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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1961 YILI GENEL
KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1961 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~, 28 Nisan 1961
cuma günü saat 9,30 da Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesindeki Kurum
merkezinde yap~ld~.
Saat 9,30' da Kurum üyeleri Kurum'un Kurucusu ATATÜRK'~lll An~t-kabrini
ziyaret ederek bir çelenk koydular ve sayg~~ duru~ unda bulundular. Atatürk'ten
sonra ink~lâp ~ehitlerinin kabirleri ziyaret edildi.
Saat ~~o,3o' da Kurum merkezine dönüldü. Ba~ kan oturumu açarak sözü bu
y~lki aç~l~~~konu~mas~n~~ yapacak olan üyelerden Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ll'ya
b~rakt~. Ayd~n Say~l~~bir buçuk saat süren ve büyük ilgi ile takip edilen "III. Murad'~n
~stanbul Rasathanesindeki mü •ssem yer küresi ve Avrupa ile kültürel temaslar" adl~~projeksiyonlu konferans~n~~verdi.
~kinci oturum ö~leden sonra saat 15' de aç~ld~. Ba~ kan Ord. Prof. ~emsettin
Günaltay ço~unlu~un bulundu~unu, gündeme göre Genel Kurul toplant~lar~n~~idare
etmek üzere bir Ba~kan, bir ~ kinci Ba~kan ve iki Sekreter seçilmesi gerekti~ini söyledi. Aç~k oyla yap~ lan seçimlerde Genel Kurul Ba~kanl~~~ na Bay Tevfik B~y~kl~o~lu,
~n
ikinci Ba~kanl~~a Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Sekreterliklere Ord. Prof. Dr. Ayd
Say~l~~ ve Prof. Dr. Halil ~nalc~k seçildiler.
Bay Tevfik B~y~kl~o~lu Ba~kanl~ k yerini ald~~ve gündem gere~ince Kurumun
son bir y~ll~ k çal~~ ma raporu ile Bas~ mevi Yönetim Kurulu çal~~ma raporu ve Denetleme Kurulu raporu okundu. Genel Müdür Ulu~~~~~demir, raporda Stockholm
kongresine kat~lm~~~olan üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'~n da yolluk
ald~~~~yanl~~l~kla yaz~lm~~~ ise de bu arkada~~ m~z~n, ~ stanbul Cniversitesi ad~na
kat~ld~~~~Moskova Kongresinden dönü~te Stockholm'e u~rad~~~ndan, ayr~ca Kurumdan yolluk almad~~~n~~ aç~klad~ . Prof. Dr. Halil Demircio~lu, raporda, kendisinin
Stockholm kongresi hakk~ nda henüz rapor vermedi~ine dair bir kay~ t bulundu~unu, bu hususta Kurum Ba~kanl~~~na bir aç~klama yaz~s~~verdi~ini, bunun zabta
geçmesini istedi. Bu yaz~~okundu. Yaz~ da Prof. Halil Demircio~lu bu kongreye kendi
ad~na kat~ld~~~n~ , Kurum'dan yaln~z 2000 lira yard~m ald~~~n~ , kongrede okunacak
tebli~ler daha önce tâyin edildi~i için bir tebli~~de okumad~~~n~ , bu itibarla bir
rapor vermedi~ini yazmakta idi. Bu aç~ klama yeter görüldü.
Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Marburg Dinler Tarihi kongresi hakk~ ndaki
f~krada "bu kongrenin özelliklerinden biri, görüldü~üne göre, dini taassup hislerinden uzak,
objektif bir ~ekilde meseleleri tetkik ve izaha çal~~mas~d~r." dendi~ini, bu kongrelerin
öteden beri böyle çal~~t~~~n~ , bunun yeni bir ~ey olmad~~~n~~söyledi. F~ kradaki
~n
"görüldü~üne göre" cümlesinin yerine "bilindi~i gibi" cümlesinin konarak bu iltibas
~
nda
n
teklifi
üzerine
uygun
görüldü.
Kongre
hakk
giderilmesi Bay Faik Re~it Unat'~
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Prof. Fuat Köprülü'nün di~er mütalâalanna kar~~~Prof. Tayyip Gökbilgin ve Prof.
~inasi Altunda~~aç~ klamada bulundular.
Ba~ka söz isteyen olmad~~~ ndan raporlar oya kondu ve oybirli~i ile Yönetim,
Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullari 196o y~l~~i~lemlerinden ötürü aldand~lar.
1961 y~l~~ bütçe tasar~s~n~~inceleyecek komisyona Bayan Fakihe Öymen, Ord.
Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat ve Dr. Hâmit Ko~ay seçildiler.
Bütçe ile ilgili önergelerin ilkönce Genel Kurul'da okunarak uygun görülenlerin Komisyona havalesi kabul edildi.
Yeni Ça~~Kolunun Kol üyelerinden bu y~ l ara~t~ rma yapacak olanlara 8.50o
lira yard~m yap~lmas~~ve bütçenin bu maddesindeki 5.000 lira ödene~in 15.000
liraya ç~kar~lmas~~ hakk~ndaki teklifi ile Eski Ça~~Kolunun Paris'te toplanacak
X. Assiriologlar kongresine Prof. Dr. Tahsin özgüç'ün, Roma'da toplanacak
"International Committee for standardization in Human Biology" kongresine Ord.
Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek'in kat~lmas~ na Kolca karar verildi~ine, Yeni Ça~~
Kolunun, Yugoslavya'da toplanacak Bizantoloji kongresine Prof. Dr. Halil inalc~ k'in kat~lmas~ na Kolca karar verildi~ine dair bulunan yaz~lar~~okunarak gere~i yap~lmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Daha sonra seçimlere geçilerek Yönetim Kuruluna gizli oyla Ord. Prof. ~emsettin Günaltay, Prof. Dr. Afet Inan, Prof. Dr. Tahsin ~nzgüç, Prof. Dr. Halil
tnalc~k, Bay Faik Re~it Unat, Prof. Dr. Afif Erzen, Prof. Tayyip Gökbilgin seçildiler. Öteki seçimler aç~ k oyla yap~ld~ . Denetleme Kuruluna Bayan Fakihe Öymen,
Dr. Hâmit Ko~ay ve Ord. Prof. Enver Ziya Karal; Haysiyet Divan~na Bay Tevfik
B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Bay Tahsin Öz, Ord. Prof. Ismail
Hakk~~Uzunçar~~l~ , Ord. Prof. Dr. Süheyl ünver; Kitapl~k Komisyonuna, Prof.
Dr. Afet Inan, Dr. Hâmit Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~ ; Bas~mevi Yönetim
Kuruluna Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ve Ord. Prof.
Dr. Muzaffer ~enyürek seçildiler.
Bütçe Komisyonu bütçe tasar~s~n~~ yar~ n sabah Genel Kurula getirebilece~inden, gündemin 1 ~~inci maddesine geçilerek Yönetim Kurulundan ve Kollardan
gelen önergeler okundu, ~unlara karar verildi:
. Kurumun bo~alan asil üyelilderi yerine yenilerinin ne suretle seçilece~ine
dair tüzü~ün 7 inci maddesini aç~ klayan ve Iç Yönetmeli~in üye seçimi bölümü
yerine geçmek üzere haz~rlanan 6 maddelik tasar~~üzerinde uzun konu~malar yap~ld~ ktan sonra, Kurumun asil, ~eref ve muhabir üyeliklerine al~nacak ki~ilerde aranacak nitelikler, bunlar~ n miktar~~ ve ne suretle seçilecekleri hakk~nda Bay Faik
Re~it Unat, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Ord. Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek,
Prof. Dr. Halil Demircio~lu'ndan kurulu komisyonun yeni bir tasan haz~rlamas~na,
bu tasar~n~n Yönetim Kurulu yoluyla ço~alt~l~p üyelere da~~t~lmas~na ve tasar~n~n
gelecek Genel Kurulda görü~ülüp karara ba~lanmas~ na, ~eref üyeli~i hakk~ ndaki
tekliflerin Yönetim Kuruluna iadesine;
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu VII. devre Genel Kurulunda 2 y~l
süre ile Kurumu temsil etmek üzere Yönetim Kurulunca seçilmi~~olan Prof. Dr.
Afet Inan'~ n bu seçiminin onaylanmas~na;
Türk Devrim Enstitüsü Dan~~ma Kurulunda Genel Müdür Ulu~~/~demir'in
Kurumu temsil etmesine;
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Milli E~itim Bakanl~~~~UNESCO Bürosu ad~na Kurum'dan al~nm~~~olan
kitaplar~n kimin taraf~ndan al~nd~~~~tespit edilemedi~inden, kay~tlar~n~n silinmesine;
Ankara Caddesindeki patlamada tamamen harap olan eniversite Kitapevindeki Kurum yay~nrar~n~~ tazmin ettirmek imkan~~olmad~~~ndan kay~tlar~n~n
silinmesine;
Almanya'da Köln ~ehrinde aç~lan "Hitit Sanat Sergisi"nde te~hir edilen
ve henüz Kurumca yarnlanmam~~~bulunan Türk Tarih Kurumu kaz~lar~na ait
eserlerin, anla~maya ayk~r~~olarak sergi katalo~unda resim ve izahlariyle yay~nlanmas~~üzerine husule gelen durum hakk~nda üyelerden Ord. Prof. Dr. Arif Müfid
Mansel ve Prof. Dr. Afif Erzen'in birlikte verdikleri rapor Genel Kurula sunuldu.
Konu, uzun boylu tart~~~ld~ktan sonra, meselenin mütehass~s hukukçulara Yönetim
Kurulunca incelettirilmesine, gerek Kurumun ve gerekse Kaz~~Direktörlerinin
kanuni haklar~n~n korunmas~~için gerekli te~ebbüslere geçilmesine;
Tan~nm~~~tarihi ki~ilerin y~l dönumlerini Milletleraras~~törenlerle kutlamak
amaciyle UNESCO Genel Direktörlü~ünce yap~lan te~ebbüse paralel olarak bu
nitelikteki Türk büyüklerinin bir listesinin haz~rlanmas~~ hakk~ndaki UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Ba~kanl~~~n~n yaz~s~~okundu: Ord.
Prof. ~emsettin Günaltay, Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Ord. Prof. Dr. Süheyl
ünver, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ ve Prof. Dr. Afet Inan'dan kurulu bir komisyonun bu listeyi haz~rlamas~na;
Konya'da Izzet Koyuno~lu'nun elinde bulunan muzelik e~ya ile yazmalar~n Kurumca bir katalo~unun yapt~r~lmas~~ hakk~ nda Yeni Ça~~Kolundan gelen
teklifin Yönetim Kurulunca incelenmesine;
Özel ki~iler elinde bulunan tarihi de~erdeki e~ya, belge ve kitaplar~n tespitiyle kataloglar~mn yapt~r~lmas~~ hakk~nda Yeni Ça~~Kolundan gelen teklifin
Yönetim Kurulunca incelenmesine;
Vakit geçmi~~oldu~undan geri kalan i~ler 29.4.1961 Cumartesi günü saat
0,30' da görü~ülmek üzere oturuma saat 18,30' da son verildi.
* * *

Genel Kurul, 29 Nisan 1961 Cumartesi günü saat ~~o,3o' da ikinci Ba~kan Ord.
Prof. Dr. Sedat Alp'~n ba~kanl~~~nda toplanarak gündemindeki konular~~görü~meye
devam etti ve ~u konular~~karara ba~lad~ :
~~o. Kurum'un 1961 y~l~~bütçe tasar~s~~bütçe komisyonunun kabul etti~i ~ekilde
ve gelir ile gideri 1.402.700 lira üzerinden oybirli~i ile kabul edildi.
~~ I. Türk Tarih Kurumu ad~na verdirilecek konferanslar~n Genel Kurulca
kararla~t~r~lacak ilkelere uygun olmas~~ve bu konuda karar alma yetkisinin Yönetim Kuruluna ait bulunmas~~ hakk~nda Yeni Ça~~Kolundan gelen teklif Yönetim
Kuruluna havale edildi.
12. Kurum ad~na d~~~ülkelerdeki kongrelere kat~lacak üyelerin tebli~lerini
daha önce Yönetim Kuruluna vermeleri ve bunlar~n Belleten'de yay~nlanmas~~
hakk~nda Bay Tevfik B~y~kl~o~lu taraf~ndan verilen önergenin Genel Kurulda görü~ülmesine dair Yeni Ça~~Kolundan gelen yaz~~üzerine konu uzun uzad~ya tar-
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t~~~ld~~ve bu husus= belirli ilkelere ba~lanmas~~için Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord.
Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgardan kurulu bir komisyonca
incelenmesine, sonucunun üyelere tamim edilerek kabul edildi~i takdirde tatbikine, kabul edilmezse ayk~r~~tekliflerle birlikte konunun gelecek Genel Kurula
•
getirilmesine karar verildi.
Kurum kitapl~~ma almacak kitaplar için üyelerin teklif yapmalar~na ve
baz~~üyelerin ald~klar~~kitaplar~~süresi içinde geri vermedikleri için o kitaplardan
ba~kalaruun faydalanmas~na engel olundu~~ma dair Kitapl~k Komisyonu Ba~kan~~
Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen'in önergesi üzerinde konu~ularak üyelerin ba~kalar~~
admit kitap almamalar~~ve alman kitaplarm süresi içinde geri verilmesi hust~slann~n Yönetim Kurulunca takip edilmesine karar verildi.
Kurum hizmetinde otuz y~l~n~~dolduran Kurum mutemedi Mustafa Çetin'e
bir ayl~k tutar~ nda ikramiye verilmesi uygun görüldü.
Böylece gündemdeki bütün konular karara ba~lanm~~~ve görü~ülecek ba~ka
bir konu kalmam~~~oldu~undan, Ba~kan saat ~~2,40'ta Genel Kurulun 1961 y~l~~
toplant~s~n~n sona erdi~ini bildirdi.
TÜRK TARIH KURUMU YONET/M KURULU
ÜYELERI ARASINDA I~~BÖLÜMÜ
Genel Kurulca Türk Tarih Kurumu Yönetim Kuruluna seçilmi~~olan üyeler
28 Nisan 1961 Cuma günü saat 18,3o'da toplanarak i~~bölümü yapt~lar ve Ba~kanh~a Ord. Prof. ~emsettin Günaltay, Asba~kanl~klara Prof. Dr. Afet Inan ve Bay
Faik Re~it Unat, Genelsekreterli~e Prof. Dr. Tahsin Ozgüç, Saymanl~~a Prof. Dr.
Afif Erzen seçildiler.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
~ g6o YILI ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1960 y~l~~çal~~ma raporunu yüksek katuuza sunuyoruz:
BÜTÇE DURUMU

Kurumumuzun 196o y~l~~gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
A) Gelirler
Bölüm
I
II
III
IV
V
VI
VII

Bütçeye konan
Lira Kr.

