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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1955 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurtununun 1955 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~~29 Nisan 1955
Cuma günü saat to 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~~, ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~~ndan Genel Kurul Ba~kanl~k divam seçimine geçihni~tir. Aç~k oyla yap~lan seçimle Genel Kurul Ba~kanl~~~na Prof. Muzaffer Göker,
Ikinci Ba~kanl~~a Tevfik B~y~kl~o~lu, Sekreterlildere Prof. Dr. Tahsin özgüç ve
Doçent Dr. Bahad~r Alk~m seçilmi~lerdir.
Birinci oturum Prof. Muzaffer Göker'in Ba~kanl~~~nda aç~lm~~, Yönetim Kurulunun 1954 y~l~~ çal~~ma raporiyle Denetleme Kurulu raporu okunduktan sonra
Ba~kan raporlar üzerinde konu~mak isteyenlere söz vermi~tir.
Ilk sözü alan Prof. Halil Demircio~lu, raporlar~n haz~rlan~~~ tarz~n~~takdirle
kar~~lad~~~n~~söyledikten sonra bütçe y~l~na temas etmi~~ve Genel Kurul taraf~ndan
yeni bütçenin kabülüne kadar geçen birkaç ayl~k bir zaman içinde bütçesiz sarfiyat
yap~lmak zarureti has~l oldu~unu, bunun için bütçe y~l~n~n Genel Kurulu takip
eden aydan ba~lamas~n~n yerinde olaca~~n~, borçlu hesaplarda görülen ve tahsili
mümkün olmay~p y~llardan beri devreden alacaklar~n da kay~tlar~n~n silinmesi yoluna
gidilmesini, Bas~mevinin bir döner sermaye ile i~letilmesi gerekti~ini beyan etmi~tir.
Prof. Hikmet Bayur, Kurum kitapl~~~na yeter derecede kitap sat~n al~nmad~~~n~~; Prof. Muzaffer ~enyürek, Milletleraras~~kongrelere kat~lan üyelerin bu kongrelerde okuduklar~~ tebli~lerin de rapora konmas~~gerekti~ini; Prof. Osman Turan,
Orta Ça~~Kolu kararlar~n~n Yönetim Kurulunca yerine getirilmemi~~oldu~unu;
Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Kurum kitapl~~~na gelen kitaplar~n bir sirkülerle üyelere bildirilmesini,kitap sat~n alma i~inin de bir te~kilâta ba~lanmas~n~ ; Bay Faik Re~id
Unat, kitap alma i~inde UNESCO kuponlar~ndan faydalan~lmas~n~ ; Doçent Afif
Erzen Belleten'in çok gecikti~ini beyan ettiler.
Yönetim Kurulu ad~na Genelsekreter Prof. Ekrem Akurgal ve Ba~sekreter
Ulu~~I~demir tenkit ve temennilere birer birer cevap verdiler.
Ba~ka söz isteyen olmad~~~ndan Ba~kan Yönetim ve Denetleme Kurullar~~
raporlarnu oya koydu, her iki rapor oy birli~i ile kabul edilerek Yönetim Kurulu
ibra edildi.
Daha sonra bütçeyi inceleyecek komisyon seçilerek birinci oturuma son verildi.
~kinci oturum ö~leden sonra saat ~~6'da Ba~kan Prof. Muzaffer Göker'in Ba~kanl~~~nda aç~ld~.
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Yönetim Kurulu tekliflerinin görü~ ülmesine ba~land~~ve ~unlara karar verildi:
Kollar Yönetmeli~inin 12 nei maddesine eklenmesi teklif edilen ilmi ara~t~rmalara yap~lacak yard~mlar hakk~ndaki f~kralar okundu: Tart~~ malardan sonra
özel bir komisyon taraf~ ndan incelenerek gelecek Genel Kurula getirilmesine karar
verildi.
Yeni Ça~~Kolundan gelen ve "Türk Tarihi Ar~ ivi" ad~~ alt~ nda bir derginin ç~kar~lmas~ na dair bulunan teklif üzerinde uzun tart~~malar olduktan sonra
Yeni Ça~~Kolu taraf~ ndan Yönetim Kurulunun teklifi dairesinde bir vesikalar dergisinin ç~kar~lmas~na ço~unlukla karar verildi.
12 Nisan 1956 da Kurumun 25 inci kurulu~~y~l dönümü münasebetiyle
V. Türk Tarih Kongresinin toplanmas~ na oy birli~i ile karar verildi.
4-11 Eylül 1955 de Roma'da toplanacak olan Milletleraras~~ X. Tarihi
ilimler Kongresine Yeni Ça~~Kolundan iki, Orta ve Eski Ça~~Kollar~ndan da birer
ki~inin Kurum ad~na kat~lmas~na oy birli~i ile karar verildi.
~~~ -18 Temmuz 1955 de Istanbul'da toplanacak olan IV. Türk Co~rafya
Kurumu Kongresine Kollar taraf~ ndan seçilecek birkaç delege ile i~ tirak edilmesine
karar verildi.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil etmek
üzere Prof. Dr. Afet Inan ço~unlukla seçildi.
Bundan sonra Yönetim ve denetleme Kurullariyle Haysiyet Divan~~seçimine
geçildi.
Yönetim Kuruluna Ord. Prof. ~emseddin Günaltay, Prof. Dr. Sedat Alp,
Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Cavit Baysun, Prof. Dr. Cemal Tukin, Bay Faik
Re~it Unat ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal,
Denetleme Kuruluna, Prof. Dr. Hamit Sadi Selen, Bayan Fakihe Öymen
ve Bay Hasan Ali Yücel,
Haysiyet Divan~ na Prof. Hikmet Bayur, Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~ ,
Prof. Dr. Afet Inan, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Prof. Dr. Süheyl Onver seçildiler.
Vakit geçmi~~oldu~undan 30 Nisan Cumartesi günü saat 10,30 da toplan~lmak
üzere oturuma son verildi.
üçüncü oturum 30 Nisan 1955 Cumartesi günü saat 10.30 da Ba~kan Prof.
Muzaffer Göker'in Ba~kanl~~~ nda aç~ld~. Ço~unluk oldu~undan bütçenin müzakeresine geçildi ve Komisyonca teklif edilen ~ ekilde aynen kabul edildi.
Bundan sonra üye tekliflerine geçilerek ~unlara karar verildi:
~~ ) Kurum üyelerinin biyografilerinden mürekkep bir dosyan ~ n haz~rlanmas~na,
Ölmü~~olan üyelerin biyografilerinin Belletende yay~nlanmas~na,
Belleten için bir yönetmelik haz~rlamak üzere Prof. Halil Demircio~lu,
Faik Re~id Unat, Prof. Enver Ziya Karal ve Prof. ~inasi Alt~nda~'dan mürekkep
bir komisyonun seçilmesine,
Ölmü~~olan üyelerin adlar~n~n do~um ve ölüm tarihleriyle birlikte y~ll~k
rapora konmas~ na,
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Sinan monogra~ isinin biran evvel ne~rini temine Yeni Ça~~Kolunun memur
edilmesine,
Merhum Tevfik Yal~ner'den kalan avans borcunun terkini için Yönetim
Kuruluna yetki verilmesine.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir ~ey kalmad~~~ndan Ba~kan oturuma son verdi.
Genel Kurula sunulan Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~ n raporlar~~ a~a~~dad~r:

TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1954 YILI
ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Kurumumuzun 1954 y~l~~ çal~~malar~ na ait raporumuzu yüksek kat~n~za
sunuyoruz:
MALI DURUM
Kurumumuzun 1954 y~ l ~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
A—GEL~RLER

Bölüm
~~
2

3
4
5
6
7

Gelirin Cinsi

Bütçeye konan
Lira
K.

Tahsil olunan
K.
Lira

Geçen y~ldan devir
Hükumet yard~m~~
Atatürk tesisi
Üye aidat~~
Yay~ n sat~~lar~~
Turlu gelirler
Kar~~l~klar

112.142
90.000
25o.000
too
25.000
6.00 ~~
50.000

09

112.142
90.000
309.224
114
30.452

05
-26

—

4-554
50.000

42
—

533.243

09

596.486

82

TOPLAM

09

B—GIDERLER

Bölüm
~~
2

3
4
5

Giderin cinsi
Görevli giderleri
Idari giderler
Bilimsel giderler
Yat~r~ mlar
Yay~ n zararlar~~
TOPLAM

Bütçeye konan
Lira
K.

