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TÜRK TAR~ H KURUMU « GENEL KURULU » NUN
YILLIK TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun y~ ll~k "Genel Kurul„ toplant~s~, 24
kas~ m 1945 cumartesi günü saat 15'de, Ankara'da Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi'ndeki merkezinde, Ba~kan Profesör ~emseddin
Günaltay'~n ba~kanl~~~~alt~nda yap~lm~~t~r.
Geçen toplant~ ya ait tutanak ile Kurumun son bir y~ll~ k çal~~malar~ na dair Yönetim Kurulu raporu ve 1944 bütçe y~l~~ hesaplar~ na dair Denetleme Kurulu'nun raporu okunmu~~ve oldu~u gibi
kabul edilerek Yönetim Kurulu ibra edilmi~tir.
Bundan sonra geçen y~llarda ba~lanm~~~olan i~lerle önümüzdeki y~l yap~lmas~~gereken i~ler hakk~nda konu~malar olmu~~ve
~unlara karar verilmi~tir:
Türk Tarih Kurumu'na ba~l~~"Türkiye Tarihi An~tlar~n~n
Qnar~m~na yard~ m Komisyonu„ ad~ yle bir komisyon kurularak
Türk topraklar~~üzerindeki Eti, Frik, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk
ve Osmanl~~ devirlerine ait tarihi an~ tlarla bütün dünya tarih seyerlerinin ilgilendirilmesi ve geni~~ölçüde yay~n yap~larak bu
an~tlar~n tamiri, restorasyonu ve muhafazas~~ için, içerden ve d~~ardan para yard~m~~ sa~lanmas~~ hakk~nda, bay Hâmit Ko~ay ve arkada~lar~~ taraf~ ndan verilen önerge hararetli tart~~malara yol açm~~~ve bu önergenin Yönetim Kurulu taraf ~ ndan incelenerek, gerekirse, Kurumun himayesi alt~ nda böyle bir Kurulun kurulmas~~
uygun görülmü~tür.
Hergün biraz daha harap olan tarihi Edirne'nin kurtar~lmas~, an~tlar~n~ n tamiri ve muhafazas~~ yönünde Kurumun yak~n
ilgi göstermesi ve gereken makamlar nezdinde te~ebbüslerde bulunmas~~ karar alt~na al~nm~~t~r.
Istanbul'un 500 üncii y~ l dönümü yakla~makta ve Kurumun
bu yoldaki çal~~malar~ndan ba~ka esasl~~ çal~~malar henüz ba~la-
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mam~~~bulunmakta oldu~undan, bu hususta da, Kurumun gereken
makamlar nezdinde müessir te~ebbüslerde bulunmas~na karar
verilmi~tir.
Bundan sonra Kurumun koruyucu Ba~kan~~Milli ~ef Reisicümhur Inönü'ye Genel Kurulun sayg~~ ve ba~l~l~ klar~ n~ n sunulmas~~
karar alt~ na al~ narak saat 17,30 da toplant~ ya son verilmi~tir.

Milli ~efe çekilen telgraf e

Say~n ~smet ~nönü
Cumhur Ba~kan~~
Ankara
Türk Tarih Kurumu'nun Genel Kurulu 24 kas~m 1945'de Ankara'da yapt~~~~y~ll~k toplant~s~nda yüce koruyucu Ba~kan ve Milli
~eflerine sonsuz sayg~~ ve sars~lmaz ba~l~l~klar~n~n sunulmas~na
söz birli~i ile karar verdi. Bu karar~~en derin sayg~lar~mla arzeder,
ellerinizden öperim.
Türk Tarih Kurumu
Ba~kan~~
.5'emseddin Günaltay

Milli ~efin cevaplar~~t

Say~n ~emseddin Günaltay
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Sivas Milletvekili
Ankara
Y~ll~k toplant~~ miinasebetile Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun asil duygular~na yürekten sevgi ile te~ekkür ederim.
Ismet Inönü
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TORK TARIH KURUMU'NUN 1.X1.1944'den 31.X.1945 TARIHINE
KADAR B~R YILLIK ÇALI~MALARI HAKKINDA
GENEL KURUL'A SUNULAN RAPOR

Kurumumuzun son bir y~ll~ k çal~~malar~na ait raporumuzu
yüksek Kurulunuza sunuyoruz:
Mali Durum

Kurumumuzun 1944 mali y~l~~ geliri, 281.695 lira 66 kuru~u
geçen y~ ldan artan, 118.000 liras~~ hükümet yard~ m~, 75.000 liras~~
Atatürk vakf~~ geliri, 7.482 lira 14 kuru~u yay~ nlar geliri, 144 liras~~
üye verimcesi, 12.703 lira 60 kuru~ u faizler, 9.370 lira 87 kuru~u
di~er gelirler olmak üzere 504.396 lira 26 kuru~tur.
Bu gelirden 36.923 lira 56 kuru~u daimi memur ve müstahdemlerin ayl~ k ve ücretleriyle mesken bedellerine, 7.097 lira 24
kuru~u yol paralar~, müstahdemlerin elbise bedelleri ve devletçe
memurlara verilen birer ayl~k ikramiyeye paralel olarak memurlar~m~za verilen ikramiyelere, 7.699 lira 36 kuru~u k~ rtasiye, demirba~~ve türlü idare masraflar~na, 59.660 lira 74 kuru~~telif, tercüme,
kitabeler heyeti, Istanbul Fethini Kutlama Kurulu masraflariyle
yay~n i~lerine, 30.792 lira 98 kuru~u Bas~ mevi masraflar~na, 4.795
lira 19 kuru~ u kitap ve mecmua bedelleriyle kütüphane masraflar~na, 40.741 lira 17 kuru~u kaz~~ i~lerine, 3.474 lira 86 kuru~u tarihi
eserlerin tamirine, 57 lira 14 kuru~u da vergilere sarfedilmi~tir. Bu
suretle gider yekünu 191.242 lira 24 kuru~~tutmu~~ve geri kalan
313.154 lira 2 kuru~un 250.000 liras~~ bina in~aat~~ kar~~l~~~~olarak
1945 mali y~l~~ ola~anüstü bütçesinin gelir k~sm~na al~narak üst
yan~~olan 63.154 lira 2 kuru~~da 1945 mali y~l~~ adi bütçesine kat~lm~~t~r. Bütçe y~l~~sonu olan 31 May~s 1945'de anbarlar~m~zda mal
olma fiyat~~ 52.179 lira 62 kuru~~tutan ka~~t ve di~er ne~ir ve i~letme malzemesi ile 86.624 lira 94 kuru~~k~ ymetinde Kurum yay~ nlar~~
mevcuttur. Ayn~~ tarihte demirba~lar~ m~z~n mal olma k~ymeti
79.514 lira 23 kuru~tur. Kütüphanemizdeki kitaplar bu toplam~ n
d~~~ndad~ r. Kütüphanemizdeki kitaplar~ n mühim k~sm~~ paras~z olarak geldi~inden bunlara tam bir bedel takdiri imkans~z gibidir.
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Yay~ n ~~leri

