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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1956 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1956 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~, 18 Nisan 1956
Çar~amba günü saat 9,30 da Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi binas~ndaki
Kurum merkezinde yap~ lm~~ t~ r.
Toplant~y~~ Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. ~emseddin Günaltay açm~~, yoklama
yap~larak ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~~ndan Genel Kurul konu~malar~n~~
idare etmek üzere bir ba~kan, bir ikinci ba~kan ve iki sekreter seçimine geçilmi~tir.
Ba~kanl~~a Profesör Muzaffer Göker, ikinci ba~kanl~~a Bay Tevfik B~y~kl~o~lu,
Sekreterliklere de Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin ve Doçent Dr. Bahad~r Alk~m seçilmi~lerdir.
Birinci oturum Prof. Muzaffer Göker'in ba~kanl~~~nda aç~lm~~, gündem gere~ince Yönetim ve Denetleme Kurullar~~ raporlar~~ okunmu~tur. Rapor üzerinde
ilk sözü Bay Hasan-Ali Yücel alm~~, Kudüs'te yapaca~~~ilmi ara~t~rmalara ba~lama
imkân~n~~ bulamad~~~~için alm~~~oldu~u tahsisat~~ geriye verdi~ini beyan etmi~tir.
Bundan sonra s~rasiyle söz alan Prof. Afet Inan, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Bay Hikmet
Bayur, Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Prof. Afif Erzen, Prof. Enver Ziya Karal,
Bay Faik Re~it Unat ve Prof. Ömer Lütfi Barkan rapor ve çal~~ malar hakk~ndaki
dü~üncelerini bildirmi~lerdir. Yönetim Kurulu ad~na Genel sekreter Prof. Dr.
Ekrem Akurgal, Ord. Prof. ~emseddin Günaltay ve Ba~sekreter Ulu~~I~demir
sualleri ve tenkitleri cevapland~rm~~lard~ r. Rapor oya konarak ittifakla kabul ve
Yönetim Kurulu ibra edilmi~tir.
Bundan sonra Bayan Fakihe Öymen, Bay Aziz Ogan ve Prof. Tahsin Ozgüç'ten
mürekkep bütçe komisyonu ve arkas~ ndan da Yönetim Kurulu seçimi yap~ lm~~t~r.
Yönetim Kuruluna oy s~rasiyle Ord. Prof. ~emseddin Günaltay, Prof. Dr. Ekrem
Akurgal, Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Cemal Tukin, Prof. Dr. Tahsin Ozgüç,
Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin ve Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Yönetim Kurulu yedek
üyeliklerine Bay Faik Re~it Unat, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu ve Prof. Cavit Baysun
seçilmi~lerd ir.
Oturuma küçük bir fas~ la verildikten sonra ikinci birle~im yine Prof. Muzaffer
Göker'in ba~kanl~~~nda aç~ lm~~, gündeme göre Denetleme ve Haysiyet Kurulu
seçimlerine geçilerek Denetleme Kuruluna Bayan Fakihe Öymen, Bay HasanAli Yücel ve Prof. Enver Ziya Karal, Haysiyet Divan~na Ord. Prof. Ismail Hakk~~
Uzunçar~~l~ , Prof. Hikmet Bayur, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof.
Dr. Süheyl enver ve Bay Tevfik B~y~kl~ o~lu, Yedek uyeliklere de Prof. Dr. Re~it
Rahmeti Arat, Prof. Dr. Afet Inan seçilmi~lerdir.
Daha sonra Yönetim Kurulu tekliflerine geçilmi~, Bas~mevinin idaresi için
haz~rlanan Yönetmelik okunmu~tur. Bay Hasan-Ali Yücel, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu,

336

HABERLER

Prof. Enver Ziya Karal yönetmeli~in tümü hakk~nda konu~mu~lar, bundan sonra
maddelere geçilerek ~~— 19 uncu maddeler aynen 4 ve 20 inci maddeler tadilen
kabul edilmi~tir.
Kurumun 1956 bütçesi komisyonun teklif etti~i ~ekilde aynen kabul edilmi~ tir.
Floransa'da toplanacak olan VIII. Ilimler Tarihi Kongresine, Orta Ça~~
Kolundan Prof. Dr. Ayd~n Say~l~'mn, Yeni Ça~~kolundan da Ord. Prof. Dr. Süheyl
Onver'in Kurum ad~ na kat~lmalar~~ ço~unlukla kabul edilerek 19 Nisan sabah~~
konu~ malara devam edilmek üzere oturuma son verilmi~tir.
19 Nisan 1956 Per~embe günü oturuma yine Prof. Muzaffer Göker'in ba~kanl~~~nda ba~lanm~~ , Yönetim Kurulu ve üye tekliflerinin konu~ulmas~na devam
edilmi~tir.
Milletleraras~~ Tarihi ilimler komitesinde memleketimizi temsil edecek milli
komitenin ne suretle te~ekkül edece~i konusu üzerinde görü~ülmü~, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Gazi E~itim Enstitüsü ve Genel Kurmay Harp Tarihi dairesiyle i~birli~i yap~larak
Milli Komitenin seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmi~tir.
Türk - Italyan Kültür anla~mas~~gere~ince profesör ve ilim adam~~mübadelesi
hususundaki kararlar ve Yönetim Kurulu teklifi görü~ülmü~, 1956 y~l~~ için alt~~
ay müddetle bir ilim adam~n~ n mübadelesine ve bunun için ayda '000 liral~k bir
ödenek ayr~lmas~ na karar verilmi~tir.
Belleten için dört ki~ilik bir komisyon taraf~ndan haz~rlanm~~~olan yönetmelik
ile ayn~~komisyonun haz~rlad~~~~ilmi ara~t~ rmalara yap~lacak yard~mlar hakk~ndaki
yönetmelik maddeleri tasar~s~n~~ Genel Kurula sunan Yönetim Kurulu yaz~s~~okunmu~, her iki yönetmeli~in ço~alt~ larak kollara ve üyelere gönderilmesine ve kollardan gelecek mütalâalarla birlikte önümüzdeki Genel Kurula getirilmesine karar
verilmi~tir.
Bundan sonra üye tekliflerine geçilmi~~ve Bay Tevfik B~y~kl~o~lu ile Ord.
Prof. Dr. Süheyl Onver taraf~ ndan verilen a~a~~daki önerge oybirli~i ile kabul
edilmi~tir:

Türk Tarih Kurumu Genel Kurul Ba~kanl~~~ na
Kurumumuzun yirmi be~~y~ldanberi Ba~sekreterli~ini büyük bir dirayet ve
ba~ar~~ile yapmakta olan Ulu~~I~clemir'e bu de~erli hizmetlerinden ve Be~inci
Kongrenin bütün i~lerini pürüzsüz düzenlemesinden dolay~~ umumi heyetimiz te~ekkürlerinin yaz~~ile kendisine iblâ~~edilmesini arz ve teklif ederiz. 18 Nisan 1956
Tevfik B~y~kl~o~lu

Ord. Prof. Süheyl Ünver

Gündemde görü~ülecek ba~ka bir ~ey olmad~~~ndan saat 12,15 de oturuma
son verilmi~tir.

TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1955 YILI
ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Kurulumuzun 1955 y~l~~ çal~~malar~na ait raporumuzu yüksfk kat~n~za sunuyoruz.
MALI DURUM
Kurumumuzun 1955 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
a — GELIRLER
Bölüm
I
II
III
VI
V
VI

Bütçeye Konan
Lira
K.

Gelirin Cinsi
Geçen y~ldan devir
(Kurum tasarrufundan)
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
Üye aidat~~
Yay~n gelirleri
Türlü gelirler

~~75 . 000 —
go . 000 —

—
5 . 000 —

209 . 900
90 . 000
269.295
156
15.931
5.412

44
74

565 . 000 --

590.695

43

2 75 . 000 —
1 00 —

20 . 000

Toplam

Tahsil Olunan
Lira
K.

25

b — GIDERLER

Bölüm
I
II
III
IV
V

Giderin Cinsi

Bütçeye Konan
K.
Lira

Harcanan
K.
Lira
97.499

18

Görevli giderleri
Idari giderler
Bilimsel giderler
Yat~r~mlar ve yat~runla
ilgili giderler
Yay~n zararlar~~

127.875—
10.724 —
211.500—

11 .745

70

192.417

20

~~7o . 000 —

2 1 3 . 262

48.338

93
92

Toplam

565. ~ oo —

563.263

93

45.000

Böylece gelirlerimiz giderlerimizden 27.431 lira so kuru~~fazla olmu~~ve bu
fazlal~k Kurum tasarruflar~ na al~nm~~t~r.

Be~teten C. XXI. 22
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Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r.
~~— Aziz OGAN VE MIRMIRO~LU : Kaariye Camii.
TEVFIK BIYIKLIO~LU : Trakya'da Milli Mücadele L ve IL ciltler
KEMAL BALKAN: Kani~~Karumu'nun kronoloji problemleri hakk~nda mü~ahedeler.
IBRAHIM KAFESO~LU : Harez~n~ahlar Devleti Tarihi.
3— YUSUF HIKMET BAYUR : Türk Ink~llib~~Tarihi III. cilt 2. k~s~m.
6-- Belleten say~ : 72-77.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~ ur.
RE~~DETTiN (haz~rl~yan Prof. AHMET ATE~) Cami-üt-tevarih IL cilt Gazneliler
k~sm~~ (tenkitli bask~).
EKREM AKURGAL VE L. BUDDE : Sinop kaz~lar~~raporu.
ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~Tarihi IV. cilt ~. bölüm.
Bu y~l içinde ~u eserler Kurum yay~nlar~~aras~nda bas~lmak üzere sat~n al~nm~~t~r:
KEmAL (haz~rlayan DR. ~ERAFETTIN TURAN) Tevarih-i Al-i Osman
VIL defter (Türk harfleriyle tenkitli bask~).
E~REF BIN MUHAMMED (haz~rl~yan DR. BEDI ~EHSUVARO~LU)
Hazainüs-Saödat (t~pk~~ bas~m ve transkripsiyon).
~EMSEDD~N GÜNALTAY : Islclm Tarihi L cilt (Islâmdan önce Araplar).
AFANASIY NIKITIN (Türkçeye çeviren: ABDÜLKADIR INAN):
Of denizin ötesinde seyahat (1466-1472).
Bundan ba~ka Kurum kitapl~~mdaki yazmalar~n Vatikan yazmalar katalo~u
örnek tutulmak suretiyle bir katalo~unun haz~rlanmas~~i~i Doçent Dr. Adnan Erzi'ye
verilmi~tir. Katalo~un mühim bir k~sm~~haz~rlanarak müsveddeleri Kuruma teslim
edilmi~tir.
MILLETLERARASI KONGRELER
Geçen y~lki raporumuzda kat~laca~~m~zdan bahsetti~imiz Milletleraras~~ üç
kongreye kat~lm~~~bulunuyoruz. Bunlar s~rasiyle ~unlard~r:

Milletleraras~~V. Onomastique ilimleri Kongresi:
12-15 Nisan 1933 te Ispanya'n~n Salamanca ~ehrinde toplanm~~~olan V.
Onomastique ilimleri Kongresine vaktin darl~~~ndan dolay~~yaln~z Yeni Ça~~Kolundan Prof. Dr. Halil Inalc~k kat~labilmi~~ve arkada~~m~z bu Kongrede çok ilgi
çeken "Osmanl~~ Imparatorlu~u Arazi Tahrir defterlerinin yer adlar~~için kaynak
olarak de~eri" ba~l~kl~~bir tebli~~okumu~tur.