Harcanan
Lira
K.

113.800

102.491
8.239
145.863

12.443
147.000

67
15
91

101.351

71

50.000

—

34.058

93

533.243

--

392.005

37

210.000
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Böylece gelirlerimiz giderlerimizden 204.481 lira 45 kuru~~fazla olmu~~ve bu
fazlal~k Kurum tasarruflar~na al~nm~~t~r.
YAYIN I~LERI
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
~ — IBN-i KEMAL : Tevarih-i
Osman (t~bk~~ bas~m).
RE~AT KAYNAR : Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat.
DOÇ. DR. MEHMET ALTAY KOYMEN : Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi
II. cilt Ikinci Imparatorluk devri.
Tarihte ve Bugün ~amanizm.
Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve vesikalar.
PROF. DR. OSMAN TURAN: Istanbul'un fethinden önce yaz~lm~~~tarihi takvimler.
ORD. PROF. ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~Tarihi III. Cilt, 2. kISIM.
PROF. DR. HALIL INALCIK : Arvanid Sancak~~Tahrir Defteri.
Belleten say~ : 67-71.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r.:
— TEVFIK BIYIKLIOÖLU : Trakya'da Milli Mücadele.
ALI FUAT TÜRKGELD~~: Maruf simalar.
AGÂH SIRRI LEVENT : Gezzavat-~~Gazi Mihal.
ALI FUAT TÜRKGELD~~: Mesail-i Mühimme-i Siyasiye.
Bu y~l içinde ~u eser Kurum yay~nlar~~aras~ nda bas~lmak üzere sat~n al~nm~~t~r:
— SAM~~OZERD~M : Atatürk için yaz~lm~~~yaz~lar bibliyografyas~.
ABDÜLKADIR INAN:

PROF. DR. HALIL 1NALCIK :

SINAN MONOGRAFISI
Uzun y~llardan beri haz~rlanmas~na devam edilen Sinan monografisinin biran
önce yay~nlanmas~~için Türkiye Emlak Kredi Bankas~~Kurumumuz emrine 50.000
lira ay~rm~~t~r. Eserin en mühim k~sm~n~~te~kil eden plan ve fotograflar~n Tifdurukla
bas~lmas~na karar verilmi~~ve Yap~~Kredi Bankas~~taraf~ndan Istanbul'da kurulmakta
olan Tifduruk matbaasiyle temaslara ba~lanm~~, luzumlu ka~~d~n d~~ar~dan getirtilebilmesi için de te~ebbüse geçilmi~tir.
Kurum Bas~mevinde bas~lacak olan metin k~sm~~haz~r olunca onun da bask~s~na ba~lanacakt~r. Bu y~l içinde Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen yeniden 6 plan
ve röltiveyi tamaml~yarak Kuruma vermi~tir.
COLUMBIA ÜNIVERSITESININ 200 ÜNCÜ YIL DONÜMÜ
MÜNASEBETIYLE AÇILAN SERGI VE YAPILAN TÖREN
Geçen y~lki raporumuzda aç~klad~~~m~z üzere Amerika'n~n en büyük üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesinin kurulu~unun 200 üncü y~l dönümü
vesilesiyle Kurumumuzca 1954y~l~~içinde yap~lacak yay~n ve törenler için kurulan
komisyon çizdi~i program içinde çal~~malar~na devam ederek Amerikan Haberler
Bürosunun yard~miyle 28 Kas~m 1954 tarihinde Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde
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Columbia Üniversitesinin gönderdi~i foto~raflarla "Insanl~~~n Bilgi Edir~me ve Bunu
Serbestçe Kullanma Hürriyeti" ad~~alt~nda bir sergi açt~~~~gibi, 5 Aral~k 1954 tarihinde de ayn~~Fakültede bir toplant~~yap~lm~~t~r. Bu toplant~y~~Kurum ad~na Genelsekreter Prof. Dr. Ekrem Alcurgal açm~~, ondan sonra Prof. Yavuz Abadan, Prof.
Necati Akder ve Prof. ~ükrü Esmer birer konu~ma yapnu~lard~r. Sergi ayd~nlar aras~nda büyük bir ilgi uyand~rm~~~ve gazetelerde ne~riyat yap~lmas~na vesile olmu~tur.
MILLETLERARASI KONGRELER
XXIII. ~arkiyatyslar Kongresi:
21-28 A~ustos 1954 de Ingiltere'nin Cambridge ~ehrinde toplanm~~~olan XXIII.
Milletleraras~~ ~arkiyatç~lar kongresine Kurumumuz ad~na üç arkada~~m~z katilm~~lard~r. Bunlardan Prof. Dr. Sedat Alp, Kültepe vesikalar~ndanberi eski Anadolu'da birçok has adlar~n ve Appelatifierin te~kiline yarayan ve çe~itli formlar arzeden
-n- te~killeri, Prof. Dr. Osman Turan Orta Ça~~Türkleri aras~nda dünya hâkimiyeti ülküsü, Bay Faik Re~it Unat da, Ne~ri tarihi üzerindeki çal~~malar hakk~nda
birer tebli~~okumu~lard~r.

X. Bizans Tetkikleri kongresi:
15-21 Eylül 1955 de Istanbul'da toplanacak olan Milletleraras~~X. Bizans
Tetkikleri kongresine bütün üyelerimiz davet edilmi~~bulunuyor. Kongrenin memleketimizde ve Bizans medeniyetinin merkezi olan Istanbul'da toplanm~~~olmas~n~n
önemi gözönünde bulundurularak, bu kongreye büyük ölçüde i~tirakimiz gerekmektedir. Kurumumuz kongre üyelerine da~~ t~lmak üzere Türk Tarih Kurumu'nun
son 20 y~ll~k çal~~malar~~hakk~nda yabanc~~dilde bir büro~ür haz~rl~yaca~~~gibi,
Kurumumuz taraf~ndan aç~lm~~~olan Region ~ehrinin kongre üyelerine gösterilebillesi için kaz~~yerinin temizlenmesi maksadiyle tertip komitesi emrine !000 lira ay~rm~~~bulunmaktad~ r. Kongre esnas~nda Edebiyat Fakültesinde Kurum yay~nlar~ndan
mürekkep bir sergi haz~rlanacak ve %25 iskonio ile kitap sat~lacakt~r.
V. Onomastioues ve X. Tarihi Ilimler kongreleri :
12-15 Nisan 1955 de Salamanca'da toplanacak olan Onomastiques kongresiyle
4-1 ~~Eylül 1955 de Roma'da toplanacak X. Milletleraras~~Tarihi Ilimler kongrelelerine de davet edilmi~~bulunuyoruz. Keyfiyet kollara yaz~lm~~~ve tarihi pek yak~n
olan Salamanca Kongresine yaln~z Yeniça~~kolundan Prof. Dr. Halil Inalc~k talip
oldu~undan arkada~~m~z~n bu kongreye kat~lmas~n~~Yönetim Kurulunun da uygun
bulmu~tur. Prof. Halil Inalc~k bu Kongrede" Yer adlar~~kayna~~~olarak Osmanl~~
tahrir defterleri" konusunda bir tebli~~okuyacakt~r. Roma kongresi için Genel Kurulun bir karar vermesini dileriz.
V. TÜRK TARIH KONGRESI
Kurulu~unun 25 inci y~ dönümü münasebetiyle Kurumumuzun 1956 y~l~nda
V. Türk Tarih kongresini haz~rlamas~~geçen genel Kurulunuzca karar alt~na al~nm~~t~. Yönetim Kurulumuz kongrenin ilk haz~rl~klar~n~~yapmak üzere bir haz~rl~k komitesi kurmu~tur. Komite çal~~malarma devam etmektedir. 1955 y~l~~içinde ilk
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sirküler üyelere ve kongreye kat~lmas~~arzu edilen ilim adamlar~na gönderilmi~~
olacakt~r. Arkada~lar~m~z~n bu kongre için ~imdiden haz~rlanmalar~n~~dileriz
ILM/ KONFERANSLAR
Yönetim Kurulumuz geçmi~~y~llarda oldu~u gibi, bu y~l da, bir seri ilmi konferanslar~n haz~rlanmas~n~~ve bu arada yurdumuza gelen yabanc~~bilginlerden de
faydalamlmas~m uygun bularak keyfiyeti arkada~lar~m~za bir genelge ile bildirmi~ti.