Bu y~ l içinde ~u eserlerin bas~ m~~ bitmi~~ve sat~~a ç~ kar~ lm~~t~ r:
1 — Vladimirtsov
: Mo~ollar~ n içtimai te~kilat~.
2 — 13aidacci
: Rodos'ta Türk mimarisi.
3 — ~inasi Alt~ nda~~: Kavalal~~ Mehmet Ali Pa~a isyan~.
4 — Güterbock
: Kumarbi efsanesi.
5 — ~smail Hakk~~
Uzunçar~~ l~~
: Kap~ kulu Ocaklar~~ II. Cilt.
6 — Aulard
: Fransa ~ nk~ lab~ mn siyasi tarihi III. Cilt.
7 — Belleten
: 32-36 nc~~ say~ lar.
~u eserlerin bask~~ i~leri bitmek üzeredir. Yak~ nda sat~~a ç~ kar~ lacaklard~ r :
1 — Ebülferec tarihi I. Cilt.
2 — III. Türk Tarih Kongresi Zab~ tlar~~ I. Cilt.
3 — ~ smail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Osmanl~~ Devletinin saray te~kilat~.
4 — ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ l~~ Midhat ve Rü~tü Pa~alar~ n
tevkifine dair vesikalar.
Bu y~l içinde yeniden ~u eserlerin bas~m~ na ba~lanm~~t~ r:
1 — Arif Müfit Mansel

: Türkiye'nin Arkeoloji ve Fpigrafisi
için Bibliyo~-rafya.
2 — Spuler (Türkçeye çeviren
Cemal Köprülü)
: Iran Mo~ollar~.
3 — G. Childe ( Türkçeye
çeviren Prof. ~.A. Kansu): Do~unun Prehistoryas~.
4 — Afif Erzen
: ~ lk Ça~da Ankara.
5 — ,~emseddin Günaltay : Yak~ n ~ark II. Anadolu.
6 — Enver Ziya Karal
: Nizam-~~ Cedit hakk~ nda Selim Ill'ün
Hatt~~ Hiimayunlar~.
Bu y~l içinde telif haklar~~ kurumca sat~ n al~ narak bast~ r~ lmas~na karar verilmi~~olan eserler ~unlard~ r:
1 — ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ l~~ : Osmanl~~ Devletinin Merkez te~kilat~.
2 — Eski Sadaret Müste~ar~~ ve Mabeyin Ba~katibi Ali Fuat Türkgeldi'nin "Görüp ~~ittiklerim„ , " Maruf simalar„ , "Edvar~~ Islahat„ ve "Mesaili mühimme-i siyasiye„ adl~~ hat~ ra ve eserleri.
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Bunlardan ba~ka geçen Genel Kurul toplant~s~ nda verilen karara uyularak Osmanl~~ tarihinin önemli kaynaklar~ndan biri olan ve
tek nüshas~~ Topkap~~ Saray~~müzesinde bulunan iki ciltlik "Hünernâme„ nin bas~ma haz~ rlanmas~ n~~ üyelerimizden Topkap~~ Saray~~
Müzesi Müdürü bay Tahsin öz üzerine ald~~~~gibi, Cevdet Pa~an~ n mâruzat ve tezkereleri de yine üyelerimizden bay Cavit Baysun taraf~ndan bas~ma haz~rlanmaya ba~lanm~~t~ r. Ayr~ca ~ârihülmenar ve Vecihi' tarihlerinin üyelerimizden bay Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ ve bay Cavit Baysun'un nezaretleri alt~ nda Istanbul Üniversitesi tarih ~ubesi ö~rencilerinden Adnan Erzi taraf ~ ndan tenkitli bask~lar~~ haz~ rlanmakta oldu~u gibi, onbe~inci as~ r Anadolu
tarihinin çok önemli kaynaklar~ndan biri olan "Ibrahim Gül~ent
menakibi„nin tenkitli bask~s~ , Istanbul Üniversitesi ~arkiyat Enstitüsü ilmt yard~mc~lar~ ndan Tahsin Yaz~c~~ taraf~ ndan ve üyelerimizden Profesör Mükrimin Halil Y~ nanç ile Profesör Ritter'in nezareti
alt~nda haz~rlanma~a ba~lanm~~t~ r.
En büyük k~sm~~ Mufassal ~ bni Bibt Selçuk tarihinin Türkçeye
tercümesinden ibaret bulunan Türkçe Yaz~c~o~lu Selçuknâmesi de
Arap ve Türk harfleriyle bas~ lmak üzere bay Nuri Gençosman
taraf~ndan haz~ rlanmaktad~r.
Terctimeler

Bu y~l içinde ~u eserlerin tercümeleri bitmi~~ve Kuruma teslim
edilmi~tir:
: Bey hak! tarihi.
Abulf adil Beyhakt
:
Tarih-i Alem Ara-yi Abbas! (BirinBey
Mün~i
~skender
ci cilt I. II. ve Il!. k~ s~mlar~).
Türkmen
: Türkmen tarihine dair monografya.
Barthold
: Küçük Asya Selçuklular~~ tarihi.
Gordlevski
: Mo~ol istilâsma kadar Türkistan.
Barthold
: Buhara yahut Maveraünnehir tarihi.
Vambry
: ~slam kavimleri tarihinin tamam~.
Brockelmann
: Osmanl~~tarihinin dördüncü cildi.
Yorga
M~s~ r Üniversitesi Profesör- : Abbastlerin ilk asr~ nda sosyal ha yat~~anlatan "Duhalislâm„ adl~~ eser.
lerinden Ahmet Emin
Ayn~~ müellifin Arap ve Islâm tarihine ait "Fecrülislâm„ adl~~
eseri.

216

HABERLER

R. Pumpelly
Rasovski

: Anav hafriyat~ n~n ikinci cildi.
: Rus Prensliklerinde ve Macaristan'da Peçenek, Tork ve Berendiler.
Ch. de la Roncire
: Arz~ n ke~finin tarihi.
Clement Huart
: Eski Iran.
Ali bin Müluk Al Mün~i : Zafernâme.
16. Urfal~~ Mateos'un vekayinâmesi (XI ve XII inci as~ r Yak~ n~ ark ve Anadolu tarihi için ana kaynaklardan biri olan bu
eser, Kudüs'te bas~ lm~~~olan Ermenice nüshas~~ esas tutularak
ve Frans~ zca tercümesiyle de kar~~la~t~ r~ larak üyelerimizden
Profesör Mükrimin Halil Y~nanç'~ n nezareti alt~ nda Istanbul
Üniversitesi ilmi yard~mc~lar~ ndan Andreasyan taraf ~ ndan dilimize çevrilmi~tir).
Bunlardan ba~ ka üyelerimizden Profesör Enver Ziya Karal
taraf~ndan tercüme edilmi~~olan Heyd'in me~ hur "Ortazamanda
Yak~n~ark'~ n Ticaret Tarihi„ adl ~~ eserinin birinci cildi ile Dil ve
Tarih-Co~rafya Fakültesi A ntropoloji Doçenti Muzaffer ~enyürek'
in Ingilizceden tercüme etti~i William King Gregory'nin "Insan~ n
maymunlar aras~ndaki yeri„ adl~~ eseri ve Bitlisli ~eref Han'~ n
hicr1 11 inci as~ rda yaz~lm~~~ olan "~erefnâme„ adl~~ eserinin tercümesi Kurumumuz taraf~ ndan sat~ n al~nm~~ t~r.
Bu y~l içinde yeniden ~ u eserlerin tercümesine ba~lanm~~t~ r.
1. AksaraI
: (Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Doçentlerinden Osman Turan taraf~ndan yap~ lan tenkitli bask~s~~ Kurum yay~ nlar~~ aras~ nda bas~ lm~~~
olan Anadolu tarihinin bu önemli
kayna~~~yine bay Osman Turan
taraf~ ndan dilimize çevrilmektedir).
Ibn ül-Ezrak
: Meyyafarikin tarihi (Bilhassa Anadolu'nun ~ark bölgelerinin 7-12
inci as~ rlar vukuat~ na ait mühim
kay~tlar~~ ihtiva eden bu eserin Tarih Asistan~~ Mehmet Köymen taraf~ ndan evvela metni tesis edilecek
ve sonra tercümesi yap~lacakt~r).
Hudyakof
: Kazan Hanl~~~~Tarihi.
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: Ortaça~~Avrupa destanlar~ nda ~ark
motifleri.
: Topkap~~ Saray~ n~n kurulu~undan
bugüne kadar geçen tarihi ve Türk
saraylar~ ndaki harem sistemi.
: Ortazamanda Yak ~ n ~ark'~ n ticaret
tarihi II. Cilt.
: Osmanl~~ Devletinin muas~ r tarihi.
: Ortazaman sonlar~ nda haçl~~ seferleri.
: Bulgarlar~n tarihi.