Milletleraras~~ X. Tarihi Ilimler Kongresi:
4-~~~~Eylül 1955 te Roma'da toplanan Milletleraras~~X. Tarihi Ilimler Kon-

gresine Kurumumuz ad~na Eski Ça~~Kolundan Prof. Dr. Halil Demircio~lu, Yeni
Ça~~Kolundan Prof. Ömer Lütfi Barkan ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal kat~lm~~lard~r. Ayr~ca üyelerimizden o s~rada Maarif Vekâleti taraf~ndan memur edildi~i
ba~ka bir toplant~ya kat~lmak üzere Roma'ya gönderilmi~~bulunan Faik Re~it
Unat da Kurum ad~na bu Kongreye i~tirak etmi~tir.
Kongreye kat~lm~~~olan üyelerimizden Prof. Ömer Lutfi Barkan, Prof. Halil
Demircio~lu ve Prof. Enver Ziya Karal'~n mü~terek imzalariyle ald~~~m~z bir
raporda, Kongre ile birlikte üyesi bulundu~umuz Milletleraras~~Tarihi Ilimler
Komitesinin 2 ve ~~~~Eylül tarihli Genel Kurul toplant~lar~na da Kurum ad~na
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kat~ld~klar~, bu toplant~ larda bahis konusu olup Kurumumuzu ilgilendiren meseleleri raporlar~nda belirtmeye çal~~t~klar~~bildirilmektedir. Bu raporla Yeni Ça~~
Kolunun bu husustaki kararlar~n~~ Say~ n Genel Kurula ayr~ca sunuyoruz. Rapora
nazaran Kongrede okunacak tebli~ler 1954 y~ l~nda Lozan'da yap~ lan toplant~da
tespit edilmi~~oldu~undan arkada~lar~m~z tebli~lerini okuyamam~~lar, yaln~z seksiyonlarda münaka~alara kat~lmak suretiyle Türk tarihinin ehemmiyeti ve Türk
tarihçilerinin görü~leri hakk~nda konu~malar yapm~~lard~r. Arkada~lar~m~z~ n haz~ rlam~~~olduklar~~ tebli~ler Belleten'de yay~ nlanmak üzere kendilerinden istenmi~~
ve ayr~ca kendi sahalariyle ilgili birer rapor vermeleri rica edilmi~tir. Prof. Ömer
Lütfi Barkan tebli~ini göndermi~, Amerika'da bulunan Prof. Dr. Bekir S~ tk~~ Baykal
ise yan~ nda yaln~z Almanca nushan~n bulundu~unu, Türkçe nüsha ile notlar~n~ n
Ankara'da oldu~unu, Türkiye'ye dönünce tebli~ini tamam olarak verece~ini yazm~~ t~r.
Milletleraras~~ X. Bizans Tetkikleri Kongresi:
15-21 Eylül 1955 te Istanbul'da toplanm~~~olan Milletleraras~~X. Bizans Tetkikleri Kongresine üyelerimizden Prof. Dr. Halil Inalc~k ve Prof. Dr. Osman Turan
birer tebli~le kat~ lm~~lard~r. Kongre münasebetiyle aç~lan kitap sergisinde Kurumumuz yay~ nlar~~ da te~hir edilmi~~ve bir miktar kitap sat~lm~~ t~r. Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi taraf~ndan organize edilen Kongrenin Kongre üyeleri
üzerinde iyi intibalar b~rakt~~~~ve Kongreye Türk ilim adamlar~n~ n oldukça geni~~
bir ölüçüde kat~ ld~ klar~~ görülmü~tür.
/V. Türk Co~rafya Kongresi:
~~ -113 Temmuz 1955 te Istanbul'da toplanan IV. Türk Co~rafya Kongresine
Kurumumuzun da kat~lmas~~ istenmi~~oldu~undan Yeni Ça~~Kolunun teklifi üzerine
ayn~~Kurumda üye bulunan üyelerimizden Faik Re~it Unat ve Bayan Fakihe Oymen'le Prof. Hamit Sadi Selen bu Kongrede Kurumumuzu temsil etmi~lerdir.
Prof. Hâmit Sadi Selen verdi~i raporda Kongre dolay~siyle tertiplenen meslek
haftas~na da kat~ld~~~n~~ ve "Co~rafi ara~t~rmalarda Rekonstrüksiyon'un de~eri"
konusu üzerinde bir tebli~~okudu~unu ve ayn~~hafta esnas~nda üyelerimizden Prof.
Halil /nalc~k'~n okudu~u "Anadolu Toponimisi"ne ait tebli~in büyük bir ilgi
toplad~~~n~~ bildirmi~tir.
Milletleraras~~V. Antropoloji ve Etnoloji Bin~leri ve Milletleraras~~ VIII. Ilimler Tarihi
Kongreleri :
1-9 Eylül 1956 da Amerika'n~ n Philadelphia ~ehrinde toplanacak olan V.
Antropoloji ve Etnoloji Ilimleri Kongresiyle 3-9 Eylül 1956 da Floransa'da toplanacak olan Milletleraras~~ VIII. Ilimler Tarihi Kongresine de Kurumumuz
ça~r~lm~~~bulunmaktad~ r. Keyfiyet Kollara yaz~lm~~~ve Genel Kurulun bu toplant~s~na da sunulmu~tur.
V. TÜRK TARIH KONGRESI
Geçen y~lki Genel Kurulumuz 29.IV.1955 tarihli toplant~s~nda oy birli~i ile
Kurumumuzun yirmi be~inci y~l donumune rastl~yan 12 Nisan 1956 da V. Türk
Tarih Kongresinin toplanmas~n~~ karar alt~na alm~~t~. Yönetim Kurulunuz bu ka-
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rara uyarak evvelce kurulmu~~olan dört ki~ilik haz~rl~k komitesini faaliyete geçirmi~~ve komite gerekli haz~rl~klar~~yaparak birinci sirkuleri de haz~rlam~~ken Yeni
Ça~~Kolunun 12 Kas~m 1955 te Istanbul'da yapt~~~~toplant~da Kongrenn geri
b~rak~lmasma karar verilerek keyfiyet 14.XL1955 te Kurumumuza bildirilmi~tir.
Yönetim Kurulu 26.XL1955 tarihli toplant~s~nda meseleyi uzun uzad~ya görü~erek
Genel Kurul karar~n~n hukuken bozulmas~na imkân görememi~~ve haz~rl~klar~n
devam~na karar vererek birinci sirküleri 3o.XI.1955 te uyelerimize ve Kongreye
kat~lmalar~~ arzu edilen ilim adamlar~na göndermi~tir. Bu münasebetle 40 kuru~~
k~ymetinde bir posta hat~ra puhu-n~n ç~kar~lmas~n~~ P. T. T. I~letmesi Genel Müdürlü~ü kabul etti~i gibi, Atatürk'ün portresini ihtiva eden bronz bir plakan~n
da haz~rlanmas~~ uygun bulunmu~tur.
ILM~~KONFERANSLAR
Geçen y~lki raporumuzda Yönetim Kurulunuzun geçmi~~ y~llarda oldu~u
gibi bu y~l da bir seri ilmi konferanslar haz~rlam~ya ve bu arada yurdumuza gelen
yabanc~~bilginlerden de faydalanm~ya karar verdi~i, 13 konferansl~k bir listenin
haz~rland~~~~Genel Kurulumuza arzedilmi~ti. Bu konferanslardan üç tanesi müstesna, di~erleri verilmi~tir. Bunlar~~ s~rasiyle arzediyoruz:
18 ~ubatta Prof. Dr. Hamit Sadi Selen taraf~ndan Adana'da "Türkiye'de
toprak servet".
3 Martta Bay Tahsin Öz taraf~ndan Ankara'da "Türk Çinicili~i".
17 Martta Prof. Dr. Halil Demircio~lu taraf~ndan Ankara'da "Tarih,
Prehistorya ve Protohistorya".
7 Nisanda Prof. Dr. Arif Müfit Mansel taraf~ndan Ankara'da "Side
kaz~lar~".
21 Nisanda Prof. Dr. Tahsin Ozgüç taraf~ndan Ankara'da "Kani~'te
koloni devrinin ilk ve son safhas~~ aras~ndaki ayr~nt~lar".
12 May~sta Prof. Dr. Halil ~ nalc~k taraf~ndan Ankara'da "Osmanl~~ Tarihinin devirleri".
20 May~sta Prof. Dr. Afet Inan taraf~ndan Kayseri'de "Kayseri'nin ~ifaiye
T~p Medresesi".

