbul Arkeoloji Müzeleri mimarlar~ndan Reha
Ar~can da heyete kat~lm~~~ve yapt~~~~ba~ar~l~~çal~~malarla mezk~lr heykelin parçalanmas~n~~önlemi~tir. Reha Ar~can ayr~ca vazolar~~ hafriyat mahalinde restore
ederek eserlerin mümkün oldu~u kadar eksiksiz bir ~ekilde tamamlanmas~n~~sa~lam~~t~r. Mehmet Ali Dü~enci hafriyata foto~rafç~~olarak i~tirak etmi~tir.
Arkaik heykelin Çandarl~~ yar~madas~mn berzah~nda bulunmu~~olmas~~ ve
civar~nda vazo k~nklarm~n ele geçmi~~olmas~~ buluntu mahallinin bir eski Ion
mezarl~~~~oldu~u kanaatini veriyordu. Anadolu'da ~imdiye kadar yeri belli arkaik
mezarl~klar~n say~s~~ pek az oldu~undan Çandarl~~ kaz~s~n~n önemi daha i~e ba~lamadan kendisini göstermekte idi. Nitekim ilk çal~~malar bu kanaati teyit etmi~tir.
Ayr~ca mezarl~~~n çok belirli bir s~n~ r içinde fevkalade kesif bir mahiyet arzetmesi
kaz~n~n önemini bir kat daha artt~rmaktad~r. Bu y~l yap~lan çal~~malar s~ras~nda
heykel bulunmam~~sa da, çok güzel vazolar elde edilmi~ tir. Mezarlar~n bulundu~u
tabaka âzami bir metre kal~nl~~~ nda olup yer yüzünden 50 santimetre derinlikte
ba~lamakta ve bugünkü su seviyesinde nihayet bulmaktad~r. Bu sene kaz~lan saha
dahilinde umumiyetle Milattan önce VI. yüzy~l mezarlar~na rastlanm~~t~r. Ilk 50
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santimetre içinde klasik ve Hellenistik devirlere ait seramik parçalar~na ve daha
a~a~~daki seviyelerde de tek tük ayn~~ devirlere ait lahitlere tesadüf edilmi~tir.
Bununla beraber ilk ara~t~rma alan~na giren mahalde kesif bir arkaik ça~~mezarl~~~~
bulunmaktad~r. Elde edilen vazolara göre zaman bak~m~ndan mezarl~~~n daha
çok VI. yüzy~l~n ilk yar~s~na ait oldu~unu söylemek mümkündür. Meydana ç~kan
vazolar aras~nda orta ve geç Korint vazocuklariyle geç tipte oryantalizan vazolar,
Naukratis kadehleri, arkaik küçük usta kylixleri ve Çandarl~~tipi yerli seramik
birinci planda yer almaktad~r.
Çandarl~~Nekropolosi ton arkaik ça~~~Anadolu ölü gömme adetleri hakk~nda
mükemmel ve sarih bilgi vermektedir.Cesetler (VI. yüzy~l~n ilk yar~s~nda) yak~lmakta
ve yakma ameliyesi mezarl~kta yap~lmaktad~r. Yer yer koyu yang~n izleri tesbit
edildi~i gibi, birçok vazolar da sarih yang~n izleri göstermektedirler. Yang~n izlerini
B çukurunda renkli foto~raflarla ve desenlerle tesbit etti~imiz profilde Tetkik etmek
mümkündür. Ölünün cesedi yak~ld~ktan sonra çe~itli büyüklüklerdeki âdi küplere
hediyelik vazolarla birlikte konmakta ve a~z~~bazan muntazam bir ~ekilde düzeltilmi~~bazan da kabaca bir ~ekle sokulmu~~olan ta~larla örtülmektedir. Birçok
vazolar~n dip taraflar~, baz~lar~n~n da be~~bir yan~~ ta~larla örtülmekte idi. Küp
a~ularm~n veya içindeki iskeletlerin muayyen bir istikamete tevcih edilmemi~~
olduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Ince uzun kaplar yere yat~r~lmakta geni~~kaplar ise
kaideleri üzerlerine oturtulmaktad~rlar. Birçok mezar küpleri etraf~~kaba ta~larla
çevrili 3-5 metre kutrunda daire ~ekilli bir aile mezarl~~~~içinde yer almaktad~r.
Böylece bir aileye mensup kimselerin ta~la çevrili bir mahalli hususi mezarl~klar~~
olarak kulland~klar~~ve toprak üstüne koyduklar~~i~aretler yard~miyle vefat vukuunda
ölülerini kendi mezarl~klarma gömdükleri anla~~lmaktad~r. Hediyelik vazolar mezar
küplerinin içinden ba~ka bilhassa yan~~ba~lar~na da konmaktad~rlar.
Çandarl~~ mezarl~~~~arkaik ça~~ölü gömme adetleri bak~m~ndan oldu~u kadar
ayn~~devrin vazoculu~u ve küçük heykelcili~i yönünden de önem arzetmektedir.
Köylülerin bulmu~~oldu~u heykel küp mezarlar aras~nda yer almaktad~r. Onu
Pitane (Çandarl~) ~ehrinin zengin bir hem~ehrisi diktirmi~~olsa gerektir. Eser
arkaik devir sonunda yere devrilmi~~ve toprakla örtülmü~~oldu~undan bugüne
kadar sakl~~kalm~~t~r. Seneye devam edecek olan Çandarl~~ kaz~lar~nda daha ba~ka
arkaik heykellerin bulunmas~~da mümkündür. Bulunan eserler restore edilmi~~bir
halde Bergama müzesine nakledilmi~tir.
6 — Karatepe kaz~s~ :