Bunlardan ba~ ka Profesör Landsberger'in ba~kanl~~~~alt~ nda
Sumeroloji ve Hititoloji enstitüleri profesör, doçent ve asistanlar~~ taraf~ ndan Sumer, Babil, Asur, Ibrani ve Eti kanunlar~ n~ n en
yeni dokümanlara dayan~ larak Türkçe'ye tercüme ve tefsirlerine
ba~lanm~~~bulunmaktad~ r. Bu tercümelerin iki y~lda bitece~ini
umuyoruz.
Umumi tarih

Plan~~ yap~larak arkada~lar aras~ nda taksim edilen UmumI
Tarih için geçen temmuz ay~ na kadar mühlet verilmi~ti. Bugüne
kadar elimize gelen eserler ~unlard~ r:
Profesör ~evket Aziz Kansu: Insanl~~~ n kaynaklar~~ ve ilk medeniyetler, birinci cilt, 358 sayfa.
Bay Hikmet Bayur
: Hint tarihi, birinci cilt; (Ilk ça~,
Gazne Devleti, Gur Devleti, Birinci
Delhi Türk Sultanl~~~, 474 sayfa).
Bay Hikmet Bayur
: Hint tarihi, ikinci cilt; (Ikinci
Delhi Türk Padi~ahl~~~) 250 sayfa.
Bu cilt henüz tamamlanmam~~t~ r.
Profesör Eberhard
: Çin tarihi (Ilk ça~dan bugüne
kadar), 412 sayfa.
Prof. Arif Müfit Mansel
: Ege ve Yunan tarihi, 335 sahife.
Bay Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Osmanl~~ tarihi, birinci cilt (Istanbul'un fethine kadar), 400 sayfa.
Bayan Afet kan
: M~s~r tarihi, 111 sayfa (devam
edecektir).
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Fuat Ezgü
Feher Geza

Mazhar ~evket Ip~ir

: Amerika tarihi, 107 sayfa.
: Macar kav~ni tarihi ve Türk Bulgarlar~ n tarihi, 250 sayfa (Macarcadan Türkçeye çevriliyor).
: XIV, XV ve XVI inci as~ rlarda
Avrupa sanat~, 105 sayfa.

Bunlardan tamam olanlar~ n bas~ m~~ için haz~rl~ klara ba~lanm~~:.
t~ r. Vazife alan arkada~lar~ m~z~ n çal~~malar~ na devam ettiklerini
umuyoruz. Bu arkada~lar~ m~zdan mümkün oldu~u kadar k~sa bir
zamanda eserlerini Kuruma vermelerini dileriz.
Banumevi

Bas~ mevimiz bu y~l geçen y~la nazaran 12 forma fazlasiyle
335 formal~ k eser basm~~t~ r. Bast~~~m~ z eserlerin teknik bak~ m~ ndan çok güç dizilen cinsten olmas~~ ve baz~lar~ n~ n 5 - 6 defa tashihten geçmesi, müellif ve mütercimlerin baz~lar~~ Istanbul'da bulundu~u için tashih i~inin gecikmesi gibi sebepler gözönünde
bulundurulursa ald~~~ m~ z sonuç memnunluk vericidir.
Kiitilpane

Kütüpane katalo~urnuzun tamamlanmas~ na bu y~l da devam edilmi~~ve yeniden 3622 ciltlik 2470 eserin esas defterlere kay~tlar~~
yap~ lm~~~ve 5669 ciltlik 4069 eserin üç katalog için 19.654 adet
fi~i yaz~ lm~~t~ r.
Bu suretle kütüpanemizin yeni ba~tan tanzimine ba~land~~~~1940
y~ l~~ ekim ay~ ndan bugüne kadar 25.431 ciltlik 18.386 eserin esas kay~tlar~~ yap~ lm~~, etiketlenmesi, mühürlenmesi bitirilmi~~ve bu eserlerin
müellif, kitap ve sistematik katalo~lar için en az üçer tane f i~leri
yaz~ lm~~t~ r. Müellif ve kitap ad~~ kataloglar~~ tamamlanm~~, birinci
on bin eserin de sistematik katalo~u bitirilmi~tir. ~imdi büyük
bir yekün tutan dergi ve gazetelerin kataloglar~na ba~lanacakt~ r.
Her makale bir kitap muamelesi görece~ine göre bu i~in de birkaç y~ l sürece~ini sanmaktay~z.
Bu y~ l kütüpanemize 357'si sat~ n al~ nmak ve 293' ü hediye
ve mübadele yoluyla ceman 630 eser ve 155'i sat~ n al~ nmak, 242
'si de hediye ve mübadele yoluyla ceman 397 dergi gelmi~tir.
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Kaz~lar