May~sta Prof. Dr. Suheyl Onver taraf~ndan Kayseri'de "Kayseri T~bbiyesi".
22 May~sta Prof. Dr. Süheyl ünver taraf~ndan Ni~de'de "Selçuk tezyini
sanatlar~".
~~o. 27 May~sta Prof. Dr. Af if Erzen taraf~ndan Ankara'da "Pamfilya'n~n iskan'
meselesi".
21

Bundan ba~ka Istanbul'a gelmi~~bulunan Almanya'n~n Münster üniversitesi
Ordinaryüs Profesörlerinden F. Taschner Kurumumuzca Ankara'ya davet edilmi~~
ve 3 Kas~mda "Türkler devrinde Anadolu yollar~~ ve inki~af~" konusu üzerinde
bir konferans vermi~tir.
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/LM/ ARA,~TIRMALARA YARDIM
Yönetmeli~in 12 inci maddesi gere~ince Kollarca verilecek karara göre üyelerimize Kurum ad~na yazacaklar~~eserlere materyal toplamak üzere yurt içinde
ve yurt d~~~nda yapmak istedikleri seyahatler için yard~mlar yap~lmaktad~r. Bu
y~l içinde Yeni Ça~~Kolunun karariyle üyelerimizden Bay Hasan Ali Yücel'e K~r~m
Muharebesi hakk~nda haz~rlamakta oldu~u eser dolay~siyle Kudüs'e yapaca~~~
seyahat için 850 lira, üyelerimizden Prof. Tayyib Gökbilgin'le Bay Zeki Oral'a
Prof. Tayyib Gökbilgin'in haz~rlamakta oldu~u 859-890 tarihli Eyaleti Rum tahrir
defterleri hakk~ndaki esere materyal toplamak üzere Tokat ve Sivas dolaylar~nda
yapt~klar~~seyahatler için 1500 lira, üyelerimizden Prof. Ismail Hakk~~Uztu~çar~~ll'~un Osmanl~~tarihine ait materyalleri toplamak üzere Ankara'da Vak~flar Genel
Müdürlü~ü ar~ivlerinde yapt~~~~ara~t~rmalar için soo lira, üyelerimizden Prof.
Dr. ~inasi Altunda~'~n Yeniçeriler hakk~nda haz~rl~yaca~'~~esere Istanbul Kütüphanelerinde materyal toplamak üzere 300 lira yard~m yap~lm~~t~r. Bunlardan Prof.
Tayyib Gökbilgin seyahati hakk~nda Kurumumuza mufassal bir rapor vererek
elde etti~i çok dikkate ~ayan sonuçlar~~bildirmi~tir. Raporun bir sureti Yeni Ça~~
Koluna verilmi~tir.
UNESCO TÜRK/YE MILI,/ KOM~SYONUNDA
ÇAL~~MALAR
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil etmek üzere
Genel Kuruka seçilmi~~olan üyelerimizden Prof. Dr. Afet Inan 1955 çal~~malar~~
hakk~nda verdi~i raporda komitenin "Sosyal ve Manevi Ilimler" komisyonunda
bu komisyonun ba~kanl~~~na seçilmek suretiyle çal~~malara kat~ld~~~ n~, komisyon
raporunda UNESCO taraf~ndan yay~nlanmakta olan Bibliyografya Dergisine
Türk Tarih Kurumu yay~n listesinin de al~nmas~~hususunun teklif edildi~ini, ayn~~
zamanda iki y~l müddetle UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu
üyeli~ine seçildi~ini, Kayseri ~ifaiyesinin 750 inci y~l dönümü ile Sultan Hani
restorasyonu i~iyle UNESCO yu ilgilendirdi~ini bildirmi~tir.
KOL ÇALI~MALARI
Kollar~m~z Yönetim Kurulunca kendilerine havale edilen ilmi i~leri görmü~ler
ve mutat toplant~lar~n~~yaparak çal~~ma programlar~n~~ haz~rlam~~lard~r.
KÜTÜPHANE
Bu y~l içinde kütüphanemize 45 i sat~n al~nmak 243 ü mübadele ve hediye
yoliyle 289 cilt eser girmi~~ve ayr~ca bir mikrofilm sat~n al~nm~~t~r. Bundan ba~ka
192 si sat~n al~nmak, 351 mübadele ve hediye yoliyle 543 periyodik eser gelmi~tir.
Bütün bu eserlerin alfabetik, sistematik ve kitap adlar~na göre katalog fi~leri yaz~larak
yerlerine konmu~tur. Bu y~l içinde 640 kitap, 256 dergi, 4 gazete olmak üzere goo
eser ciltlenmi~, 42 tane eski cilt tamir edilmi~tir. Kütüphanemizin 1955 y~l~~sonundaki
kitap mevcudu, yazmalar, gazeteler, dergiler ve haritalar hariç, 32.408 cilde yükselmi~ti r.
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde aç~lm~~~olan kütüphanecilik Enstitüsüne
Ford vakf~~taraf~ndan gönderilmi~~olan Prof. Robert B. Downs Türkiye kütüphanelerinde yapt~~~~tetkikat sonunda Kurumumuzun kütüphanesini gerek kurulu~~
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ve gerekse idare bak~m~ndan çok be~enmi~, ayr~ca kütüphane müdürümüz Bayan
Mihin Eren'le konu~arak kendisinin bilgi ve çal~~malar~n~~ takdirle kar~~lam~~~oldu~undan, Ford vakf~n~n Amerika'da kütüphanecilik ihtisas~~yapmak üzere bir kaç
Türk kütüphanecisi için Prof. Downs emrine verdi~i burslardan bir tanesi kütüphane müdürümüz Mihin Eren'e tahsis edilmi~tir. Bayan Mihin Eren Temmuz
ay~~ içinde bir y~l kalmak üzere Amerika'n~n Michigan üniversitesine gitmi~tir.
Kendisinden hususi surette al~nan mektuplarda s~k~~bir programla çal~~t~~~~ve kurslardan çok ^faydaland~~~~anla~~lmaktad~r. Kütüphane Müdürümüzün kütüphanecilik alan~nda çok ileri olan Amerika'dan yeni bilgi ve metodlarla yurdumuza
dönece~ini ve bundan kütüphanemizin çok faydalanaca~~n~~ummaktay~z.
BASI MEV I
Geçen y~lki raporumuzda yeni binas~na ta~maca~~m haber verdi~imiz bas~mevimiz, bir bask~, bir de dizgi ve &küm makinesinin gelmesi üzerine May~s ay~~
içinde yeni binas~na naldederek faaliyete ba~lam~~t~r. Bir taraftan yeni binada
yeni makineler kurulurken, di~er taraftan Fakülte binas~ndaki eski makineler çal~~malar~na devam etmi~ler, bu suretle i~lerde bir aksama olmam~~t~r. Yeni gelen
makinelerle bas~mevimiz dü~ündü~ümüz kapasitenin dörtte birine ula~m~~,
yani eskiden 1,5-2 formadan ibaret olan günlük bask~~kapasitesi dört formaya
ç~km~~t~r. Yeni organizasyona i~çilerin al~~t~r~lmas~~ bir zaman i~i oldu~undan bas~mevimiz ancak y~l sonuna do~ru rasyonel bir çal~~ma devresine girmi~tir. 1955
y~l~n~n ayl~k forma bask~s~~bize bunu daha iyi gösterir: Ocakta 40,5, ~ubatta 44,
Martta 40, Nisanda 39, May~sta 36,5, Haziranda 51,5, Temmuzda 39, A~ustosta
35, Eylülde 47, Ekimde 69, Kas~mda 71,5, Aral~kta 8o forma.
Burada görüldü~ü üzere binaya ta~~nd~~~m~z May~s ay~ndan itibaren bir
kaç ayl~k bir duraklama sonunda Ekim ay~nda ba~lamak üzere kapasite bir misli
artm~~t~r. Aradaki chi~ulduklerin muhtelif sebepleri aras~nda metal s~k~nt~s~~çekilmesi ve muelliflerin tashihleri muntazaman gondermemeleri gibi sebepler de vard~r.
Fakat Metal geldikten ve muelliflerden tashihleri çabuk almak için baz~~ tedbirlere ba~vurulduktan sonra kapasite birden bire normale yukselmi~tir. 1956 y~l~~
ba~~ndan itibaren bas~mevi Cumartesi günleri çal~~mad~~~~halde verim 80-84 forma
aras~ndad~ r. Yeniden iki bask~~makinesinin akreditifi aç~lm~~~ve iki döküm makinesi
için de tahsis al~ nmak üzere Maliye'ye ba~~v~~rulmu~tur. 1956 y~l~~içinde bu makinelerimiz de gelirse bas~mevimiz ideal kapasitesinin yar~s~na yani günde 8 forma
bask~~ yapmak durumuna yükselecek, böylece bugün çok yüksek olan sabit
masraflar ayn~~kalmak ve 8-1 o i~çi ilave edilmek suretiyle verim bir naisline ç~km~~~
olaca~~ndan, hem maliyetler dü~ecek, hem de kâr elde edilecektir.
Bas~ mevinin 1955 y~l~~geliri geçen y~ldan 55.551 lira fazlasiyle 156.937
lira 71 kuru~ tur. Masraflar~m~z ise 140.668 lira 35 kuru~tur. Aradaki 16.269 lira
36 kuru~~bas~mevinin kar~~gibi gorürunekte ;se de 27.456 lira 7 kuru~~amortisman
ayr~ld~~~ ncian hakikatte 1955 y~ l~~b;lançosu ~~ ,o53 lira 99 kuru~~zararla kapanm~~~bulunmaktad~r. Bas~ mevinin bugüne kadar ay~rm~~~oldu~u amortisman miktar~~94.099 lira 74 kuru~tur. 1956 ba~~ndan itibaren i~çi ücretlerine % 40-90 nispetinde zam yap~lmas~na ra~men Ocak ay~~bilançosu ~imdilik 3800 lira bir kar
göstermektedir.
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KAZI LAR
Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun kabul etti~i ödeneklerle eski kaz~lar~m~zdan,
Kültepe, Side, Perge, Konya Karahöyü~ü ve Ergili'de kaz~lara devam edilmi~,
Karatepe'de restorasyon ve yay~n çal~~malar~, ~zmir dolaylar~nda tarih öncesi
ara~t~ rmalar~~ yap~lm~~ t~r. Bundan ba~ka Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi hesab~na
Antalya civar~ndaki Karain ma~aralar~nda ara~t~rmlar yapan Doçent Dr. K~l~ç
Kökten'e 1222 lira yard~m yap~lm~~t~r. Milli E~itim Bakanl~~~~bu y~ l da kaz~lar~m~za
para ve eleman vermek suretiyle yard~mlar~na devam etmi~tir. Bakanl~~~n bu
yak~n ilgisine huzurunuzda te~ekkür etmeyi vazife biliriz.
Yap~lan kaz~lar ve ara~t~ rmalar hakk~nda kaz~~ direktörlerinden ald~~~m~z
k~sa raporlar~~ sunuyoruz:
— Tarih öncesi ara~t~rmalar~ :
leyelerimizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji kürsü Profesörü Dr.
Muzaffer ~enyürek, Bayan E. ~enyürek ve Izmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Bay
Hakk~~ Gültekin'den müte~ekkil olan Türk Tarih Kurumu Kaz~~ Heyeti bu y~l da
Ege bölgesindeki ara~t~rmalar~na devam etmi~tir. Hâfirler elde ettikleri neticeler
hakk~nda bize a~a~~daki raporu verrni~lerdir:
"1954 y~l~ nda Türk Tarih Kurumu ad~na Izmir vilayetinin Menemen kazas~nda Helvac~köy yak~n~nda bulunan Höyikek'te kaz~~ yapt~~~ m~z esnada amelelerden biri Bozköy civar~nda da yine Höyticek ad~~ verilen bir yerin mevcut
oldu~unu bildirmi~ti. 29. VIII. 1955 günü Bozköy civar~nda yapt~~~m~z bir ara~t~rma burada da bir höyü~ün mevcut oldu~unu gösterdi°. Bilâhere burada bir
sondaj yapt~ k.
Bu y~l sadece Bozköy arazisi dahilinde bulunan Höyticek'te çal~~t~k. Bu yeni
Höyük Alia~a çiftli~inin takriben 6 kilometre, Kyme'nin 2 kilometre güneyinde ve
Menemen - Bergama ~osesinin takriben ~~ kilometre bat~s~nda bulunmaktad~r.
Bu yeni höyük Helvac~köy civar~ndaki höyü~ün (Helvac~köy - Höyücek) takriben
8 kilometre kuzey-bat~s~ndad~r.
Bozköy Höyiicek'te yapt~~~m~z kaz~da sat~htan itibaren 2 metre derinli~e
kadar indik ve
yap~~ kat~ na rastlad~ k. 2 metre derinli~e kadar sadece Truva I
kültürünü temsil eden tipik çanak çömlek parçalar~na tesadüf ettik. Yapm~~~oldu~umuz bu sondaj Bozköy'de bulunan Höyücek'in Truva kültürünü temsil etti~ini
ve Truva I devrinde terkedildi~ini göstermi~tir. Di~er taraftan Helvac~ köy yak~n~nda bulunan Höyiicek'in ara~t~r~lm~~~olan k~sm~~ en üstte Truva II kültürünün
ba~lang~c~na ait malzemeyi ve bunun hemen alt~nda Truva I kültürünü ihtiva
etmektedir'.
Heyet bu seyahat esnas~nda Bozköy ve daha sonra Urla civar~nda tetkik gezileri de yapm~~t~r."
I 29. VIII. 1955 günü yapt~~~m~z ve yar~ m gün süren bu geziye ~zmir Maarif
Müdürü yard~mc~lar~ndan Bay Halis Tüzüngüç te i~tirak etmi~tir.
2 1954 y~l~ nda Helvac~köy civar~ndaki höyü~ün güneyindeki zeytinlik içinde
bulunan ve daha muahhar ça~lara ait olmas~~ muhtemel olan çanak çömlek parçalar~~ için bak: Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulunun Y~ll~ k raporu, 1954,
5. 18.
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Kültepe - Kani," ve Kani~~karumu kaz~lar~ :
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ünün de i~ tirakiyle, Kurumumuz
ad~na yap~ lmakta olan Kültepe kaz~lar~ na üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'ün
ba~kanl~~~ ndaki heyet taraf~ ndan devam edilmi~tir. Karum'da geni~~
sahalar dahilinde tetkik edilen I b ve II yap~~ katlar~ndan ba~ ka, III ve IV. katlar üstünde,
daha geni~~ölçüde d~~rmak mümkün olmu~ tur. Mimarl~ k eserlerinin plan~
, küçük
buluntular~n zenginli~i bak~ m~ndan, Koloni devrinin ilk parlak safhasiyle (Kat:
II) k~ yaslanabilecek durumda olan I b kat~ , en az, II. kat kadar mamur ve zengin
bir ~ehri temsil etmektedir. Geni~~ve uzun odalardan terekküp eden bu binalar
daima caddelere veya ~ehrin meydanl ~ klar~ na aç~lmaktad ~r. Ço~unun iç te~kilat~,
kolayl~ kla tamamlanabilecek bir durumda, zaman~m~za intikal etmi~ tir. Mühim
bir k~sm~~ daha eski devirlerde soyulmu~~olmas~na ra~men, evlerin tabanlar~~
alt~ndaki mezarlara b~rak~ lan ölü hediyeleri bu devirde Anadolu'da hiçbir yerde görülmiyen bir zenginli~e emsal te~ kil etmektedir. Çe~itli tiplere giren madeni silahlar, tunç kaplar, hele alt~n - gümü~~süs e~yas~ndan ba~ka, ~ekli ve üstündeki kad~n
tanr~n~ n üslübu bak~m~ ndan tipik bir Hitit eseri olan alt ~
ndan damga mühür,
ince bir i~çili~in eseri olan ye~il ta~ tan hayvan heykelci~i, Büyük Hammurabi devriyle ça~da~~Hitit üslübunun ~aheserlerindendir. Ib kat~n ~ n kap ~ekilleri ve madeni
e~yas~~ne nispette artarsa, II. kat e~yasiyle olan ayr~l~klar~~da o nispette artmaktad~r.
Ço~u yaz~ l~~ olan bu bol malzemenin ~~~~~ nda, II. katla Ib aras~ ndaki farklar~n
sebebini ve bu ayr~l~~~ n meydana gelmesi için ikisi aras~ nda geçen zaman~n miktar~n~~ ve ayr~ ca II. ~ehri nihayete erdiren büyük tarihi hadise ile, Ib'yi yeniden
kurma~~~sa~l~ yan yeni vak~alar~ n mana ve ~ umulünü izah etmek, yani ilk Anadolu
tarihinin ba~lang~c~ nda cereyan etmi~~olan mühim olaylar~ n manas~
na nüfuz etmek
mümkün olacakt~r. Bu bak~ mdan Kani~ , beraber çal~~ mak zorunda olan arkeoloji
ve filoloji müntesiplerine, birbirlerini en çok takviye etmek imkân~n~~ bah~eden
bir kaz~~ merkezi halini alm~~ t~ r. Ali~ar~ n parlak safhas~~ karumun Ib kanyle ça~da~~
olan~d~ r. Orada karumun II. kat~~çok silik, zay~ ft~r.
Tabletleri tetkik etmi~~olan hafriyat dilcilerinden Dr. Kemal Balkan'~n raporundan iki yeni ar~ivin ke~fedildi ~i anla~~lmaktad~ r. Bunlaradanili-alim ve
o~lu Enna-suni'nin ar~ivi, vesikak~r~~ n~ n vuzuhu ve temiz üslübu bak~m~
ndan, Assuriu
tüccarlara mahsus di~er ar~ivler aras~ nda eherruniyetli bir yer i~gal etmektedir.
Di~er ar~ ivlerden de malüm olan ili-alim'in bu seneki vesikalar~~
onun Assur ~ehriyle
Kani~~aras~ nda gösterdi~i faaliyeti pek canl~~ bir ~ekilde tasvir etmektedir. Ar~iv
hukuki protokoller, ve nev'i ~ahs~ na mahsus bir kaç hukuki vesika ile, bilhassa de~er kazanmaktad~r. ~arabunuua'n~n ar~ ivi, yerli Anadolu halk~ndan olan
birinin, daha ziyade, Anadolu vatanda~ lariyle olan iktisadi ve ticari faaliyetini
tasvir etmektedir. Bunlar mevzuu bak ~m~ ndan, daha önceki kaz~larda elde edilmi~~
olan yerli Peruua, Galulu ve ~aktunuua ar~ivlerinin paralelidir. Ar~ iv, yerli isimler,
yerli halk takvimi ve hele yerli halk~ n içtimai durumu bak~m~ ndan k~ymetli vesikalar vermi~~bulunmaktad~ r. II. kattaki zarflar üstündeki silindir mühür bask~lar~ ndan, bilhassa yerli üslüba girenler i~çiliklerinin inceli~iyle temayuz etmekte
ve yerli tasvir sanat ~n~ n bütün hususiyetleriyle kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Bu kolleksiyona da dünyan~ n hiçbir muzesinde raslamak mümkün de~ildir.
2 -
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III. ve IV. katta tablet bulunm~ yaca~~, kesin olarak anla~~ lm~~ t~r. Bunlardaki
Hitit kaplan muayyen ~ekillere inhisar etmekte olup, lb - II. deki zenginli~i bulmak mümkün de~ildir. III. den IV.'e do~ru gittikçe azalan kap tipleri IV. de
basit ~ekillere inhisar etmektedir. IV. katta III. Ali~ar medeniyetinin elde yap~lm~~~
boya ile nak~~l~~ vazolar~~ pek çoktur. Bunlar~ n miktar~~ çarkta yap~lm~~~olanlar~n
say~s~na yakla~maktad~ r. Bu, bu sene tespit edilen mühim bir neticedir. III. tabaka,
her bak~mdan Il. ile IV. aras~ nda bir intikal safhas~n~~ temsil etmektedir.
Höyükte geni~~ölçüde çal~~mak imkan~ n~~ bulan heyetimiz, Anadolu tarihinin
ba~lang~ç devrine ait k~ymetli vesikalar ke~fetmi~ tir. Bunlar Chanire'~n, Winckler'in
ve nihayet Hrozny'nin bütün gayretlerine ra~men, Höyt~k'te ele geçirilen ilk kitabelerdir. Esasen çivi yaz~ l~~Anitta hançerinin ke~finden sonra, mana ve ehemmiyeti
birdenbire yeni bir safhaya giren höyü~ün bu nevi vesikalar~~ ortaya koyaca~~ndan
~üphe etmiyorduk. 1954. y~l~ nda büyük bir k~sm~~ meydana ç~kar~ lan ve Höyük'te
ikinci Hitit kat~n~~temsil eden saray~ n küçük odalar~ndan baz~ lar~~da tetkik edilmi~~
ve Anitta hançerinin bu saraya ait oldu~u iyice anla~~ lm~~ t~ r. Hançerin üstündeki
kitabe ve monümental binan~ n plan~, bu yap~ n~n bir saray oldu~undan ~üphe
ettirmemektedir. Höyü~ün tam merkezinde aç~ lan yeni bir ocakta ise, yine ikinci
Hitit kat~na ait olan yak~lm~~~büyük bir binan~n taban~~ üstünde Assurca tabletler
ke~fedildi. Bunlar~~yerinde tetkik eden Dr. K. Balkan'~n raporuna göre, bilhassa
bir tanesinin birinci s~ n~f tarihi bir vesika oldu~u anla~~lm~~ t~r. Bu vesika, tarihi
mahiyette olmak üzere, ~ imdiye Kadar Karum'da ve Höyuk'te bulunan vesikalar~ n ba~~nda gelmektedir. Bu, Mama k~ ral~~ taraf~ ndan Kani~~k~ral~~ War~ama'ya