1959— y~l~~Karatepe kaz~, yar~n ve onar~m i~lerine Eski Eserler ve Müzeler
Umum Müdürlü~ü ve Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesinin de kat~lmasile
Doç. Dr. Halet Çambel idaresinde devam edilmi~, ayr~ca burada kurulmakta
olan aç~k hava müze sitesine ait tesislerin in~aat~~fahri olarak Nail Çalurhan taraf~ndan bütün y~l boyunca, ara verilmeksizin yürütülmü~tür. Çal~~malara zaman
zaman Y. Mimar Turgut Cansever, restoratör Fehim Zeybek ve yap~~teknisiyeni
Cengiz Türkeri kat~lm~~lard~r.
a) Kaz: ve onar~m: Kap~lar civar~ndaki kaz~lara bu y~l da devam edilmi~,
heykeltra~l~k eser ve yap~lara ait birçok yeni parçalar meydana ç~kar~labilmi~~ve
yerlerine konabilmi~tir; bu suretle noksam olan baz~~ortostatlarm tamamlanmas~na
devam edildi~i gibi, henüz bilinmiyen yeni ortostatlara ait elemanlar tesbit edil-
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mi~tir. Ayr~ca kap~lar~n onar~m~~ile ilgili, henüz çözülmemi~~bulunan baz~~meselelerin çözümü i~i ele al~nm~~~ve bunlardan baz~lar~~halledilebilmi~tir.
b) Civardaki buluntular: Kadirli-Karatepe yol güzergahl üzerindeki K~zyusuflu
köyünde baz~~kaya mezarlar~~tesbit edilmi~, fakat bu sene incelenebilenlerin daha
önce aç~lm~~~olduklar~~anla~~lm~~, içerlerinde ancak kemiklere rastlanm~~, mezar
hediyelerine tesadüf edilmemi~tir. Bu sahan~n ara~t~r~lmas~na gelecek mevsim
devam edilecektir. Karatepe müze sitesi tesislerine, yak~n bir p~nardan içme suyu
getirme hususunda yap~lan ara~t~rmalar s~ras~nda, ad~~geçen p~nann bir kaynak
de~il, büyük ve dall~~budakh bir Roma su ~ebekesine ba~l~~bir masla~a ait oldu~u
anla~~ld~~ve ~ebeke merkezinin 7 km. ötedeki meydanda olup, bütün havaliyi besledikine dair ipuçlar~~elde edildi. Karatepe'nin 8 km. güneyinde, vaktile Ceyhan
~rma~~n~~ a~an Keriz su bendinin de buradan beslenip beslenmedi~i ayr~~bir ara~t~rma konusu olacakt~r.
Italyan restoratörün bu y~l gelememesi dolay~sile P~narözü'nde geçen y~l bulunan M.s 4 ncü/5 nci yüzy~l mozayi~i üzerindeki çal~~malar mozai~in s~n~rlar~n~~
tesbite inhisar ettirilmi~~ve önümüzdeki sene restoratörün de bulunmas~ndan
istifade edilerek bu eserin kaz~s~~ ile beraber restorasyonunu da derhal ele almak
üzere eserin üzeri çorak ve toprakla örtülmü~tür.
7 — islâhiye bölgesindeki ara~t~rmalar, resemek çal~~malar~~ve Tilmen Hüyük kaz~s~ :
Islahiye dolaylar~nda iki y~ldan beri Kurumumuz ad~na yap~lmakta olan
ara~t~rmalara bu y~l Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ünün ve Istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin de i~tirakiyle devam edilmi~~ve üyelerimizden
Doç. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Mühendis-Topo~raf Ferit Koper,
Arkeolog Handan Alk~m, Arkeolog Refik Duru, Foto Uzman~~Arkeolog Aziz Albek
ve Topo~raf yard~mc~s~~Ismet Demir'den mürekkep bir kurul 7 temmuz- ~ 4 eylül
1959 tarihleri aras~nda ad~~geçen bölgede çal~~malar~n~~geli~tirmi~tir.
A. Yesemek'deki sondaj ve ara~ t~ rmalar:
~~Yesemek ta~~oca~~nda ve heykel atelyesinde —ço~u M.ö. II. bin y~l~na,
bir k~sm~~da M.ö. I. bin y~l~na ait— yeni kabartma ve heykel taslaklar~, yap~lan
sondajlarla meydana ç~kar~lm~~t~r. Yeni bulunanlar aras~nda: iki heykel, bir araba
sahnesi, çökmü~~vaziyette protom iki kanatl~~arslan, iki Da~~Tanr~m kabartmas~~
ve bir kar~~~k mahlûk tasla~~~bilhassa zikre de~er. Çivi yaz~s~~Hititçesinde Lubartagga
suretinde kayd~~geçen "ay~-adam"~n plastik eser halinde kar~~m~za ç~km~~~olmas~~
Yesemek atelyesinin önemini ayr~ca göstermektedir.
Büyük bazalt kaya parçalar~ndan bloklar kesilerek i~lenmi~~olan, büyük
bir k~sm~~sondaj suretiyle meydana ç~kar~lan ve a~~rl~klar~~2-14 ton aras~nda de~i~en
çe~itli heykel taslaklanndan 25'4 ceraskal yard~m~~ile dikilmi~tir.
Yesemek ta~~oca~~nda muhtelif i~çilik safhalar~ndan geçtikten sonra haz~rlanm~~~olan yüzlerce heykel taslaklar~n~n tipolojik ve teknik etüdleri yap~lm~~~ve
bu suretle 6 tip kap~-arslan~, 4 tip sfenks, 3 tip Da~~Tanr~lar~~kabartmas~, 2 tip