Gelirin çe~idi
Kurum artur~m~ndan
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
Üye aidat~~
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler

175.000 -200.000 -480.000 -400 100.000 -277.000 --

TOPLAM

3.000
1.235.400 ---

Sa~lanan
Lira Kr.
218.000
200.000
505.586 53
338
125.666
277.410 97

4.552 34
1.331.553 84
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B) Giderler

Bölüm
I
II
III
IV
V

Bütçeye
konan
Lira Kr.

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

Harcanan
Lira Kr

272.300 -23.000 -436.100 -373.000 -131.000 --

257.906 90
23.080 40
397.116 29
376.389 97
133.078 05

1.235.400 --

1.187.571 61

Bu tablolarda görüldü~ü üzere, 1960 y~l~~gelirlerimiz bütçeye konmu~~olandan
96.153 lira 84 kuru~~fazla, giderlerimiz ise 47.828 lira 39 kuru~~eksiktir. Böylece
artt~rm~~~oldu~umuz 142.982 lira 23 kuru~~Kurum artt~r~m~na al~nm~~t~r. Kurumumuzun 196o y~l~~ sonundaki mali durumunu gösteren bilânço bu raporumuzun
sonuna eklenmi~tir.
YAYIN I~LER~~

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve yay~nlanm~~t~ r :
. RAVEND~~: Rahaeüs-Sudur, II. cilt (Türkçeye çeviren AHMET ATE~).
CEVDET PA~A: Teztikir 13-20, II. cilt (haz~rl~yan CAV~T BAYSUN).
II. cilt, 5. cüz (yay~nl~yan AHMET
RE~~D'ÜD-D~ N FAZLULLAH :
ATE~).
4 . AL~~FUAT TÜRKGELD~~: Mesail-i Mühim~ne-i Siyasiye, I. cilt (yay~nl~yan BEKIR
SITKI BAYKAL).

Bey ve Semerkand'deki ilim faaliyeti hakk~ nda G~yasüddin-i
SAYILI : Ulu~~
5. AYDIN
_
Kâ~rnin mektubu.
V. Türk Tarih Kongresi tebli~leri.
RU~EN E~REF IJNAYDIN : istiklâl yolunda.
RU~EN E~REF UNAYDIN : Çanakkale'de Sava~anlar dediler ki.
9 Belleten, say~~ 94-97.
~u eserlerin bask~s~~ bitmek üzeredir. Yak~nda yay~nlanacakt~ r:
. URFALI MATEOS : Vekayinâme.
EFLAK~~: Menakibuq-Arifin, II. cilt (Türkçeye çeviren TAHSIN YAZIC').
ISMA~L HAKKI UZANÇAR~1LI : Osmanl~~Tarihi, I. Cilt, 2. bask~.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r:
. E. TAHRANI : Kitab-~~Diyarbekriyye (tenkitli bask~, haz~rl~yanlar: NECATI
LUGAL ve FARUK SÜMER).
ENVER Z~YA KARAL : Osmanl~~Tarihi, V. cilt, 2. bask~.
BEK~R SITKI BAYKAL : reni Zamanda Avrupa Tarihi, II. cilt, ~ . bölüm.
Bu y~l içinde ~u eserin sat~n al~narak Kurum yay~nlar~~aras~nda bast~nlmas~ na karar
verilmi~tir:
1. ISMAIL SOYSAL: Fransa ~htilâli ve Türk-Frans~ z diplomasi münasebetleri (17891802).
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MILLETLERARASI KONGRELER

1960y~l~~ önemli birçok kongrelerin topland~~~~bir y~ld~. Bu bak~mdan Kurum
bütçesine de bu kongrelere kat~ lacak üyeler için ~imdiye kadar görülmemi~~miktarda (87.600 lira) bir ödenek konmu~tu. ~imdi bu kongreler hakk~nda s~rasiyle
bilgi verelim :
Moskova kongresi:
9-16 A~ustos ~~960'da Moskova'da toplanan Milletleraras~~ XXV. ~arkiyatçtlar
kongresi'ne Kurumumuzun büyük bir ekiple kat~lmas~~ve çal~~malar~m~z~n geni~~
ölçüde bu kongreye sunulmas~~Genel Kurulca kararla~m~~, ayr~ca Kurum yay~nlar~ ndan mürekkep bir kitap sergisinin de tertiplenmesi uygun görülmü~tü. Genel
Kurulunt~z bu kongre için ~ o arkada~~m~z~~ seçmi~ti. Fakat yurdumuzun döviz
bak~m~ndan geçirdi~i büyük s~k~nt~~ dolay~siyle bu ekibin tam kadro ile kongreye
kat~lmas~~mümkün olamam~~ , ancak kongrenin aç~lmas~na pek az bir zaman kala
hükümetçe bu kongreye memleketimizden 12 ki~ilik bir heyetin kat~lmas~~ uygun
görülerek bundan Kurumumuza üç ki~ilik bir kontenjan ayr~labilmi~ tir. Yönetim
Kurulunuz, bunun üzerine Genel Kurulca seçilen arkada~lar aras~nda kur'a çekmeyi uygun bulmu~, ancak D~~i~leri Bakanl~~~, kitap sergisini organize edecek olan
Genel Müdürümüzün Moskova'ya gitmesini lüzumlu gördü~ünden, Bay Ulu~~
I~demir kur'a d~~~~b~rak~larak iki ki~ilik kur'a çekilmi~~ve neticede Prof. Dr. Tahsin
Ozgüç ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal seçilmi~lerdir.
Kongreye kat~lan üyelerimizden ald~~~m~z raporlardan anla~~ld~~~na göre,
kongre yurdumuz bak~m~ ndan çok muvaffakiyetli geçmi~tir. Urartoloji ve Hititoloji bölümünde "Alt~ntepe kaz~lar~" hakk~nda bir tebli~~yapm~~~olan üyelerimizden
Prof. Dr. Tahsin C~zgüç'ün bu tebli~i büyük ilgi toplam~~~ve takdirle kar~~lanm~~t~r.
Nitekim kongrenin kapan~~~söylevinde kongre ba~kan~~Prof. Gafurof kongreye sunulan 800 tebli~~aras~ndan 20 tebli~in üstün ba~ar~~kazand~~~n~~söylemi~~ve bunlar
aras~ nda Prof. Dr. Tahsin Ozgüç, Prof. Dr. Nimet ozgüç ve Ord. Prof. Ömer Lütfi
Barkan'~~~~ tebli~lerini zikretmi~tir.
Türkiye tarihi bölümünde arkada~~m~z Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal "Fatih'le
Uzun Hasan aras~nda rekabet ve Trabzon meselesi" konusu üzerine, Istanbul Universitesi
ad~na kat~lan üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan "Süleymaniye camii
in~aat defterleri" üzerine birer tebli~~yapm~~lar ve bu tebli~ler de büyük ilgi toplam~~ur. Tebli~lerin yüzde sekseni türkçe okunmu~, türkçe tart~~~lm~~, konu~malar~~
idare edenler dahi idarelerini türkçe yapm~~lard~r.
Kurumumuzun yay~nlar~ndan mürekkep olarak aç~lan sergi de kongreye
kat~lanlar~n büyük ilgisini çekmi~ tir. 400'den fazla katalog k~sa zamanda tükenmi~~
ve kitaplar~m~zdan sat~ n almak için birçok müracaatlar olmu~tur. Kongreye kat~lm~~~olan iki binden fazla ilim adam~n~n ve yüzlerce merakhn~ n ziyaret etti~i sergimizin bunlar üzerinde b~rakt~~~~intiba çok müspettir. Kurumumuzun çal~~malar~ndan haberdar olm~ yanlar, yay~nlar~m~z kar~~s~ nda takdirlerini bildirmekten
kendilerini alamam~~lard~r. Bu sergiyi haz~rl~ yan Genel Müdürümüz kongre ve
Sovyet Rusya hakk~ndaki görü~lerini mufassal bir raporla Kurumumuza bildirmi~tir.
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Stockholm kongresi:
21-28 A~ustos ~~g6o' ta Stockholm'de toplanan Milletleraras~~XL Tarihi Ilimler
kongresi'ne Kurumumuz ad~na üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'la
Prof. Dr. ~inasi Altunda~~kat~lm~~lar, kendilerine oradaki masraflar~~için Komitece
iki yüzer dolar verilmi~~oldu~undan, Kurumumuz yaln~z Prof. ~inasi Altunda~'~n
yol paras~n~~ ödemi~tir. Ayr~ca Ankara ve Istanbul Üniversiteleri ad~na bu kongreye kat~lacak olan üyelerimizden Prof. Dr. Halil Demircio~lu ile Prof. Dr. Afif
Erzen'e iki~er bin kira yard~m yap~lmas~~Genel Kurulca uygun görüldü~ü malümland~r. Ancak Prof. Dr. Afif Erzen, döviz müsaadesi alamad~~~~için kat~lamam~~,
Prof. Dr. Halil Demircio~lu'na 2000 liral~ k yard~m yap~lm~~, rapor henüz al~nmam~~t~r.
Kongre hakk~nda Ord. Prof. Ömer Lutfi Barkan verdi~i raporda, bu defaki
kongreye Sovyet Rusya ile demirperde gerisi memleketlerinin, Japonya, Hindistan,
Iran ve Pakistan gibi Asya men~leketlerinin her zamankinden daha faal bir ~ekilde
kat~ld~klar~n~, "Osmanl~~ ~mnaratorlu~u ve Feodal Rejim" ad~n~~ ta~~yan tebli~i ile XVI—
XVII I. yüzy~llarda Orta - Avrupa memleketleri ile ilgili meselelerin Osmanl~~tarihiyle
olan münasebetlerini ayd~nlatmaya çal~~t~~~n~, tebli~inin ba~ta Sovyetler olmak
üzere Bulgar ve Yugoslav tarihçilerince büyük ilgi ile kar~~land~~~n~~ ve uzun tart~~malara vesile oldu~unu, as~l dikkate sayan olan taraf~n, bu memleketlere mensup
tarihçilerin Osmanl~~ Imparatorlu~u'na ait görü~~ve iddialannda sevindirici geli~meler mü~ahede etmek oldu~unu, kongrenin " Tarihi Demografi" meseleleriyle ilgili
toplant~lar~na da faal bir ~ekilde kat~larak 27 A~ustos toplant~s~na ba~kanl~k etti~ini,
bir ba~ka oturumda Türkiye'de bu alanda yapmakta oldu~u ara~t~rmalar hakk~nda
verdi~i bilginin alâka toplad~~~n~, di~er kongrelerde oldu~u gibi, do~rudan do~ruya
Türk tarihiyle ilgili konular~n henüz programlara al~nmam~~~olmas~n~n bu kongre
için en büyük noksan oldu~unu, 1965' te Viyana'da toplanacak olan kongrenin
program~na bu konular~n konabilmesi için iki y~lda bir yap~lan komite toplant~lar~na esasl~~tekliflerle kat~lmak gerekti~ini, yeni Türk tarihçili~i hakk~ndaki kitab~n
da 1965 kongresine yeti~tirilmesinde fayda bulundu~unu söylemekte ve kongreye
sundu~u tebli~ini daha geni~letilmi~~bir halde Belleten'de yay~nl~yaca~m~~sözlerine
ilâve etmektedir.
Profesör Dr. ~inasi Altunda~~ise, k~sa raporunda kongreye "Lslâmiyette Dini
Kanunlar ve Tarih" ad~n~~ verdi~i bir tebli~le kat~ld~~~n~, geçirdi~i aile felâketi dolarsiyle tebli~ini bizzat okumaya f~rsat bulamadan memlekete dönmek zorunda
kald~~~n~, tebli~ini Profesör Dr. Halil Demircio~lu'nun okudu~unu, daha önce
kongre kitab~nda yay~nlanan hülâsay~~sundu~unu bildirmi~tir.
Marburg kongresi:
1-17 Eylül 1960' ta Marburg'ta toplanan Milletleraras~~X. Dinler Tarihi kongresi'ne Kurumumuz ad~na üyelerimizden Prof. Tayyib Gökbilgin ile Bay Faik Re~it
Unat kat~lm~~lard~r. Arkada~lar~m~z~n kongre hakk~nda verdikleri mufassal rapordan anla~~ld~~~na göre, üyelerimizden Prof. Dr. ~inasi Altunda~~Stockholm kongresinden sonra bu kongreye de kat~lmak ve "Osmanl~~imparatorlu~u idaresinde kad~lar~n
rolü ve gayri muslimlerin yeri" adl~~ bir tebli~~sunmak karar~nda iken e~inin ölümü
Belleten C. XXV, F. 33
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üzerine derhal memlekete dönmek zaruretinde kald~~~ndan, Stockholm'da oldu~u
gibi, burada da tebli~ini okuyamam~~, yaln~z tebli~inin özeti kongre üyelerine
da~~t~lm~~t~r.
Arkada~lar~m~z raporlar~nda: "Bu kongrenin özelliklerinden biri, bilindi~i
gibi, dini taassup hislerinden uzak, objektif bir ~ekilde meseleleri tetkik ve izaha
çal~~mas~d~r. Bir k~s~m din adamlar~~ve misyoner te~ekkülleri mensuplar~~ile birlikte
üniversitelerde dinler tarihi ile me~gul olan tarihçilerin ve felsefecilerin burada
oldukça fazla bir say~da yer alm~~~bulunmalar~~bunun bir delilidir." demekte
ve ~u temennide bulunmaktad~rlar: "Bizim fikrimize göre, bir taraftan dini
ö~retime müspet ve objektif bir veçhe ve istikamet verilmek istendi~i bir devirde,
di~er yandan, kütüphanelerimizdeki çok zengin islami yazma eserler ile ~slam ara~t~rmalar~na mükemmel bir zemin haz~rl~yan memleketimizde bu yola girmek ve
gelecek kongrelere haz~rl~kl~~ve organize bir halde i~tirak ederek Islam dini tarihine
ait önemli çal~~malar~n mahsullerini de ~slâm alemine tan~tmak lüzumlu ve faydal~~
olacakt~r."
Milletleraras~~Daimi Altaistik Konferans::
26 Haziran 196o'ta Almanya'n~n Mainz ~ehrinde toplanan Milletleraras~~Daimi
Altaistik konferanst'na Kurumumuz ad~na üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat'~n kat~lmas~~ Genel Kurulca uygun görülmü~~ise de, zaman~nda döviz
müsaadesi al~namad~~~ndan arkada~~m~z~n kongreye kat~lmas~~ mümkün olnam~~t~r.
Paris Antropoloji ve Etnoloji Kongresi:
30 Temmuz 196o'ta Paris'te toplanan Milletleraras~~VL Antropoloji ve Etnoloji
ilimleri kongresi'ne Kurum ad~na üyelerimizden Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
ile Ord. Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek'in kat~lmas~~Genel Kurulca uygun görülmü~,
ancak bu hususta Içi~leri Bakanl~~~ndan müsaade al~namad~~~ndan arkada~lar~m~z bu kongreye kat~lamam~~lard~r.
ILMI ARA~TIRMALARA YAFtDIM

