HABERLER
TÜRK TAR~ H KURUMU GENEL KURULU'NUN
1949 VE 1950 TOPLANT~ LAR~~

Türk Tarih Kurumu Genel Kurulunun 26 Mart
1949 tarihli toplant~s~ na ait tutanak özeti
T i:rk Tarih Kurumu Genel Kurulu, 1949 y ~ l ~~ Mart~ n~ n 26 inci Cumartesi günü

'aat 15 'te Ankara'daki merkezinde ba ~ kan Bay Semseddin Günaltay'~ n ba~kanl~~~~alt~ nda topland~ .
Yoklama yap~ larak ço~unlu~ un bulundu~u anla~~ ld~~~ ndan Ba~kan birle~imi
açt~~~ n~~ ve geçen toplant~~ tutanak özetinin okunaca .~~ n~~ söyledi. Tutanak özeti
okundu : Ba~ kan özet hakk~ nda bir mütalaa olup olmad ~~~~,~~ sordu. Söz isteyen
olmad~~~~için tutanak özeti oya konarak aynen kabul edildi.
3a~ kan özette geçen maselelerden baz ~ lar~~ hakk~ nda izahat verece~ini
söyliyrek, Kurum binas~~ için al~ nacak arsa i~ inin halledilmek üzere oldu ~unu,
~ brahir~~ Pa~a saray~~ meselesinin de halledilmi~~bulundu~unu, saray~ n mevcut
k~ sm~ n n restore edilerek yan~ na yap~ lacak Adliye binasiyle birlikte kullan ~ laca~~ n~~ beyan etti.
Buldan sonra Kurumun 1948 y ~ l ~~ çal~~ malar~~ hakk~ ndaki Yönetim Kurulu
raporu okundu : Ba ~kan rapor halk~ nda söz isteyenlere söz verdi.
Bay Tevfik B~ y ~ kl~ o~lu, Kurumun çal~~ malar~ n~~ övdükten sonra, Kitabeler
heyetini~~faaliyeti ile Istanbul Fethinin 500 iincii y ~ ldönümü çal~~ malar~~ hakk~ nda
izahat verilmesini istedi. Ba~ kan, Ba~ sekreter Ulu~~~~ demir'in bu hususta izahat vereegini söyledi. Ulu~~~~ elemir kitabelerin denenmesi i ~inin bitti~ini ve
~stanburea a~a~~~yukar~~ 16 binden fazla kitaba topland ~~~ n~ , bunlar~ n ne~re haz~ rland~~~ n~ , ~stanbul Fethini kutlama i ~ ini de hükümetin ele ald~ Z„r~ n~ , Milli E~itim
Bakan~ n~ nba~kanl~~~ nda Bakanl~ klar ve Kurumlar aras~~ bir komisyonun kuruldu~unu, bu konisyonda Kurumumuzu kendisinin temsil edece ~ini bildirdi. Bay Tevfik
B~ y~ kl~ o~l ~, Kurumun yapaca~~~ne~riyat~ n ne oldu~ unu sordu. Ulu~~I~demir,
Kurumun :_yr~~ bir seri içinde yapmakta oldu~u ne~ riyata devam etti~ ini, bundan
ba~ka komhyonun verece~ i karara göre, Kurumun da yeni baz~~ vazifeler deruhde
edece~ini siyledi. Bu mesele hakk ~ nda Bay Hikmet Bayur da söz alarak evvelce
Kurum tar~ f~ ndan ba~lanm~~~ve yap~ lm~~~olan i~leri anlatt~ .
Ba~ ka', Fatih devrine ait bilhassa genç nesil için bir eser yaz ~ l~ rsa çok
iyi olaca~~ n söyledi.
Rapor hakk~ nda ba~ ka bir mütalaa olmad ~~~ ndan oya kondu ve aynen
kabul edildi
Bunda' sonra Kurumun 1948 y ~ l~~ hesaplar~~ hakk~ nda Denetleme Kurulunun
raporu okundu.
Ba~kan rapor hakk~ nda söz isteyenlere söz verdi.