heykel tesbit edilmi~~ve bunlar~n desenleri mahallinde çizilmi~tir.
Imparatorluk devri Hitit sanat~na baz~~motiflerin geçmesi hususunda bir intikal
atelyesi te~kil eden Yesemek ta~~oca~~ndaki çal~~malar tamamlanmak üzere bulunmaktad~r.
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~ slahiye bölgesindeki ara ~ t~ rmalar:
islahiye bölgesinin toprak üstü ara~t~rmalar~na bu y~l da devam edilmi~~ve
islahiye ile K~r~khan aras~ nda arkeoloji literatüründe ~imdiye kadar tamnm~yan
18 hüyük tesbit edilmi~, —geçen seneki çal~~ malarla birlikte— Sakçagözü, Zincirli,
islahiye, Alt~ ntop ve Hassa ovalar~n~ n sistematik incelenmesi bitirilmi~~ve böylece
Braidwood Istik~af~n~ n kuzey s~n~r~n~~te~kil eden K~r~ khan ile bizim kuzey ucumuz
olan Hac~bebekli aras~ndaki arazi ~eridinin iskân taihini ayd~ nlatan yeni malzeme
sa~lanm~~t~r. Bulmu~~oldu~umuz hüyüklerin birkaç~~—çanak-çömlek kal~nt~lar~na
göre— M.ö. II!., baz~s~~II., büyük bir k~sm~~ise I. bin y~l~~yerle~mesini göstermektedir. Bunlar aras~nda, Hassa ilçesinin 3,5 km. kadar güney-do~usunda bulunan
Yukar~~Karafak~l~~Hüyü~ü ve onun da takriben 2 km. güneyinde kin A~a~~~Karafak~l~~ Hüyü~ünü bilhassa zikretmek isteriz; bu her iki hüyü~ün etraf~nda bugün
dahi yer yer 1-2 m. kadar yükselen ve M.ö. I. bin y~l~~in~a tekni~ini gösteren sur
kal~nt~s~~ ve sur içinde de muhtelif yap~lara ait temel kal~nt~lar~~ zördük. Amuk
ovas~ndan Zincirli'ye ç~ kan yola hâkim bu müstahkem Karafak~l~~hüyüklerinin,
bölgemizle ilgili M.ö. IX - VII. yüzy~l Assur metinlerinde adlar~ na rastlad~~~m~z
birçok ~ehirden ikisini temsil ettikleri kanaatindeyiz, ileride bu iki hüyükte yapmay~~
dü~ündü~ümüz kaz~lar~ n bizi verimli sonuçlara ula~t~raca~~n~~ummaktaym.
Tilmen Hüyük kaz~s~ :
islahiye'nin ~~o km. kadar do~usunda kin olup 1958 yaz~ nda tesbit etti~imiz
Tilmen hüyü~ünde bu y~l, —geni~~çapta bir kaz~ ya giri~ebilmek amaciyle— ilk
haz~rl~k sondajlar~na ba~lanm~~t~r; bu cümleden olarak:
Tilmen hüyü~ünün topografik plan~~ al~nm~~ , iç kale surunun ve d~~~kale
surunun toprak üstü kal~nt~lar~~plana i~lenmi~tir.
Monumental do~u "d~~~sur kap~s~" ve d~~~surun güney-do~u kesimindeki
büyük kulelerden biri aç~lm~~t~r.
Kültür katlar~n~~ tayin edebilmek için hüyü~ün zirvesinde ~~o x ~ o m.
boyutunda bir sondaj çukuru aç~lm~~, 5,60 m. derinli~e kadar inilmi~~ve dört mimari
kat tesbit edilmi~tir.
Iki seviyeli olan I. kat (la ve Ib), çanak çömlek buluntular~na göre Demir
Ça~~ na aittir (takr. M.ö. IX - VIII. yüzy~l).
kat~n alt~nda yang~n tabakas~~ bulunmakta, onun alt~ nda da II. kat duvar
kal~nt~lar~~ görülmektedir. II. kat~ n gerek keramik ve gerek küçük buluntular~na
göre M.ö. II. bin y~l~na ait oldu~u anla~~lmaktad~r.
kat~n alt~nda yine bir yang~n tabakas~~bulunmu~~ve onun alt~nda da III.
kat~n yap~~temel kal~nt~lar~~meydana ç~kar~lm~~t~ r. III. katta, sand~k mezar tipinde
iki çocuk mezar~~hafredilmi~, ayn~~katta muhtelif sileks aletler bulunmu~, gerek
tam ve gerek parça halinde çe~itli keramik eserlerine rastlanm~~t~r. Çanak çömlek,
bir taraftan Filistin'in, bir taraftan da Kilikya'n~n Eski Bronz Ça~~~kerami~'ine
benzemektedir. Bu III. katta Tilmen'in M.ö. III. bin y~l iskan~nda oldu~umuzu
tahmin etmekteyiz.
IV. katta ise çakmak ta~~~âletlere ve bol miktarda boyal~~keramik parçalar~na
rastlanm~~t~ r; parçalar aras~ nda Obeid'in ve Yümüktepe'nin kalkolitik ça~~çanakçömle~ini and~ranlar~n~ n görülmü~~olmas~~bilhassa dikkati çekmektedir.
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Ova seviyesine göre 23 m. yükseklikte olan Tilmen hüyü~ündeki bu ufak sondajlar~m~ zda henüz ana topra~a ula~amamam~za ra~men, kalkolitik ça~a kadar inen
kültür çe~itlerine tesadüf edilmesi, daha fazla derine inildi~i taktirde hüyü~ümüzün
neolitik bir medeniyet kal~ nt~s~m verebilece~i ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Bu suretle, Tilmen Hüyük M.ö. III. bin y~l~ nda önemli bir mevki, II. bin
y~l~ nda mühim bir müstahkem ~ehir, I. bin y~l~ nda da yine surla tahkim edilmi~~