gönderilmi~~bi mektuptur. Bunda Mama k~ ral~~ Kani~~k~ran ile evvelki bir mektupla~madan baz~~ f~kralar nakletmekte ve her iki k~ ral~ n peykleri olan di~er iki küçük
k~ral~ n kendileriyle olan münasebetlerini tasvir ve tahlil etmektedir. Mektupta,
bu iki k~ral~n di~er kom~ u k~ rallarla siyasi munasebetler kurduklar~~ ve hatta bunlardan birinin Mama k~rall~~~ n~ n bir k~sm~n~~ i~gal ve tahrip etti~i, canl~~ bir ~ekilde,
tasvir edilmektedir. Mektupta, War~ama'n~n babas~~ inat- zaman~ndaki Kani~~Mama k~rall~klar~~ aras~ ndaki munasebetlere de temas edilmektedir. Dostlu~u arzu
eden s~k~~~ k durumdaki Mama k~ ran, memleketleri aras~ nda kar~~l~kl~~ elçilerin
gönderilmesini de temenni etmektedir. Vesika, Kani~~tarihinin Assurgu tüccarlar~n
memleketi terketmesinden sonraki iki nesillik bir devresini ayd ~nlatmakta ve Anadolu'nun tarihi manzaras~na k~ymeti büyük bir ~~~ k serpmektedir. Bir daha böyle
bir vuzuhu ancak Hitit devri vesikalar~ nda görebilece~iz. Bu tablet bu devirde
yerli Anadolu k~rallar~~ aras~nda Assurcan~n kullan~ ld~~~ n~~ ispat eden fevkalade
bir ke~iftir. 56 sat~ r~~ ihtiva eden bu tablette Assur'lu tuccarlardan hiç bahsedilmemi~ tir. Vesikalardan ikisi yüksek bir rütbe sahibinin maiyetinde bulunan kimselerin isim listeleri mahiyetindedir. Isimler yerli ~ah~slara ait olup, ço~unun bulundu~u Anadolu ~ehirlerinin adlar~~ da kaydedilmi~ tir. Vesikan~ n sonunda metinde
adlar~~ geçen 4.0 ki~inin rabi-simmiltim (Merdiven büyü~ü) den en yüksek saray memurunun adamlar~~ oldu~u aç~kca zikredilmi~tir. Di~er Kültepe vesikalannda Anitta'n~n
da bu ünvan~~ ta~~d~~~~hat~rlan~ rsa, bu iki vesikan~n Kani~~k~ral~ n~n saray~na ait
oldu~u ve bu saray~ n da taraf~m~zdan ke~fedildi~i anla~~l~ r. K~ral mektubunun
ve di~er tabletlerin, e~lerine bugüne kadar Kültepe'den ba~ ka hiçbir yerde rastlanm~yan, büyük ocaklarla ~s~t~lan geni~~salonlar~, uzun - enli m~~statili odalar~,
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gömme iri küpleri, geni~~kap~lar~, kerpiç sedirleri, müteaddit küçük ocaklar~~bulunan geni~~bir binada bulundu~u gözönünde tutulursa, bu yap~y~~ "saray" olarak
adland~rmaktan ba~ka bir~ey dü~ünülemez. Bu saray da yak~lm~~t~ r. Megaronla
ça~da~~birinci Hitit kat~n~n büyük bir binas~, saray~n mühim bir k~sm~n~~ tahrip
etmek suretiyle in~a olunmu~tur.
Tepede daha derin tabakalarda, ba~ ka yerlerde çok az tan~nan, III. Ali~ar
medeniyetinin güzel eserlerinden ba~ ka, muayyen tabakalardan ç~kar~lan su mermerinden kad~n tanr~~ ve erkek tanr~~heykelcikleri, arslan kabartmal~~ idoller de
bulunmu~tur. III. Ali~ar medeniyeti Suriye'den ithal edilmi~~vesikalar~n yard~miyle do~ru bir ~ekilde tarihlenebilmekteciir. Ayr~ca III. Ali~ar'~, Ali~ar Ib'ye
ba~l~yan intikal safhas~~ da esasl~~ bir ~ekilde tetkik edilebilmektedir.
3 — 1955 Karatepe çal~~malar~~
1955 dönemi Karatepe kaz~, yay~n ve restorasyon faaliyeti ( ~~~~ nci mevsim)
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinin i~tirakiyle üyelerimizden Doç. Dr. U. Bahad~ r Alk~m, Doç. Dr. Halet
Çambel, Ark. Mim. Mahmut Akok, Ark. Yk. Mim. Lütfi C~zin, Dr. EvaMaria Bossert, Handan Alk~ m, Roma'daki Merkezi Restorasyon Enstitüsü uzmanlar~ndan Eliseo Zorzetto, yap~~teknisyeni Fehim Zeybek ve stajiyer yard~mc~~Cevdet
Kihtir'den murekkep bir heyet taraf~ndan ~~ Temmuz - ~~ Kas~m 1955 tarihleri
aras~nda geli~tirildi. Ayr~ ca Roma Restorasyon Enstitüsü idarecilerinden Bayan
Dr. Borelli de çal~~ma devresi sonlar~nda heyete kat~larak ihtisasa müteallik tetkiklerde bulundu. Hafriyat Direktörü Dr. U. B. Alk~m ve Restorasyon I~leri Ba~kan~~Dr. H. Çambel'den ald~~~m~z rapor özeti a~a~~dad~r:
a) Kaz~~ ve yay~n çal~~malar::
Bu konuya müteallik yap~lan i~leri birkaç madde halinde s~ral~yabiliriz:
Henüz ikmal edilmemi~~topografik i~lerin büyük bir k~sm~~tamamlanm~~ ;
Karatepe Kalesinin do~u yönünde Ceyhan nehrine do~ru sark~k yansurlar~~ birle~tiren bir d~~~surun kal~nt~lar~~ kesif orman içinde aç~lm~~ ;
Yukar~~ giri~e ç~kan rampa surunun bat~~ve kuzey - bat~~ imtidad~nda
3-3,5 m. kahnl~~u~daki duvar 170 m. kadar takip sondaj~~ile aç~lm~~ ;
Yukar~~ giri~~rampas~n~n te~kil etti~i d~~~sur ile yine bu kesimdeki iç sur
aras~nda ve bat~~yan - kap~n~n takriben 45 m. bat~s~ nda "megaron" planl~~
bir bina meydana ç~kar~lm~~t~r.
A~a~~~giri~in 6o m. kadar güney do~usuna rastl~yan kesimde sondaja
giri~ilmi~~ve burada kademevari önemli bir insan~n aç~lmas~na ba~lannu~ur.
Zirvedeki saray~n bat~~ hücrelerinin temel duvarlar~n~n alt~nda daha derin bir
kaz~~ameliyesine giri~ilerek Asitawa (n)dawa-s Karatepe'sinden (M.ö. VIII.
yüzy~l) daha önceki ça~a ait mimari bir kat~n duvar izleri tespit edilmi~,
bunlar~n da alt~nda bâkir kayaya i~lenmi~~birkaç basamak ile tesviye edilen
ayn~~kaya içine oyulmu~~birkaç direk deli~i meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu
suretle Karatepe'de üç iskan devresinin tespit edilmi~~bulunmas~~ gerek
tarihi ve gerek arkeolojik yeni meseleleri ortaya atmaktad~r. Gelecek mevsimlerdeki faaliyetimizi, bilhassa kaya mimarisi ile ilgili olan ve Karatepe'nin en eski kat~n~~te~kil eden bu üçüncü tabakan~n daha etrafl~~ bir ~ekilde
ayd~nlat~lmas~~üzerinde toplamaya çal~~aca~~z.
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b) Tayin için restorasyon çal~~malar~ :
~~. Yukar~~giri~e ait 6, a~a~~~giri~e ait 3 kap~~- arslan~~ve sfenks (ikisi Hitit
hiyeroglif yaz~tl~, biri Fenike yaz~ tl~ ) mevcut bütün parçalariyle yap~~t~r~lm~~~ve 20 den fazla bazalt ortostat kaidesi (bir k~sm~~Hitit hiyeroglif
ve Fenike yaz~tl~) birle~tirilerek yap~~ ur~ lmalan ikmal edilmi~tir.
2. Yukar~~giri~~geçidi ile yan hücrelerinin eski temelleri aç~larak çimento
harçl~~ ta~~duvarla asl~na uygun bir ~ekilde yeniden in~a edilmi~~ve bu suretle
temel üzerine rekzedilecek olan kabartmal~~ ve yaz~tl~~bazalt ortostadara,
ilerde çökmiyecek bir mesnet haz~rlanm~~t~r.
3 . Bundan önceki mevsimlerde birle~ tirilen 35 bazalt ortostat~n tamamlanmalar~~hitama erdirilerek mevcut bütün parçalar~~ ile yap~~t~r~lm~~t~r.
4 . Yukar~~giri~~yan odalar~n~n —as~rlar boyunca sel ve ya~mur sular~~ neticesinde— kay~p sürüklenmi~~olan ta~~dolgu dö~emesi restore edilmi~,
ayn~~giri~in geçit k~sm~n~n dö~emesinin de ta~~dolgu restorasyonuna ba~larum.~ t~r.
Yukar~~giri~e ç~kan rampa yolunun eski seyri tespit edildikten sonra bunun
restorasyonuna geçilmi~, takriben 400 ma-lük bir ta~~- toprak dolgusu
ile yol eski haline ifra~~edilmi~, Yukar~~giri~~rampa kulesinin mimari restorasyonuna ba~lanm~~t~r.
Yukar~~ve A~a~~~giri~e ait olup yap~~t~r~ lmalan ikmal edilen mimari skülptürlerden in situ olanlar~~yerlerine dikilmi~, in situ olm~yanlann bir k~sm~~
ise yap~ lan hesaplarla yerleri tespit edilerek d~~rmalar~~icabeden mahalle
rekzedilmi~lerdir.
Yukar~~giri~in bat~, güney ve güney - do~usuna rastl~yan bütün yamaç
boyunca yap~lan sondajlarda yeniden k~r~k bir çok yaz~tl~~ ve kabartmal~~
ortostat parçalar~~ ile kap~~- arslan~~parçalar~~bulunmu~tur. Yay~n için
bilhassa önemli olan baz~lann~~zikredelim: Fenike yaz~tl~~tanr~~heykelinin kar~n k~sm~ na ait büyücek bir parça, Fenike yaz~tl~~kap~~- arslan~na
ait büyük bir arka parças~, di~er bir kap~~- arslan~na ait kuyruk parças~,
Hitit hiyeroglif yand~~ kap~~- arslan~na ait müteaddit parçalar.
ii nci mevsim Karatepe çal~~malar~n~n kesin sonuçlara yakla~an bir geli~me
kaydetti~ini belirtmeliyiz."
4 — Side ve Perge kaz~lar~ :
1955 y~l~ nda gerek Side, gerek Perge'de 15 Eylülden 31 Ekime kadar çal~~~lm~~t~r. Side'de Ni~nfeum'un kaz~s~~tamamlanm~~t~r. Binan~n yan taraflar~nda
yap~lan ara~t~rmalarda yeni bir çok mimari parça elde etmek mümkün olmu~,
ayn~~zamanda bir hayli kitabe parças~~da ele geçirilmi~ tir. Bütün bu mimari parçalar ile hiç olmazsa ka~~ t üzerinde binan~ n bir restitüsyonunu yapabilece~imizi,