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Bay Faik Re~it Unat, murakabe heyeti raporunda Kurumun muhasebe
~eklinin de~i~ tirilmesi hakk~ ndaki mütaleaya i~ tirak etmedi~ini, bugünkü basit
~ eklin muhafaza edilmesini, aksi takdirde muhasebe kadrosunu bir kaç misli
artt~ rmak icabedece~ini söyledi. Bay Hâmit Sadi Selen, bilhassa matbaa için
ticari mahiyette bir muhasebe kurulmas~ n~n dogru olaca~~ n~~ bildirdi. Ba~sekreter
Ulu~~i~clemir bugünkü muhasebe ~ekli hakk~ nda uzun izahat verdi ve ilerde
matbaa büyür ve harice i~~yapacak hale gelirse, o zaman yeni ve ticari mahiyette bir muhasebeye ihtiyaç olaca~~n~ , bugünkü vaziyette buna ihtiyaç olmad~~~ n~~ belirtti. Ba~ka söz isteyen olmad~~~ ndan Ba~kan muhasebe ~eklinin dei~tirilip de~i~ tirilmemesi hususunu oya koydu. Muhasebe ~eklinin ~imdiki hal yle
muhafazas~~ekseriyetle kabul edildi. Bundan sonra raporun tümü oya konarak
oybirli~i ile kabul, Yönetim Kurulu ibra ve yeni y ~ l hesaplar~ n~~murakabe etmek
üzere eski murakabe heyeti aynen ibka edildi.
Bundan sonra geçen Genel Kurul toplant ~ s~ nda verilen karar gere~ince bir
«Türkiye Tarihi Co~rafya Söznigiia haz~ rlanmas~ na esas olacak prensbleri
tesbit etmek üzere ayr~ lm~~~olan komisyonun raporu okundu : Rapor üze•inde
uzun tart~~malar yap~ ld~ . Bu tart~~malar~ n s~ klet merkezini sözlü~ün ne~elere
kadar te~mil edilece~i meselesi te~kil ediyordu. Baz~~ üyeler Osmanl~~ imparatorlu~unun en geni~~za -alan~ ndaki topraklar~~ ihtiva etmesini, baz~ lar~~ da bugünkü
Türkiye hudutlar~ na münhas~ r kalarak en eski devirlerden bugüne kadargelmesini istiyordu. Neticede sözlü~ün bugünkü Türkiye hudutlar~~ içinde Lalmas~~
kabul edildi ve eserin haz ~ rlanmas~ na esas olacak teferruatl ~~ bir progran yap~larak Yönetim Kuruluna verilmesi uygun görüldü.
Bundan sonra Bayan Afet inan'~ n Kurum üyelerinin ihtisaslar~~ a göre
seksiyonlara ayr~ larak toplu çal~~ malar yap~ lmas~ na dair bulunan teklifi okundu.
Biri prehistorya, arkeoloji ve eski ça~, ikincisi orta ça~, üçüncüsü yeni ça~,
dördiinciisü de cumhuriyet devri olmak üzere dört seksiyonun te~kili ve üyelerin
ihtisaslar~ na göre bu seksiyonlarda çal ~~malar~~ uygun görüldü.
Bundan sonra Genel Kurulun toplanmas~~ münasebetiyle koruyuc~~ Ba~kaCumhurba~kan~~ Say~ n ~ smet Inönü'ye bir tâzim telgraf ~~ çekilmesine dair
verilen önerge oya konarak kabul edildi.
Müteakiben Profesör Re~ it Rahman Arat, Kurumun bir mikrcfilm ar~ivi
vücuda getirmesini teklif etti. Ba~sekreter Ulu~~i~clemir, bu ar~ivi~~ te~kiline
ba~lanm~~~oldu~unu, yaln~ z süratle kopye yapacak bir film maknesiyle bir
mikrofilm okuma aletine ihtiyaç bulundu~unu, ~ imdi Amerika'da bir de mikrokart usulünün ke~fedildi~ini, bu usul sayesinde binlerce ciltlik bir kitüphânenin
küçük bir kutu içine s~ gd~~~ n~ , okuma âletinin de 90 dolar kada- oldu~unu,
bunun üzerinde de duruldu~unu söyledi.