bir kale, manzaras~n~~göstermektedir.
Tilmen'de yap~lacak geni~~çaptaki kaz~lar~ n bahis konusu olan bölgenin Eski
Ça~~ile ilgili muhtelif meselelerinin ayd~nlanmas~~hususunda yeni ve önemli sonuçlar vermekte devam edece~i kanaatindeyiz.
8 — Van- Toprakkale kaz~ s~~ve bölgede yap~lan ara~t~rmalar:
Bir taraftan Tarih öncesi devirlerindeki Anadolu ve Yukar~~ Suriye kültürleriyle olan mühim ba~lar~~ ve (M.ö.) II. binde Hurri-Mitani konusu bak~m~ndan
haiz oldu~u mevki, di~er taraftan Eskiça~~tarihinde çok enteresan bir siyasi te~ekkül olarak kar~~la~t~~~ m~z Urartu devletinin merkezi sahas~n~~içine alan Van bölgesi,
ötedenberi inceleme gezisi yapmak istedi~im yerlerin ba~~ nda gelmekte idi. Persler
zaman~nda haiz oldu~u hususi durum ve Ksenefon'un Anabasis adl~~ eserinde
teferruatl~~ bir ~ekilde bildirdi~i gibi, M.ö. V. yüzy~l~ n sonunda Onbinlerin geri
dönü~ü s~ras~nda bu yerlerden geçilmi~~olmas~~ ve nihayet daha sonraki devirlerde
Romahlarla Partlar aras~ nda uzun müddet bir münazaa konusu olarak kalmas~~
Van ve Do~u Anadolu'nun bir Ilkça~~tarihçisi için tetkiki icabeden bir bölge
oldu~unu gösterme~e kafidir. Ayn~~zamanda Anadolu topraklar~~ üzerinde Türklerin ilk defa buralarda fütuhatla esasl~~ ~ekilde vatan tutmu~~olmalar~, bir Türk
tarihçisi olarak alakam~~bir kat daha artt~rm~~~bulunmakta idi.
Bu amaçla ~ahsen bir tetkik seyahati yapmak için üyesi bulundu~um Türk
Tarih Kurumu'na dilekte bulunduktan k~sa bir müddet sonra, vaktiyle Atatürk'ün
Do~u Anadolu hakk~ nda izhar etmi~~oldu~u fikir ve niyetlerini de gözönüne alarak,
bu bölgede bir Türk heyeti taraf~ ndan geni~~çapta ara~t~rmalar ve kaz~lar yap~lmas~n~ n çok yerinde olaca~~~dü~ üncesiyle Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Sumeroloji kürsüsü profesörü Emin Bilgiç ile birlikte Maarif Vel~lletine müracaat ettik.
Maarif Vekâletinin resmi müsaadesi, Müzeler Umum Müdürlü~ünün maddi ve
manevi müzahereti ve Tarih Kurumu'nun Kaz~lar fasl~ ndan bana ay~ rm~~~oldu~u
bir miktar tahsisatla ba~kanl~~~m alt~ nda olmak üzere Prof. Emin Bilgiç, Asistan
Yusuf Boysal, Asistan Baki Ö~ün ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ~ube Müdürü
Ahmet Dönmez'den te~ekkül eden heyetimiz 10 a~ustos 1959 dan eylül ba~~na
kadar Urartu devletinin ikinci ba~~ehri olan Van-Toprakkale de kaz~~yapm~~~ve
bölgede ara~t~ rmalarda bulunmu~ tur:
I— Van-Toprakkale kaz ~ s~ : Heyetimiz ilk önce Urartu devletinin ikinci
büyük ba~~ ehri olan ve bundan 62 sene evvel Alman Eskiça~~tarihçilerinden Lehmann-Haupt'~ n idaresinde kaz~~ yap~lan Toprakkale'de sistemli ~ekilde çal~~maya
karar vermi~~ve i~e ba~lam~~t~r.
1. Haldi tap~na~~~çal~~malar~ : Hernekadar vaktiyle Lehmann-Haupt taraf~ndan Haldi tap~na~~ nda kaz~~ yap~lm~~~ise de, abidenin bir plan~~verilmemi~~oldu~u
gibi, uzun seneler zarf~ nda tamamiyle moloz ve toprakla dolmu~~bulundu~undan
sahay~~temizlemekle i~e ba~lad~ k. Lehmann-Haupt zaman~nda yap~lm~~~olan resim-
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lerle mukayese edilecek olursa, bugün mabette yer yer görünen birkaç blok ta~tan
ba~ka bir ~ey kalmam~~t~ r. Fakat temizleme esnas~nda elde edilen temel ta~lar~n~n
takip edilmesi sonunda tap~na~~n plan~n~ n meydana ç~kaca~~~anla~~ld~~~ndan
çal~~mam~z~~ bu yönden geli~tirdik. Bat~~ taraftaki d~~~duvardan itibaren tap~ nak
sahas~n~ n, kaya üzerine oyulmu~~geni~~basamaklarla kapl~~ oldu~u görüldü. Teras
~eklindeki bu basamaklar~n bir k~sm~n~ n duvar temellerine hizmet ettikleri, di~er
mühim bir k~sm~ n da kayan~ n meylinden dolay~~ in~aat~n a~a~~~kaymamas~~için,
yani yukar~ dan a~a~~~gelen tazyikin düz sat~hlara intikali maksad~~ ile oyulmu~~
olduklar~~ anla~~ld~. Bu terasl~~ k~s~mda ayr~ ca bir kanal ortaya ç~kt~~ ki, vaktile bu
kanal in~aat alt~nda kalm~~~bulunaca~mdan Lehmann-Haupt zaman~nda görülmesi
mümkün de~ildi. Ancak kanal tap~nak haricine do~ru devam edip gitti~inden ve