Bu y~l da Yeni Ça~~Kolunun kararlar~ na uyularak üyelerimizden dört ki~iye
ilmi ara~t~rmalar~~için yard~m yap~lm~~t~ r. Bunlardan Prof. Dr. Halil Inalc~k, ald~~~~
2000 liral~k yard~mla yapt~~~~ara~t~rmalar hakk~nda bize verdi~i raporda 18 Haziran4 Temmuz ve 19 Temmuz- 9 A~ustos 196o tarihleri aras~nda Bursa Müzesinde Kad~~
Sicilleri üzerinde çal~~arak 1481 - 1500 y~llar~~aras~ndaki sicilleri tarad~~~n~, iktisadi-içtimai tarih üzerinde 300'den fazla vesikay~~kopye etti~ini ve ba~ka bir çoklann~~da özetledi~ini, bu vesikalar~~93 say~l~~Belleten'de yay~nlad~~~~ "Bursa" adl~~
makalesine ilâveten ne~redece~ini, ~~o A~ustos - 16 Eylül 1960 tarihleri aras~nda Istanbul'da Ba~vekâlet ar~ivi ile Topkap~~saray~~müzesinde çal~~t~~~n~, ar~ivde bilhassa
maliye ahkâm defterlerini inceliyerek vergilere ait malzeme toplad~~~n~, mühimme
defterleri üzerindeki taramalara devam etti~ini, K~br~s tarihi ile timar, Osmanl~~
devletinin kuzey siyasetine ait vesikalar~~kopye veya hülâsa etti~ini, 92 say~l~~Belleten'de "Osmanhlarda Raiyyet Rüsumu" ad~~ alt~nda yay~nlamaya ba~lad~~~~makaleler
serisinde bu malzemeyi kullanaca~~n~, .avar~z vergileri üzerindeki yaz~s~n~~1961
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içinde yay~nlam~~~olaca~~n~, Topkap~~ Saray~~Müzesi kütüphanesindeki Selimnamelerin bir k~sm~n~n II. Selim devrine ait olup K~ br~s fethi üzerinde ça~da~~önemli
kaynaklar oldu~unu tespit etti~ini, bunlar üzerinde çal~~malara devam edece~ini
bildirmi~tir.
'000 liral~k yard~m alm~~~olan Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Kastamonu ve
Kütahya Müzelerinde bulunan ~er'iye sicilleri üzerinde 35 gün müddetle çal~~t~~~n~, mufassal raporunu ayr~ca takdim edece~ini; '000 liral~k yard~m alm~~~olan
Ord. Prof. Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, ~er'i mahkeme sicillerini incelemek üzere
Bursa'ya gitmi~~ise de, defterler ciltlenmeye verilmi~~oldu~undan göremedi~ini,
bunun üzerine Iznik ve Köprü Hisar'a giderek Osmanl~lara ait baz~~eserleri inceledi~ini, ayr~ca Tekirda~'a giderek baz~~Osmanl~~büyüklerinin mezar ta~lar~n~~tetkik etti~ini, ara~t~rmalar~n~ n ikinci k~sm~n~~Nisan sonunda Ankara'da Vak~flar Genel Müdürlü~ünde yapaca~~n~ ; 5oo liral~ k yard~m alm~~~olan Bay Faik Re~it Unat,
verdi~i raporda :
) ~stanbul Belediye kütüphanesinde bulunan Me~ rutiyet Devri gazete kolleksiyonlar~n~~ s~ra ile gözden geçirerek bu devrin ba~l~ ca olaylar~~ hakk~nda kronolojik bilgiler toplay~p tasnif etti~ini,
Merhum Abdurrahman ~eref Bey'in, yay~na haz~rlamakla görevli oldu~u,
Me~ rutiyet devri tarihine eklenmesi gerekli belge ve bilgileri toplad~~~n~,
~ kinci Me~rutiyet devri hakk~ndaki ne~riyat~ n bir bibliyografyas~n~~ yapmak
için kitapl~klarda incelemeler yapt~~~n~,
Ikinci Me~rutiyet devri olaylar~n~~ayd~nlat~c~~mahiyette o devir siyasi ~ahsiyetlerinin tefrika suretiyle gazete ve dergilerde ç~ kan hât~ralar~n~~tespit ve tetkik
etti~ini aç~klam~~lard~r.
ED~RNE'N~N

600 UNcü FETIH YILI

Uyelerimizden Ord. Prof. Dr. Süheyl enver'in teklifi ve Yeni Ça~~Kolumuzun
karariyle Edirne'nin 600 üncü fetih y~l~~münasebetiyle Kurumumuzca yap~lmas~~
gereken yay~n ve saire gibi i~leri yoluna koymak için Bay Tahsin Öz'ün ba~kanl~~~ nda Ord. Prof. Dr. Süheyl Unver ve Prof. Tayyip Gökbilgin'den mürekkep bir
komite kurulmu~~ve komitenin haz~rlad~~~~çal~~ma program~~Kolun 28 Nisan 1960
tarihli toplant~s~ nda da uygun görülerek Yönetim Kurulunuza verilmi~ti. Bu programa göre çal~~malar, yay~n ve ilmi toplant~lar olmak üzere iki bölümde toplanmaktad~r. 1960 y~l~ nda Yönetim Kurulunuz komite emrine '000 lira avans vermi~,
bu avanstan 708 lira komite üyelerinin Edirne'ye yapt~klar~~ gezi için harcanarak
geri kalan~~Kuruma iade edilmi~ tir. Fetih tarihi henüz kesin olarak tespit edilmedi~i
için, kutlaman~n ne zaman yap~laca~~~malöm olmad~~~~gibi, yay~nlanmak üzere
Yönetim Kuruluna bir eser de henüz verilmemi~tir.
ILMI KONFERANSLAR

Genel Kurulun ~~959 toplant~s~ nda verilen karara uyularak ~~ g6o toplant~s~ndan
önce bir aç~l~~~töreni yap~ld~~~~ve üyelerimizden üç arkada~~ n çok ilgi çeken konferanslar verdi~i malûmlar~d~r. Bunlar~n konular~~ ~öyle idi:
Prof. Dr. TAHSIN Ozoüç: Alt~ntepe kaz~lar~.
Ord. Prof. ÖMER LÜTF~~BARKAN : Süleymaniye cami ve imareti in~aat~na ait
haftal~k muhasebe defterleri.
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3) Ord. Prof. Dr. EKREM AKURGAL : Uraritl Sanat~.
Bunun d~~~ nda Üniversitenin davetlisi olarak Ankara'ya gelmi~~bulunan Roma
Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan~~ve T~ b Tarihi Uzman~~Prof. Sabato Visco, 19
Nisanda Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde Kurumumuz ad~na "Bartolomeo Eustachio ve XVL yüzy~lda anatominin inki~afi" konusunda bir konferans vermi~tir.
ATATÜRK'Ü ANMA TOPLANTISI

Geçen y~ l Üniversiteler ve gençlik te~ekküllerince tertiplenen Atatürk haftas~~
münasebetiyle Kurumumuz da 16 Kas~m 1960 çar~amba günü saat 16' da Kurum
merkezinde Büyük Kurucusunun aziz hât~ras~n~~ anmak amaciyle bir tören haz~rlam~~t~ r. Törene Asba~kan Prof. Dr. Afet Inan ba~kanl~k etmi~~ve s~rasiyle ~u konu~malar yap~lm~~ t~r:
TEVFIK BIYIKLIO~LU : Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~u.
Prof. Dr. AFET ~NAN: Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel çal~~malar~.
Prof. Dr. TAusIN özGüç: Türk Tarih Kurumu'nun kaz~lar~.
FAIK RE~IT UNAT : Türk Tarih Kurumu'nun tarih ö~retimimize hizmetleri.
ULU~~
MDEMIR : Türk Tarih Kurumu'nun kitapl~~~~ve Bas~rnevi.
Konu~malardan sonra davetlilere çay ikram edilmi~~ve kütüphanemiz gezdirilmi~tir.
KITAPLIK

Kurum kitapl~~~n~n bu y~lki çal~~ma ve geli~meleri ~öyledir :
Y~l içinde 174 cildi sat~n al~nmak, 453 cildi hediye ve mübadele yoluyla, kitapl~~~m~za 627 kitap girmi~~ve bunlar~n kay~tlar~, fi~leri tamamlanarak okuyuculann
faydas~ na sunulmu~ tur. Ayr~ca ~~yazma, 5 mikrofilm, 2 fotokopi ile 2 cilt gazete
kolleksiyonu ve Ankara'daki tslâmi kitabelere ait 165 parça estampaj sat~n al~nm~~t~r.
Yine y~ l içinde 133 ü sat~n al~nmak, 522 si hediye ve mübadele suretiyle, 655
periyodik eser ve 2963 günlük gazete gelmi~~ve kay~tlara, fi~lere geçmi~tir.
Rahmetli Osman Ferit Sa~lam'~n ba~~~lad~~~~kitaplann fi~lenmesine devam
edilerek büyük bir k~sm~~tamamlanm~~~ve yerlerine konmu~tur.
Yine Rahmetlinin kitaplar~~aras~nda bulunan zengin resim kolleksiyonu da
tanzim edilerek kayda haz~r duruma getirilmi~tir.
Bu y~l içinde 738 kitap, 40 dergi, 20 gazete ve 44 yazma eser ciltlenmi~~veya
onar~lm~~t~r.
1960 y~l~~ sonunda kitapl~~un~zdaki kitaplar~n say~s~~— yazmalar, dergiler ve
gazeteler hariç — 39.553 cilde yükselmi~tir. Kitapl~ k komisyonu ihtiyaç görüldükçe
toplanm~~~ve kitapl~~a al~nacak kitaplar~~seçmi~, gerekli direktifleri vermi~tir.
KOL ÇALI~MALARI

Kollar, Yönetmelik gere~ince toplant~lar~n~~yapm~~lar ve gerek Yönetim
Kurulunca havale edilen, gerekse üyeler taraf~ndan teklif olunan konular~~görü~erek kararlara ba~lam~~lard~r. Bu arada Yeni Ça~~Kolu 27 ve 28 Kas~m 1960
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tarihlerinde Istanbul'da, Edebiyat Fakültesinde yapt~~~~bir toplant~da ~unlar~~
kararla~t~rm~~ur :
Yeni bir iç yönetmelik haz~ rlanmas~~için Prof. Dr. Afet man, Ord. Prof.
Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Halil Inalc~k, Faik Re~it Unat ve Ulu~~I~demir'den
müte~ekkil bir komite kurulmas~,
Tetkiki Ba~bakanl~ktan Kurumumuza havale edilen "Ar~iv Kanunu tasar~s~" üç ki~ilik bir komisyonca incelenmi~~ve tespit edilen mütalaalar Kolca da
kabul edilmi~~oldu~undan, tasar~n~n Yönetim Kurulu yoliyle Ba~bakanl~~a sunulmas~,
Türk Tarih Kurumunda bir Türk Mimarisi ve Sanat~~Ar~ivi kurulmas~~hakkmda Amerikah Prof. Smith taraf~ ndan yap~lan teklifin dört ki~ilik bir komisyon
taraf~ndan incelenerek mukabil teklifin haz~rlanmas~,
Halk için haz~rlanmas~~kararla~t~r~lan Osmanh Tarihinin ikinci cildinin
Imparatorlu~un sukutuna kadar getirilmesi ve bu cildin on dokuz ve yirminci
yüzy~llara ait lusunlarm~n yaz~lmas~~ i~ine Faik Re~it Unat'~n da kat~lmas~,
Dünya tarihi serisinde ç~kar~lmas~~kararla~an "Frans~z ihtilalinden zamakadar
yak~n ça~da Avrupa Tarihi" cildinin Prof. Dr. Cemal Tukin taramm~za
f~ndan yaz~lmas~,
Osmanl~~Tarihinin son ciltlerini yazmakla görevli Ord. Prof. Enver Ziya
Karar~n teklifi üzerine, bu eserin son sekizinci cildinin ikinci Me~rutiyetin ilanmdan
1918 y~l~~sonuna kadar olan devreye tahsis edilmesi ve yine kendisi taraf~ndan yaz~lmas~,
Milli E~itim Bakanl~~~~taraf~ndan incelenmesi Kuruma havale edilen göç
yollar~~haritas~n~~tetkikle görevli Faik Re~it Unat'm tekliflerinin Yönetim Kuruluna
sunulmas~,
Evvelce Kurum taraf~ndan sat~n al~nan "Sicilli Osmani Zeyli" 'nin bask~s~ndan vaz geçilmesi, yaln~ z bu eserden faydalanmay~~kolayla~t~rmak için Faik
Re~it Unat taraf~ndan haz~rlanacak alfabetik bir fihristin bast~r~hnas~.
VI. TÜRK TARIH KONGRESI