kitabe parçalar~~sayesinde ise binay~~tarihlendirebilece~imizi ümid ediyoruz.
Nimfeum civar~ndaki ara~t~rmalarda, yar~m daire ~eklinde bir sur kulesi
önünde üç tane tabii cesametin fevkinde , bir tpnesi iyi mahfuz kalm~~, kanad~~
Nike heykeli bulunmu~, fakat bunlar~n ait olduklar~~bina daha henüz meydana
ç~kardamam~~t~r. Bu yerin bat~s~ nda ise kitabeli bir kaide üzerinde bir mezar heykeli
bulunmu~tur.
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Bu sene Dr. Jale Inan'~n nezareti alt~ nda Side tiyatrosunun sahne binas~~kaz~lma~a ba~lanm~~, ta~~ y~~~nlar~ = azameti ve meydana ç~kan mermer parçalar~n
büyüklu~ü kar~~s~ nda buradaki ameliyeyi geni~~bir tran~e açma~a inhisar ettirmek
mecburiyeti has~l olmu~ tur. Bununla beraber fasadda bir kap~~ bulmak ve buradan
binan~ n içine girmek mümkün olmu~, bu suretle binan~n alt kat~= iyi durumda
oldu~u tespit edilmi~tir.
Side'nin iyi durumda olan kara surlar~~ Y. Mimar Mlibin Beken taraf~ndan
tetkik ve röleve edilmi~tir.
Perge'de Adnan Pekman'~n nezareti alt~nda yap~lan kaz~larda ~ehir kap~s~~
gerisindeki tak~n etraf~~ tamamile aç~lm~~ , bu taka ait yeni mimari parçalar elde
edildi~i gibi, yaz~ l~~ heykel kaideleri (bilhassa Nerva ve Matidia'n~n kaideleri) ve
baz~~ heykeller ke~fedilmi~ tir. Buradan büyük direkli caddenin kaz~s~na geçilmi~,
burada bulunan mimari parçalar, heykeller, ba~ lar ve kitabeler sayesinde bu k~s~mdaki kaz~ n~n ileride çok verimli olaca~~~hakk~nda bir fikir edinmek mümkün
olmu~tur.
5— Karahdyük kaz~s~ :
1953 y~l~ ndan beri Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi Orta Anadolu
Ara~t~ rma /stasyonu ve Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na yap~lmakta olan Konya Karahöyük hafriyat~na 1955 y~l~nda da devam
edilmi~~ve hafriyat 12.8.1955 tarihinde ba~ l~yarak 22.10.1955 tarihinde sona ermi~tir. Hafriyat Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve taraf~ mdan yürütülmü~tür. Ayr~ca kaz~ da Ankara Üniversitesi Arkeoloji Asistanlar~ ndan Dr. Yusuf Boysal, Dr. Baki
Ö~ün, Hititoloji Asistan~~ Hayri Ertem, desinatör Hüseyin Demiralp, Müzeler
Umum Mudürlü~ünden Arkeolog Nihal Dönmez, Ahmet Dönmez, Foto~rafç~~
Selahattin Oztartan, Ressam Fevzi Sar~~vazife alm~~lard~ r. Müzeler Umum Müdürlü~ünden Arkeolog Mahmut Akok höyü~ün topografik haritas~n~~ haz~rlamak
üzere on gün kadar höyükte çal~~m~~t~r.
1955 kaz~~ y~l~ nda höyü~ün zirvesinin kuzeye bakan yamac~~ ile kuzey ete~inde
ve höyuk d~~~nda kaz~~ yap~ lm~~t~r. Daha 1953 y~l~ nda zirvenin kuzey yamac~nda
ye~il renkte madeni curuf intiba~ n~~ veren kal~nt~lar kaz~~heyetimizin dikkat nazar~n~~
çekmi~~bulunuyordu. L çukuru olarak adland~rd~~~= bu sahada birinci tabakada
yap~ lan sondaj neticesinde mühim bir bina kar~~s~nda bulundu~umuz anla~~ld~.
Curufa benzer kal~nt~lar ~~ m. kal~nl~~~ ndaki kerpiç duvarlar~n yanm~~~bakiyelerini
te~kil etmekte idi. Kaz~n~n inki~af~~ neticesinde eski Hitit devrine ait oldukça iyi
muhafaza edilmi~~bir saray plan~~ elde edildi. Saray, bir avluya aç~ lan merkezi
bir salon etraf~nda odalardan m~irekkeptir ve Bo~azkoy'de Buyukkale'deki yap~lardan E binas~n~n plan~ na çok benzemekte ve o binan~n bir prototipini te~kil
etmektedir. Saray hafriyat~n~ n en önemli hususiyeti burada eski Hitit devrine ait
tarihlenebilen unik de~erde bir bulla kolleksiyonunun meydana ç~kar~lmas~d~r.
Bu kolleksiyon Bo~azköy'de ke~fedilen /mparatorl~~k devrine ait kolleksiyonun
ön safhas~n~~ te~ kil etmekte ve Imparatorluk devrinden önce Anadolu'da çok inki~af
etmi~~bir küçük sanat~n varl~~~n~~ ispat etmektedir. Bulla'lar~n ço~u damga mühurlerini ihtiva etmektedir. Bunlar~n ekserisi Bo~azköy'deki konik bullalardan
farkl~d~r ve kaplar~n muhteviyat~n~~ emniyet alt~nda bulundurmak için kaplar~n
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a~~z k~s~mlar~na yap~~t~r~ lan kil üzerine damgalanm~~t~ r. Mühürlenmi~~olan kaplardan bir tanesi kapak k~sm~~ ile birlikte iyi bir surette ele geçmi~ tir. Bu damga
mühür bask~lar~~Hititlere ait damga mühür sanat~ n~n çok erken bir safhas~n~~ te~kil
etti~i halde i~leni~~tarz~~ gayet itinal~d~r. Bo~azköy'deki kal~n hatlara mukabil
burada hatlar çok incedir. Bask~ lar~n d~~~kenarlanna göre hüküm verilecek
olursa mühürleri bak~m~ ndan Imparatorluk devrinde mevcut olm~yan baz~~ ~ekiller
Karahöyük'te görülmektedir. Say~s~~oldukça zengin olan bu kolleksiyonda bir
tek kubbeli mühürün izine rastlanmam~~t~ r. Sarayda bulla'lar üzerinde yüksek
kaliteli silindir mühür bask~lar~ na da rastlanm~~t~r. Bunlar aras~nda Eski Babil,
Syro - Hitit ve Kültepe üsl~:~bunda silindir mühür bask~lar~~ vard~r. Syro - Koloni
üslûbundaki mühür bask~s~n~~ ihtiva eden bulla Karahöyük saray~n~n tarihler~mesini
mümkün k~ lmaktad~r. Burada ilk defa olarak giyo~lu mühürler Kültepe tipi mühürlerle bir arada ayn~~ tabakada görülmektedir. Bu buluntuya göre Karahöyük'te
I. tabaka koloni ça~~ n~n son safhas~~ ile muas~ r olmak gerekecektir. Ayr~ca ikinci
tabakada da Kültepe tipinden bir ocak içinde Koloni ça~~n~n yerli Anadolu üshibuna ait bir silindir mühür bask~s~~ bir dokuma a~~rl~~~~üzerinde elde edilmi~tir
ki bu da ünik bir buluntudur. 1955 y~l~nda sat~ hta Kapadokya tipinden boyal~~
seramik parçalar~ na da rastlanm~~t~ r. Sarayda Syro - Hitit sanat üslûbuna ait
gerek i~leni~~ve gerekse tasvirler bak~m~ ndan müstesna de~erde bir mühürün orijinali bulunmu~ tur. Bu mühür Hitit küçük sanat~n~n en güzel eserlerindendir.
Tiskiewitz ve Ayd~ n mühürü olarak literatürde tan~ nan mühürler ile Berlin müzesi
VA 4882 ve Parrot taraf~ ndan Syria 28 de ne~ redilen Louvre mührü AO 20138
ayn~~ guruba aittir. Ad~~geçen mühürler tabakada elde edilmedikleri için ~imdiye
kadar kat'i bir tarihleme vermek mümkün olamam~~~ve Parrot taraf~ndan ikinci
binin ortalar~ na ve Imparatorluk devrinin ba~lar~ na tarihlenmekte idiler. Karahöyük'teki buluntu sayesinde bu mutena eserleri de koloni ça~~n~n son safhas~na
tarihlemek gerekecektir. Bu cihet Syro - Hitit tipindeki di~er mühürlerin de tarihlenmesi bak~m~ ndan yeni ip uçlar~~vermektedir.
Karahöyük'te birinci tabakada bulunan mühür bask~lar~~aras~nda Hitit hiyerogliflerine de rastlanm~~t~r. I. tabakan~ n tarihlenmesi sayesinde Hitit hiyerogliflerinin tarihini ~ imdiye kadar kat'i olarak bilinen tarihten iki yüz y~l kadar geriye
götürmek mümkün olmu~tur.
1955 y~l~ nda Karahöyük'te müteakip mimari tabakalar da ara~t~r~lm~~~ ve
C çukurunda üçüncü tabakaya kadar inilmi~ tir.
Karahöyük'te ilk tabakada Kültepe kültürü ile ça~da~~bir höyük kar~~s~nda
oldu~umuz ihtimali 1954 y~l~~ kaz~lar~~neticesinde oldukça kuvvetlenmi~ti. Höyü~ün vüs'ati gözönünde tutularak burada da höyü~ün d~~~nda ayn~~ tipten
bir ticaret kolonisi aramak gerekecekti. 1955 y~l~nda bu istikamette ilk sondajlar
yap~lm~~~ve höyü~ün güney-bat~s~ nda höyü~e tahminen yüz metre mesafeden
ba~lamak üzere 9 adet sondaj çukuru aç~lm~~t~ r. Bunlardan 6 s~~birkaç metre derinlige inildikten sonra ümitsizlige kap~ larak taraf~m~zdan terkedilmi~~ve tekrar doldurulmu~tur. Höyü~e en yak~ n mesafede bulunan üç sondaj çukuru üzerinde ~srar
edilmi~~ve bu çukurlarda 4 metre derinlikten sonra kültür kal~nt~lar~na rastlanm~~t~ r. Çukurlardan ikisinde 6 metre derinlikte Kültepe tipinde ta~~duvar kal~ nt~lar~~
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ile kar~~la~~lna~~ve bunlar~n yan~ nda tek renkli yüksek kaliteli Hitit seramik parçalar~~bulunmu~ tur. Bunun üzerine tarlalardan biri kiralanarak ve bir ekskavatör
temin edilmek suretiyle 20 X 20 eb'ad~ nda bir çukurda ilk kültür tabakas~na gelinceye kadar dolma toprak kald~r~lm~~t~ r. Gelecek y~ l bu çukurda tabaka hafriyat~~
yap~ lacakt~r.
En derin sayg~lar~ mla.
Türk Tarih Kurumu Üyesi ve
Konya Karahöyük Hafriyat~~Direktörü
PROF. SEDAT ALP