Bay Faik Re~it Unat, ~arkiyatç~ lar Kongresinin önümüzden toplant~ s~~
Türkiye'de olaca~~ na göre, Kurumun bu kongre ile ne suretle Igilenece~ini
sordu. Bay Enver Ziya Karal, bu hususta izahat verdi. Ba~kan, korgre ile Milli
E~itim Bakanl~~~ n~ n me~gul olmas~~ icabetti~ini, yaln~ z üyelerimizin ~imdiden
bu
kongre için tebli~~haz~ rlamalar~~ yerinde olaca~~n~~ söyledi.
Gündemde görü~ ülecek ba~ka bir konu olmad~~~ ndan Ba~kan brIe~ime saat
17,25 'de son verdi.
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Türk Tarih Kurumu'nun 1.1. 1948'den 31. XII. 1948
tarihine kadar bir y~ll~k çal~~malar~~hakk~nda
Genel Kurul'a sunulan rapor
Genel Kurulun Say~ n üyeleri,
Kurumumuzun son bir y~ ll~ k çal~~ malar~ na ait raporumuzu yüksek Kurulunuza Sunuyoruz:

Mali Durum
Kurumumuzun 1948 y~ l~~ geliri; 162.506 lira 14 kurusu 1947 y~ l~ ndan artan
gelir fazlas~, 109.000 liras~~ hükümet yard~ m~ , 100.000 liras~~ Atatürk tesisi geliri,
7394 lira 38 kuru~a yay~ nlar geliri, 135 liras~~ üye verimcesi, 16.305 lira 4 kuru~a faizler, 8321 lira 61 kuru~a di~er gelirler olmak üzere 403.662 lira 17
kuru~tur.
Bu gelirden 49.818 lira 75 kuru~a daimi memur ve müstahdemlerin ayl~ k Vb
ücretleriyle muvakkat tazminat ve çocuk zamlar~ na, 2605 lira 61 kuru~a yol
paralariyle müstahdemlerin elbise bedellerine, 7543 lira 81 kuru~a demirba~,
k~ rtasiye ve türlü idare giderlerine, 152.980 lira 26 kuru~a telif ve tercüme bedelleriyle, ka~~ t ve saire gibi bask~~ malzemesi bedellerine ve bu fas~ ldan ücret
alan kitabeler hey'eti üyesiyle asistan ücretlerine, 49.476 lira 14 kuru~a bas~ mevi demirba~lariyle i~letme masraflar~ na, 10.688 lira 84 kuru~a kitap ve mecmua
bedelleriyle cilt masraflar~ na, 54.027 lira 6 kuru~a kaz~~ giderleriyle bu fasrldan
ücret alan arkeolog mimar, asistan ve müstahz~ r ücretlerine, 11.088 lira 11
kuru~a da kongre masraflar~ na harcanm~~t~ r. Bu suretle giderler toplam~~ 338.228
lira 68 kuru~~tutmu~, geri kalan 65.433 lira 49 kurulu 1949 y~ l~ na devrolunmu~tur.
Bu y~ l idare masraflar~ nda görülen bariz eksilmeye kar~~ l ~ k ilmi çal~~malara
daha çok para harcanm~~t~ r. Bu arada yeniden ucuz fiyatla 100.000 lira tutar~ nda
Norveç'ten ka~~ t getirtilerek mühimce bir stok yap~ lm~~ , Bas~ mevimize 11 bin
küsur lira de~erinde makine ve sair demirba~~al~ nm~~, kütiiphanemize geçen
y~ l ~ n 4 bin küsur liral~~~ na mukabil 8 bin liral~~a yak~ n kitap al~ nm~~~ve mevcut
kitaplardan iki bin cilde yak ~ n~~ ciltlettirilmi~~oldu~u gibi, kaz~~ i~lerine de geçen
y~ l ~ n 35 bin küsur liras~ na mukabil 54 bin küsur lir harcanm~~t~ r.
1949 y~ l ~ na, bu raporumuzun sonundaki bilânçoda görülece~i üzere 1.066.544
lira 91 kuru~~k~ ymetinde Kurum varl~~~~devredilmi~tir. Bunlar aras~ nda kütüpl~ânemiz için sarfedilen 55.056 lira 93 kuru~a, hediye ve mübadele yoluyla gelip
k~ ymet biçilemiyen, fakat yüz bin liradan çok fazla tutan kitaplar~ n de~erini ilave
etmek icap etti~i gibi, 1942'de sat~ n al~ nan Bas~ mevi demirba~lar~ n~ n da — y~ pranma pay~ na ra~men— bugün dört be~~misli fazla bir de~er ta~~d~~~ n~~ hat~ rlatmak yerinde olur.