Bu ça~rim~za ii arkada~~m~z müsbet cevap verdi~inden 1955 ilkbahar~~için 13 konferansl~k bir program haz~rlanm~~~ve ilan edilmi~tir. Bu konferanslardan biri Adana'da, biri Izmir'de, ikisi Kayseri'de, biri Ni~de'de sekizi de Ankara'da verilecektir.
Bu arada memleketimizi ziyaret etmi~~olan Frans~z Milli Müzeleri Genel Müdürü
ve Man kaz~lar~~hâfiri Andre Parrot Kurumumuzun vaki davetini kabul ederek
28 aral~k 1954 günü Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde Mani kaz~lar~~
hakk~nda projeksiyonlu bir konferans vermi~tir. Bu münasebetle Say~n hâfirin ~erefine bir de çay verilerek üyelerimiz ve ilim adamlar~m~zla tan~~mas~~sa~lanm~~t~r.
KOL ÇALI~MALARI
Kollar~m~z Yönetim Kurulunca kendilerine havale edilen ilmi i~leri görmü~ler
ve mutad toplant~lar~n~~yaparak çal~~ma programlar~n~~haz~rlam~~lard~r. Yeni Ça~~
Kolu Kurumumuzun muhtelif y~llarda yapt~rd~~~~tercümeleri üyelerine da~~tarak
bunlardan bas~lmaya de~er olanlar~n~~ay~rtm~~t~r.
KOTOPANE
Bu y~l içinde kütüpanemize 34 ü sat~n al~nmak , 257 si mübadele ve hediye
yoluyla 291 cilt basma eser girmi~~ve ayr~ca 2 tane yazma sat~n al~nm~~t~r. Bundan
ba~ka 311 i sat~n al~nmak ve 372 si mübadele ve hediye yoliyle 683 dergi girmi~~tir.
Böylece kütüpanemizdeki kitap say~s~~dergi, gazete ve harita hariç olmak üzere
32.199'a yükselmi~tir. Bu y~l içinde kitap, dergi ve gazetelerden 902 si ciltlenmi~~
7 eski cilt de tamir edilmi~tir. Y~l sonunda yap~lan say~mda geçen y~l kayboldu~u
san~lan eserlerin büyük bir k~sm~~bulunmu~~ve neticede ço~u önemli olmayan 20
eserin eksik oldu~u görülmü~tür ki, uzun y~llardanberi içinde ço~u Fakülte ö~rencilerinden ibaret binlerce okuyucunun çal~~t~~~~kütüpanemizin bu kadar az zayiat
vermesini memnunlukla kar~~lamak gerektir.
BASIMEV~~
Yeni binas~n~n in~aat~~bitmi~~olmas~na ra~men, yeniden getirtece~imiz makinelerin döviz transferi çok geç yap~lm~~~oldu~undan, Bas~mevi~nizin ta~~nmas~~gecikmi~tir. Makinelerimizin bir k~sm~~peyderpey gelmekte oldu~undan 1955 y~l~nda yeni
binada çal~~malara ba~lanm~~~olacakt~r. Bas~mevimizi burada modern endüstrinin
icaplar~na uygun, tamamen yeni metodlarla organize etmek karar~nday~z. Amerika'da Matbaac~l~k tahsil etmi~~olup ~imdi yedek subayl~~~n~~yapmakta olan Gökmen
~~demir'i bu organizasyonu yapmaya memur ettik. Mezuniyet tezini Türk Tarih
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Kurumu yeni Bas~mevinin organizasyonu üzerine haz~rlam~~~olan Gökmen I~clemir,
bo~~zamanlar~nda bu i~le me~gul olmaktad~r. Kendisi bize verdi~i iki raporla yap~lacak i~leri bildirmi~~ve raporlar~~Yönetim Kurulunca tasvip edilmi~tir. Tam kadro
ile ve rasyonel bir ~ekilde çal~~t~~~~zaman, Bas~mevimizin bir taraftan memleket ilim
ve sanat~na büyük hizmetler ifa edece~ine, di~er taraftan da Kurumumuza esasl~~
bir gelir kayna~~~olaca~~na inan~yoruz.
Geçen y~l, gayri müsait ~artlar alt~ndaki çal~~malar~na ra~men, Bas~mevimiz
bir evvelki y~ldan 4.255 lira fazlasiyle ~~01.386 liral~k i~~yapm~~~ve geçen y~llardan
kalan zararlar~n~~kapatarak 1955 y~l~na 897 lira karla girrni~tir. Bas~mevimiz, muhasebesinin Kurum'dan ayr~ld~~~~ ~~951 y~l~ndan bu yana ayr~ca 66.643 lira amortisman ay~rm~~~bulunmaktad~r.
KAZ I LAR
Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun kabul etti~i ödeneklerle eski kaz~lar~m~zdan
Kültepe, Side, Perge, Fikirtepesi ve Konya civar~ndaki Karahöyük kaz~lar~na
devam edilmi~~ve Manyas gölü civar~ndaki Ergili'de yeni bir kaz~ya ba~lanm~~~
oldu~u gibi, tarihöncesi ara~t~rmalar~na bu y~l tekrar ba~lanm~~, Karatepe'de Milli
E~itim Bakanl~~~n~n da yard~miyle restorasyon i~lerine ve yay~n haz~rl~klar~na devam
edilmi~tir. 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 ilgisinden dolay~~ ~ükranlar~m~z~~huzurunuzda da belirtmek isteriz.
Yap~lan kaz~lar hakk~nda kaz~~direktörlerinden ald~~~m~z k~sa raporlar~~ aynen
sunuyoruz.:
1— Tarih Öncesi ara~t~rmalar~ :
Oyelerimizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsü Profesörü Dr.
M. ~enyürek, Izmir Müzesi Müdürü Bay H. Gültekin ve Bayan E. ~enyürek ile
birlikte, 1954 y~l~~yaz mevsiminde Izmir vilâyetinde Larisa civar~nda Höyücek'de
kaz~~yapm~~t~r. Hafirler bize elde ettikleri neticeler hakk~nda a~a~~daki mal~1mat~~
vermi~lerdir :
"Höyücek'de 1949 y~l~nda Türk Tarih Kurumu ad~na sondaj lar yapm~~t~k 1.
Bu defa 1949 y~l~nda açt~~~m~z C çukur~mun hemen biti~i~inde ve bat~s~nda D ç~~kuru
ad~n~~verdi~imiz daha büyük bir çukur açt~k ve 520 santimetre derinli~e kadar indik. Bu seviyeye kadar 5 yap~~kat~na tesadüf ettik. En üstte müstatil ~eklinde bir
binan~n temellerini meydana ç~kard~k. Bu y~l yapt~~~m~z kaz~~buradaki Truva I
kültürünün 520 santimetre derinli~e kadar devam etti~ini göstermi~tir. Bu kültürün daha da derinlere inmesi muhtemeldir. 1949 y~l~nda yapt~~~m~z sondajlarda
Höyücek'de hiçbir madeni e~yaya tesadüf etmemi~~olmakla beraber, raporumuzda
bunu "daha ziyade bir tesadüfe atfetme~e mütemayiliz" demi~tik 2 . Bu y~l 1949 da açt~~~m~z B çukurunu biraz geni~letirken, en üstteki yap~~kat~ndan itibaren ~~~~o santimetre
derinlikte buldu~umuz bak~rdan yap~lm~~~bir biz, bu tahminimizin do~ru oldu~unu
göstermi~tir. Bu biz, ~ekil bak~m~ndan Truva I kültüründe bulunan bir bizi hat~rlatmaktad~r.