Bu y~l müsait olmayan ~artlar gözönünde tutularak kaz~~
i~lerimize geçen y~llara nazaran daha az ödenekle devam etmek
zorunda kald~ k. Bununla beraber 10 y~ldanberi devam etti~imiz
Alacahöyük kaz~s~ na tam kadro ile ba~lad~~~m~z gibi, Zile'nin
Ma~at Höyü~ünde geni~~bir sondaj mahiyetinde kaz~~ yapt~ k ve
Ankara'n~n An~t-Kabir alan~ndaki tümülüsleri açarak önemli
buluntular elde ettik. Bundan ba~ka do~u illerindeki tarihöncesi
ara~t~ rmas~ na devam ederek de~erli sonuçlara vard~k. Bu çal~~malar hakk~nda k~saca izahat veriyoruz:
1. Alacahöyük kaz~s~~ — Oyelerimizden bay Hamit Ko~ay'~ n
ba~kanl~~~~ alt~nda ve Kurumumuzun arkeolog mimari Mahmut
Akok'un idaresinde 9 a~ustos 1945'den 4 ekim 1945 tarihine
kadar 57 gün süren bu mevsim çal~~malar~~ bilhassa Orta Anadolu'nun ilk yerle~mesini gösteren Kalkolotik devir tabakalar~ n~n
ayd~nlat~lmas~~ ve tarihi ça~lar içinde önemli bir yer tutan Eti
katlar~n~ n ara~t~ r~lmasiyle geçmi~tir.
1936 mevsiminde de Kalkolitik tabakalar içinde ara~t~rma yap~lm~~t~r. Fakat seçilen kaz~~ yerinde Kalkolitik tabakaya bugünkü
su seviyelerinin alt~nda ula~~ld~~~ndan teknik zorluklar ç~ km~~~ ve
istenilen neticeler al~namam~~t~. 1943 ve 1944 kaz~lar~~ höyü~ün
merkezine do~ru ilerledikçe, bu tabakan~ n su üstü seviyelerde
bulunabilece~ini göstermi~~ve elveri~li ~artlar alt~ nda maksada
ula~mak mümkün olmu~tur. Bu mevsimde Anadolu arkeolojisi için
pek önemli olan bu ça~~buluntular~~ daha geni~~ölçüde aranm~~~ve
bulunmu~tur.
Mimarl~ k bak~ m~ndan ilk Alacahöyük sakinleri iklim ve tabiat
~artlar~na uygun bir yap~n~ n plan ve tekni~ini arad~ klar~~ ve daha
üst tabakalarda bu hususu inki~af ettirdikleri görülmü~tür. Bu
çak insanlar~ n~n çakmak ta~~ndan ve obsidiyenden ince bir ~ekilde
i~lenmi~~silah ve aletleri, oldukça ileri teknikte yap~lm~~~kemik
e~yalar~~ ve üzerleri boya ve çizgi ile geometrik tarzda süslenmi~~
çanak ve Omlekleri vard~ r. Alacahöyük'ün Kalkolitik ça~~kültürü
içinde ölü gömme adetlerinin a~a~~~tabakalardan yukar~~ tabakalara do~ru bir de~i~me ve ilerleme gösterdi~i tesbit edilmi~tir.
1945 mevsiminde Eti mimarl~~~ n~n özel yap~lara ait ve bütün
tabakalar boyunca görülen karakterleri incelenmi~~ve aç~ klanm~~-
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t~r. Eti tabakalar~nda bu y~l ~imdiye kadar benzerlerine rastlanmayan önemli eserler ele geçmi~tir. Son kaz~lar~ n ayd~ nlatt~~~~
di~er bir nokta da Büyük Eti imparatorlu~u ça~~nda Alacahöyü~ün esasl~~ bir imar görmü~~olmas~ d~r. Yeniden ve önemle tanzim
edilmi~~~ehir surlar~, itina ile süslenmi~~sa~lam yap~t~~ ~ehir kap~lar~~ ve de~erli mevkilere kurulmu~~dini ve resmi mahiyette birçok büyük binalar bu hususta tan~kl~ k etmektedir.
2. Zile-Masathöyü~ii kaz~s~~— Oyelerimizden Doçent Ekrem
Akurgal'~n ba~kanl~~~~alt~nda Asistan Dr. Tahsin C~zgüç ve Asistan Dr. Nimet C~ zgüç'le Yusuf Boysal'dan mürekkep olan bir heyetle bu y~ l, ilk defa olarak, Zile'nin a~a~~~yukar~~yirmi kilometre
güney-bat~s~ nda bulunan Ma~athöyü~ü köyü yan~ndaki höyükte
kaz~ ya ba~lanm~~t~r. ~ç Anadolu'nun Karadeniz m~ntakas~na geçi~ini sa~layan bölgedeki Ma~at ovas~, yüksek da~lar ve bunlar~ n
temadisi ile çevrilmi~tir. Ova devaml~~ yerle~me yerlerinin te~ekkülüne her bak~ mdan müsaittir. Birinci zaman~ n mermerle~mi~~bir
kalker kitlesi üstüne kurulan ve bir Eti tabletinin buluntu yeri
olarak tan~ nan höyük, a~a~~~yukar~~ 400 m. uzunlu~unda, 300 m.
geni~li~inde ve 25 m. yüksekli~indedir. Höyük kuzey-güney tabii
yolunun iki büyük kolu aras~nda kalan Ma~at ovas~~ ve devaml~~
yerle~me yerleri, yer yer da~l~k araziyi a~an tâli yollarla Yozgat
ve Alaca çevresine de ba~ianmaktad~ r. Ovan~ n en büyük devaml~~
yerle~me yeri olan Ma~athöyü~ü'nde kaz~ya bir ay devam edilmi~~
olmas~ na ra~men, kültür ve yap~~katlar~~ kesin olarak ayd~nlanm~~~
ve intikal bölgesinin kültür özelli~i üstünde durmak mümkün olmu~tur. Höyü~ün, yap~~ kal~nt~ lar~, profil izleri ve küçük buluntulara göre, Kalkolitik, Bak~ r, Eti ve Frik ça~lar~ nda iskân edildi~i
anla~~ lm~~t~ r.
Kalkolitik kültüre höyü~ün kuzey-do~usunda ve dar bir
alanda rastlanm~~~olmas~ na ra~men, ele geçen çanak çömlek belgeleri, bu ilk kültürün orta ve kuzey Anadolu'daki ça~da~~ndan
farkl~~ olmad~~~n~~belirtmektedir.
Höyü~ün her taraf~ nda rastlanan Bak~ r ça~~~kültürü tepede
5,70 m. derinlikte eri~ilen ana kaya üstüne kurulmu~tur. Profil
izlerine ve üstüste yap~lan gömbe yerlerine göre, iki seviyeye
ayr~lan bu kültür, iç Anadolu'daki Bak~r ça~~n~n mahalli özelli~e
sahip bir e~idir. 1,50 ve 1,80 m. çap~ ndaki gömbe yerleri, orta boy
ta~larla özenilerek dö~endikten sonra s~ vanan, üstü aç~k f~ r~ n-
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lard~r. Bak~r ça~~~kültürünün tepedeki iki seviyesinde de basit
toprak mezarlar içine ve Hoker durumunda gömülen çocuk iskeletleri bulunmu~tur. Yanlar~ na hediye b~ rak~lmayan bu iskeletlerin
ço~u ölçümiyecek durumdad~r. Ilk safhas~ nda hafif bir yang~n geçiren bu kültür, höyü~ün her taraf~n~~ ayn~~zamanda iskân etmi~tir.
Eti kültürü höyü~ün en önemli yerle~mesidir. Iki yap~~ kat~ na
ayr~lan bu kültür, höyü~ün tepe ve eteklerine geni~~ölçüde yay~ lm~~t~r. Devaml~~ yerle~me yerinin her taraf~nda büyük bir yang~nla
sona eren bu kültürün ikinci yap~~ kat~nda, Bo~azköy ve Alacahöyük'tekilerle e~imsenebilecek bir binan~ n büyük bir k~sm~~ aç~~a
ç~kar~lm~~t~r. Bina, Eti ça~~n~~ sona erdiren büyük yang~ndan kurtulamam~~~olmas~ na ra~men, ta~~temel üstünde bugün dahi duran
kerpiç duvarlar~ n~n in~a tekni~i ve s~vas~~ iyice görülebilmektedir.
Temel ta~lar~n~n tekni~i, tam olarak ele geçen kerpiçlerin üstüste
dizili~i, boylar~~ ve bilhassa yap~~ plân~~ ve içindeki buluntular~ , bu
büyük binan~n yeni Eti ça~~na aidiyetinden ~üphe ettirmemektedir.
Bundan ba~ka ilk yap~~ kat~ nda kurulan ve yeni devlet zaman~ nda
da kullan~lan iri, i~lenmemi~~kalker bloklar~ndan bir istinat duvar~~
da aç~~a ç~kar~ lm~~t~ r. Bu ça~da iki küp içine gömülmü~~bir çocuk iskeleti bulunmu~tur. Bu mezar tipi Ali~ar ve Bo~azköy'de bilinenlerin say~ s~n~~ artt~rm~~t~r. Eti ça~~r~r n~ n önemli buluntular~ ndan biri de etraf~~ ta~la örtülü bir çukura düzenli olarak gömülen
at iskeletidir. Yeni buluntu ile Bo~azköy'ün (at figürini ve mühür
tasviri), Alacahöyük'ün (orta Eti yap~~ kat~ na tarihlenen at figürini)
ve Ali~ar'~n eski-yeni Eti ça~~na ait at tasvirlerine bir de (gömülen
at) kat~lmaktad~r. Kad~n Tanr~~ Pirvan'~n at~n üstünde durdu~u ve
Tanr~~ Yari'ye at biçimli bir kaptan içki sunuldu~u dü~ünülürse,
buluntunun önemi kendili~inden anla~~l~r. Pi~mi~~topraktan yap~lan
hayvan biçimli kap parçalar~~ ve bilhassa üç ayr~~ bo~a heykeline
ait oldu~u anla~~lan bacaklar ve boynuz, ayr~ca bir alageyik
heykelinin boynuzu, burada plâstik sanat için önemli malzemenin
sakland~~~na i~arettir. Tek renkli çanak çömlek, mühür, bulle ve
mûhürlü kap parçalar~, kemik kakmac~l~~~ na ait belgeler, kuzey
ve iç Anadolu'daki Eti kültürünün homojen karakterine tan~ kl~ k
etmektedir.
H~53, ü~iin son kültürünü yaln~z tepede görünen Frik ça~~~
temsil etmektedir. Eti yang~ n seviyesi üstüne kurulan Frik kültürünün birincisi yap~~ kal~nt~lar~na, ikincisi profil izine göre tayin
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edilen iki 'yerle~me seviyesi vard~r. Yerle~menin bu özelli~ine
göre, son Eti yap~~ kat~n~n ortadan kald~r~lmasiyle, ilk Frik kat~~
aras~ nda 1,:iiiyük bir zaman fark~n~ n olmamas~~ gerektir. Ayr~ca ele
geçen tek ve çok renkli çanak çömlek tipleri de bu kültürün
yedinci yüzy~la kadar devam etti~ini belirtmektedir. Küçük evlere
ait oldu~u anla~~lan temeller, ufak ve i~lenmemi~~ta~lardan yap~lm~~t~r. Kesik temel kal~nt~lar~~ ve dö~emelerin boyu, iç Anadolu
höyüklerinin en çok stadellerine kurulan iki odal~~küçük Frik
evlerini hat~ rlatmaktad~r. Çanak, çömlek, tek renkli, boyal~~ ve
kaba mutbak kaplar~ na ait olmak üzere üç bölüme ayt~labilir.
Ali~ar ve di~er istasyonlarda oldu~u gibi, Ma~at'ta da boyal~~
çanak çömlek di~erlerine her bak~ mdan üstündii. Siyah ve gri
renkli parlak Frik çanak çömle~i, yukar~~ Sakarya bölgesininin
aksine, burada nispeten azd~r. Geometrik örgelerle süslenen
boyal~~ çanak çömlek bilinenlere yeni bir~ey katmamakla beraber,
kronoloji bak~m~ ndan iki esasl~~ gruba ayr~labilecek bir durumdad~r.
Hafriyat heyeti, kaz~ dan evvel ve sonra Zile çevresinde tetkik
gezileri yapm~~~ve tesbit etti~i arkeoloji an~tlar~n~, ören yerlerini,
kaz~~ sonuçlariyle birle~tirerek son raporda yay~nlama~a karar
vermi~tir.
3. An~t - Kabir alan~ndaki tihnallisler kaz~s~~— An~t - Kabir
alan~nda yap~ lan toprak düzeltmeleri s~ras~nda, bu alan~n güney
bat~s~ nda bulunan 8.50 m. yüksekli~inde ve 50 m. çap~nda bir
tümülüsün kald~ r~lmas~~ gerekmi~, Ankara'n~n tarihi bak~m~ndan
önemli olan bu i~le Kurumumuz yak~ndan ilgilenerek bu tümülüste sistemli ara~t~ rmalar yapm~~t~r.
Arkeolog Mahmut Akok, Dr. Tahsin özgüç, arkeolog Nezih
F~ratl~~ taraf~ndan yürütülen bu ara~t~rmalar 1. VII. 1945'den
20.VII.945'e kadar sürmü~tür.
yap~l~s~~: Tümülüs y~~mas~~ civar ve yak~n araziden getirilen ve muhtelif renkte damarlar gösteren toprakla yap~lm~~t~r. Tam zirvenin alt~na dü~en ana toprak üzerinde 8 metreye
yak~n çapta temiz sel ta~~ndan bir çak~l tabakas~~ bulunmakta idi.
Bu çak~l tabakas~n~ n bir k~ sm~~ kald~r~ld~ ktan sonra ana topra~~n
5 X 6 metre ölçüde kaz~lm~~~oldu~u tesbit edilmi~tir. Toprak içinde
2.10-2.20 metreye kadar inen ve iç yanlar~~ 1,00 X 0.50 metre
geni~li~inde kal~ n kalasla sand~klanm~~~mezar çukuru (Fossa) bulunuyordu. Çukurun uzunluk istikameti do~u - bat~d~r.
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Buluntular: Mezar çukurunun kuzey - do~u kö~esinde, kal~ n
bir kütü~û yontmak suretiyle yap~lm~~~ bir s~ ra, bunun önünde,