1961 y~h Kurumumuzun 30. kurulu~~y~l dönümüdür. Bu münasebetle Genel
Kurulun da arzusuna uyan Yönetim Kurulunuz, VI. Türk Tarih Kongresinin
20-26 Ekim 1961'de Ankara'da toplanmas~n~~uygun bulmu~~ve gerekli haz~rl~klara
ba~lanm~~t~r. Birinci sirküler 15. X~ . ~ 96o'da yerli ve yabanc~~226 ilim adam~~ile
ilmi kurumlara gönderihni~tir. Bugüne kadar 59 ki~i kongremize ilmi bir tebli~~
ile kat~lmak istedi~ini bildirmi~tir. Kongre münasebetiyle Fakülte holünde Kurum
yay~nlariyle, çal~~malar~m~z~~gösteren bir sergi de tertiplenecektir.
UNESCO TÜRIdYE MILLI KOMISYONUNDA ÇALI~MALAR

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil eden Asba~kan~m~z Prof. Dr. Afet Inan, 1960 çal~~malan hakk~nda ~u raporu vermi~tir:
"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak 1960
y~l~~çal~~malar~nda T. T. Kurumu'nu temsil etmi~~bulunuyorum. Eylül 1960 tarihinde Ankara'da XVI. Genel Kurul toplant~s~n~~yapan UNESCO Milli Komisyonumuzda "Yönetmelik tadil teklifi" üzerindeki çal~~malarda bulundum. Burada esas
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itibariyle UNESCO Milli Komisyonuna üye olacaklar~n " oo"ü geçmemesi ile
müracaat edenlerden üç te~ekkülün yeniden al~nmas~~ teklifini Genel Kurulda kabul
ettirdik.
"Bu y~l yay~ nlad~~~ m "Tarih üzerinde inceleme ve makaleler" adl~~ kitab~mda
UNESCO ile ilgili bütün yaz~lar~m~~ bir bölüm ba~l~~~~alt~nda (s. 352 - 380) toplam~§ bulunuyorum. Milli E~itim Bakanl~~~n~ n okullara tavsiye etti~i bu kitab~mda
UNESCO hakk~ nda baz~~bilgiler verilmi~~bulunuyor.
"UNESCO merkezimizin ele ald~~~~ve bütün Milli Komisyonlarm i~birli~ini
istedi~i me~hur ~ah~slar~n tespiti ve y~ ldönümlerinin her memlekette kutlanmas~~
için T. T. Kurumu ile UNESCO Milli Komisyonunun mü~terek bir program
tespit etmesi çok faydal~~olacakt~ r. Bu hususun T. T. Kurumu üyelerimizin dikkatine arzedilmesini derin sayg~lar~ mla bildiririm."
KAZILAR

Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun karariyle Kültepe, Alt~ ntepe, Kara Höyük, Side,
Tilmen, Yesemek, Toprakkale, Çandarl~~ ve Karatepe kaz~lar~ na devam edilmi~,
Trakya-Marmara ve Hatay-Ad ~ yaman bölgelerinde Tarih Öncesi ara~t~rmalar~~
ve kaz~lar yap~lm~~t~r.
Milli E~itim Bakanl~~~~bu y~l da kaz~lar~m~ za para ve uzman vermek suretiyle
yard~mlar~n~~ve ilgisini devam ettirmi~tir. Huzurunuzda te~ekkür ederiz.
Yap~lan kaz~~ ve ara~t~rmalar hakk~nda Kaz~~Direktörlerinden ald~~~m~z k~sa
raporlar~~ oldu~u gibi sunuyoruz :
— Hatay'da ve Ad~yaman'da Tarihöncesi ara~t~rmalar~ :
"1960 y~l~~ Eylül ay~ nda Hatay vilayeti dahilindeki ara~ t~rmalar~ma devam
ettim. Bu ara~t~rmalar esnas~ nda Antakya'n~n kenar~nda bulunan Alt~ndere'de
yeniden üst A~öleen kültüre ait baz~~ el baltalar~~ buldum. Alt~ ndere'de 1958-1960
y~llar~nda yapt~~~m ara~t~rmalar~ n sonuçlar~~yay~nlanm~~t~r.
"Antakya'dan Samanda~'a geçerek T~kal~~ Ma~ara'da 1958 y~l~nda ba~lad~k=
kaz~ya devam ettim. Bu y~ l kaya s~~~na~~n~ n önünde bulunan düzlük üzerinde çal~~t~m. Bu k~s~mda yapt~~~m kaz~, T~kal~~Ma~ara sakinlerinin s~~~na~~n önündeki
platform üzerinde de oturduklar~n~~göstermi~tir. Bu kaz~ da Levaluvazo-Musteriyen
kültüre ait birçok alet ve fosil hayvan kal~nt~s~~bulunmu~tur. Doç. Dr. O~uz Erol
da Samanda~~bölgesinde dördüncü zamana ait eski sahil hatlar~~üzerindeki jeolojik
ara~t~rmalar~ na devam etmi~tir.
"1960 y~l~~Ekim ay~ nda Doç. Dr. Enver Bostanc~~ile birlikte Ad~yaman vilâyetinde Pittard'~n yapt~~~~ara~t~ rmalardan beri bilinen Pirun ve Palanl~~bölgelerinde
ara~t~rma yapt~ m. Pirun'da çok tipik aletler bulduk. Halen bu buluntular üzerinde
çal~~~yoruz. Dönü~te Ad~ yaman-Gaziantep-Iskenderun aras~nda yol boyunca gözlemler yapt~k.
"Bu münasebetle, bu ara~t~rmalar için gereken ödene~i vermi~~olan Türk
Tarih Kurumu'na te~ekkürü bir vazife bilirim."
ORD. PROF. DR. M. ~ENYÜREK
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2 - ~stanbul -Trakya Bölgesi Tarihöncesi ara~t~rmalar~ :
"Istanbul ve Türkiye Trakyas~~Prehistorya ara~t~rmalar~na ait 1960 y~l~~çal~~malar~m, Istanbul civar~ nda Yalova, Kemerburgaz, Fikirtepesi (Kad~köy),
Uzunçay~ r sekileri, Içerenköy, Pendik, Kemiklidere vadisi, Trakya'da Edirne
ilinde "Çardakalt~" prehistorik istasyonu, Sinanköy (Pravadi) ma~ara ve kaya
s~~~naklar~, Sabuncu ba~lar~~alüvüyonlar~, Maltepe ve Mezartepe höyüklerindeki
istik~af ve kaz~-sondajlar~na inhisar etmi~tir. Fikirtepe'de 1952 y~l~nda Paleolitik
tipte baz~~aletler tespit etmi~tim (~. A. Kansu —Introduction â l'Anthropologie
de la Periode Byzantine: Bericht über die 5. Tagung der Deutschen Gesellschaft
für-Anthropologie in Freiburg 1956 S. 61-67). Burada ayn~~y~l Ord. Prof. Dr. Arif
Müfid Mansel, Ord. Prof. Dr. Kurt Bittel ve Prof. Dr. Hâlet Çambel taraf ~ ndan
yap~lan kaz~da prehistorik bir yerle~me yerine ait malzeme ele geçirilmi~tir.
"Bu y~ l Fikirtepe çevresinde tekrar paleolitik aletler aramaya gitti~imizde, bu
mevkide bizi yeniden bir sondaj-kaz~ ya yönelten sebep, 1952 y~l~na kadar hemen
hemen bo~~ve aç~k olan alan~n son y~llarda gecekondular~n istilas~na u~ramas~~ dolay~siyle yap~lar için aç~lan çukur ve kesitlerde 1952 kaz~s~n~ n çok daha kuzey-bat~s~ nda ve 200-300 metre uzaktaki yerlerde iskan topra~~~tabakalar~n~n meydana
ç~km~~~olmas~n~~ gördü~ümden, geçen y~l Edirne'de tespit etti~im Çardakalt~~ yerle~me yerinin malzemesi ile muhtemel bir münasebet imkan~n~~aramay~~denemek
iste~i olmu~tur. (1952 Istanbul heyetinin kaz~~ yeri ortadan kalkm~~~durumdad~r.
Buradan ~imdi bir ~ose geçmektedir). Bu suretle Fikirtepe'de açt~~~ m üç sondaj
kuyusundan bilhassa (A) oca~~ ndan çok say~da keramik, biraz kemik malzeme ile
besin maddesi olarak yenmi~~midye kabuklar~~külçeleri elde ettik. Pendik'te ikinci
hat için aç~lan yarmalarda sat~ htan 1.50 m. derinlikte midye kabuklar~ , kül kal~nt~lar~~ile birlikte Bak~rça~~~tip ve yap~s~nda keramik parçalar~~bulunan 3 yerle~me
taban~~tespit ettim. Bu iskân yeri ikinci hat in~aat~~sebebiyle herhalde çok tahrip
edilmi~e benziyor. Sahipli arazi olan bu noktalarda ileride etrafl~ca ara~t~rma yapmak ve J. Miliopulos'a atfen Kurt Bittel'in kaydetti~i Pendik Bak~rça~~~buluntusu
ile ilgili olup olmad~~~n~~meydana ç~karmak gerekiyor (Kupferzeitl. Siedlung bei
der Kapelle des Heiligen Johannes. J. Miliopulos, 19°8. —Fornvannen 17-18,
1922-23, 127 f. Am. 41. 1916, 427— Kurt Bittel, Prahistorische Forschung in Kleinasien s. 131, 1934).
"Bundan ba~ka, Fikirtepe s~rtlar~n~n hâkim oldu~u Kurba~al~dere mecras~~
ile ilgili Uzunçay~ r sekilerinde ve Içerenköy'de ve nihayet Kemerburgaz Davutpa~a
deresi sekilerinde istik~aflarda bulundum.
"Edirne'de geçen y~ l Tunca'n~n üst sekisi seviyesinde tespit etmi~~oldu~um
Çardakalt~~ Prehistorik yerle~me yerinde yeniden sondaj-kaz~~yapt~m. Geçen y~la
k~yasla daha çe~itli bezekli keramik parçalar~~elde ettim. Bu istasyon, resmi te~ebbüslerimize ra~men kum ve çak~l oca~~~olarak tahrip olunmaktad~ r. Edirne ili resmi
makamlar~ na hiç olmazsa höyük topraklar~~kal~nt~lar~ mn (ki içlerinde çok miktarda
keramik ve maddi kültür malzemesi sakh oldu~u anla~~l~yor) tahripten korunmas~~
için taraf~m~zdan müracaat yap~lm~~t~ r. Edirne ilinde Sinanköy (eski Pravadi deresi)
vadisinin yamaçlar~ nda ilgimizi çeken 6 dan fazla kaya s~~~nak~~ve birkaç derince
ma~aran~ n içinde muhtemel Paleolitik ve muahhar kültürlere ait yerle~me izleri
bak~m~ndan yapt~~~m~ z sondaj-kaz~lar müspet bir sonuç vermediler. Edirne'nin
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K~y~k semtinde geçen y~l elde etti~imiz fosil Mastodon defanslar~na mukabil bu
sene yine Edirne'nin K~y~k semtinin do~usunda Sabuncuba~lar~~alüviyonlar~~ ve
sel yataklar~nda yapt~~~m~z sondaj ve ara~t~rmalarda genç ve ya~l~~fosil Mastodon
di~lerine, defans, tam alt çenelere, omur ve di~er iskelet kemiklerine ve 3. zaman
sonlar~nda ya~am~~~di~er omurlu hayvan fosillerinin di~lerine raslad~k. Edirne'nin
eski Osmanl~~ devri tarihi ile muhtemel ilgisi bak~m~ndan Sabuncu mezarl~~~ndan
bahsetmek isterim.
"Edirne'de Maltepe ve Mezartepe höyüklerinde de ilk hamlede müspet sonuç
vermeyen k~sa ara~t~rmalarda bulunduk. Buna kar~~l~k Trakya'n~n Edirne iline ait
1960' y~l~~istik~aflar~m~zda tetkikini önümüzdeki ara~t~rmalara b~rakt~~~m~z ~negalit
an~tlar~ n izleri üzerinde oldu~umu aç~ klamak isterim.
"Tetkik malzemesinin hemen hepsi Ankara'ya nakledilmi~tir."
ORD. PROF. DR.