buras~~ çok kal~ n bir toprak tabaka ile örtülü bulundu~undan fazla takip etmek
bu mevsim için mümkün olamam~~~ve nereye müntehi oldu~u anla~~lamam~~t~r.
Bunun bir kurban yerine ait olmas~~ muhtemeldir. Üst k~s~mda tap~na~~ n güney
ve kuzey d~~~duvar temelleri tesbit edilmi~~ve baz~~bloklar~n kaba bir rustika ta~~d~~~~
görülmü~tür. Tap~na~~ n esas giri~~yerinin do~uda oldu~u, çal~~malar~ m~z esnas~nda meydana ç~ kan ayn~~ k~s~mdaki kayan~ n oyulmak suretiyle düzeltilmi~~bulunmas~ndan anla~~lmaktad ~ r. Gelecek mevsimde tap~ na~~n tam bir plan~n~~elde etmek
için güney tarafta çal~~~lacak ve ayn~~zamanda sözü geçen kanal~n mahiyeti de
aç~klanm~~~olacakt~r.
2. B Çukuru : Toprakkale'nin güney taraf~nda duvar ve kerpiç kal~nt~lar~n~n
meydana getirdi~i büyük ve yüksek kitlenin mahiyetini anlamak maksadiyle bu
kitlenin güney ete~inde sondajlar yap~lm~~t~ r. Bunlardan B çukurunda do~u-bat~~
istikametinde uzanmakta olan kerpiç bir duvar~ n kuzey yönünde derinle~erek
fazla miktarda Urartu serami~i elde edildi. Burada ana kayaya var~lm~~~ve tesbit
edilen tek mimari kat~n büyük duvar~ n devrine ait oldu~u mü~ahede edilmi~tir.
Çal~~malar kuzeye do~ru geni~letildi~i zaman, büyük duvara paralel ~ekilde üç
s~ ra halinde yan yana konmu~~onbe~~zahire küpü meydana ç~km~~t~ r. Bu büyük
zahire küplerinin bulundu~u yere ~imdilik mahzen-depo ad~n~~ vermeyi munasip
buluyoruz. Ele geçen Urartu serami~i aras~nda aç~k tabaklar, bant ~ekline yak~n
kulplar ve bilhassa yonca a~~zl~~diyebilece~imiz ~ekilde testi parçalan zikre ~ayand~r.
Koyu k~ rm~z~~ renkteki bu seramik hamurunun temizli~i, bilhassa birinci kalitede
olanlar~n~ n içinde ve d~~~ nda çark izlerine tesadüf edilmemesi, tatl~~ kaygan bir
perdaha sahip olmas~~ve ayn~~zamanda gayet iyi pi~irilmi~~bulunmas~~ bak~m~ ndan
dikkati çekmektedir. Bundan ba~ ka burada vaktiyle Lehmann-Haupt'~n da bulmu~~oldu~u iç içe geçmi~~halkalardan müte~ekkil ve ekserisi siyah, beyaz renkte
olan ta~~mozayikler bulunmu~tur.
Yukar~da bahsetti~imiz ve B çukurunun güney taraf ~n~~ i~gal eden takriben
~~olup
2 m. kal~nl~~~ ndaki duvar muntazam ve büyük ölçüdeki kerpiçlerden örülmü
~tir.
u
da
tesbit
edilmi
aynca alt k~sm~nda ta~ tan bir temeli oldu~
B çukurunun yan~ nda açmaya ba~lad~~~m~z C çukurunda ayn~~tarzdaki dugibi,
varlar~n çevirmi~~oldu~u k~s~ mda külliyetli miktarda kömüre tesadüf edildi~i
r.
Bu
durum
llara
da
rastlanm~~t~
hat~
olan
kal~n
duvarlarda bugüne kadar kalm~~~
büyük bir yang~ na i~aret etmektedir.
Bütün bunlara istinaden büyük kerpiç kitlenin hayli önemli bir yap~ya ait
oldu~u kanaat~ nday~z.
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3. Ara~t~rma gezileri: Heyetimiz Toprakkale ve Van kalesinden ba~ka Van
gölü çevresindeki a~a~~~ve yukar~~Anzaf kaleleri gibi Urartu merkezleriyle eski
Tatvan'da da incelemelerde bulunmu~~ve malzeme toplam~~t~r. ~amram kanal~~
boyunca henüz mevcut olan kitabeler incelenmi~~ve ne~redilmi~~olanlarla kar~~la~,
t~nlm~~t~r. Ayn~~zamanda Van kalesinin tetkiki s~ras~nda Mad~r burcu denen
Sardur burcundaki kitabeler de gözden geçirilerek ~imdiye kadar ne~redilmemi~~
3 kitabe tesbit edilmi~~ve bunlar di~er bulunanlarla birlikte Prof. Emin Bilgiç
taraf~ndan Türk Arkeoloji dergisinin son say~s~nda yay~nlanm~~t~r.
Di~er taraftan, heyetimiz çevredeki Selçuklu ve Osmanl~~ eserleriyle de ilgilenerek, Tatvan yak~n~ ndaki Kotum nahiyesinde bulunan "ilk ~ehitler" kabristamndaki mezar ta~lar~n~ n resimlerini çekmi~~ve bunlar~ n daha sonra ziyaret edilen
Ahlat mezarl~~~ndaki mezar ta~lar~~ile olan büyük benzerli~ini tesbit etmi~tir.
Ayr~ ca Ahlat kümbetleri ve kitabeleri tetkik edilerek heyetimiz taraf~ ndan resimleri
çekilmi~tir. Van bölgesinde, gerek eski devirlerin, gerekse milli tarih konular~n~n
ara~t~r~lmas~~ hususunda, önümüzdeki mevsimden itibaren eniversitelerimizin
di~er salâhiyetli mütehass~slar~n~n da çal~~malar~m~za kat~lmas~~ bak~m~ndan mutabakata varm~~~bulunuyoruz.
PROF. DR. AFiF ERZEN