demirden yap~lm~~, halka tablal~~ bir üç ayak (tripode) bulunmu~tur. Çukurun orta k~sm~ nda da, irili ufakl~, baz~ lar~n~n içinde yak~lm~~~insan külû dolu 7 çömlek (urne) yer almakta idi.
Çukurun do~u kenar~~ boyunca 8 tane m~ zrak ucu, 3 tane madeni tas ve kap, üzeri ajurlu toka ucu ele geçmi~tir. Bütün mezar~ n taban~~ kal~ n kalasla kapl~~ bulunuyordu.
Bu alanda tümülüslerden müte~ekkil bir nekropolin bulundu~u
bilindi~inden, bu tümülüsten 70-80 metre do~uda_ bir noktada da
ara~t~ rma yap~lm~~~orada da daha küçük ölçüde bir mezara rastlanm~~t~ r. Bu tümûlüsün y~~mas~~ yar~~ nisbetinde kiiçüktür. Mezar
çukuru da 4, , 5 metre ölçûsünde ana toprak içine kaz~lm~~t~r. istikamet do~u-bat~d~ r. Mezar çukuru içinde, orta k~sma do~ru, baz~lar~ n~ n içi kütle dolu çömlekler (urne) ve muhtelif yerlerde 4 demir sehpaya ait parçalar bulunmu~tur. Türlü biçimde maden kap
art~ klar~~ ele geçmi~tir.
Bu tümülüs çukuru (Fossa) çevresi 0,50 metre geni~li~inde,
0,90-1,20 metre yükseklikte temiz sel ta~lariyle adeta duvarlanm~~,
orta k~sm~~ toprakla doldurulmu~tur. içindeki buluntulara göre; M.
ö. VIII, yüzy~l~n sonuna ve VII, yüzy~la tarihlenen bu iki tümülüs,
Gordion ve di~er Ankara tümülüslerinin ayd~ nlanmas~ na da yaram~~t~ r.
4. Orta, do~u ve güney-do~u Anadolu'da tarihöncesi arast~rmalar~ —Oyelerimizden Profesör ~evket Aziz Kansu'nun ba~kanl~~~~alt~ nda bulunan tarihöncesi ara~t~ rmalar~~ heyetinden asistan
K~l~ ç Kökten bu y~ l 10 temmuz 1945 tarihine kadar 72 gün süren
bir ara~t~ rma yapm~~t~ r. K~l~ ç Kökten, ilkönce Aya~, Güdül, Beypazar~~ çevrelerini, Haymana'daki Timurözü ma~aras~ n~~ gezmi~~
ve sonra do~u ve güney-doku Anadolu'nun ~ark~~la, Uzunyayla,
Sivas, Malatya, Elaz~~, Bingöl ve Karaköse yörelerini incelemi~tir.
Bu gezilerden al~nan sonuçlar~~ ~öylece hülâsa edebiliriz :
I. Ankara'da Il~ca köyü içinde dikili ta~lar (Menhir), dik dönek ta~lar (Kromlek) bulunmu~tur. Bu kaya an~ tlar~~ sahas~nda ve
baz~~ dikili ta~lar~n hemen alt~ nda, iskeletleri tamamen da~~lm~~~
mezarlar meydana ç~ kar~lm~~t~ r. Ayn~~ köyün kuzey do~usunda
yeniden tesbit edilen "Asarc~ k„ höyü~ünde Bak~ r, Eti, Frik ve
Klasik ça~lar~n çanak çömlekleri toplanm~~t~ r.
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Ilhan köyünün kuzeyindeki sekiler (taras) üzerinde bazalttan
yap~lm~~~olan elbaltas~~ ve kaz~ y~c~ lar ele geçmi~tir.
Güdül ilçesinin yapma ve tabii ma~aralar~~ tekrar yoklanm~~~
ve kasaban~ n kuzeyinde çak ~ ll~~ düzlükler üzerinden levalvaziyen
tip sileks aletler toplanm~~t~ r.
Haymana çevresindeki Timurözü ma~aras~~ ara~t~ r~ lm~~, üç
buçuk saat süren bir ma~ara ara~t~ rmas~ ndan sonra ma~aran~n
son kö~ elerinde sonradan yap~lm~~~su depolar~~ ve yaz~ l~~ k~ r~ k
ta~lar görülmü~tür. Bu ufak de~i~iklik ma~aran~ n tabilli~ini bozmam~~t~ r. Ma~aran~ n a~z~ na yak~ n sapa bir kö~esinde aç~ lan küçük çukurlar içinden k~ r~ k, üzerinde di~leri bulunan bir alageyik
çenesi ve insana ait k~ r~ k bir femür (bacak kemi~i) parças~~ ç~ kar~ lm~~t~ r. Timurözü bo~az~~ kalesi görülmü~, civar köylerin bahçe
ve ev duvarlar~ na sokulmu~~olan lâtince yaz~ l~~ bir kabartma resimli iki küçük ta ~~ n, malfimat vermek maksadiyle, kopyas~~ al~ nm~~t~ r.
~ark~~ la çevresinde Mergersen önlerinde sat~ hta çakmak
ta~~ndan çok güzel i~ lenmi~~ve Neolitik olmas~~ muhtemel uçlar,
kaz~y~c~ lar bulunmu~ tur. Ihsanl~~ ve Elmal~~ köyleri yak~ nlar~ nda iki
höyük tesbit edilmi~tir.
Uzunyayla'ya girerken Kuruöz geçidinde bir höyük
görülmü~, höyük civar~ nda Bak~ r devrine ait olmas~~ kuvvetle muhtemel kal~ n ve yuvarlak duyarl ~~ bir av veya küçük bir müdafaa
kulesi bulunmu~tur. Bu yuvarlak duvar kal~ nt~s~~ ile höyük aras~nda da çok geni~~eski bir ören yeri bulunmaktad ~ r. Kuruöz höyü~ii
sath~ ndan Bak~ r devri çanak çömle~i toplanm~~t~ r.
Uzunyayla'da, ~erefiye köyünde Zamant ~~ çay~ n~ n bir kolunu te~kil eden kayna~~ n ba~~ na gidilerek ara~t~ rmalar yap~lm~~,
burada dikdörtgen ~eklinde ve kap~s~~ kuzeye aç~ k, k~ smen tahrip
edilmi~~ve bir Roma askeri kamp~~ olmas~~ muhtemel büyücek bir
kale bakiyesi görlmü~ tür. Kalenin, bilhassa derenin ba~~ n~~ içine
alarak iki tarafl~~ in~ a edilmi~~olmas~~ dikkate de~er mimari bir tarz
göstermektedir. Ayn ~~ kaleden Osmanl~~ ve Selçuk devirleri de
faydalanm~~t~ r,
Uzunyayla'da üzerinde en çok durulan yer S~ çan höyü~üdür. Bu höyükte yap~lan ara~t~ rmalar neticesinde Klâsik, Eti
ve Bak~ r ça~~~eserleri bulunmu~tur. Eti tabakas~ ndan ç~ kar~lan
topraktan yap~lm~~~körük a~z~~ konisi, demir i~çili~ini göstermesi
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bak~m~ ndan, ehemmiyetli bir vesikad~ r. Alaca'da elde edilen curuf
ve demir parçasiyle, Samsun Dündartepe'sinde bulunan döküm
potalar~ n~~ tamamlay~c~~ ve Eti demircili~ini ayd~ nlat~c~~ bir vesika
olarak ele almak laz~ md~ r.
~ark~~la'da Imaml~~ köyü gerisinde, Uzunyayla'da Dikilita~~köyü yak~ nlar~ nda tesbit edilen, Eti ve Klasik ça~lar malzemesi veren münferit ~ato veya malikâne bakiyeleri ve bütün yol
boyunca tesbit edilen çe~itli yap~ l~~~gösteren tümülüsler kayde de~er. Büyük iskân sahalar~~ civar~ nda ve ekseriya hakim tepeler
üzerinde kurulan bu küçük yerle~meler veya malikaneler Anadolu'da birçok yerlerde görülmektedir. Hangi ~erait alt~ nda kurulmu~~olduklar~ n~ n aç~ klanmas~~ faydal~~ bir konu olur.
Sivas'a giderken Tonos köyü ve Deli ~ lyas buca~~~aras~ nda ve küçük bir ovan~ n ortas~ nda tesbit edilen bir höyükten,
Eti çanak çömle~i toplanm~~t~ r. Bu höyü~ün alt~ nda ve etraf~ n~~
ku~aklayan yar~~ kurumu~~batakl~ klar sahas~ nda yap~ lacak ara~t~ rmalarla Hafik gölünde oldu~ u gibi gölevleri izlerini bulmak mümkün olabilir.
Sivas'ta Hafik ilçesinde, göl içindeki P~l~ r höyü~ünde bu
y~ l da ara~t~ rma yap~lm~~t~ r. Bak~ r ve Kalkolitik ça~~ n malzemesi
daha çok toplanm~~, geçen sene tesbit edilen gölevleri bu y~l
platformlar~~ ve yan duvarlariyle daha iyi aç~ klanm~~ t~ r. Çökmü~~
olan platformlar alt~ nda, sular~ n içinden çakmak ta~u~ dan yap~ lm~~~
mikrolitler, kaz~ y~c~ lar, uçlar ve çekirdekler ( nükleüs) hayvan kemikleri ç~ kar~lm~~t~ r.
Malatya'da Louis Delaporte taraf ~ ndan ara~t~ r~lan "Aslantepe„ höyü~ü ziyaret edilmi~, bugünkü durumu incelenmi~, Delaporte'un temas etmedi~i öntarih ça~lar~ na ait, bugünkü kumcular~ n
açt~~~~derin çukurlar içinden, 9 metre derinlikte, kal~ n yap~l~,
üzeri parlak siyah boya astarl~ , kaba, paralel oyma çizgi ve yuvarlak çukur süsleri bulunan Kalkolitik çanak parçalar~~ ele geçirilmi~tir. Tamamlay~c~~ bir bulu~~olmas~~ bak~ m~ ndan önemli say~labilir.
Malatya ovas~ nda ayn~~ heyet taraf~ ndan tesbit edilen höyükler
birer birer ara~t~ r~ lm~~~ve üzerlerinden malzeme toplanm ~~t~ r. Bu
arada bunlara yeniden birkaç höyük daha ilave edilmi~tir.
Malatya ovas~ ndan sonra Besni, Ad~ yaman ve Kahta çevresine, yani Malatya güneyine geçilmi~, Keysun buca~~~çevresinde,
Ad~yaman'da Prof. Pittard'~ n üstpaleolitik alet toplad~~~~Pirin
Bellaten. C. X. F. 15
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köprüsü yak~nlar~ nda çakmak ta~~ ndan yap~ lm~~~iki tane A~öleen
elbaltas~~bulunmu~tur.
Xl. Kâhta ilçesi T~ rpal köyünde Altpleistosen olmas~~ muhtemel jeolojik tabakalar~ n (üstü konglomera, alt~~ kil) kil katlar~~
içinden, geyik, at ve köpek gibi hayvanlar~n fosille~mi~~kemikleri
ve bunlar~ n yan~ nda üstleri a~~nt~l~~ yan mineleri sa~lam, kökleri
k~smen duran üç tane az~~ di~i ç~kar~lm~~t~ r. Bu di~lerin insana
ait olmas~~ihtimal dahilinde görülüyor.
Keysun, Ad~ yaman aras~ nda tesbit edilen 10 tane höyük, bundan evvel tesbit edilen höyükler gibi malzeme vermi~tir. Bak~r
ça~~n~ n çakmak ta~~ ndan yap~lm~~~olan yaprak (Lam) çak~lar~~
~imdiye kadar bilinenlerden daha uzun ve büyüktür. Santil çevresinde ele geçirilen üstü k~r~k cilal~~ ta~~balta mühim bir yesikad~r.
Elaz~~~çevresinde yap~lan ara~t~ rmalar da, Malatya kadar zengin neticeler vermi~~ve baz~~ yerli özellikler de göstermi~tir.
Burada, Uluova'da 13, Kuzova'da 3, Çemi~kezek'te 2 höyük tesbit
edilmi~tir. Keban ve Çemi~kezek aras~nda, Pa~nik köyü yak~nlar~ n~~ te~kil eden Murat suyu sekileri (teraslar~) üzerinde çakmak
ta~~ndan yap~lm~~~levalvaziyen aletler toplanm~~t~r.
Uluova'da Mollakendi höyü~ünde ele geçen renkli keramik,
Malatya Elaz~~~ovas~ nda bulunan ve ekseriyeti te~kil eden renkli
Tel Halef kerami~i aras~ nda mütalea edilebilece~i gibi, Sivas,
Malatya, Elaz~~~ve I~d~ r çevresinde bulunan parçalarla da ilgili
Bak~r ça~~~parçalar~ n~n mühim bir k~sm~~Kars, Sivas, Malatya
ve hatt ~~Samsun parçalariyle tamamen mukayese edilebilmektedir.
Her bölgenin kendine has özellikler ta~~yan Bak~ r ça~~~parçalar~~
da bulunmaktad~ r. Keban, Çemi~kezek ve Baskil çevresinde ara~t~ r~lan ma~aralar verimli ç~kmam~~t~r.
Palo, Bingöl ve Soluhan üzerinden Mu~'a geçilerek, Mu~~
ovas~ nda, daha sonra Bulan~ k, Malazgirt, Patnos, Karaköse, Ele~kirt çevrelerinde yap~ lan ara~t~ rmalar da evvelkiler kadar verimli
olmu~tur.
Birkaç geçit ve I:gedik hariç, ara~t~r~lan iller topografya
bak~ m~ndan birbirine tamamen ba~l~d~r. Gezilen bölgeler üçüncü
tabii ve tarihi _bir yol olacak durumdad~r. Eski ve yeni yerle~meler ve bunlar~ n malzemesi bu kanaati tamamen teyit eder. Mu~~
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ovas~ nda yeniden tesbit edilen 13 höyük, Lis, Bulan~ k, Patnos,
Karaköse höyükleri de bu büyük güney yolunun son duraklar~~
ve en sa~lam delilleridir. Mu~~ovas~ nda ve onun kuzey do~usunda kalan höyüklerin çanak çömle~i ekseriyetle siyah, biraz da
k~rm~z~ ya kaçmaktad~r.
Bu arada tan~lan Urartu kaplar~ ndan bir tanesinin bile ele
geçmeyi~i dikkate de~er ve üzerinde en çok durulmas~~ gereken
bir konudur.
Istanbul Fethini Kutlama Kurulu
Çal~~malar~~