~EVKET

Aziz KANSU

3 — Kültepe ve Alt~ntepe kaz~lar~ :
"T. T. K. ile Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na Prof. Dr.
Tahsin özgüç'ün ba~kanl~~~ndaki heyetimiz, 1960 y~l~n~n Haziran, Temmuz,
A~ustos, Eylül ve Ekim aylar~nda, önce Kültepe, sonra Alt~ntepe kaz~lar~na devam
etmi~tir. Kültepe'de hem karum'da, hem de tepede çal~~~lm~~t~ r. Tepe kaz~lar~nda,
a~a~~daki, dört nokta üstünde durulmu~tur:
— Kani~'te, ilk defa olmak üzere, ~ehir surunun bir parças~~meydana ç~kar~ld~. Kal~nl~~~~6 metreyi bulan sur, dört kö~eli kulelerle takviye edilmi~~ve ~ehrin
içine bakan k~sm~nda surun üstüne ç~kmay~~temin eden ta~~merdivenler bulunmu~tur. Surun ta~la örüldü~ti, kerpiçin kullan~lmad~~~~anla~~lmaktad~r. Meydana ç~kar~lan k~sm~~Roma-Hellenistik ve Frig devirlerine ait olup, muhtelif. tamirler geçirmi~tir. Sur, alt~ndaki daha eski ve ta~~tekni~i farkl~~olan Hitit kalesi üstüne kurulmu~tur.
2 - Geni~~sahay~~kapl~yan ve be~~senedenberi tetkik edilmekte olan büyük
saray~n ~ehir suruna yakla~an ve ikamete tahsis olunan bölümlerine ait tabanlar~~a~aç
dö~eli yeni odalar~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Bu odalarda saray~n ta~, a~aç ve kerpiç olan
in~a malzemesini bir arada görmek mümkün olmu~ tur. Uzun örnürlü saray, zamanla
ve yeni ilâvelerle geni~letilmi~, fakat bugünkü ~eklini, ancak, Kani~~karumu'nun
II. kat~~ile ça~da~~olan bir zamanda alm~~~ve karum'un II. kat~n~~sona erdiren yang~nla ömrünü tamamlam~~t~r.
3 — Kültepe'nin bütün iskan tabakalar~n~~tespite çal~~t~~~m~z derin çukurdaki
kaz~larda Eski Tunç Devrinin ilk safhas~nda yang~n geçirmemi~~basit evlere rasland~.
Ölüler, odalar~n tabanlar~~alt~na gömülmü~tür. Keramik, umumiyetle, üstteki yap~~
katlar~nda bulunanlardan farkl~~olmamakla beraber, 'ince cidarl~, parlak teknikteki
kaplar~n azald~~~~görülmektedir. Bu katta Kuzey Suriye'den ithal edilmi~~kerami~e
raslanmad~. Halbuki, ustteki katlarda Gözlükule, Tel-el-Cüdeyde'de bulunan kerami~in paralellerine raslanm~~~ve iki bölge aras~nda, kronoloji bak~m~ndan, bir
köprü kurmak imkan~~has~l olmu~tu. Kültepe'deki E. T. D. kerami~inin K~z~l~rmak kavsinin kuzey ve bat~~ k~s~mlar~nda bulunan kerami~e nazaran mahalli bir
hususiyeti oldu~u anla~~l~yor.
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4 — Tepe'de karum'un II. III. ve IV. kat~na tekabül eden yap~~katlar~~ ve
bilhassa II. katla ça~da~~büyük ta~~binalar tetkik edilmi~, ayr~ca III. Ali~ar kerami~ine ait yeni ve bol örnekler bulunmu~ tur.
"Karum'a gelince :
"Ib kat~n~n geni~~te~kilâd~~binalar~~ tam planlar~~ile meydana ç~kar~lm~~~ve oda
tabanlar~~üstünde, bol miktarda küçük e~yaya raslanm~~t~r. Bu evlerin kerpiç duvarlar~~taban seviyesinden ~~m. yükseklikte ba~lamaktad~ r. Evlerden baz~lar~n~n ta~la
örüldü~ü, kerpiç kullan~lmad~~~~görülmektedir. Odalardan baz~lar~~iri zahire küplerinin yerle~tirildi~i depolar haline getirilmi~tir. Evlerden ço~unun yand~~~, fakat
bu yang~n~n II. kat~~sona erdiren yang~n kadar ~iddetli olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
"Kerpiçlerin boyu, a~aç malzemenin miktar~~ve kullan~ld~~~~yer, II. katta
umumi olan teknikten farkl~d~ r. Tabletler, mühürler ve keramik Ib üslübuna göre
haz~rlanm~~t~ r. Bir mezarda ölü hediyesi olarak bulunan serpantin'den bo~a biçimindeki all~k kutusu ünik bir eserdir.
katta iki yeni ar~iv, muhtelif evler ve bol miktarda küçük e~ya ke~folundu.
Bunlardan bir tanesinde Anadolu'lu bir tüccar~n ar~ivine ve çe~itli kerami~e rasland~. Bunlar aras~nda en mühimlerini uç k~s~mlar~~hayvan ba~~~ ~eklinde i~lenmi~~
uzun perdah ta~lar~, yatm~~~durumda ve bügüne kadar benzerlerine tesadüf edilmiyen domuz, köpek ve keklik ~eklinde ritonlar, kemikten çok güzel bir koç heykelci~i, ithal e~yas~, III. Ali~ar vazolar~~ve Urartu sehpalarm~~ hat~rlatan üç ayakl~~
sehpa, kartal ve bo~a biçiminde ritonlar te~kil ediyordu. Gaga a~~zl~~bir testinin
kulpu üzerine oturtulmu~~at~n üstündeki insan heykelci~i, bu devirde e~siz bir
eserdir. Itiraf edeyim ki, karum'da 12. nci kaz~~mevsiminde bu kadar bol ve eski
senelerin malzemesine nazaran bu kadar de~i~ik eserlerin bulunabilece~ini dü~ünmemi~tim. Karumun uzak lus~mlar~nda yap~lan kaz~larda ~ehir suru izine, mâbet
veya resmi karakteri olan idare binalar~ na raslanmad~.
kat evleri, II. veya Ib evlerine nazaran zay~f temelli, ince duvarhd~r.
Bu katta iri ve muntazam ta~lar az kullan~lm~~t~ r. III. kat evlerinden hiçbiri yanmam~~ur; esasen, bu kat bütün ~ehri kapl~yan bir yang~n felaketine de maruz kalmam~~t~. Ana toprak üstündeki IV. kat evlerinin de teknik ve planlar~~III. kattakilerden farkl~~de~ildir. Bunlarda kerpiç örgü taban hizas~ndan ba~lamakta ve evlerin içi, çok muntazam bir ~ekilde s~vanmaktad~ r. IV. kat evlerinde de herhangi
bir yang~n izi görülmemi~ tir. Bu katta üç keramik nevinin yanyana kullan~ld~~~~
görülmektedir:
Elde yap~lm~~~boyal~~ve hakiki III. Ali~ar kerami~i; bu keramik gurubu II.
kat~n tekni~i mütekâmil III. Ali~ar kerami~inden farkl~d~r.
Elde yap~lm~~~tek renkli, kaba hamurlu III. Ali~ar kerami~i.
Çarkta yap~lm~~, parlak astarl~~ ve iyi perdahl~~Hitit kerami~i.
"a ve b tipine girenlerin ~ekilleri aras~nda bir fark yoktur. Yaln~z boya ile süslenenlerin hamuru daha iyi i~lenmi~, astarlar~~da daha parlakt~r. Hiç ~üphesizdir
ki bu ilk iki gurup da III. Ali~ar tipi kerami~in boyal~~ve boyas~z örneklerini temsil
eder. Bunlar~n miktar bak~m~ ndan c gurubuna, yani Hitit kerami~ine olan nispeti
a~a~~-yukar~~yüzde ellidir. Bunlar, daha ziyade, basit kaplara inhisar etmekte olup,
II. kat~n mütenevvi ~ekilleri henüz bilinmemektedir. IV. kattaki Hitit kerami~inin
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ço~u k~rm~z~~astar'', parlak perdahl~d~r. Kap ~ekilleri II. veya Ib kat~nda gördüklerimiz kadar bol ve çe~itli de~ildir. III. katta III. Ali~ar tipi kerami~in boyal~~ve
boyas~z örnekleri, IV. kattakilere nazaran daha azd~r. Bu sene yapt~~~m~z istatisti~e
nazaran bu nispet yüzde 25-30'dan fazla de~ildir. Buna kar~~l~k. c gurubunun hem
miktar~~artm~~, hem de kap ~ekilleri zenginle~mi~tir. III. ve IV. kat, tepedeki E.
T. D. medeniyetlerini Assur Kolonileri devrinin parlak safhas~~olan II. kata ba~uyan ve III. Ali~ar kerami~i ile tepede büyük binalarla temsil edilen ve Suriye'den
ithal olunan kerami~in yard~m~~ile tarihlenebilen -intermediate- medeniyeti izah
etmekte yard~mc~~olmaktad~r.
"Alt~ntepe'de 1960 y~l~n~n Eylül ve Ekim aylar~nda çal~~~lm~~~ ve a~a~~daki
mevzular üstünde durulmu~tur :
~~— Mezarl~k sehas~nda, 'mezarlar~n birbirine olan münasebeti ayd~nlanm~~t~r. 1938 y~l~nda kar~~t~r~lan mezar~n di~er iki mezardan ayr~~bir plana ve hususiyete sahip - oldu~u görüldü. Mezar bir koridor ve mustatil bir odadan ibarettir.
Içi güzel i~lenmi~~ta~larla kapl~d~r. Odan~n uzunlu~u 4 m., geni~li~i 2,40 m.dir.
Duvarlardaki ni~ler, di~er iki mezardakilere bak~nca çok büyük olup, ortalar~na
konulan birer ta~la ikiye ayr~lm~~t~r. Bu ni~lere, di~er iki mezardakilerin aksine,
ölü hediyeleri konulmu~tur. Ni~li dromos-koridorun uzunlu~u 2,20 m.dir. Kap~,
aral~kl~~olarak konulan, iki yass~~ ta~la kapat~lm~~t~r. Mezar~n içten yüksekli~i 2
metreden fazla de~ildir. Ölü, taban üstüne yat~r~lm~~t~r; lahit yoktur. Mezarda,
benzerlerine 1938' de raslanm~yan ve çok enteresan olan tunçtan, fildi~inden, alt~ndan, gümü~ten ve renkli ta~lardan yap~lm~~~sanat eserleri ve eskiden elde edilenlerin e~leri bulundu. Bunlar aras~nda alt~n bir levha üstüne tasvir olunan insan
ba~l~, kanad~~ bo~a, geometrik motiflerle süslü gümü~ten kemer parças~~ve fildi~inden insan eli en orijinal buluntulardand~r. Mezar odas~n~n üstü, düz dam ~eklinde,
yass~~ve iri ta~larla kapat~ld~ktan sonra, önce kalm bir kerpiç tabakas~, sonra da
ta~~blokajla örtülmü~tür. Biti~i~indeki 3 odal~~mezar da bu tarzda örtülmü~tür.
2 - ~ehir suru-kale hatt~ndaki çal~~malar: Alt~ntepe, kulelerle takviye edilmi~~
kal~n bir surla çevrilmi~tir. Tipik Urartu stilinde bir kale olup, çok iri bloklar kullan~lm~~t~r. Dört kö~eli kulelerin beden duvar~ndan d~~ar~~do~ru ç~k~nt~s~~I metreden fazla de~ildir. Sur, sand~k biçiminde olup, sand~klar~n içleri ta~~ve kerpiç topra~~~ile doldurulmu~tur. Surun yukar~~ k~sm~~iri kerpiçlerle örülüdür. Kerpiç sur,
bugün de 3,80 m. yükseldi~ini muhafaza etmektedir. ~ehre ç~kan yol belli olmakla
beraber, kale kap~s~~ henüz tetkik edilmemi~tir.
3 — Kaz~lar~n ortaya koydu~u en mühim eser, tipik bir Urartu mâbedidir.
Mabet, kap~s~~güneye bakmak üzere, güney-kuzey istikametinde in~a edilmi~tir.
Kare planl~~ (13,90 m.) mabedin duvarlar~, üç s~ra halinde, çok iyi i~lenmi~~ta~la
kapl~d~r. D~~~kap~n~n önünde iki ta~~basamak vard~r. Buradan uzunlu~u 3,80 m.
olan bir koridordan cellaye girilir. Kare biçimindeki cella'n~n kuzey duvar~~ortas~nda, kenarlar~~kesme ta~la kapl~~bir heykel kaidesi vard~r. Cella'n~n toprak tabamnda, ço~u m~zrak ucu olmak üzere, birçok adak e~yas~~ bulundu. ~edin yukar~~
k~sm~~ kerpiçtendir. Cella'n~n kerpiç duvar~, içten k~rm~z~~ ve mavi renkle boyanm~~t~r. Yang~n görmemi~, tahrip edilmemi~tir. Duvarlar~~çok kal~n ve massiftir.
Cephenin ön k~sm~nda bulunan kal~n a~aç direkler, mâbedin prostylos tarz~nda
oldu~unu göstermektedir. Toprakkale mâbedinde oldu~u gibi, burada da sunak