Bk. M. ~enyürek, H. Gültekin, E. ~enyürek ve A. Dönmez: Larisa civar~nda, Höyücek'te yap~lan sondaj. Belleten, Say~~ 55, 1950.
2 Ayn~~eser s. 490.
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Bu y~lki çal~~malar~m~z esnas~nda ayr~ca B çukurunun bat~s~nda yeni bir küçük çukur (E çukuru) açt~ k ve bu çukurda 290 santimetre derinli~e kadar indik.
Höyü~ün ara~t~r~lm~~~olan k~sm~~görünü~e göre Truva II devri esnas~ nda terk
edilmi~tir. Fakat bu y~ l höyü~ün güneyindeki zeytinlik içinde yapt~~~m~z bir gezide
~nuahhar devirlere ait olmalar~~muhtemel olan bir iki keramik parças~~ buldu~umuzu
burada kaydetmek isteriz".
2-

Karahöyük kaz~s~ :

Kurumumuz ad~na Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Orta
Anadolu Ara~t~ rma Istasyonu ve Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum
Müdürlü~ünün i~tirakiyle 1953 y~l~nda ba~lanm~~~bulunan Konya Karahöyük hafriyat~na 1954 kaz~~mevsiminde devam edilmi~tir. Kaz~~ 7.9.1954 tarihinde ba~lam~~~
ve 25.X.1954 tarihinde sona ermi~tir. Hafriyat Prof. Ekrem Akurgal ve taraf~mdan
yürütülmü~tür. Kaz~da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Arkeoloji Asistanlar~ndan
Dr. Yusuf Boysal, Dr. Baki Ö~ün, Hititoloji kürsüsü ö~rencilerinden Hayri Erten,
ayn~~Fakültenin desinatörü Hüseyin Demiralp ile Müzeler Umum Müdürlü~ünden
Nihal Kolo~lu, foto~rafç~~ Selahattin Oztartan ve ressam Fevzi Sar~~çal~~m~~lard~r
1953 y~l~nda höyü~ün kuzeyinde aç~lm~~~olan C çukuru 1954 kaz~~mevsiminde
ilk tabakada Kuzey Bat~~ve Güney istikametinde geni~letilmi~~ve çukurun evvelce
temamen temizlenememi~~olan merkez k~sm~n~n ara~t~r~lmas~na devam edilmi~tir. C çukurunun Güney - Bat~~k~sm~nda zengin buluntular ihtiva eden ve mimari bak~ mdan temiz planlar veren odalar kazan~lm~~t~r. Bu arada odalar~n içindeki küplerin baz~lar~n~ n oda kap~lar~ndan daha geni~~oldu~u ve kap~lar~n in~a~~ndan önce
yerlerine konuldu~u mü~ahede edilmi~tir. Ayn~~çukurun Güney - Do~u k~sm~nda
ikinci tabakaya inilmi~tir.
Höyü~ün ~imalinde geçen y~l birinci tabakas~~ara~t~r~lmaya ba~lanan D çukuru
tevsi edilmi~~ve ayn~~çukurda ikinci ve üçüncü tabakalara inilmi~tir. Üçüncü tabakada bak~r ça~~~kültürüne rastlanm~~t~r. Bu çukurda bak~r ça~~ndan Hitit ça~~na
intikali ara~t~ rmak mümkün olacakt~r.
1954 kaz~~mevsiminde höyü~ün güney do~usunda aç~lan H çukurunda höyü~ün di~er k~s~mlar~n~ n birinci tabakalar~~ile ça~da~~bir kültür tesbit edilmi~tir.
Höyü~ün d~~~ nda ne dereceye kadar iskan~n mevcut oldu~u güneyde aç~lan
G çukurunda incelenmi~~ve etek d~~~nda muhtelif kültür katlann~~ihtiva eden devaml~~
bir iskan~ n mevcut oldu~u tesbit edilmi~tir. Gelecek y~l höyü~ün d~~~nda Kültepe'deki
Kârum nevinden bir mahallenin mevcut olup olmad~~~~ara~t~r~lacakt~r.
D çukurunda oldu~u gibi höyü~ün di~er k~s~mlannda da bak~r ça~~ndan önce
yaln~z iki Hitit mimari tabakas~n~n mevcut olup olmad~~~~önümüzdeki y~l çal~~malar~~
neticesinde anla~~lacakt~r Höyükte yaln~z iki Hitit mimari kat~n~n bulunmas~, kali
tarihlemeyi verebilecek yaz~l~~vesika lar~n ~imdilik yoklu~u kar~~s~nda bu tabakalar~n tarihlenmesi bak~m~ndan heyetimizi mühim bir problem kar~~s~nda b~rakmaktad~r. Bak~r ça~~n~n üstünde devaml~~bir Hitit iskan~n~n mevcudiyeti gözönünde
tutuldu~u taktirde Hititler devrini temsil eden iki tabakan~n imparatorluk devrini
içine alaca~~~~üphelidir. Geçen y~la ait buluntular aras~nda Kültepe tiplerini and~ran
bir tanr~~figürinine ait bir kal~b~n bulunmas~~ve bu seneki eserlerden biri üzerinde
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Kültepe silindir mühür bask~lar~~üzerinde görülen güne~~kursu-yar~m ay kombinezomma çok mii~abih bir kompozisyont~n görülmesi ve yine bu y~l ele geçen, Kültepe'de bulunan bir idolün çok benzeri olan yüksek kaliteli bir idol, Karahöyük'te ilk
Hitit tabakas~n~n tarihlenmesinde biraz daha geriye gitmemizi icap ettirecektir.
Bu taktirde Höyü~ün imparatorluk devrinden evvel ne gibi tarihi zaruretler kar~~s~nda terk edilmi~~olaca~~~ara~t~r~lmas~~gereken bir cihettir.
Karahöyük'e mahsus bulunan konsantrik daireli ocaklar~n say~s~~bu y~l artm~~~
bulunmaktad~r.
Ele geçen seramik 1954 y~l~nda da form bak~m~ndan büyük bir zenginlik
arzetmektedir. Bunlar aras~nda merkezi bir üzüm salk~m~n~n etraf~nda onbir tane
küçük üzüm salk~nundan ibaret ve bir halka vas~tasiyle duvara as~lm~~~olmas~~gereken ve içinde kömür bakiyeleri bulunmu~~bulunan kandil ünik bir parça te~kil etmektedir.
Küçük buluntular aras~nda hiyeroglif mühürlerinin bask~lar~m ihtiva eden
dokuma affirhldar~n~n mebzuliyeti Karahöyük'iln hususiyetini te~kil etmektedir.
Bu hiyero~liflerin daha ziyade arkaik ve ideograf~k ~ekiller ihtiva etmesi hiyeroglif
yaz~s~n~n erken safhas~~ile ilgili bir keyfiyet olsa gerektir. Halbuki imparatorluk devrinde yaz~~çok geni~~ölçüde fonetik ~ekiller arzetmektedir.
C çulcurunt~n merkezindeki çöplükte ve civar~nda ayr~ca hiyeroglif buleleri
ele geçmi~tir ki bunlar Karahöyük'e ba~ka merkezlerden gelmi~~bulunan e~ya
ile ilgilidir.
Madeni buluntular bu mevsimde de Karahöyük'te bir zenginlik ve çe~itlilik
arzetmektedir. Ele geçmi~~bulunan baltalardan biri üzerinde bir hiyeroglif mühürü
ve di~er bir alet üzerinde hiyero~lif i~aretinin izleri ensize olarak görülmektedir
ki, bu gibi eserlerin di~er merkezlerde gayet nadir olarak görülmesi Karahöyük'ün
bir hiyero~lif merkezi oldu~unda ~üphe b~rakmamaktad~r.
PROF. DR. SEDAT ALP

3— Kültepe-Kane~~kaz~lar: :
Eski Eserler ve Müzeler Umum Md. de i~tirakiyle Kurumumuz ad~na yap~lmakta olan Kültepe-Kane~~ve Kane~~Karumu kaz~lar~na üyelerimizden Prof. T. C~zgüçün ba~kanl~~~ndaki heyet taraf~ndan devam edilmi~tir. Kültepe-Kane~~kaz~lar~~tahminin fevkinde bir hususiyet arzetmi~, teferruat~~üstünde durulan megaron tipindelci
büyük binan~n alt~nda monümental bir Hitit saray~~meydana ç~kar~lm~~t~r. In~ai
bünyesi ve giri~~k~sm~n~n plan~~bak~m~ndan mühim hususiyetler arzeden bu beyaz
siyah bina, Bo~azköydeki mabetsaraylann paralelidir. Bir yang~n neticesinde terk
edildi~i anla~~lan saray~n, ayn~~hususiyetleri gösteren daha eski bir" binan~n harabesi üzerine kuruldu~u görülmektedir.