Yay~n i~leri
Bu y~ l içinde ~u eserlerin bas~ m~~ bitmi~~ve yay~ nlanm~~t~ r :
1 — Nizameddin ~ ami: Zafern&~ne.
2 — Mo~ollar~n Gizli T.rihi.
3 -- W. Hinz: Uzun Hasan ve ~eyh Ciineyd.
4 — Halil Edhem hat~ra kitab~ , Il. cilt.
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5 — B. Lan ds b er g er: Sam'al (Türkçe ve Almanca iki ayr~~ fasikiil
halinde).
6 — Tahsin Özgüç: Ön tarihte Anadolu'nun ölü gömme ddetleri.
7 — ~ smail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ : Osmanl~~ Devletinin Merkez ve
Bahriye te~kilât~ .

8 — Il!. Türk Tarih Kongresi Tebli~leri.
9 — Arif Müfit Mansel: Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi
Co~rafyas~~kin Bibliyograf ya.
10 — ~ emseddin Günaltay: Iran Tarihi.
11 — A kdes Nimet Kura t: Rusya tarihi.
12 — Belleten 45 — 48 'inci say ~ lar.

~u eserlerin bas~ m~~ bitmek üzeredir :
1 — Abu'l Farac tarihi, II. cilt.
2 — Ali Fuat Tiirkgeldi: Görüp I~ittiklerim.
3 — Nesil tarihi, I. cilt.
4 — E. Bosch: Türkiye'nin Antik devirdeki meskiikdtzna dair Bibliyografya.

5 — Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ : Osmanl~~ tarihi, Il. cilt.
Bu y~ l içinde yeniden ~u eserlerin bas~ m~ na ba~lanm~~t~ r :
1 — Ravendi: Rdhat us-Suddr.
2 — Antoin Galland' ~n Raznâmesi,
3 — Tahsin ve Nimet Özgüç: Karahöyük Kaz~s~~Raporu.
4 — Arif Müfid Mansel: Perge kaz~s~~ raporu.
5 — IV. Türk Tarih Kongresi Tebli~leri.
6 — Ka ~ ifi : Gazandme-i Ritm.
7 — Halil ~ nalc ~ k: Ervanya livasz Timar defteri.
8 — Afet ~ nan : Eski M~s~r tarihi.
Bu y~ l içinde ~u eserin telif hakk~~ sat~ n al~ narak bas~ lmas~ na karar verilmi~tir :
1 — ~ emseddin Günaltay : Yak~n ~ark IV, Ahameni~~~ehin~ahl~~~n~n y~ /olmas~ ndan sonra Ön-Asya.

Tercameler
Bu y~ l içinde ~u eserlerin tercümeleri bitmi~~ve Kuruma teslim edilm~tir :
a) Kaynaklar :
1 — ~ skender Bey Mün ~ i Türlcmen : Tarih-i
Abbast
(1V. cildin üçüncü ve son k~ sm~~ )
2 — Marka Polo Seyahatnâmesi.
3 — Bizans kaynaklar~ndan Francis vekayindmesi.
4 — "Venedik-Grek Imparatorlu~u ve Do~u i~leri hakk~nda siyasi akidler
ve vesikalar mecmuas~ » adl~~ Latince vesikalar~ n ikinci cildi.
5 — M ak ri zi
Kitab üs-Sülük li macrifet-i Düvel - il - Mülük ( birinci
ve ikinci ciltler ) .
Bundan ba~ka Nasir- i Tusr nin ~ekl-i katta adl~~ eserinin türkçe tercümesi sat~ n al~ nm~~t~ r.
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b) Yeni eserler :
I — Athanase Gegaj: XV. As~rda Arnavutluk ve Türk
2 — Howort: Mo~ollar tarihi (ikinci cilt).