6-- Ergili kaz~s~~
Ergili Daskyleion kaz~s~~ çal~~malar~ na 1955 y~l~~ A~ustos ve Eylül aylar~ nda
Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~nda ~stanbul Arkeoloji Müzesinden Nezih
F~ratl~~ve Istanbul Universitesinden Dr. A~k~ dil Akarca ile devam edilmi~tir.
1954 y~l~ nda elde edilen Ahamenid bullalar~n~ n bulundu~u mahalde devam
eden çal~~malar s~ras~ nda yeniden bir miktar bulla elde edilmi~~ve dördüncü asra
ait ton nizam~nda güzel i~çilik gösteren mimari parçalara rastlanm~~ t~r. Ayr~ca
30 metre uzunlu~unda büyük ta~lardan meydana gelen bir duvar temeli ortaya
ç~kar~lm~~t~r. Böylece Xenophon taraf~ndan zikredilen saray~ n bir k~s~m temellerini elde etmek mümkün olmu~tur. Dar hudutlar aras~ nda tespit edilmi~~olan
bu sahada gelecek sene mezkür saraya ait mevcut kal~nt~lar~ n meydana ç~kar~lmas~ na çal~~~lacakt~r. Mevzuu bahis saray~n Yunan mimari tarz~ nda oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bununla beraber baz~~ Ahamenid hususiyetler arzedece~i de muhakkakt~r.
1954 y~l~ nda meydana ç~kar~ lm~~~olan güzel i~çilikteki duvar~ n Helenistik
devre ait ~ehir surunun bir parças~~oldu~u anla~~ lm~~~ve sur 40 metre boyunca
takip edilmi~ tir. Daskyleion ~ ehrinin en geç sartap Mitrobates zaman~nda, yani
Milattan önce 6 nc~~ asr~n sonunda in~a edilmi~~olan ~ehir duvar~~ da imtidad~~boyunca takip edilerek meydana ç~kar~lm~~t~r. ~ehrin muhtelif yerlerinde sondajlar
yap~ larak Daskyleion ~ehrinin eskili~i ve ihtiva etti~i kültür tabakalar~n~ n çe~itlili~i tetkik edilmi~ tir. Bugüne kadar ortaya ç~ kan kal~nt~ lar aras~nda Yunan ve
Ahamenid kültürleri d~~~ nda hiçbir esere rastlanmam~~ t~r. Daskyleion sözünün
Lidya'hlarla olan münasebeti bak~m~ndan bu sondajlar~~1956 y~l~nda ço~altmak
ve böylece bulma ihtimallerini artt~ rmak yerinde olacakt~r.
Ergili çal~~malar~~ 1956 y~l~ nda sona erdirilecektir.
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DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA
Türk Tarih Kurumu ile ona ba~l~~bulunan matbaan~n 1955 y~l~~bütçe hesaplar~, gelir ve gider kay~tlar~ , 10.3.1956 tarihinde musbit evrak üzerinde taraf~m~ zdan incelenmi~, var~lan sonuçlar a~a~~ da gösterilmi~tir:
Türk