HABERLER

523

ön k~s~mda bulunmal~d~r. Direlderin varl~~~~ve mabet duvarlar~n~n kal~nl~~~, çat~n~n
semer dam ~eklinde örtüldü~ünü göstermektedir. Bina, plan~~ve bütün yap~~hususiyetleriyle, Toprakkale'deki Haldi mabedinin paralelidir.
"Tepenin kuzey-do~usunda, Karmur-Bl~~r'dakine mü~abih ve içinde çok iri
zahire küplerinin muhafaza olundu~u bir depo binas~na rasland~. Binan~n çat~s~m
ta~~yan kal~n direlderin bast~~~~yuvarlak ta~~kaideler yerlerinde durrnakta idi.
"Alt~ntepe'deki Urartu binalar~~tek yap~~kat~. halinde olup, hepsi a~a~~~yukar~~
mezarlarla ça~da~, yani M. ö. 8. asrm sonuna ve 7. asnn ilk çeyre~ine aittir (713679).
"Kalenin alt~ndaki buluntular, Alt~ntepe'nin Eski Tunç Devrinde de iskan
edildi~ini göstermektedir. Keramik, esas itibariyle mahalli bir tipi temsil etmektedir.
Bununla beraber, bir taraftan Kuzey ve Orta Anadolu, di~er taraftan Karaz örneklerini and~ran kaplar da vard~r. Bunlar, Alt~ntepe kerami~inin iki bölge aras~nda
bir intikal grubunu temsil etti~ini göstermektedir. Alt~ ntepe çevresinde, Eski Tunç
Devrinde iskan edilmi~~ba~ka höyükler de vard~r."
PROF. DR. TAHSiN ÖZGÜÇ
— Karal~öyük kaz~s~ :
"Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Hitit Ara~t~rmalar~~Enstitüsü ve Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler
Umum Müdürlü~ü ad~na mü~tereken yap~ lmakta olan Konya Karahöyük hafriyat~na 1939'da ara verildikten sonra, ~ g6o y~l~nda yeniden ba~lanm~~~ve kaz~lar
13. VIII. 196o tarihinden 21.X.196o tarihine kadar devam etmi~tir.
"Ord. Prof. Dr. Sedat Alp'~n ba~kanl~~~ndaki kaz~~heyetinde Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi Hititoloji asistanlarmdan Dr. Hayri Ertem ile Ya~ar Co~kun,
Istanbul Edebiyat Fakültesi ö~rencilerinden Nuray Alpan ile Nural Onat ve Müzeler
Umum Müdürlü~ünden foto~rafç~~Salahattin oztartan ile Dil ve Tarih-Co~rafya
Faktiltesinden müstahz~r Osman Karakaya vazife görmü~lerdir.
"196o y~l~nda höyük'te ve güneyde höyü~ün devam~~olan tarlada çal~~~lmi~t~r.
"Höyükte I., II., III. ve V. ile VI. tabakalar ara~t~rdm~~t~r.
"I. tabakada ilkten höyü~ün merkezinde N çukurunda çal~~~lm~~~ve bu çukurdahi çal~~malar memnuniyet verici bir ~ekilde inki~af etmedi~inden, N çukuru terkedilerek höyü~ün zirvesinin kuzey k~sm~ndaki O çukurunda I. t.abakan~n ara~t~r~lmas~na devam edilmi~tir. Bu sahada meydana ç~kar~lan büyük bir çöp çukurunda
damgah baz~~bullalar elde edilmi~tir.
"Yine zirvenin kuzey k~sm~nda L çukurunda II. tabakamn 2. ve 3. seviyeleriyle III. tabakamn ilk seviyesi kaz~lm~~t~r. Bu sahada baz~~bina planlar~~ile birlikte
odalar içinde zengin keramik ve baz~~bullagar meydana ç~kar~lm~~t~r. Ele geçen
malzeme aras~nda hayat a~ac~n~~ihtiva eden bir silindir mühür bask~s~n~~anmak
gerekecektir.
"~~96o kaz~~mevsiminde Karahdyük'teki en ~ayan~~dikkat buluntular~~kuzeyde
C çukur~mun V. ve VI. tabakalar~~vermi~tir. Nispeten dar bir saban~n ara~t~r~lmas~na inhisar eden bu çal~~malarda tek renkli keramik yan~nda hendesi ~ekiller
arzeden ve "intermediate" ad~~verilen mebzul miktarda çarld~~ve çarks~z boyal~~
keramik ele geçmi~tir. Orta Anadolu'da, Erken Bronz Ça~~ndan Orta Bronz Ça~~na
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intikali temsil eden tabakalarda meydana ç~kan boyal~~keramik nevinin Karahöyük'te
de bulunmas~ , bu keramikle temsil edilen kültür bölgesinin hududunu güney-bat~da Konya— Karahöyük'e kadar geni~letmektedir.
"Güneyde, Akropol ile ~ehir suru aras~ ndaki sahada I. tabaka ara~t~r~lm~~~ve
burada baz~~bina temelleri bulunmu~ tur. P çukuru olarak adland~rd~~~m~z bu çukurda küp mezarlar meydana ç~ kar~lm~~t~ r. Bunlar aras~nda dört kö~eli bir küp
dikkat nazar~m~z~~çekmektedir. Evi temsil eden bu küpün ön cephesinde kabartma
halinde iki tarafta birer sütun ile iki sütun aras~nda bir pencere görülmektedir.
Ayn~~sahada fayanstan mamul ve kaidesi oval ~ekilde bir damga mühürü ele geçmi~ tir. Mühürün kaidesinde sahibinin ismi iki hieroglif halinde görülmektedir. Bu
buluntu da Hitit hiyerogliflerinin ya~~~bak~m~ ndan daha evvelki senelerdeki buluntular münasebetiyle ortaya at~ lan görü~lerimizi teyit etmektedir."
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
5 — Side kaz~s~ :
"Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü, Türk Tarih Kurumu ve Antalya Arkeoloji Istasyonu taraf~ ndan sa~lanan ödenekler ile 1960 y~l~ nda Antalya
bölgesinde Side antik ~ehrinde Eylül ortalar~ ndan itibaren bir buçuk ay kadar
çal~~mak ve a~a~~da gösterilen i~leri ba~armak mümkün olmu~tur:
~~ — ~ehrin en büyük an~t~~olan tiyatroda sahne binas~~cephesini temizlemek
ameliyesine devam edilmi~, cephenin iki ucundaki enkaz k~smen kald~r~lm~~~ve bu
arada baz~~ kabartmal~~ levhalar ve birçok mimari parçalar elde edilmi~tir. Kaz~~
mimari Dr. Mübin Beken, tiyatronun rölövesi ve sahne binas~~ cephesinin ka~~t
üzerinde restitüsyonu i~leriyle me~gul olmu~tur.
2 — Tiyatronun yan~ ndaki Geç devir ~ehir kap~s~~ile Hellenistik devir ~ehir
kap~s~~ aras~ ndaki büyük direkli cadde tamamile meydana ç~ kar~lm~~, caddenin son
k~s~mlar~~çok harap bir durumda bulunmakla beraber, ilk defa olarak bir Pamfilya
~ehri ana caddesinin umumi heyeti hakk~ nda bir fikir edinmek mümkün olmu~tur.
Cadde üzerinde baz~~kitabelere ve alt~n yald~zl~~bir tunç heykelin parçalar~na raslanm~~t~r.
3 — Liman~n kenar~ nda halen ayakta duran büyük bir bina ara~t~r~lm~~,
binan~ n zemininde yap~ lan sondajlarda "hipokaust" tertibat~~ bulundu~undan,
binan~ n imparatorluk devrine ait (belki M. S. 2. yüzy~l) bir hamam oldu~u kesin
olarak tespit edilmi~tir. Binan~n esasl~~bir rölövesi mimar M. Beken taraf~ndan
yap~lm~~t~r.
— Y. Mühendis Bay Rag~ p Devres taraf~ ndan direkli cadde üzerindeki Geç
Romen-Bizanten hamam binas~nda iki seneden beri yap~ lan tamir ve restorasyon
i~lerinin esas itibariyle sona ermesi üzerine, muvakkat bir depoda saklanan heykeltra~l~k eserlerinin büyük bir k~sm~~yeni "Hamam müzesi"ne naklolunmu~~ve bunlar
binan~ n arka salonunda son te~hir usulleri ve ~~~ k problemleri gözönünde bulundurulmak suretile, tertip ve te~ hir olunmu~tur. Binan~ n ön salonu, havuzlar~~ve sair
tertipleriyle gayet iyi bir durumda bize kadar gelmi~~oldu~undan, buras~~oldu~u
gibi b~rak~lm~~, fakat duvarlar~ndaki hücrelerin içerlerine küçük eb'adda heykeller
vazolunmu~tur. Te~hir hususunda taraf~m~ zdan davet edilerek bir hafta kadar
Side'de kalan heykeltra~~Zühtü Mürido~lu'nun fikir ve tavsiyelerinden istifade
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edilmi~tir. Ayr~ca taraf~m~zdan hamam binas~ n~n etraf~~temizlenmi~, arka bahçedeki enkaz kald~r~lm~~t~r. Bu bahçenin istimlâk edilerek içinde müze bekçisi için
bir kulübe in~as~~gerekmektedir.
5 — ~imdiye kadar esasl~~bir plan~~bulunm~yan Side yar~madas~ n~n topografik
plan~~topograf Adnan ~akar'a yapt~r~lm~~t~r.
6 — Side'ye su getiren ve 30 km. uzunlu~unda olan su kemer ve tesisleri üze,rinde geçen sene yap~lan tetkiklere bu sene de devam edilmi~, bu hususta yeni birtak~m foto~raflar, foto~raf uzman~m~z Aziz Albek taraf~ndan çekilmi~tir.
"Son söz olarak, bu i~lerin tahakkuk etmesinde bize maddi ve manevi yard~mlar~n~~esirgemiyen Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve Tarih Kurumu'na
heyetimiz ad~na ~ükran ve te~ekkürlerimizi sunar~z."
ORD. PROF. DR. AR~F MÜF~D MANSEL

6 — Yesemek çal~~malar~~ve Tilmen Höyük kaz~s~ :
Islabiye dolaylar~nda üç y~ldan beri Kurumumuz ad~na yap~lmakta olan
çal~~malara bu y~l Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin de i~tirakiyle devam edilmi~~ve üyelerimizden Prof.
Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Mühendis-Topograf Ferit Koper, Arkeolog Handan Alk~m, Arkeolog Refik Duru, Foto uzman~~Arkeolog Aziz Albek,
stajiyer Akif Dâi ve stajiyer Huhisi Atahan'dan kurulu bir heyet, 20 Temmuz - 20
Eylül ~~g6o tarihleri aras~nda Yesemek'te ve Tilmen Höyü~ünde çal~~malar~n~~geli~tirmi~tir. Heyet Ba~kan~~Prof. Dr. U. B. Alk~m'~n rapor özerti a~a~~dad~r:
"L Tese~nek çal~~malar~ : Islahiye'nin 22 km. kadar güney-do~usunda bulunan
ve Eski On-Asya'n~n en büyük heykel atelyesini temsil eden Yesemek'te, bundan
önceki üç mevsimde meydana ç~ kar~lm~~~olan yüzlerce heykel taslaklar~n~n tipolojik
ve teknik etüdleri bitirilmi~~ve çizilmi~~olan desenler mahallinde kontrol edilmi~tir.
Bu suretle imparatorluk devri Hitit sanat~na baz~~motiflerin geçmesi bak~m~ndan
(mesela Da~~Tanr~s~, sfenks gibi) bir intikal atelyesi te~kil eden Yesemek bazalt
ta~oca~~ndaki çal~~malar tamamlanm~~t~r.
"IL Tilmen Höyük kaz~s~ : Islahiye'nin ~~ o km. kadar do~usunda bulunan ve
~~959 yaz~nda bir haz~rl~k çal~~mas~na giri~ilen Tilmen Höyü~ünde bu y~l geni~~çapta
bir kaz~ya ba~lanm~~t~r. 22 m. yükseklikteki höyü~ün tepesinde 25 x 30 m. boyutunda aç~lm~~~olan çukurda raslan~lan katlar yukar~dan a~a~~ya do~ru ~öyledir:
"En üst yüzeyde, XIX. yüzy~l sonunda terkedilmi~~olan köye ait evlerin temel
kal~nt~lar~~ve göçebe Türkmenlerin çad~r yerleri, bunlar~n alt~nda ise —daha önceki
katlar~n yap~~malzemesinden geni~~mikyasta faydalan~larak örtülen— ve iki safhal~~
Roma tabakas~na ait olup plan vermiyen temel duvar~~ y~k~nt~lar~~ görüldü; bu
y~k~nt~~içinde meydana ç~kan bol say~daki mahalli Roma çanak-çömlek parçalar~~
çe~itli profiller göstermektedir.
"Roma katlar~n~n alt~nda kal~n bir yang~n molozuna rasland~. Pek ~iddetli
bir tahribi gösteren bu molozun içinde iri kerpiç parçalar~, an~tsal yap~lara ait
olduklar~~anla~~lan düzenli ta~~bloklar~, muhtelif mimarl~k parçalar~~ve bu arada
boyal~~ve boyas~z Demir Ça~~~keramik parçalar~~bulundu; ancak plan veren herhangi bir yap~~ kal~nt~s~~ görülmedi. Tilmen Höyü~ünde geçen sene yapt~~~m~z
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sondaja göre, bu üst yüzeydeki moloz tabakalar~n~n alt~nda Demir Ça~~~kat~n~n
gelmesi beklenmekte ise de, Höyü~ün bu kesimindeki Demir Ça~~~yap~lar~n~n fazlasiyle tahribe maruz kalm~~~bulunmas~~ve Roma devrinde, Demir Ça~~~mimarl~k
kal~nt~lar~n~n geni~~mikyasta faydalan~larak yeni yap~larda kullan~lm~~~olmas~,
plân veren Demir Ça~~~yap~lar~n~n bu alanda meydana ç~kar~lmas~na imkân vermedi; bu itibarla, geçen sene tespit edilen ve I. Kültür kat~~olarak adland~r~lan
tabaka, 1960 kaz~~ alan~nda mü~ahede edilemedi.
"Buna mukabil, bu kesif moloz ve yang~n tabakas~n~n alt~nda II. kat~n düzenli
plân veren monumental mimarl~k kal~nt~lar~~ meydana ç~kar~ld~ ; aç~lan yap~, büyük
bir binan~n bazalt ortostatl~~ bat~~kesimi, iç-avlusunun bir k~sm~~ve organik avlu kap~s~d~r. Asl~nda bu an~tsal binan~n bir saray oldu~unu tahmin etmekteyiz. Do~ubat~~do~rultusunda ve uzunlamas~na dörtgen biçiminde geli~ti~i görülen saray~n
esas giri~inin, henüz kaz~lmam~~~olan kuzeydeki dar kenar~~içinde yer alm~~~olmas~~
umulabilir;
"Aç~lm~~~olan 12 X 22 M. lik k~sm~~içinde ufak ikinci bir kap~y~, ~~~k avlucu~unu,
merdiven alt~~ yap~s~n~~ve bat~~ odalar~~ gibi bölümlerini tespit etti~imiz bu saray,
Tell Açana ( =Alalab)n~n VII. kat~nda bulunmu~~olan ve M. Ö. 1750 olarak tarihlendirilen Yarim-Lim Saray~na gerek plân ve gerek mimari teknik bak~m~ndan
pek benzemektedir. Bunlardan ba~ka, ancak Yarim-Lim Saray~nda kullan~lm~~~
olan ve ondan sonra Alalab'ta hiç raslan~lm~yan Adeta beyaz bir çimentoyu and~r~r tazyik edilmi~~toprak dö~emenin aymna yine Tilmen Saray~nda raslam~~~
bulunmaktay~z. Bu mimari benze~meye ilâveten bu kaz~~alan~nda meydana ç~kan
keramik parçalar~n~n ve iki silindir mührünün teknik ve üslup bak~m~ndan yine Tell
Açana'mn VII, kat~ndaki çanak-çömlek ve glipti~i fazlasiyle and~rd~~~n~~gözönünde
tutarsak, Tilmen Höyü~ünün II. kat~ndaki bu saray~~ M. ö. XVIII. yüzy~la tarihlendirebiliriz.
"Tilmen'deki bu saray~n, Tell Açana'n~n VII. kat~ndaki Yarim-Lim Saray~na
muhtelif bak~mlardan benzemesi, baz~~tarihi sonuçlar ç~kartabilecek mahiyettedir:
Yambad k~rall~~~n~n merkezinin I-Jalpa ( =Halep) oldu~u ve fakat K~ral Yarim-Lim
zaman~nda Alalab ( =Tell Açana)~n da bir müddet bu k~rall~~a ba~kentlik etti~i
malUmdur. Bir Mani tabletinde Yaml~ad devletinin 20 brall~ktan müte~ekkil bir
birlik oldu~u kaydedildi~ine göre, Tilmen Höyü~ünün II. kat~ndaki bu saray~n,
Yambad birli~ine dahil yirmi k~raldan birine ait oldu~unu tahmin etmek yerinde
olur san~r~z.
"Tilmen'in bu II. kat saray~, höyü~ün zirvesine nazaran 4 m. derinliktedir.
Bu saray~n di~er dairelerini açmay~~ve daha derin katlara inerek 22 m. yükseklikteki höyü~ün müteselsil kültürlerini tespit etmeyi gelecek dönemin çal~~malar~na
b~rakt~k.
"Tilmen Höyti~iinde geni~~çaptaki kaz~lara devam edildikçe, bölgenin arkeolojisi, tarih~~ve tarihi co~rafyas~~ile ilgili konular~n ayd~nlanmas~nda önemli sonuçlar
elde edilece~i kanaatindeyiz."
PROF. DR. U. BAHADIR ALKIM