Bu y~ l içinde yeniden ~u eserin terciimesine ba~lanm~~t~r :
1 — G. Poisson: Avrupan~n iskânt.
Dünya Tarihi
Bu y~ l içinde dünya tarihinden yeniden iki cildin bas~ m i~i biterek yay~ nlanm~~t~ r. Bu suretle bu serinden ~imdiye kadar 9 cilt yay~ nlanm~~~bulunmaktad~ r.
Bir cildin de bas~ m i~i bitti~inden yak~nda yay~ nlanm~~~olacakt~ r. Müsveddelerinin
mühim k~ sm~~ elimizde bulunan ~u eserlerin de 1949 y~ l ~~ içinde bas~ m~ na ba~l~ yabilece~imizi umuyoruz :
1 — Hikmet Bayur: Hindistan tarihi.III. cilt.
2— Halil Demircio ~ lu: Roma tarihi.
3 — ~ smail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~~ : Osmanl~~tarihi, III. cilt.
4 — Eberhard: Uzak Do~u Tarihi.
Bas~mevi
Bas~ mevimiz bu y~ l içinde 321 forma eser basm~~t~ r. Bu verim geçen y~ la
nazaran 4 forma eksik ise de, kongre münasebetiyle yap~ lan baz~~ bask~~ i~lerini
de hesaba katarsak, geçen senenin verimini bulmu~~ve hattâ biraz geçmi~~oluruz.
Bu y~ l Bas~ mevimize küçük i~ler ve renkli resimler için yeni bir pedal makinesi
al~ nd~~~~gibi, matbaac~ l~ kta büyük bir tekâmül merhalesi te~kil eden ve bilhassa
ilmi eserleri basmak için en elveri~li bir makine olan Monotype dizme makinesinden bir tanesi Ingiltere'ye ~ smarlanm~~~bulunmaktad~ r. Bu makine geldikten
sonra yay~ nlar~ m~ z nefaset bak~ m~ ndan çok yükselece~i gibi, Bas~ mevimizin verimi
de bir misli artm~~~olacakt~ r. Geçen seneki raporumuzda, Amerika'ya ~ smarlad~~~ m~ z Linotype makinesinin 1948 y~ l~~ ba~~ nda gelece~ini bildirmi~tik. Bu makine
maalesef fiyat~ n~ n bir misli artt~ r~ lm~~~olmas~ ndan ve esasen ilmi ne~riyat için
pek de elviri~li olmad~~~ ndan sat~ n al~ nmam~~t~ r. Monotype makinesinin 1950 y~ l~~
ba~~ nda teslim edilece~ini fabrika bildirmi~tir.
Kütüphane
Bu y~ l içinde kütüphânemize 267 'si sat~ n al~ nmak, 337 'si arma~an veya
mübadele yoluyla 604 cilt eser ile 194 'ü sat~ n al~ nmak, 369 'u arma~an veya
müdadele yoluyla 563 dergi gelmi~tir. Bu suretle kütüphilnemizdeki kitap say~ s~ ,
dergi, gazete ve haritalar hariç 28 856 cildi bulmu~tur. Sistematik katalo~umuzun tamamlanmas~ na devam olunmu~~ve mühim bir k~ sm~~ ikmal edilmi~tir. Bu
y~ l içinde 1948 cilt eser ciltlenmi~tir.
Kaz~lar
Kurmumuzun bu y~ l yapt~ rd~~~~kaz~ , sondaj ve ara~t~ rmalar ~unlard~ r :
1 — Bat~~ Karadeniz, Marmara ve Sakarya bölgesi tarihöncesi ara~t~ rmalar~ .
2 — Alacahöyük kaz~ s~ .
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3 — Karatepe kaz~ s~ .
4 — Side kaz~ s~ .
5 — Kültepe kaz~ s~ .
6 — Region kaz~ s~ .
7 — Küçükçekmece sondaj'.
8 — Kütahya ve Tire'de yap~ lan ara~t~ rmalar.