Ba~lad~~~~ i~ lere devam etmekte olan Kurulun bu y~l içinde
sonuçland~rd~~~~ i~ler ~unlard~ r:
1. Venedik Ar~ivi vesikalar~n~ n terciimelerine devam edilerek
önemli bir k~sm~~ daha bitirilmi~tir.
Il. Istanbul'un fethine kadar Edirne ve yöresindeki Osmanl~~
eserleri hakk~ nda rahmetli ö~retmen Osman Nuri Peremeci'ye
~smarlanm~~~olan etüd sat~n al~nm~~t~r.
Il!. Istanbul'un fethinden önce Türk sanat eserlerinde kullan~lm~~~olan motifler hakk~ nda üyelerimizden Profesör Süheyl Onver
ve asistanlar~~ taraf~ndan haz~ rlanmakta olan albümlerden birincisini
te~kil eden Bursa'daki Ye~ iltürbe motifleri albümü haz~rlanm~~~ve
k~ sa bir önsözle birlikte Kurula teslim edilmi~tir.
"Toprak meseleleri tarihimizde Fatih Sultan Mehmet devri
icraat~ n~ n mana ve ehemmiyeti „ ad~~ alt~ nda haz~ rlanacak eser
için laz~ m olan ve Ankara'da Tapu ve Kadastru Genel Müdürlü~ü
ar~ivinde bulunan 881 tarihli atik Konya defterinin foto~rafla kopyas~~ ald~r~ lm~~t~r.
Istanbul'da, Ibrahim Pa~a saray~ndaki Maliye ar~ivinde
mevcut ve Kurulu ilgilendiren 20 vakfiyenin özeti haz~rlat~lm~~t~ r.
Karabacek'in "Fatih Ikinci Mehmet'in saray~nda Italyan
sanatkârlar~~ „ eserinin tercümesi bitirilerek Kurula teslim edilmi~tir.
Tiirk-Ishim Devri Kitabeleri Deneme Heyeti Çah~malar~~