7 — Toprakkale kaz~lar~ :

"T.T.K. üyelerinden Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda Arkeolog Dr. Yusuf
Boysal, Arkeolog Dr. Adnan Pekman ve Arkeolog Dr. Baki o~un'den müte~ekkil
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heyet, Van-Toprakkale kazdanna bu y~l da devam etmi~tir. A~ustos ba~~ndan
Eylül ortas~na kadar süren kaz~larda elde edilen neticeler a~a~~daki sat~rlarda özetlenmektedir.
Haldi tap ~ na ~~~ara ~ t ~ rmalar ~ :
"Tap~na~~n plan~n~n tam olarak elde edilmesi için, bu mevsim burada tekrar
çal~~malara devam edilmi~~ve binan~n esas k~sm~na ait ölçülerin tespit edilmesi
mümkün olmu~tur. ~edin temel ta~lar~n~n alt~nda ve ana kaya üzerinde, dört
kö~eyi gösteren ve takriben 20 X 20 sm. ölçüsünde olan birer oyuk bulunmu~~ve bunlar~n ikisinin içinde birer bronz levha ele geçmi~tir. Ayr~ca , bu levhalardan birinin
üzerinde bir gümü~~ve di~erinin üzerinde de bir gümü~~ve bir alt~n olmak üzere
üç tane levhac~k bulunmu~tur. Gayet ince olan gümü~~levhac~klar müstatil, alt~n
safiha ise main ~eklindedir. Bu temel plaklanna ve oyuldanna göre, tap~na~~n esas
yap~s~n~n takriben 13,5o x 13,50 m. ölçüsünde bir kare te~kil etti~i anla~~lm~~t~r.
Bu bronz temel planalan tap~nak plan~n~n tespitinde mühim rol oynad~klar~~gibi,
~imdiye kadar Türkiye'deki kaz~lar~n hiçbirinde henüz elde edilmemi~~k~ymetli
bir vesika mahiyetindedir. Tap~na~~n teras k~sm~~ile geçen y~l burada aç~~a ç~kan
kanal üzerinde de ayr~ca çal~~~lm~~t~r.
"Tap~na~~n do~u taraf~nda yap~lan çal~~ma esnas~nda, binan~n do~u temelinden
takriben 4 m. kadar uzakta, büyük bir tunç kalkan bulunmu~tur. Üzerinde arslan ve
bo~a s~ralar~n~n te~kil etti~i frizler ve kenar~nda çivi yaz~l~~kitabe bulunan bu kalkan
parçalar~~bir araya getirilince tamarnlanabilecek durumda olup, temizlenmek
üzere Ankara'ya getirilmi~~ve Arkeoloji Müzesine teslim edilmi~tir. Ba~~tanr~~Haldi'nin mabedinde elde edilen ve Türkiye müzelerinde bir e~i olmayan bu eserin k~ymeti
çok büyüktür.
Aç ~ lan yeni çukurlar:
'`Geçen sene aç~lm~~~olan B ve C çukurlanm birle~tirmek, duvar ve kerpiçlerden
meydana geldi~i anla~~lan büyük kitlenin mahiyetini anlamak için kaz~ya ba~lanm~~t~r. ~lkin C deki odan~n duvarlar~~takip edilerek iç k~sm~~tamamen bo~alt~lm~~~
ve geni~li~i 2,20 m., mevcut duvarlar~n~n yüksekli~i 4 m. ye varan bu odan~n çok
kuvvetli bir yang~na maruz kald~~~~görülmü~tür.
"B çukurunun güneye do~ru geni~letilmesi neticesinde, kuzeyden güneye dogru
uzayan bir ana duvar meydana ç~kar~lm~~~ve bunun iki taraf~~aç~larak çe~itli odalar
bulunmu~tur. Bir k~s~m duvarlar~~ tamamen tahrip edilmi~~bulunan bu odalarda
fazla miktarda küp ve mozaik parçalar~~ele geçmi~tir. Üzerinde iki s~ra halinde
üçerden alt~~yuva ihtiva eden büyük bir ta~~mozaik parças~, dü~mü~~renkli ta~~halkalarla tamamlanarak Van müzesine verilmi~tir. Bu eser, Urartu ta~~zemin mozaik
sanat~~hakk~nda tam bir fikir verecek mahiyettedir. Ayn~~zamanda, herhangi bir
müzede te~hir edilebilecek bir laymettedir. Keramik ve di~er buluntu bak~m~ndan
fakir olan bu odalar, ya zaman~nda tamamen bo~altdm~~lar, yahut da sitadel veya
saray~n alt kat~~fazla buluntu beklenmiyen bir yap~~manzumesine aittirler. ilerideki
çal~~malarda bu husus daha da ayd~nlanacakt~r.
"Toprakkale'nin orta k~sm~n~n bat~~ete~inde iskan durumunu kontrol maksadile
2 x 8 m. ölçüsünde uzunlamas~na bir çukur aç~lm~~t~r. D ad~~ verilen bu yerde 2,00
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m. dolma topraktan sonra, bariz bir yang~nla kültür kat~n~n ba~lad~~~~ve ana kayaya
kadar devam etti~i görülmü~tür.
"Çok önemli tarihi neticeler ve k~ymetli eserler vermekte olan Van-Toprakkale
kaz~lar~na bu y~l da devam edilecektir.

PROF. DR. ARIF ERZEN

8 — Karatepe 1960 y~l: çal~~malar~ :
"Karatepe'de Türk Tarih Kurumu, Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ü ve Istanbul eniversitesince yap~lan çal~~malara ~~gho
y~l~nda a~ustos ba~~ndan itibaren aral~ks~z devam edilmi~tir. Çal~~malar Prof. Dr.
Halet Çambel'in ba~kanl~~~nda, fahri üye Nail Çak~rhan ve restoratör Fehim Zeybek'in kat~lmas~, mimari problemler ç~kt~kça Y. Mimar Turgut Cansever'in isti~ari
mahiyetteki i~tirakile yürütülmü~tür.
I. Arkeolojik çal ~~ malar
"a) Karatepe-Aslanta~'ta: Çal~~malar, bilhassa heykeltra~~eserlerinin ve yaz~tlar~n tamamlanmas~~ve restorasyonlar~~üzerinde teksif edilmi~tir.
— Ara~t~rma ve sondaj lar : Nolcsan kalm~~~parçalar~n bulunmasile ilgili
senelik arama ve kaz~~ i~lerine devam edilmi~, mimari restorasyonun gerektirdi~i
„~ondajlar yap~lm~~, neticede ~~961 'de ele al~nacak restorasyon i~leri için yeni malzeme elde edilebilmi~tir.
2 - Restorasyon: Karatepe'de bu y~l çal~~mas~~ planlanm~~~bulunan Italya%
restoratör Eliseo Zorzetto'nun Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünce getirtilememi~~olmas~~dolay~sile, restorasyon i~leri eserlerin terkibi i~i üzerinde teksif
edilmi~, yeni bulunan parçalar~n da yard~m~~ile bu mevsime kadar birle~tirilemiyen
eserlerden büyük bir k~sm~n~n birle~tirilmesi mümkün olmu~, bu suretle önemli bir
geli~me sa~lanabilmi~tir.
3 — Nihayet, nihai ne~riyatla ilgili desen, kroki, foto~raf ve katalog i~leri
gibi eserler üzerindeki çal~~malar geni~~ölçüde ilerletilmi~tir.
"b) Karatepe dolaylarz:
~~— Geç antik mozaik: Italya% restoratörün bu y~l Müzelerce getirirtilememi~~
olmas~~ dolay~sile, restorasyon ve muhafaza tedbirlerinin kaz~~ ile paralel olarak
yürütülemiyece~i gözönüne al~narak, P~narözü geç antik mozaik kaz~s~na devam~n
mahzurlu olaca~~~anla~~lm~~, kaz~n~n ve 15 x 26 m. lik sahan~n kendi ölçüsünde bir
mozaik müzesi haline getirilmesi i~inin 1961 mevsimine b~rak~lmas~~ zaruri görülmü~tür.
2 - Kadirli-Karatepe yolu üzerindeki kaya mezarlar~n~n ara~t~r~lmas~na devam
'de kaz~~ i~inin taedilmi~, bunlar~n geni~~bir sahaya yay~ld~klar~~anla~~larak, 1961
mamlanarak bir neticeye var~labilece~i anla~~lm~~t~r.
3 — Roma su ~ebekesi ara~t~rmalar~na devam olunarak, bu ~ebekenin pek
yayg~n oldu~u tespit edilmi~tir. Çal~~malar~n Karatepe tesisleri içme suyu tesisi
ile paralel olarak yürütülmek suretile daha verimli olacaklar~~anla~~ld~~~ndan, i~in
netice k~sm~n~~1961 mevsimine intikal ettirmek yoluna gidilmi~tir.
4 — Ta~~dö~eme sat~hl~~ Roma yolu : ~ekil, istikamet ve ~ümulü üzerindeki
ara~t~rmalara devam edilmi~, ancak arazinin fazla ar~zal~~ve erozyona maruz, ayr~ca çahl~k olmas~~ dolay~siyle istenilen netice henüz elde edilmemi~, çal~~malara
1961 'de de devam edilmesinin faydal~~olaca~~~kanaatine var~lm~~t~r.
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II. Müze Sitesi ve Milli Orman Park ~~
ile ilgili çal ~~ malar
"Karatepe-Aslanta~~eserlerinin yerli yerlerinde restore ve te~hir edilmelerile
ilgili olarak buran~n, tabii güzelli~i dolay~sile, bir milli orman park~~içerisinde yer
alan bir müze sitesi haline getirilmesi i~ine ilgili bakanl~klar~n ve Adana vilâyetinin
yard~m~~ ile devam olunmu~tur.
"o) Müze sitesi ile ilgili tesisler :
— Aç~k müze binalar~ : Kadim kap~~binalar~nda yer alan Hitit eserlerinin
korunmas~~ için in~a edilen betonarme saçaklar~n alt~ndaki sahalarda ve burçlar
üzerindeki sular~n d~~ar~ya aktar~lmas~~meselesi, bu sahada bir kanalizasyon ~ebekesinin tesisi ile çözülmü~, saçaklar~n alt~nda, ~~~~~~yayg~n bir hale getirecek çital~~
tavan imalat~~ yap~lm~~t~r.
2 — Misafir evi in~aat~ : tanzim ve tefri~~ i~leri hariç, tamamlanm~~t~r.
3 — Müzenin korunma ve idamesini sa~l~yacak müze memuru ve bekçi için
Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünce, milli park
in~aat projelerine uygun birer lojman binas~~ikmal olunmu~tur.
— Müze sahas~n~n tel örgü çevre duvar~~ içerisine al~nmas~~i~ine ba~lanm~~t~ r.
"6) Tamamlay~a tesisler:
— içme suyu isalesi : Müze ve müzeye ba~l~~tesisler için lüzumlu akar suyun
6 km. mesafedeki bir p~nardan getirilmesi için lüzumlu borular vilâyetçe k~smen
196o'da temin edilmi~, geriye kalan k~sm~~ ile isalenin ikmali i~i 1961 y~l~~vilayet
program~na al~nm~~t~r.
2 — ilkokul ve ö~retmen evi: Bir taraftan ~ehir d~~~~ bir aç~k müzenin idarinesi,
geni~~ölçüde çevrenin, en dar mânasile dahi olsa, ümmilikten kurtar~lmas~~ ile s~k~~
s~k~ya ba~l~~ bulunmas~~dolay~sile, di~er taraftan, müze ve milli park görevlilerinin
(okuma ça~~ndaki çocuklar~~ dolay~sile) bu çevrede bar~nabilmeleri için, bu y~la
kadar tamamile okulsuz olan bu da~l~k bölgede, müze sitesine dahil bir ilkokul muvakkat bir binada aç~lm~~, yeni bir ilkokul binas~~ve ö~retmen evi in~aat~~vilâyetçe
geni~~ölçüde tamamlanm~~, bu okulun ikmali ile milli park içinde ikinci bir okulun
in~aat~na da ba~lanm~~t~r.
3 — rol ~ebekesi: Kadirli-Karatepe yolunun rahat, turistik bir yol haline
gelmesi i~i bu y~l Devlet Karayollar~nca ele al~nm~~, kompozit tipte beton arme
2 köprünün in~aat~~ ikmal edilmek suretile k~~~aylar~nda da rahat trafik imkan~~
sa~lanm~~t~r. Kadirli-Osmaniye yolunun ~~ g6o'da yeni olarak aç~lmas~, AdanaKozan-Kadirli ve Ceyhan-Kadirli yollar~n~n onar~mlar~mn 1961 için programa
al~nmas~~suretiyle Karatepe'nin yol problemi en iyi ~ekilde halledilmi~~olacakt~r.
4 — ~ehirleraras~~telefonu olan bir PTT ajanl~~~~ geçen y~l ikmal edilen ve
siteye dahil olan orman bölge binas~nda hizmete girmi~tir"
PROF. DR. HALET ÇAMBEL