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVPN~N 1959 YILI
ÇALI~MA RAPORU
Bas~mevimiz bu y~l da verimli bir çal~~ma devresi ge irmi~tir. Bu devre içerisinde bas~mevimiz yeni d~~~ticaret rejimi imkanlar~ndan faydalanarak kapasitesini
geçen y~la nazaran bir misli artt~rm~~~ve bunun sonucu olarak geni~liyen i~~hacmi
bu y~l büyük bir kâr b~rakm~~t~r. Bas~mevimiz ilk defa 1956 y~l~nda kâr etmiye
ba~lam~~~ve s~rasiyle: 1956 da
14 .024,134.
1957 de 49.812,77
1958 de 168.95546 lira ki
cem'an : 232.972,27 lira kar sa~lam~~t~.
1959 y~l~nda ise yukar~daki üç y~ll~k kar~n toplam~ndan %70,24. daha fazla
olmak üzere 396.301,39 lira net kâr ile bilânçomuzu ba~lam~~~bulunuyoruz. Bu
sevindirici sonucu sermayemizi bu y~l 250.000 lira artt~rmak suretiyle elde etti~imize
göre, sa~lanan kâr sermaye artt~r~m~n~~fazlas~~ile kar~~lam~~~demektir.
1959 y~l~~içerisindeki geli~meler:
Yukar~da da arzetti~imiz üzere bu y~l yeni d~~~ticaret rejimi iml~ânlar~ndan
faydalanarak geli~me program~m~za giren baz~~makinelerin sat~n al~nmas~~ sa~lanm~~t~r. Bunlar aras~nda ~~ tane 70 x ~~oo, bir tane 50 x 70 ölçüsünde otomatik bask~~
makinas~~ile ~~tak~m Monotype dizgi makinesi, ~~ tane iplik diki~~makinesi, ~~ tane
otomatik b~çak, ~~tane b~çak bileme makinesi, 7 tane muhtelif yard~mc~~makine,
7500 kilo metal, I350 kilo mürekkep, çe~itli yedek parça ve i~letme arac~~ve müstakbel kli~e atelyesinin birinci ünitesini te~kil eden bir tane tam otomatik reprodüksiyon makinesi vard~r.
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1959 y~l~~ i~~durumumuz:
Bas~mevimiz bu y~l geçen y~l~n 591.245,25 liras~na kar~~l~k 1.030.068,60 liral~k
i~~yapm~~t~r. Geçen y~la göre art~~~%74,22 dir. Bu gelirin %46,1'i kitap i~lerinden,
%37,1i formüler i~lerinden %~~~ ,7'si cilt i~lerinden, %4,6 s~~döküm i~lerinden
ve %o,5'i de sair i~lerden elde edilmi~tir. Böylece yap~lan i~in %38,5'i ve sermayenin
%28,3'ü oran~nda kar sa~lam~~~bulunuyoruz.
Maliyet hesaplar~ndan anla~~ld~~~na göre, en yüksek kar~~formüler ve cilt
i~leri b~rakm~~t~r. Y~l içinde ihale ile ald~~~m~z formüler i~lerinden elde edilen net
kar 264.888,31 lira, cilt i~lerinden elde edilen net kar ise 63.216,50 lirad~ r. Kitap
ve döküm i~lerinden yap~ lan net kar 68.196,58 lirad~r ki, kar oran~~ % ~ 2,9'dur.
Formüler ve cilt i~lerine k~yasla daha fazla el eme~i isteyen kitap i~inin normalin
alt~nda kar b~rakt~~~~bu rakamlardan anla~~l~r.
Müstakbel geli~memiz için çal~~malar~m~z:
Bas~mevimiz modern bir anlay~~la çal~~makta ve kaliteli bask~~ yapmak suretiyle memleketimizde hakl~~ bir ~öhret yapm~~~bulunmaktad~r. Ancak bask~~ i~lerimiz
kadar iyi evsafta bulunm~ yan cilt i~lerimizi de ~slâh etmek ba~lang~çtan beri en
büyük arzumuz idi. Fakat bu i~in büyük yat~r~m isteyen baz~~makinelere ba~l~~
olu~u bu arzumuzu geciktirmi~tir. Bu y~ l cilt atelyesini en modern makineler ile
donatmak ve i~çilerimizi yeti~tirmek hususunda yeni bir ad~ m atm~~~bulunuyoruz.
Türkiye ~~~Bankas~'n~n mali deste~i ile 1431.685 dolarl~ k komple bir cilt atelyesi
ile lüzumlu cilt malzemesinin sat~n al~nmas~~hususundaki temaslar~m~z iyi sonuç
vermi~~ve gerekli akreditifler aç~lm~~t~r. 1960 y~l~~ Haziran ay~nda yeni tesisimiz
hizmete girecek, bu suretle de Avrupa ayar~nda ciltlenmi~~eserlerimizle memleketimizde matbaac~l~k alan~ nda yeni bir ad~m atm~~~olaca~~z.
Üç-dört y~l gibi k~sa bir zamanda yapt~~~m~z hamlelerle bas~mevimiz dü~ünülen ideal kapasitenin yar~dan fazlas~n~~sa~lam~~t~r. Önümüzdeki iki y~l içerisinde
de tam kapasite ve ideal kaliteye ula~aca~~m~za inanmaktay~z.
Üye