Karum'cla hem I b, hem de II. katta itina ile yap~lm~~~geni~~te~kilath binalar
devrin mamur bir heldesinde bulunmas~~icabeden ikametgahlar~, ar~ivleri, atölyeleri temsil etmektedir. Iyi durumda ele geçirilen bir I b atölyesi, devrin her türlü
silah~n~, süs e~yas~n~~imal edip satan bir dökümcüye aittir. Bu atölyede bulunan
ve Anadolu'nun en eski, en büyük bir arslan heykeline ait alt çeneyi temsil eden
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bazalt parça, büyük heykeltra~l~k eserlerinin daha I b kat~nda yarat~ld~~~n~~ gösteren
ilk ke~iftir. I b kat~n~n ~~~~a ç~kar~lan mezarl~~~ndan ba~ka II. kat~n mütevazi tüccarlar~na ait münferit mezarlar~~ölü hediyeleri bak~m~ndan, çok ehemmiyetlidir. Ölülerin ba~lar~na geçirilen alt~n ve alt~n safihal~~ gümü~ten sivri serpu~lar, alt~n ba~l~~
silindir mühür, som alt~ndan süslü i~neler, alt~n kaplamal~~tunç bizler, ba~lar~~lapis
-lazuli ve kristal gibi, k~ymetli ta~lardan yap~lm~~~gümü~ten toplu i~neler; ölülerin
a~~z ve gözlerini kapatmaya yar~yan müteaddit alt~n safihalar ve tunçtan mamill mütenevvi kap-kacak, harp aletleri, yaln~z devrin maddi zenginli'~'ini, san'at seviyesinin
yüksekli~' ini ö~retmekle kalm~yor, ayn~~yerde ilerde yap~lacak ke~iflerin de müjdecisi
oluyor. Bu eserler, Alacahöyük mezarlar~m hemen takip eden medeniyet safhas~n~n
zenginli~ini ve Anadolu madencili~inin ikinci parlak devrini en çok ö~reten vesikalar
mahiyetini muhafaza etmektedir. Kuzey-Suriye ve Mezopotamya'dan idhal edilmi~~
vazolar, ördek biçimli ta~~tart~lar, yaz~l~~vesikalar ve mühürlerle tesbit edilen kar~~l~kl~~ münasebetleri teyide yar~yan vesikalard~r. I b kat~n~n, habur bölgesinin maruf
~ehri, Ça~ar-Pazar'~n I inci kat~n~n ilk safhasiyle ça~da~~olu~u , her iki m~ntakan~n
kronolojisi bak~m~ndan da mühim bir hâdisedir.
Meydana ç~kar~lan 196 tabletin büyük bir k~sm~n~~ tetkik eden Dr. Kemal
Balkan raporunda, 3 yeni ar~ivin ke~fedildi~ini, bunlarda yeni olarak ticari mektuplar~n varl~~~n~, Anadolu'nun yerli takvimine ait yeni ifadelerin görüldü~ünü, bir kad~n~n kocas~~ gibi, iktisadi faaliyetlerde bulundu~unu ve mes'ud bir tesadüf eseri
olarak iki karde~in babalar~n~n ölümünden sonra miras~~ ne ~ekilde taksim edip
ayr~ld~klar~n~~ gösteren çok k~ymetli bir vesikan~n da bulundu~unu bildirmi~tir.
Tabletleri çok mühim ve sa~lam olan I b kat~nda silindir mühür bask~l~~ bir tablet,
x953 de bulunan damga mühürlü vesikan~n paraleledir. Dilci, Tamnia ~ehrinin yerli
beyinin Kane~~karumuna yollad~~~~mektubun, I b devrinde Anadolu'nun siyasi
tarihi bak~m~ndan önemli ilk vesika oldu~unu bildirmektedir Ayr~ca arkada~~m~z
mezIcür ~ehir beyinin karumla, babalar~~devrinde mevcut münasebetleri tazelemek
arzusunu izhar etmekte oldu~unu ve bir anla~ma yap~lmas~ n~~teklif etti~ini de raporuna eklemektedir.
1954 kaz~lar~mn en mühim neticelerinden biri, Koloni devrinin eski (II. kat)
ve son safhas~~ (I b) aras~ndaki farklar~n, bir taraftan stratigrafi, di~er taraftan tabletler, silindir mühürler ve küçük eserlerle teyit edilmi~~olmas~nda; di~eri de tabletlerin ~~~~~nda, I b'nin Büyük Hamurabi'nin ya~l~~ ça~da~' Samsi-Adad ile ça~da~~
oldu~unun isbat~d~r.
Anadolu'nun siyasi tarihini örten esrar perdesini aral~yan önemli tabletlerin,
muhtelif üslftplara giren silindir ve damga mühür bask~lar~n~n en güzel örneklerinin meydana ç~kt~~~~Kane~'te, Hitit medeniyetinin ba~lang~c~n~~ ö~reten vesikalardan
ba~ka Koloni devrinin son safhas~n~n Eski Hitit Devrine, daha do~rusu, Labarna
Kültürüne intikalini sa~l~yan köprünün hususiyetine i~aret eden eserler de az de~ildir.
4— 1954 Karatepe çal~~malar~ :
1954 Karatepe çal~~malar~, Haziran ay~~ ortalar~ndan ekim ortalar~na kadar
4 ay sürmü~, heykeltra~l~k eserleri ve yaz~tlar~n nihai ne~riyata haz~rlanmalar~~ ve bu-
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nunla ilgili olarak restorasyon ve eserlerin muhafaza alt~na al~nmalar~~ i~lerine
hasredilmi~tir.
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ünce ve geni~~ölçüde T. T. K. ve
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Falcultesince sa~lanan yard~mlarla restorasyon çal~~malar~, bundan önceki y~llarda oldu~u gibi, bu y~l da Doç. Dr. Halet Çambel ba~kanl~~~ nda, Roma merkezi Restorasyon Enstitüsü restoratörlerinden Eliseo Zorzetto,
yap~~teknisiyeni Fehim Zeybek ve desen i~lerinde çal~~t~r~lan Dr. Eva-Maria Bossert'in i~tirakile yürütülmü~, ayr~ca Restorasyon Enstitüsü idarecilerinden Prof. M.
Cagiano de Azevedo da, faaliyet devresi ba~lar~nda, k~sa bir müddet için heyete
kat~larak, restorasyonla alâkal~~ihtisasa muteallik tetkiklerde bulunmu~tur.
Faaliyet ana hatt~nda:
~~. Esas olarak çok harap vaziyetteki güney-bat~~yukar~~giri~~kap~s~~ üzerinde
teksif olunmu~, mümkün mertebe eski hallerine ifra~lar~~ gerekli heykel,
kabartma ve yaz~tlar~n restorasyonlar~,
Her geçen gün daha da y~k~l~p dökülen çok ehemmiyetli giri~~kap~s~~ve
koridorunu s~n~rland~ran iç burç duvarlar~n~n tamiri,
Bu koridor ve yan odalarda mevcut heykel, kabartma ve yaz~tlar~n aç~k
hava tesirlerinden vikayeleri maksadile muhafaza alt~na al~nmalar~,
Nihayet eksik ve noksanlar~, restorasyon safhas~nda daha da iyi anla~~lan
birçok ehemmiyetli kay~p parçalar~n civar yamaçlarda ve tâ 200 m. a~a~~daki vadide aran~p taranmalar~,
~eklinde dört ana yöne yöneltilmi~tir.