9 — Çandarl~~ kaz~s~ :
"Candarl~~ hafriyat~na Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n Ba~kanl~~~nda devam
edilmi~~ve arkaik devir iyon sanat~ na ait çok zengin eserler elde edilmi~tir.
Belleten C. XXV, F. 34
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"Hafriyata Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~ na Istanbul müzesinden Nezih
F~ ratl~~ ile Ankara eniversitesinden asistan Dr. Cevdet Bayburtluo~lu ve asistan
emit Serdaro~lu i~tirak etmi~lerdir. Elde edilen eserler kaz~~ i~leri s~ras~nda heykeltra~~Reha Ar~can taraf~ndan restore edilerek hafriyat sonunda Istanbul Arkeoloji
müzelerine tevdi edilmi~tir. Resim i~leri Bayan Ferhunde F~ratl~~ve asistan Serdaro~lu
taraf~ ndan ve foto i~leri de foto~rafç~~ Mehmet Ali Dü~enci taraf~ ndan yap~ lm~~t~ r.
Bayan Brigitte Freyer, Bay Teoman Ertan ve Bay Güven Bak~r ö~renci olarak kat~lm~~lard~r.
"Çandarl~~ hafriyat~~ Sak~z adas~~ mamulât~~ olarak tan~nan ve ~imdiye kadar
yaln~z küçük parçac~ klar halinde elde edilmi~~olan keramik nevinin çok güzel örneklerini tam kap halinde vermi~tir. Bu bak~mdan Istanbul Müzesine tevdi edilmi~~
olan kaplar dünya müzeleri içinde e~siz bir k~ymeti haizdirler. Ayn~~ eserlerle 560
tarihlerine ait bir Attika vazosu da elde edilmi~~oldu~undan, bugüne kadar yüksek
bir tarihe sokulan Chios keramik nevinin 6 nc~~ asr~ n ikinci dörtlü~ünde yayg~ n bir
moda haline geldi~ini söylemek mümkün olmu~tur. Bu tarihleme, oryantalizan
stil'in geç örneklerini de yeni bir kronolojiye sokma& yard~m etmektedir.
"Candarl~~hafriyat~nda bol miktarda oryantalizan keramik elde edilmi~~ve
bunlar~~ tarihleyen Korinth malzemesi de bulunmu~tur.
"Candarl~~ hafriyat~~ Iyon vazoculuk sanat~~ mevzuunda bugüne kadar elde
edilmi~~eserlerin en güzellerini vermi~~oldu~undan, hafriyata önümüzdeki y~llarda
da devam edilecektir."
ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVVNIN
1960 YILI ÇALI~MA RAPORU
Genel durum :
Bas~mevimiz için bu y~l bir geni~leme y~l~~ olmu~tur. Geçen y~lki raporumuzda
kurulaca~~ ndan bahsetti~imiz yeni cilt atelyesi y~l sonuna do~ru tamamlanm~~,
bu suretle bas~mevimiz Avrupa ayar~ nda modern bir cilt atelyesine kavu~mu~tur.
Halen bas~mevimiz Ankara'n~ n en büyük, Türkiye'nin ise en modern bas~mevi
olmu~tur.
1960 y~lmdaki geli~meler:
Bas~mevimizin makine varl~~~na bu y~l ilave edilen makineler ~unlard~r:
~~ tane 5o x 70 ölçusünde bask~~ makinesi, ~~ tane otomatik k~rma makinesi, ~~ tane
tam otomatik cilt kapa~~~yapma makinesi, ~~tane tam otomatik küçük kapak takma
makinesi, ~~ tane büyük kapak takma makinesi, ~~ tane bez kesme, ~~tane mukavva
kesme makinesi, ~~ tane iplik diki~~makinesi, ~~ tane plastik kaynak makinesi, ~~ tane
deri tra~~makinesi, ~~ tane yan kâ~~d~~ yap~~ t~ rma makinesi, ~~ tane 3 ba~l~~ tel diki~~
makinesi, ~~ tane tutkallama makinesi, ~~ tane s~rt tutkallama makinesi, ~~ tane çift
pres makinesi, ~~ tane prova makinesi, ~~ tane ka~~t toplama makinesi, ~~ tane ka~~t
ayar makas~, ~~ tane tam otomatik yald~z presi, ~~ tane repertuvar makinesi olmak
üzere cem'an 778.376,52 lira de~erinde 20 tane makine.
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1960 y~l~~ i~~durumu:
Bu y~l~n son üç ay~n~n piyasa durgunlu~u bas~mevimize de tesir etmi~~ve y~ll~k
has~lat~m~z geçen y~l~n 1.030.068.60, liras~na kar~~l~k -% 5,5 nolcsan~~ile 973.184,46
lira olmu~tur. Yeni getirtti~imiz cilt atelyesi makinelerinin montaj~~ y~l sonunda
tamamlanabilmi~~oldu~undan, cilt miktar~~fazla olan cep takvimi sezonu kaç~r~lm~~~
ve makinelerden istifade edilememi~ tir. Buna ilaveten, yeni tesis için kabar~k bir
yekün tutan tesis masraflar~, banka faizleri ve yeni makineler için al~ nan personel
dolay~siyle de i~letme giderimiz geçen y~la nazaran %26 bir art~~~göstermi~tir. Bu
y~l~n net kar~~ olan 172.345,23 liray~~bu ~artlar gözönüne al~n~nca memnuniyet verici
bulmaktay~z.
Yeni tesisimizin istihsale haz~r olu~u, kapasite ve rantabilite bak~m~ ndan ücret
politikam~z~n da piyasada rakipsiz bulunmas~~dolay~siyle, cilt atelyemizin 1961 y~l~nda büyük ölçüde i~~yapaca~~n~~tahmin ve hesap etmekteyiz. 1961 y~l~~kar~n~n her
bak~mdan bizi tatmin edecek bir seviyeye yükselece~i kan~s~nday~z.
BASIMEVI YÖNETIM KURULU:

Üye

Ba~kan
TEVF~K B~Y~KL~O~LU

OR D. PROF. DR. ~. A. KANSU

Üye
Chm. PROF. DR. M. ~ENYÜREK

Üye
ULu~~~~DEmiR

Bas~mevi Müdürü
GÖKMEN I ~DEM~R

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA
Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevinin 1960 takvim y~l~~hesaplar~, defter kay~tlar~,
gelir-gider bütçeleri, bilânçolar ve harcama ka~~ tlar~~üzerinde 25.3.1961 günü
taraf~m~zdan yap~lan incelemenin sonuçlar~~ a~a~~da arzedilmi~tir:
I. TÜRK TARIH KURUMU
— 1959 y~l~~esas defteri kay~t ve bilançosuna göre 1960 y~l~ na aktar~lmas~~
gereken k~ymetlerin 1960 hesaplar~na oldu~u gibi aktar~ld~~~, harcamalar~n usulüne
uygun ve Yönetim Kurulu karariyle yap~ld~~~~görülmü~tür.
2 - Genel Kurulca 1.235.400 lira tahmin edilen gelir bütçesi, 96.153 lira
84 kuru~~fazlasiyle 1.331.553 lira 84 kuru~~olarak tahakkuk etmi~tir.
3 — 1.235.400 lira üzerinden ba~lanan gider bütçesinden 1.187.571 lira 6 ~~
kuru~~harcanm~~~ve 47.828 lira 39 kuru~~artt~r~lm~~t~r.
Y~ l içinde görülen lüzum üzerine gelir bütçesi, 43.000'i Kurum artbr~m~~bölümünde, 20.000'i Atatürk tesisi gelirinde olmak üzere, 63.000 lira artt~r~lm~~t~r. Gider
bütçesinin de türlü bölümlerinden 20.000 lira dü~ülerek ayn~~bütçenin türlü bölümlerine 83.000 lira eklenmek suretiyle aktarma yap~lm~~t~r.
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— Bas~mevinin 1959 y~l~~bilançosuna göre 1960 y~l~na geçirilmesi gereken
k~ymetlerin ilgili hesaplara kaydedildi~i, harcamalar~n usulüne ve yönetmeli~e
uygun olarak yap~ld~~~~görülmü~tür.
2 - 1960 y~l~~ bilançosu ile kâr ve zarar hesaplar~~incelenmi~~ve :
Lira Kr~.
854 . 830 79
23.219 14
32.524 20
55.324 46
1.905 -5.38o 87

Kitap bask~~ i~lerinden
Formüler i~lerinden
Cilt i~lerinden
Döküm i~lerinden
B~çak bileme i~lerinden
Sair gelirlerden olmak üzere

973. 184 46

liral~k i~~yap~ld~~~~ve buna kar~~l~k

537. 1 94 21

Personel giderleri
I~letme giderleri
Amortisman olmak üzere

1 75.724 °1

87.921 OI

800.839 23 liran~n harcand~~~~ve
1 72 .345 2 3 lira net kâr sa~land~~~~
937. 184 46
görülmü~tür.
3 — Bas~mevi demirba~lar~n~n 1960 y~l~~ sonundaki al~nm~~~ k~ymeti geçen
y~ ldan 851.687,10 lira fazla olmak suretiyle, 2.808.187,25 lirad~r. Henüz demirba~~
hesab~na al~nmam~~~iki makinenin bedeli olan 200.704,67 lira da buna kat ~l~rsa,
1960 y~l~nda Bas~mevi demirba~lar~na 1.072.391,77 liral~ k bir makine varl~~~n~n
ilave edilmi~~oldu~u memnuniyetle görülür.
4 — Gerek Kurum ve gerekse Bas~mevi muhasebe kay~tlar~n~~her zaman
Oldu~u gibi düzgün buldu~umuzu arzeder, 1960 y~l~~hesaplar~ndan dolay~~ Kurum
ve Bas~mevi Yönetim Kurullar~n~n aklanmas~n~~yüksek onay~n~za sunar~z.
FER~T MELEN

FAK~HE ÖYMEN

DR. HAM~T Ko~Ay

Temsilciler Meslici
Üyesi

T. T. K. Üyesi

T. T. K. Üyesi

TURK TARIH KURUMU'NUN 1960 TAKVIM YILI
BILANÇOSU
PASiF

AKTIF
Lira

Lira

Kr..

Kr.

4.124.920 07

KASA

2 9.434 ~ o

KURUM ARTTIRIMI

BANKALAR

21.859 00

EMLAK. KREDI BANKASI

50.0°0 oo

1.131 13
Merkez
20.72787
I~~
KIYMETLER HESABI
3.9'5.385 45
1.740.000 00
Bas~mevi sermayesi
Telif ve terclimeler
184'51 3 76
170.500 22
Demirba~~
250.919 93
Kütüphane

BELLETEN ABONELERI

2.460 00

KITAP SIPARISLERI

3.635 88

SAIR ALACAKLII.AR

28.040 34

BASIMEVI CARI HESABI

67.521 56

Malzeme ambar~~
Kitap ambar~~

71 .341 54
1.498.110 00
309.899 30

BORÇLU HESAPLAR
Bas~lmakta olan eserler
Kitapç~lar
Kaz~~avanslar~~
Telif ve tercümeler
Ciltleme masraflar~~
Sair borçlular

28.790 o6
97.264 91
1.513 09

60.287 95
49.196 69
72.846 6o

TOPLAM

4. 276 .577 85

31.12.1960
Muhasebeci
S. HUNEL

TOPLAM

4. 2 76 .577 85

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
196o YILI B/LANÇOSU
AKTIF

PASIF
Lira Kr.

KASA
TÜRK TARIH KURUMU
CAR/ HESABI
AMBAR
B/NA ve DEMIRBA~LAR

1 4- 295 93
67.521 71
391.019 29

2.808.187 21
Bina
5663092 05
Demirba~~
2.242.095 16
MU~TER/LER
293.102 08
MUVAKKAT BORÇLULAR
259.660 31
TOPLAM 3.833.786 53

Lira Kr.
TÜRK TARIH KURUMU
SERMAYESI

1.740.000 oo

BANKALAR CARI HES.

1.505.353 89

MUVAKKAT ALACAKLILAR

416.087 41

Birikmi~~Amortisman 3443322 16
Yeti~tirme fonu
13.167 89
Sair alacakl~lar
58.897 36
KAR

172.345 23
TOPLAM

3.833.786 53

TÜRK TARM KURUMU BASIMEVI
~~96o YILI KAR ve ZARAR HESABI
GIDERLER

GELIRLER
Lira

Amortismanlar
Personel masraflar~~
IOCOML~e masraflar~~

87.921

Kr.

01

537.194 21
175.724 ol
800.839 23
172.345 23

KAR

Lira
Kitap Bask~~ I~leri
Formider i~leri
Cilt i~leri
Döküm i~leri
B~çak bileme i~leri
Sair gelirler

973.184 46

Muhasebeci
EROL UrrON'AR

Kr.

854.830 79

23.219 14

32.524 20

55.324 46
1.9)5 -5.38o 87
973 184 46

Müdür
GÖKMEN ~f5DEWR