Ba~kan

ORD. PROF. DR. ~.

TEVFiK BIYIKLIO~LU

A. KANSU

Üye

Üye
ORD. PROF. DR. M. ~ENYÜREK

Bas~mevi Müdürü
GöKMEN ~~DEM~R

ULU~~I ~DEMiR

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR/H KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA
Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevinin 1959 takvim y~l~~hesaplar~~gelir-gider
bütçeleri 17.3.196o tarihinde müsbit evrak üzerinde taraf~m~zdan incelenmi~~ve
var~lan sonuçlar a~a~~da gösterilmi~tir:
I. Türk Tarih Kurumu i~leri:
— 1958 esas defteri kay~t ve bilânçosuna göre 1959 y~l~na aktar~lmas~~gereken
k~ymetlerin 1959 hesaplar~na oldu~u gibi aktar~ld~~~~görülmü~tür.
2 - Genel Kurulca kabul edilen 1959 gelir bütçesi 1.047.100 liraya mukabil
1.109.229,79 lira tahsil edilmi~tir.
Gelir bütçesinde:
Üye aidat~ndan 1, faizlerden 1.329,50 lira tahsil edilememi~tir.
Atatürk tesisinden 13.993,64, yay~n gelirlerinden 46.521,83 Bas~mevi gelirlerinden 268.82 lira fazla tahsilât elde edilmi~tir.
3 — 1.047. oo liral~k gider bütçesinde:
a) 15 . 000 Kaz~~ve istilc~aflar
~~o .000 Maliyet zararlar~~
6 . 000 Memur ayl~klar~~
41.000 Bask~~malzemesi
25.000 Bina artt~r~m~ndan olmak üzere cem'an 97.000 lira al~ narak
b) ~~.000
Ilmi ara~t~rmalar ve konferanslar
~~2 . 000
Paras~z da~~t~m
2 . 000 Sat~~~iskontolar~~
2 . 000 Ucretli ayl~klar~~
600 Yolluklar
400 Yemek, elbise, ayakkab~~
.000 Çe~itli giderler
14 . 000
Bask~~ücretleri
14 . 000 Demirba~, tesisat
5o.000 Bas~mevi takviye fonuna ait olmak üzere cem'an 97.000 liran~n
yukar~da belirtilen hesaplara eklendi~i görülmü~tür.
4 — Gider bütçesinin muhtelif fas~l ve maddelerinde 66.329,34 liran~n tasarruf
edildi~i ve tahmin üstü gelir 63.460,29 lira ile birlikte Kurum artt~r~m~na al~nd~~~~
ve tahmine ula~~lam~yan 1.330,50 liran~n da Kurum artt~r~m~ndan ç~kar~larak
bütçe y~l~~hesaplar~n~n kapat~ld~~~~görülmü~tür.
5 — 1958 takvim y~l~~hesaplar~~neticesini ihtiva eden 21.3.1959 tarihli raporumuzun 6. maddesinde ileri sürülen temennilerimizden:
a) Kütüphane laymetlerinin,
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Telif, tercüme k~ymetlerinin,
Anbar say~m i~lerinin yap~lm~~~oldu~u görülmü~tür.
II. Türk Tarih Kurumu Bast~nevi i~leri:

— 1959 takvim y~l~~bilançosu tetkik edilmi~~ve 396.301,39 lira kâr elde edildi~i memnuniyetle mü~ahede edilmi~ tir. Kâr ve zarar tablosuna göre:
Lira K.
475.309 05
382 . 523 13
I 20.690 oo

Kitap bask~~ i~leri
Formüle i~ler
Cilt i~leri

47. 032 03 Döküm i~leri
Sair i~ler olmak üzere
4.514 39
liral~k i~~yap~ld~~~~ve buna mukabil
Personel masraflar~~
452 .359 26
I~letme masraflar~~
I 2 I . 579 21
74
Amortisman
olmak üzere
828
59.