Kitabeler Heyetinin Ankara bürosu bu y~l Kastamonu âbideteri i~ini tamamlam~~t~ r. Kastamonu ve civar~ ndaki tarihi eserlerden 52 sine ait 25 plân, 63 mezar kitâbesi, 85 kitâbe, 24 Arapça
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vakfiye, 3 Türkçe vakfiye tesbit edilmi~, 21 Arapça vakfiyenin
tercûmesi yap~lm~~t~ r. Bu heyet, ayn~~zamanda, Ankara âbidelerine
ait 9 plan, 41 mezar kitâbesi, 7 kitâbe ve 4 Türkçe vakfiye kay~t
ve tesbit etmi~tir.
Kitabeler Heyetimizin Istanbul bürosu bu y~l içinde 2807 mezar ve bina kitâbesi derlemi~~ve di~er çal~~malar~na da devam
etmi~tir.; Bu surette bu heyetin haziran 1942'denberi derledi~i
kitabelerin say~ s~~ 15.844 û bulmu~tur. Ayr~ ca 72 adet mezarl~k
ve hazire plan~, 7 adet y~k~lm~~~bina plan~~ yap~lm~~t~r.
Heyetin Istanbul bürosu ~efi R~fk~~ Mehil Meriç bu y~l 14
temmuz'dan 12 ekim'e kadar Trakya'da Edirne, Uzunköprü, Ke~an, Çorlu, Lüleburgaz, Bûyiikkar~~t~ran, Babaeski, K~ rklareli,
Sinanl~, Hayrabolu, Hac~larezan~~ ve Havsa'da tarihi âbideler ve
kitabeler üzerinde ara~t~ rmalar yaparak 995 kitâbe, 24 mezarl~k
ve hazire plan~ , 61 cami, mesçit, mektep, tûrbe, kö~k, ni~anta~~,
hamam, su hazinesi, havuz ve çe~me plan~~ve krokisi tesbit etmi~,
Edirne'de saray içinin haritas~n~ , Edirne'nin fetihten bugüne kadar yap~ lan abideleri gösterir arkeolojik haritas~n~, Uzunköprü,
Lüleburgaz ve Hayrabolu'nun arkeolojik haritalar~ n~~ vücuda getirmi~~ve ~er'i mahkeme sicilleri, vakfiyeler ve sair vesikalar üzerinde ara~t~ rmalar yaparak bu âbideler hakk~nda tarihi belgeler
toplam~~t~ r.
Bunlardan ba~ka 10 y~ldanberi üzerinde çal~~~ lan Mimar Sinan
eserlerinden bu y~ l yeniden 49 adet plan ve rölöve yüksek mimar Ali Saim [Igen taraf ~ndan haz~ rlanarak Kurumumuza teslim
edilmi~tir. Bu suretle Sinan eserlerine ait plan ve rölövelerin
say~s~~169 u bulmu~tur.
Arkeolog Mimarlar