Neticede:
. Yukar~~ kaz~~ sahas~na ait olup ta, k~r~k dökük vaziyette meydana ç~kar~labilmi~~bulunan ve bu yüzden ne ait olduklar~~yerler, hattâ ne de mahiyetleri
bilinemiyen a~a~~~yukar~~25 ten fazla heykel, kabartma ve yaz~ttan 20 ye
yak~n~n~n parçalar~n~n tesbiti i~i, mevcutlar aras~nda bulunabildi~'i nisbette ya hemen hemen tamama yak~n ya da k~smen bitirilmi~tir.
Bu miktardan üçte ikisinin yani 15 e yak~n~n~n yap~~t~r~lmak suretiyle restorasyonu tamamlanm~~t~r: Iki yan~~reliefli bir kö~e kabartmas~, antitetik
veya gurup halinde hayvanlar, tahtta oturan kad~n, tav~anl~~ilâhlar,
kalkanl~~kabartma, elbisesi rozetli'ilâh kabartmas~, bir av sahnesi, v.s, bu
aradad~r.
Geri kalan üçte biri de, delikleri aç~l~p t~~nçlar~~ haz~rlanmak suretiyle
yap~~t~rm~ya haz~r hale konulmu~tur: ba~~a~a~~~as~l~~yar~~ insan yar~~hayvan
mitolojik bir mahlûkun öldurülmesi,arabal~~relief, Hitit hiyeroglif yand~~
bir kaide ta~~~parça parça di~er büyük kaide ta~~n~n tam olarak bütün
parçalar~, henüz yar~~ yar~ya tamamlanabilen di~er 3 relief, v.s, bunlar meyan~ndad~r.
Ayr~ca geçen faaliyet mevsiminde birle~tirme i~i geni~~ölçüde tamamlanm~~~bulunan hitit-hiyeroglif yaz~tl~~ büyük kap~~arslan~na daha yeni parçalar eklenmi~~ve mevcut bütün parçalar~yla, ancak henüz tesbit olunam~yan ba~~~hariç, yap~~t~r~lmak suretiyle restorasyonu tamamlanm~~t~r.
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A~a~~~kaz~ya ait olup ta birle~tirme i~i geçen y~l tamamlanm~~~bulunan
iki büyük kap~~arslanmdan biri tamamen, öbürü de k~smen yap~~t~r~lm~~t~r. Ayr~ca ayn~~sahaya ait di~er bir kabartma da tam olarak yap~~t~r~lm~~.
t~r.
Yukar~~giri~~kap~s~~eserleri de, a~a~~~giri~~sahas~nda oldu~u ~ekilde, ol~ddu
çinko bir çat~~alt~na al~nmak suretiyle muhafaza çal~~malar~~bitirilmi~tir.
Civar arazide giri~ilen arama-tarama neticesi, aralar~nda 100-500 kg. l~k
muazzam parçalar da bulunan 200 ü a~k~n, yaz~d~~yaz~ts~z, tasvirli tasvirsiz
ehemmiyetli yeni parçalar ele geçirilmi~, bu sayede ~imdiye kadar mevcudiyederi mali~m bulunm~yan 4 yeni kabartman~n ana hatlanyla meydana
ç~kar~lmalar~na imkân elvermi~tir.
Nihayet, restorasyonun kaç~n~lmaz bir icab~~olarak, giri~~kap~lar~n~~çevreliyen ve böylelikle, reliefli, yand~~koridor ve yan odalar kompleksiyle
ayr~lmaz bir bütün te~kil eden pek harap vaziyetteki iç kap~~burçlar~ndan
sol b~~rcun (yukar~~kaz~) tamir ve restorasyon i~i tamamlanm~~t~r.
5— 1954 Side ve Perge kaz~lar~ :

Side ve Perge kaz~~lar~na 1954 y~l~~sonbahar~nda 15 Eyhilden 31 Ekime kadar
Prof. Arif Müfid Mansel'in ba~kanl~~~nda devam edilmi~tir. Side'de surun d~~~nda
ve ~ehir kap~s~n~n kar~~s~nda yer alan âbidevi çe~me binas~n~n (Nymphaeum) büyük
bir k~sm~~kaz~lm~~, pek çok ve çe~itli mimari parça elde edilmi~tir ki, bu parçalar
sayesinde binan~n fesad~nda yer alan sütun mimarisinin üç katl~~oldu~u tesbit edilmi~tir. Büyük havuzun önü kurnalar aras~nda bulunan kabartmah levhalarla süslü
idi. Bunlardan bir parça daha bulunmu~tur ki bir tekerle~in üzerine gerilmi~~olan
hion'un cezaland~r~lmas~n~~musavver bir kabartma ihtiva eylemektedir.
Arkayik ve klâsik devir ~ehrini tesbit etmek üzere ~ehrin muhtelif yerlerinde
sondajlar yap~lm~~, baz~~antik kuyular temizlenmi~tir. Bu ameliye esnas~nda pek çok
Romen (bilhassa "Bergama" keramikleri) ve daha az miktarda hellenistik Yunan
kerami~i ele geçmi~tir. Arkaik devre ait ise yaln~z birkaç küçük parça bulunmu~tur.
Perge'de geçen sene aç~lan ~ehir kap~s~~avlusunun gerisinde bulunan üç gözlü
zafer tak~~tamamiyle meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu ameliye esnas~nda bulunan pek
çok mimari parçan~n bu tak~l~~eski ~eklinin terkibinde büyük bir rol oyruyaca~~~a~ikârd~r. Bir zamanlar tunç harflerle yaz~lm~~~olan büyük bir kitabe bu tak~n o devrin
en zengin kad~nlar~ndan Pergeli Plancia Magna taraf~ndan "vatamna" ithaf edilmi~~oldu~unu bikiirmektedir. Bundan ba~ka üzerlerimde güzel harflerle yaz~l~~kitabeler ihtiva eden heykel kaideleri de bulunmu~tur ki, bunlardan bu heykellerin
Perge Diana's~na "Divus Traianus"a, karde~i "Diva Marciana"ya , kar~s~~Plotina'ya
(daha henüz "diva" olmam~~t~r) ve Hadrianus'a ayn~~kad~n taraf~ndan ithaf edilmi~~olduklar~~anla~~l~yor. Bütün bu yaz~l~~vesikalar bu zafer tak~~ve onunla yak~n
ilgisi olan avlu dekorunun imparator Traianus ile kar~s~~Plotina'n~n ölüm seneleri,
yani M. s. 117 ile 121 aras~nda yap~lm~~~oldu~unu aç~klamaktad~r. Yaz~l~~kaideler
üzerinde durmu~~olmalar~~muhtemel olan imparator ve imparatoriçe heykellerinden de baz~lar~~iyi durumda ele geçmi~tir.
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6— Ergili-Daskyleion kaz~sz :
Tarihçi Xenophon taraf~ndan Iran satrap~~Pharnabazos'un idare merkezi olarak zikredilen Daskyleion ~ehrini aramak üzere Manyas gölü cenubundaki Ergili
köyü höyü~ünde 1952 ve 1953 y~llar~nda Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~na
yapt~~~m~z ara~t~ rmalar neticesinde elde etti~imiz ip uçlar~na dayanarak 1954 y~l~~
Eylül ay~nda Tarih Kurumu Eski Ça~~Kolu karar~~ile bu mahalde Kurum ad~na
ilk çal~~malara ba~lad~k.
Hafriyat bir yandan Yunanl~lara bir yandan da Iranl~lara ait dikkate ~ayan
kal~nt~lar ortaya koymu~tur. Elde edilen subjeometrik seramikle Korinth stilinin
çe~itli devirlerine ait parçalar bu bölgenin yedinci as~ rdanberi ion'hlar tarf~ ndan
iskan edilmi~~oldu~unu anlatmakta ve böylece Eusebios'un Kronik'inde bu bölgenin
en mühim ~ehri olan Kyzikos'un kolonizasyonu hakk~ nda verilen 679 tarihi a~a~~~
yukar~~ teyid edilmi~~bulunmaktad~r.