.030 .o68 6o

633.767 21

396.301 39

lira masraf oldu~u ve bakiye
liran~n da kâra al~nd~~~~tesbit edilmi~tir.

2 — Bas~ mevi muhasebesinin Tarih Kurumundan ayr~ld~~~~~~. 1 . 1951 tarihinden
. '2.1959 tarihine kadar geçen 9 y~l içinde 256. '01,15 liral~k amortisman tefrik
edildi~i ve 1959 y~l~~ sonunda mevcut bina ve demirba~~k~ymeti 1.956.500,1 ~~
liraya nazaran %13 nisbetine ula~t~~~~ve bu miktar içinde y~l sonunda al~n~p
hesaba ithal edilen mühim miktarda demirba~~bulundu~u ve bunlara ancak y~l
içinde faal olduklar~~ zamana ait amortisman ayr~lm~~~oldu~u görülmü~tür.
3 — Muhtelif borçlularda görünen 178.307,32 liradan 144.568,46 liras~~reproduksiyon makinesi mübayaa bedeli olmak üzere açt~r~lm~~~olan muhtelif akreditifler bakiyesi ile müessese muamelât~n~n tedviri için yap~lan muvakkat tediyelerden
ibaret oldu~u anla~~lm~~t~ r.
4 — Alacakl~~hesaplarda mevcut 446.339,26 liradan 256.101,15 liras~n~n amortismana ve bakiye 190.238,11 liran~n da mü~terilerden pe~in olarak tahsil edilen
bir k~s~m bask~~ücretleri, vergiler, sigorta primleri vesair müteferrik hesaplardan
ibaret oldu~u tesbit edilmi~tir.
5 — Gerek Kurum, gerek 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~ ekkürlerle Yönetim
ve Bas~ mevi Yönetim Kurullar~n~n 1959 y~l~~ hesaplar~ndan dolay~~aklanmas~n~~

yüksek onay~mza sunar~z.
DR. ~IT KO~AY

T. T. K. Üyesi

FAK~HE OYmEN
T. T. K. Üyesi

HASAN AL~~YÜCEL

T. T. K. Üyesi

SAIM AYBAR

I~~Bankas~~Umum Muhasebe Müdürü
Belleten C. XXIV, F. 46

TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1959 TAKVIM YILI
B ~ LANÇOSU

AKTIF
Lira
KASA
BANKALAR
Merkez
I~~

74
15.57x 61

22.670
I 4~7 21
14.114 40

GAR/ HESAP
KIYMETLER HESABI

PASIF
Lira
K.

K.

70.056 93
3.409.510 IO

Basnnevise~znayesi 1.400.000 oo
Demirba~~
150.202 20
Kütüphane
217.935 47
Foto malzemesi
1.135 IO
Malzeme ambar~~
78.090 24
Kitap ambar~~
1.377.633 33
tercümeler
184.513 76

KURUM ARTTIRIMI
AMORTISMAN
ABONELER
MUHTELIF
BANKALAR
Emlak Kredi 50.000 00
~~~

31.12.1959

Muhasebeci
S. HUNEL

720 00

36.713 94
150.000 oo

'00.000 00

GELIR VERGIS/

BORÇLU HESAPLARI
258.659 o5
Cideme masraf~~
48 . 815 1 8
Kitapçdaz
89.250 68
Avanslar
77- 894 42
Bas~lmakta olanlar
19.255 65
Muhtelif
23.443 1 7
TOPLAM 3.776.468 43

3.584 305 21
1 .477 7 1

TOPLAM

3.251

57

3.776 .468 43

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV/NIN ~ g5g YILI
B/LANÇOSU
PASIF

AKT ~ F
Lira

38.207 82

KASA
BANKALAR

979 95
83.508 85

ANBAR

BINA ve DEMIBRA~LAR 1.956.500 ~~~~
527.550 25

Bina

1.428.949 86

Demirba~lar

353.808 67

MÜ~TERILER

Lira

K.
TÜRK TARIH KURUMU
SERMAYESI
TÜRK TARIH KURUMU
CARt HESABI

K.

1.400.000 oo
70.056 93
20.615 14

BANKALAR

MUHTELIF ALACAKLILAR 446.339 26
Amortisrnan

256. ~ o~~ 15

Sair alacakl~lar

~ go .238 ~ l
396.301 39

KAR

MUHTELIF BORÇLULAR 178.307 32
TOPLAM

2.611.312 72

TOPLAM

2.611.312 72

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV/NIN 1959 YILI
KAR VE ZARAR HESABI
GELIRLER

GIDERLER
Lira

AMORTISMANLAR
59.828 74
PERSONEL MASRAFLARI 452.359 26
I2I .57g 21
I~LETME MASRAFLARI
396.301 39
KAR
TOPLAM

Lira

K.

~~ .o3o .o68 6o

KITAP BASKI I~LERI
FORMULER I~LERI
CILT I~LERI
DOKCM I~LER/
SAIR GEL~RLER
TOPLAM

475.309 05
382.523 13
120.690 oo
47.032 03
4-514 39
1.030.068 6o

31.12.1959
Bas~mevi Muhasebecisi
K. CNSAY

K.

Bas~mevi Müdürü
GOKMEN I~DEMIR

!K
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