Tarih Kurumu i~leri :

1— 1954 y~l~~ esas defteri kay~tlar~ na göre 1955 y~l~na devredilmesi icabeden:
Kr.
Lira
Kasa
Merkez Bankas~~
~~~Bankas~~
Bas~mevi cari hesab~~
K~ymetler
Muhtelif borçlular

4. 273
7
2.2
39.708 77
336.784 30
1.149.371 21
1 79 995 96

1.709.197 2 4
liran~n 1955 y~l~~hesaplar~ na aynen devir ve nakledildi~i görülmü~tür.
2- 1955 y~l~~ bütçesi 565. ~ oo lira olarak tahmin olunmu~ ; buna mukabil
617 . 083,91 lira tahsil edilmi~tir.
Gelir bütçesinde fazla has~ lât elde edilen k~s~ mlar:
Üye aidat~~
Yay~n geliri
Di~er gelirler
olmak üzere

56 00
22.319 92
780 16
23.156 08

lirad~ r.
Tahminden noksan olan k~s~ mlar ise:
Atatürk vakf~~

5 • 704 75

Faizler

264 59

Bas~mevi geliri

102 83
6.072 17

lirad~r.
Genel Kurul taraf~ ndan 565.100 lira olarak kabul edilen 1955 y~l~~gelir gider
butçeleri, Kurum tasarruflar~ ndan 34.900 lira eklenerek, 600.000 liraya ç~kar~lm~~t~r.
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Gider bütçesinin a~a~~da gösterilen:
Memur ayl~ klar~~
Uzman ayl~klar~~
Sigorta primleri

13.000
12.000
2.500

Tazminat ve ikramiyeler

5.500

Tedavi masraflar~~

1.000
34.000

bölumlerinden 34.000 lira indirilmi~~ve
Telif, tercüme
Demirba~~ve tesisat
In~aat

5.000
20.000
30.000

Paras~z da~~t~m
Sat~~~iskontolar~~

5.000

Elbise ayakkab~~ bedelleri
Turlu giderler

1.000

bölümlerine eklenmi~tir.

7.000

900

68 . goo

3— Bundan ba~ka: y~ l sonunda kifayetsizlikleri görülen baz~~fas~l ve maddeler
için a~a~~da mufredat~~ yaz~l~~ maddelerden :
Ilmi ara~t~ rmalar
6 . 000
Kongre ve sergiler
2.500
Maliyet zararlar~~
4.000
Sat~~~iskontolar~~
3.000
Bask~~malzemesi
15.000
lira indirilerek, ~u maddelere:
Telif, tercüme
Ciltleme masraflar~~
In~aat
Kaz~~ ve istik~af
Genel Kurul ve Kollar~ n giderleri
Memur ayl~klar~~
Uzman ayl~klar~~
Turlu giderler
lira eklenmi~tir.

30.500

1.000
5.000
5.000
10.000
2.500
5.000
1.000
1.000
30.500

Muhtelif bölümleri aras~ nda yap~ lan münakalelerle 600.000 liraya bali~~olan
1955 y~l~~ gider bütçesinden 563.263,93 lira sarf edilerek 36.736,07 lira tasarruf
Olundu~u görülmu~tür.
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1955 y~l~~ avans bakiyesi 50.456,03 lirad~r. Avans olarak verilen paralar~n
mahsup i~lerinin gere~i gibi yap~lmakta oldu~u görülmü~tür. Ancak bu hesap
müfredat~~ aras~nda bulunan:
Merhum Remzi O~uz'a ait olan too liran~ n, bas~lmakta olan kitab~ndan
mahsubunun yap~laca~~~Ba~sekreter taraf~ndan ifade edilmi~tir.
2) Geçen y~ lki Denetleme Kurulu raporunda belirtildi~i üzere, Mükrimin
Halil Y~nanç'~n üzerinde görülen 4.249,99 liran~ n tasf~yesi hakkmda Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdi~i yetki üzerine i~i tetkik için te~kil olunan özel bir
komisyonca keyfiyetin incelendi~i ve bu hususta Genel Kurula malûmat verilece~i
Ba~sekreter taraf~ ndan ifade edilmi~tir.
1954 y~l~~ Denetleme raporumuzun 5 nci madesinde zikredilen ve tasfiye
edilmesi temenni olunan borçlu hesaplarda mukayyet:
Berrak Kitapevi
Güstav Fok
Varo~lu Yay~nevi
Mimar Pronin
Zihni Ta~k~ran

to6

61

2.242

12

769
168
805

01

07

4 .o90
liran~ n terkini veya takip ve tahsili teklif edilmi~~olmas~na ra~men henüz bir tasfiye
yap~ lmad~~~~görülmü~tür. Bu y~ l da ayn~~dileklerimizi tekrar ederiz.
1954 y~l~~Denetleme Kurulu raporunun 6 nc~~maddesinde:
(6— Türk Tarih Kurumu kitapl~~~ na 1953 y~l~~ ba~~ndan 1954 y~l~~sonuna
kadar muhtelif suretlerle idhal edilmi~~olan eserlerin k~ymeti, Kurum hesaplar~na
intikal ettirilmi~~ise de, 1931 y~l~~ ba~~ndan 1952 senesi sonuna kadar bu kitapl~~a
konulmu~~olan eserlerin ve ciltlerinin k~ ymeti hesap harici kalm~~~oldu~u anla~~lSillogos ve Tarih Encumeni kütuphanelerinden nuidevver eserler de bu
meyandad~r. Bu mühim ve muazzam k~ ymetin hesap harici bulundurulmas~~ do~ru
olam~yaca~~ndan, te~kil olunacak mutehass~s bir heyet marifetiyle yukar~da bahsolunan devrede klitüphaneye al~nm~~~ve ciltlettirilmi~~olan eserler k~ymetlendirilmek suretiyle bali~i Kurum k~ymetler hesab~na nakil ve kaydedilmelidir.
Telif ve tercüme suretiyle, bedelleri odenerek al~nm~~~ve hesap harici kalm~~~
olan ve müfredat listesi Ba~sekreterlikte bulundu~u anla~~lan eserler dahi k~ymetler
hesab~na intikal ett;rilmelidir.
Bütün bu eserlerin, müfredat itibariyle, kitapl~ k defterinde kay~tl~~bulundu~u
anla~~lm~~t~ r.)
Bu hususa ait dileklerimizi tekrar etmekte fayda mülâhaza ediyoruz.
Yine geçen y~ lki raporumuzun 8 nci maddesindeki Kurum e~ya anbar~nda
mevcut malzemenin sene sonunda bir heyet marifetiyle tadât ve tespit olunarak,
bulunan miktarlar~ n muhasebe kartlariyle kar~~la~t~r~ lmas~n~n gerekti~i ifade
edilmi~ ti. Tespit keyfiyetinin yeni matbaa anbar~ na nakledildikten sonra matbaaca
ikmal edilmi~~oldu~u, fakat Kurum muhasebe kay~ tlar~na intibak~n henüz yaptlmad~~~~anla~~lm~~t~r. Bu intibak~n bir an önce yap~lmas~n~n faydal~~ olaca~~~kanaatindeyiz.
13•Ilet~n C. XXI, 23
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Türk Tarih Kurumu Bastmevi i~leri:
13-- 1955 y~l~~bilânçosunda kay~ tl~~ k~ymetler tutar~~449.206, 20 lira olup 1956
y~l~na aynen devredildi~i ve bas~mevinin bu y~lki i~lerinden 11.053,99 lira zarar
vukua geldi~i görülmü~tür.
9— 1954 y~l~nda oldu~u gibi bu y~l da, matbaa has~lat~ndan 27.456,07 lira
amortisman ayr~lm~~~oldu~u memnunlukla görülmü~tür. Matbaan~n amortisman~n~n
Kurum hesab~na intikali ve matbaa için lüzumlu gördü~ümüz mutedavil sermayenin
verilmesi hakk~ nda geçen y~l raporumuzda belirtti~imiz dileklerimizi bu y~l da
aynen tekrar etmek isteriz. Kurumu mü~külâta u~ratmamak için mütedavil sermayenin birden veril~niyerek her y~ l bütçeye bir miktar ödenek koymak ve belirli
müddet içinde ikmal edilmek üzere senelere taksim edilmesi uygun olaca~~~dü~üncesindeyiz.
,o— Her y~l oldu~u gibi, bu y~l yap~lan inceleme esnas~nda da gerek Kurum,
gerek matbaa muhasebe kay~tlar~~ çok muntazam, itinal~~bulunmu~~ve vesikalar~r~~
muhafaza ve tertibinde gösterilen dikkat ayr~ ca takdiri calip bulunmu~tur. Bu
hususta fevkalade gayret ve mesai sarfeden Ba~sekreter'e ve Muhasebeci'ye te~ekkür
eder, Genel Kurulun takdirine arzederiz. Sayg~lar~m~zIa.
F. ovum<
T. T. K. Üyesi

H. A. YÜCEL
T. T. K. üyesi
PROF. H. S. SELEN
(bulunamam~~t~r)

F. ERCIYE~~
Merkez Bankas~~
Banknot Matbaas~~Müdürü
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BILANÇOSU
Pasif

Aktif
2.512 27
40 .533 50

Kasa

Kurumun tasarrufu

1.633.119 32

Bankalar

Emlâk-Kredi Bank.

20.000 00

824 73

Amortisman

889 20

Cari hesap

Aboneler

277 56

K~ymetler

Muhtelif alacakl~lar

39.708 77
336.784 30
1.149.371 21

Merkez
15

3.711 77

488.083 74 Bas~mevi binas~~
556.253 10 Kitap anbari

I~~bankas~~

50.000 00

63.402 13 Malzeme anbari
26.073 59 Kütüphane

Gelir vergisi

1.119 39

14.583 65 Demirba~~
995 00 Telif - tercüme
179.99596 Muhtelif borçlular
34.582 29 Bas~lmakta olan eserler
54. 22 5 40 Kitapçllar
40.732 24 Muhtelif
50.456 03 Avanslar
1.709.197

24

Yekün

MUHASEBEC~~

S. HONzt,

1.709.197 24
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TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI 1955 TAKV~ M YILI
BILANÇOSU
Aktif
Pasif
4- 246 95
18.912 88

Kasa

Türk Tarih Kurumu

Anbar

Can hesap 5.139,76

57.345 55

Mü~teriler

Tesisat

Demirba~~

Muhtelif alacakl~ lar

112.421 98

Yekün

449.206 28

348 « 489

11

9.157 8o
11 . 053

99

449.206 28

336.784 30

331.644,54

Muhtelif borçlular
Zarar

31. I 2 . 1955
MUHASEBEC~~

S. HÜNEL

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVININ 1955 TAKVIM YILI
KAR VE ZARAR TABLOSU
Giderler
38
32
83
97
07

Gelirler

Ücretler
Fazla mesai
Tazminat ve ikramiyeler
Y~pranma zamm~~
Amortisman
38 I~letme masraflar~~
lo Muamele vergisi
59 ~ htiyarl~k sigortas~~
1.729 27 Hastal~k sigortas~~
432 51 Kaza sigortas~~

91 • 448
4• 944
~~.981
600
27.456
21.271
4.801
3.458

168.124 42

Dölcum ücretleri
Küçük ve parakende i~ler
Bask~~ i~leri
Muhtelif gelirler
Gelir yekünu
Zarar

Yekün

31.12. 1955
MUHASEBE Ci
S. HÜNEL

570
65
3 5
0 17
:2
:4
129.669 13
132 72
157.070 43
11.053 99

168.124 42
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BE~INCI TÜRK TARIH KONGRESI
V. Türk Tarih Kongresi Türk Tarih Kurumu'nun 25 inci y~l dönümüne rastlwan 12 Nisan 1956 Per~embe günü toplanm~~~ve 17 Nisan 1956 gününe kadar
6 gün devam etmi~tir.
Kongre 12 Nisan 1956 Per~embe günü saat 1 0,30 da Maarif Vekili Prof. Ahmet
C~zel'in bir söyleviyle aç~lm~~~ve bunu Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. ~emsedclin
Günaltay'~n Kurum'un 25 y~ll~k çal~~malar~n~~özetliyen bir söylevi takip etmi~tir.
Daha sonra Üniversitelerle yerli ve yabanc~~ilim ve kültür kurullar~n~n temsilcileri taraf~ndan mesajlar okunmu~tur. Münster Üniversitesi Profesörlerinden
Dr. G. Jâschke "Büyük Inkilâpc~~ve Diplomat Atatürk" ba~l~~~n~~ ta~~yan tebli~ini
bizzat ve Türkçe olarak okuduktan sonra Kongrenin ö~leden önceki Genel toplant~s~~ sona ermi~tir.
Ö~leden sonra Seksiyonlar~n çal~~malar~~ ba~lam~~t~r. Kongre dört Seksiyon
halinde çal~~m~~t~r, bunlar: Eski Anadolu ve On-Asya Seksiyonu, Orta-Asya ve
Orta-Ça~~Türk ve Türkiye Tarihi Seksiyonu, Osmanl~~Tarihi Seksiyonu, Türkiye
Cumhuriyeti ve Inkilâp Tarihi Seksiyonudur.
Kongreye, 15 i yabanc~~ilim adamlar~na ait olmak üzere, 96 tebli~~sunulmustur.
Gerek çe~itlilik ve gerekse muhteva bak~m~ndan bu tebli~ler çok ilgi çekti~i gibi,
Kongrenin organizasyonu da Kongreyi takip edenlerin takdirlerine mazhar olmu~tur. Kongre 17 Nisan sal~~günü Genel Sekreter Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n
Kongre çal~~malar~n~~özetliyen bir söylevi ile sona ermi~tir.
V. Türk Tarih Kongresine sunulmu~~olan tebli~ler di~er Kongrelerde oldu~u
gibi bir kitap halinde yay~nlanacakt~r.