Meydana ç~kan 300 ü mütecaviz Ahamenid mühür bask~s~~ise Xenophon
taraf~ndan zikredilen Basileia'n~n yani saray~n bu mahalde kin oldu~una kesin
bir surette i~aret etmektedir. Bu mühür bask~lar~n~n mühim bir k~sm~~iyi muhafaza
edilmi~~olup tasvirler umumiyetle Iran sanat~~k~smen de Yunan sanat~~mevzular~na
aittir. Mühür bask~lar~n~n baz~lar~nda arami yaz~s~~yer almaktad~ r. Bu toprak mühür
bask~lar~~arkalar~ndaki izlerden anla~~ld~~~~veçhile papyrus üzerine yaz~lm~~~mektuplar~n Bulla'lar~n~, yani mühürle damgalanm~~, damgalann~~ te~kil ediyorlard~.
Hepsinin bir arada bulunmu~~olmas~~ve yang~n izleri göstermeleri Xenophon
taraf~ndan zikredilen Basileia'n~n tahrip edilmi~~oldu~una ve buradaki sondaj~m~z~n
çok yak~n bir yerinde bulundu~una i~aret etmektedir. Bulla'larla birlikte bulunmu~~
olan Yunan vazo parçalar~~4 üncü asr~n ba~~na ait oldu~undan eldeki Iran kal~nt~lar~~Xenophon'la ça~da~t~r. Böylece Farnabazos'a ait saray~n tahrip edilmi~~bakiyelerini gelecek y~l ortaya ç~karman~n mümkün olaca~~na kani bulunuyoruz.
Ergili höyü~ü çal~~malar~~ile ~imdiye kadar ilk defa olarak Anadolu'da bir Iran
idare merkezi ke~fedilmi~~bulunmaktad~r. Bu bak~mdan buradaki hafriyat büyük
bir ehemmiyet arz etmektedir. Bunun d~~~nda Ergili höyü~ü henüz toprak alt~~ara~t~rmalar~n~n yap~lmam~~~oldu~u bir bölgeye tesadüf etmekle Tarihöncesi devirler
için de birçok yeni ipuçlar~~verecek durumdad~r. Bilhassa demir ça~~n~n ba~~nda
Trak kavimlerinin bu mahalde oturmu~~olup olmad~~~n~n tesbit edilmesi de mühim
bir mesele te~kil etmektedir. Hitit Imparatorlu~unu y~km~~~olan Traklar~n ve bunlar
meyan~nda Fryg kavminin bizce henüz meçhul olan ilk kal~nt~lar~n~~burada aramak
yerinde olacakt~r.
PROF. DR. EKREM AKURGAL

DENETLEME KURULU RAPORU
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu Ba~kanl~~~na
Türk Tarih Kurumu ile te~ekkülü matbaan~n 1954 takvim y~l~~bütçe hesaplar~~
gelir ve gider i~leri kay~tlarla müsbit evrak üzerinde 12 ve 13/III/1 955 tarihlerinde
taraf~m~zdan tetkik edilmi~~ve var~lan sonuçlar a~a~~da tafsilen arzulunmu~tur :
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Türk Tarih Kun~mu ~~leri:
1— 1953 senesi esas defteri kay~tlar~na göre 1954 y~l~na devredilmesi icabeden:
Kasa
Merkez Bankas~~Ankara ~ubesinde
Merkez Bankas~~Istanbul ~ubesinde
I~~Bankas~nda
Bas~mevi Cari hesab~~
K~ymetler hesab~~
Borçlu hesaplar
Alacakl~~hesaplar

Lira
1.878
5.425
3.333
57.310
1 4.051
685.237
733.351
1.472.464

Kr~.
34
25

2.973.032

94

110

86
80
66
36
67

bakiyelerinin umum yek~lna mutab~k olarak 1954 senesi hesaplar~na aynen devr
ve nakledildi~i görülmü~tür.
2- 1954 y~l~~ gelir bütçesi, muhtelif fas~llara ait olarak, (533.243,09) lira
tahmin okumu~; buna m~~kabil (596.486,82) lira tahsil edilmi~tir Bütçe tahminalindan fazla has~lat elde edilenler:
Lira
Atatürk vakf~~
Üye aidat~~
Yay~n gelirleri

59.224
14
5452

Kr~.
05
oo
26

64.690 31
lira olup tahmin noksan~ ;
Faizler
Bas~mevi geliri
Di~er gelirler

1.129
i
316

33
oo
25

1.146
58
lirad~r.
3— 1954 y~l~~gider bütçesinin, muhtelif fas~llar tahminat~~(533.24349) liraya
mukabil (392.005,37) lira sarf edilmi~~ve fark~~(141.237.72) lira tasarruf olunmu~tur.
Gider bütçesinin;
Lira Kr~.
Yolluklar fasl~na
500 oo
Tedavi masraflar~~fasl~na
700 oo
Kongre ve sergiler fasl~na
goo oo
Paras~z da~~t~m fasl~na
00
3.700
Bask~~malzemesi fasl~na
3.500 20
Bask~~ücretleri fasl~na
8.000 oo
Ciltleme ve sair fasl~na
3.500 oo
20.800 00

HABERLER
lira eklenmi~~ve buna mukabil olarak
Maliyet zararlar~~fasl~ndan
Ilmi ara~t~rmalar fasl~ndan
Demirba~~ve tesisat fasl~ndan
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5.100

00

700
15.000

oo
oo

20.800 oo
lira indirim ve nakil yap~lm~~ t~ r.
1 953 senesinden avans hesab~~ bakiyesi olarak müdevver (44.213,94)
liraya ilâveten 1954 senesinde (80.320,00) lira daha sarfolunmu~~ve yeld~nu
(124.533,94) liradan y~ l içinde (79.656,56) lira mahsup ve tahsil edilerek 1955 y~l~na
(44.877,38) lira avans bakiyesi devredilmi~tir.
Avans olarak verilen paralar~n mahsup veya tahsilinde icap eden takibin
titizlikle yap~lmakta oldu~u görülmü~tür. Bu hesap müfredat~~meyan~nda bulunan
Merhum Remzi O~uz Ar~k'a ait (loo) liran~n Ba~sekreterlikçe verilen
malûmata göre mahsubu, cari usule göre, yap~lmal~d~r.
2 — Mükrimin Halil Y~nanç hesab~nda, senelerden beri devreden ve verilen
izahata göre tstanbuPdaki Kitabeler Heyeti Ba~kan~~s~fatiyle bu heyet masarifi için
ad~~geçene gönderilmi~~ve henüz müsbit evrak~~verilmemi~~olmas~ndan mahsubu
yap~lamam~~~bulundu~u anla~~lan (4.249,99) liraya ait sarf evrak~~al~nmak ve icabeden mahsup veya bakiyenin tahsili yap~lmak suretiyle bu hesab~n tasviye edilmesi
muvaf~k olur.
1954 senesi esas defterinin (borçlu hesaplar~)nda mukayyet:
Lira
Berrak Kitabevi
Glistav Vock (Leipzig)
Varo~lu Yay~nevi
Mimar Pronin
Zihni Ta~k~ran

~ o6

Kr~.
61

2.242

12

769
168
805

o ~~
07
oo

81
4.090
lira, senelerdenberi devredip gelmektedir. Ba~sekreterli~in verdi~i malûmata nazaran:
Berrak Kitabevi, kapanm~~~ve sahibinin nerede bulundu~unun tesbiti
mümkün olamamakta bulunmu~tur. Bu alaca~~n usulü dahilinde terkini icabeder.
Gustav Vock müessesesi Do~u Almanya'da kalm~~t~r. Bunun da terkini
muvaf~k olur.
Varo~lu Yay~nevi borcunun tahsili imkan~~ bulundu~u anla~~lmaktad~r;
takip ve tahsil olunmal~d~r.
Mimar Pronin'den al~nacak olan mebla~~ n da tahsili mümkün oldu~una
göre takip ve temini icap eder.
Zihni Ta~k~ran'dan alacak görülen ve tahsili mümkün oldu~u anla~~lan
paran~n da takip ve tahsili muvaf~k olur.