Kurumumuz, hafriyatlar~nda eksikli~ini duydu~u mûtehass~s
arkeolog mimarlar~ n yeti~tirilmesi için y~ llardanberi cal~~maktad~r.
Bu maksatla ikinci dünya sava~~ndan önce bir Frans~ z arkeolog
mimari angaje edildi~i halde, harbin ba~lamas~~üzerine, getirtilememi~~ve nihayet Istanbul Güzel Sanatlar Akademisi ö~rencilerinden iki ki~iye burs verilerek ayn~~ zamanda arkeoloji tahsili
yapt~r~lmas~ na karar verilmi~ti.
Bu y~la kadar bu sahaya ra~bet gösteren ö~renci bulunamam~~~
ve nihayet bu y~l iki ki~i talip oldu~undan mart 1945 tarihinden
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itibaren bunlara ayda elli~er lira burs verilerek ilerde Kurum hizmetinde çal~~t~ r~lmak üzere tahsil ettirilmeleri kararla~m~~t~ r. Bu
iki genç bu y~l Milli E~itim Bakanl~~~n~n Istanbul âbidelerini saymak ve sicile geçirmek maksadiyle te~kil etti~i komisyonda gündelikleri Kurumca verilmek suretiyle elli be~er gün çal~~arak
staj görmü~lerdir.
Yeni Üyeler
Bu y~l içinde Ankara Dil ve Tarih- Co~rafya Fakültesi Eski
Zamanlar Tarihi Doçenti Halil Demircio~lu Kurumumuzun asit
üyeli~ine seçilmi~tir.
TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1944 BÜTÇE YILI HESAPLARI
HAKKINDA DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU BA~KANLI~INA
Türk Tarih Kurumu'nun 1944 bütçe y~l~~ hesaplar~~ defterler ve
sarf evrak~~ üzerinde taraf~ m~zdan incelendi. Bu incelemenin sonucunu bildiriyoruz :
Kurumun 1944 y~l~~ bütçesinin gelir ve gider k~s~ mlar~~ 490.000
lira olarak tahmin edilmi~~ise de ayn~~ y~l içinde 14.39.6 lira 26
kuru~~fazlasile 504.396 lira 26 kuru~~gelir tahsil olunmu~tur. Bu
fazIal~~~n 5.000 liras~~ Atatürk vakf~ndan, 3.482 lira 14 kuru~u yay~n sat~~lar~ndan, 44 liras~~ üye verimcelerinden, 703 lira 60 kuru~u faizlerden, 5.166 lira 52 kuru~u da di~er gelirlerden elde
edilmi~tir.
Ayn~~ y~l içindeki Kurum masraflar~ n~ n yekünu ise 191.242 lira
24 kuru~tan ibaret olup geri kalan 313.154 lira 2 kuru~un 250.000
liras~~ 200 adet biner liral~ k 0/0 6 faizli tasarruf bonosu, 30 adet
biner ve 40 adet be~~yüzer liral~k Oto 7 faizli Milli Müdafaa tahvili halinde Türkiye i~~Bankas~'nda muhafaza alt~nda bulundu~u;
38.315 lira 77 kuru~unun Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas~n~ n
Ankara ve ~stanbul ~ubelerindeki 1548 ve 1595 say~ l~~ cari hesaplar~nda mevcut bulundu~u; 24.838 lira 25 kuru~un da muhtelif hizmetler ve bilhassa hafriyat, telif ve tercüme ve Kitâbeler Heyeti
masraflar~~ için verilmi~~olan avanslar~n henüz mahsubu yap~lm~yan
bakiyelerinden ibaret oldu~u anla~~lm~~t~ r.
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1944 bütçesinin gelir ve gider k~s~ mlar~~ ile bunlardan tahsil
ve sarfolunan miktarlar~~ ve 1945 bütçe y~l~ na devrolunan bakiyelerin nerelerde bulundu~unu, avans bakiyelerinin müfredat~n~~ gösteren cetveller bu raporumuza ba~lanm~~t~ r.
1 haziran 1944'den 31 may~s 1945 tarihine kadar on iki ayl~ k
bütçe y~l~~ içinde yap~lan sarfiyata ve tahsil olunan gelirlere ait
bütün gider ve gelir evrakile defterlerin usulüne uygun ve takdire sayan bir titizlikle tanzim edilerek muhafaza edilmekte bulun13.Xl.1945
du~unu derin sayg~lar~m~zla bildiririz.
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