Belleten C. XX. 22
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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 m ~~ y~l~~ba~~ ndan 1952 senesi sonuna kadar bu kitapl~~a konulmu~~
olan eserlerin ve ciltlerinin k~ymeti hesap harici kalm~~~oldu~u anla~~lm~~t~r. Sillogos
ve Tarih Encümeni kütüphanelerinden müdevver eserler de bu meyandad ~r. Bu
mühim ve muazzam k~ymetin hesap harici bulundurulmas~~ do~ru olam~yaca~~ndan
te~kil olunacak mütehass~s bir heyet marifetiyle yukar~ da bahsolunan devrede kütüpaneye al~nm~~~ve ciltlendirilmi~~olan eserler k~ymetlendirilmek suretiyle bali~i
Kurum k~ymetler hesab~na nakil ve kaydedilmelidir.
Telif ve tercüme suretiyle, bedelleri ödenerek, al~nm~~~ve hesap harici kalm~~~
olan ve müfredat listesi Ba~sekreterlikte bulundu~u anla~~lan eserler dahi k~ymetler
hesab~na intikal ettirilmelidir.
Bütün bu eserlerin, müfredat itibariyle, kitapl~ k defterinde kay~tl~~bulundu~u
anla~~lm~~t~r.
Kurumun, 1953-1954 senelerinde mübayaa edilmi~~olan demirba~~e~yas~~
k~ymet hesaplar~na dahil bulunmu~~ise de 1952 senesi sonuna kadar sat~n al~nm~~~
olanlar~n müfredat itibariyle demirba~~defterine kaydedilmekle beraber Kurum
k~ymetleri meyan~ nda muhasebe kay~tlar~n~ n haricinde b~rak~ld~~~~anla~~lm~~t~r.
Bunlar~n da, k~ymetleri müfredat defterinde bulunanlar~n o k~ymetlerle, olm~yanlar~ n bir heyet marifetiyle taktir olunacak k~ymetleriyle hesaba al~nmas~~temenniye
sayan bulunmu~tur.
Kurum e~ya anbar~ nda mevcut malzemenin, sene sonlar~nda bir heyet
marifetiyle, tadat ve tesbit olunarak bulunan miktarlar~n muhasebe kay~tlariyle
kar~~la~t~r~lmas~ , yeni matbaa binas~ na peyderpey nakledilmekte olmas~~hasebiyle
yap~lamad~~~~anla~~lm~~t~r. Ya her nakil s~ras~ nda heyetçe tesbit olunanlar~n veyahut
naklin tamam~ nda keza hayet marifetiyle yap~ lacak tadat neticesinin muhasebe
kay~tlar~na intibak~n~ n tetkik ve ifa olunmas~~faydal~~ addedilmi~tir.
Türk Tarih Kurumu Bas~ meui

:

g— Bas~ mevi 1953 esas defterinin muhtelif hesap bakiyeleri:
Lira
Türk Tarih Kurumu cari hesab~~
Mü~teriler
Tarih Kurumu tesisat
~~letme
Demirba~~
Demirba~~
Borçlular
Alacakl~lar
Anbar
Kasa

Kr~.

8.878
10.815
164.67o
12.341
2.986
167.656
1.259
28.173
3.778
8.856

24
oo
23
97
45
68
71
28
12
72

409.416

40
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lira olup i~bu miktarlar~ n 1954 senesine aynen ve tamamen nakl ve devredildi~i
görülmü~ tür. Matbaa, 1953 senesinden müdevver (784,91) lira zararla 1954 y~l~nda
yap~lan (99.7o4,6o) liral~k muhtelif masraflar bali~i (loo.489,51)Iiraya mukabil muhtelif bask~~ i~lerinden cem'an ( ~ o~ .386,68) lira has~lat temin etmi~~ve buna nazaran;
eski senelerden müdevver zararlar~~ tamamen kapatmakla beraber, ilk defa olarak,
yeni senede (897,17) lira kar elde etmi~ tir.
'o-- Matbaan~n 1954 senesi amortisman~~(19.456,16) lirad~r.Mevcut makine
ve sair tesisat~n ileride esasl~~tamir ve tecditlerine kar~~l~k olarak bu suretle amortisman ayr~lmakta olmas~~memnuniyet ve takdiri muciptir. Ancak, geçen seneki murakabe raporunda da zikredildi~i veçhile, eski ve yeni seneler amortisman mebali~inin Bas~mevi hesab~nda muhafaza edilmiyerek tesislerin sahibi bulunan Kuruma
devrolunmas~~ileride matbaan~n nakit mevcudu mü~külât~~da nazara al~narak tekrar
kayda sayan görülmü.~ tür.
Keza; matbaan~n, tahsis olunacak bir mütedavil sermaye ile i~letilmesi ve bu
meyanda bina ve makineler için kira tesbit olunarak müessesenin kendi bünyesinde
çal~~maya terk edilmesinin muvaf~k olaca~~~mütalâas~nday~z.
t— Gerek Kurum ve gerek matbaa muhasebe kay~tlar~n~n temiz ve muntazam olu~u, i~lemlerinin ifa ve icra tarz~ ; vesaikin itina ve intizamla muhafaza
ve tertibi hususunda Ba~sekreterin ve muhasebecinin gösterdikleri bilgili ve mükemmel çal~~may~~ yüksek Kurulun takdirine arzetme~i bir vecibe addeyleriz.
Sayg~lar~m~zla
F. ÖYMEN
PROF. H. S. SELEN
T. T. K. Üyesi T. T. K. Üyesi

H. Â. YÜCEL
T. T. K. "üyesi

F. ERC~YE~~
Merkez Bankas~~
Bankonat Matbaas~~ Müdürü
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TÜRK TARIH KURUMU 1954 TAKVIM YILI
B~ LANÇOSU
Pasif

Aktif
1.430 19 KASA
100.628 37 BANKALAR
31.008 57 Merkez Ankara
103 48 Merkez ~stanbul
69.516 32 I~~Ankara
181.459 13 BASIMEVI ÇAR~~HESABI

Kurum tasarrufu
1 -458. 123 57
Bina in~aat~~mah240.305 02
sup hesab~~
1.29 ~~ 45
Vergiler
698 to
Amortisman
245 to
Aboneler
6.492 91
Muhtelif alacakl~lar

719.602 oo KIYMETLER HESABI
477-032 37 Kitap anbari
163.50 ~~ 09 Bina in~aat~~
56.681 6o Malzeme anbar~~
16.559 76 Kütupane
5.517 18 Muhtelif demirba~lar
310 oo Sat~n al~nm~~~telif
tercüme eserler
704.036 46 MUHTELIF BORÇLULAR
250.212 98 Re~at Ak~nc~lar
240.305 02 Bina in~aat~~mahsup hesab~~
61.736 8o Bas~lmakta olan eserler
44.8 77 38 Avanslar
43.080 ~~ o Kitape~lar
31.077 68 Akreditifler
26.398 91 Ciltleme masraflar~~
Çürük alacaklar
4.090
.439
35
Muhtelif
ve müteferrik
1
817 43 Kredili sat~~lar
1.707.156 15

1.707. t 56 ~~5

Yekün
31 , X11.1954
MUHASEBECi
S. HüNEL
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TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI 1954 BILANÇOSU
Pasif

Aktif
Tarih Kurumu tesisat hesab~~
6.890 23 Kasa
Muhtelif alacakl~lar
17.098 79 Cari hesap
Kâr
5.382 65 Anbar
37.215 o8 Mü~teriler
200.854 40 Demirba~~
270 oo Muhtelif borçlular

68.256 o6
897 1 7

Yekün

Yekün

267.711 15

1 98-557 92

267.7 t ~~ 15

31.XII.1934
MUHASEBECt
S. HUNEL

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI I~~VE I~LETME
HESAPLARIYLE ILGILI 1954 KAR VE ZARAR
TABLOSU
Lira

Lira

K.

784 91
58.179 92
3.210 67
3.227 67
5.483 75
2.260 o~~
7.886 72
19.456 16
897 17

1 953 y~l~ndan müdevver zarar
Ücretler
Fazla mesai
Sigorta pirimleri
Tazminat ve ikramiyeler
Muamele vergisi
Muhtelif i~letme masraflar~~
Amortisman
Kâr

Döküm ücretleri
Bask~~ücretleri

Yekün

101.386 68 Yekün
31.XII.1934
MUHASEBECI
S. HUNEL

6.817 39
94.569 29

~~ ~~.386 68