Bu gezi, kaz~ , sondaj ve ara~t~ rmalar~ n sonuçlar~~ hakk~ nda yüksek Kurulunuza k~ sa rnalilmat vermek istiyoruz :
Tarihöncesi ara~t~ rmalar:. — Oyelerimizden Prof. ~evket Aziz Kansu'nun
ba~kanl~~~~ alt~ ndaki Tarihöncesi ara~t~ rmalar~~ hey'etinden asistan Dr. K~ l~ ç
Kökten, bu y~ l ara~t~ rmalar~ n' Kastamonu, Bolu, Adapazar~, Izmit, Bursa. Ankara, Eski~ehir ve Bilecik çevrelerinde yapm~~~ve dikkate ~ayan sonuçlar ve
belgeler elde etmi~tir. Bu son gezi ile uzun zaman bâkir kalan geni~~bir alan~ n
prehistoryas~~ hakk~ nda ilk bilgiler toplanm~~~bulunmaktad ~ r. Bn gezinin raporu
Belleten'de ç~ kaca~~~için burada daha fazla tafsilâta girilmemi~tir.
Alacahöyük kaz~s~ . — Oyelerimizden Hamid Ko~ay'~ n ba~kanl ~~~ nda
Arkeolog Mahmud Akok ve Raci Temizer'den mürekkep olan kaz~~ heyetinin bu
y~ l Alacahöyük'te yapt~~~~kaz~ lar 83 gün sürmü~tür. Bu y~ l höyü~ün ortas~ nda
bulunan geni~~blokajl ~~ sahan ~ n bat~ s~ ndan ba~ lanarak kuzey ve do~uya uzanan
1200 metre karelik bir alanda ara~t~ rma yap~ lm ~~t~ r. Bu yeni kaz~~ sahas~ nda
esasl ~~ Frig mimarl~ k' ile önemli kültür belgelerine rastlanm ~~t~ r. Eti mimarl~ k'
aras~ nda blokajl~~ temellere k~ ymet verildi~i ve geni~~sahalarda bu usulle kurulmu~~binalar~ n mevcudiyeti anla~~ lm ~~t~ r.
Hey'et bu civardaki Koçhisar köyü etraf ~ nda da ara~t~ rmalar yapm~~~ve
bir mastodona ait iskelet parçalar~~ görülerek mütehass~ slara haber verilmi~tir.
Alacahöyük'te bu y~ l yap~ lan kaz~ lar daha ziyade temizlik mahiyetindedir.
Karatepe kaz~s~ . — Meydana ç~ kard~~~~eserler bak~ m ~ ndan Milletleraras~~ bir önem kazanan Karatepe kaz~ s~ na bu y~ l da üyelerimizden Doçent Dr.
Bahad~ r Alk~ m ve ~ stanbul Üniversitesi Profesörlerinden Bossert'in ba~kanl~ klar~~
alt~ ndaki bir hey'etle devam edilmi~tir. Bu y~ l çal~~ malar~ nda harabede iki büyük bina meydana ç~ kar~ lm ~~, bir yan kap~~ in~as~ n ~ n aç~ lmas~ na ba~lanm~~, filolojik çal~~ malar geli~tirilmi~, ayr~ ca Ceyhan'~ n kar~~~sahilindeki Domuztepe'de
ara~t~ rmalar yap~ larak burada da Karatepe ile muas~ r kabartmalar bulunmu~tur.
Domuztepe'nin sonralar~~ Romal ~ lar zaman~ nda da kullan~ ld ~~~~Roma ça~~ na ait
çe~itli buluntular~ n Karatepe ile muas~ r eserlerle kar~~~ k bir vaziyette bulunmas~ ndan ar~ la~~ lm ~~ t~ r. ~ kinci mevsim Karatepe çal ~~ malar ~ n~ n en önemli sonuçlar~ ndan biri de Göksun't~~ Çukurova'ya ba~layan ve Karatepe dolaylar~ ndan
geçen mühim geçitlerden birinin bütün an~ tlariyle tesbit edilmi~~olmas~ d ~ r. Bu
geçit boyunca muhtelif çaklara ait ören yerleri, Roma devrine ait bir kaya kabartmas~ , Yunanca üç kaya yaz~ t~~ ve prehistorik bir kaya deseni görülmü~tür.
Side kaz~ s~. — Oyelerimizclen Prof. Arif Müfid Manserin ba~kanl~~~~
alt~ ndaki hey'et taraf ~ ndan geçen y~ l ba~lanm~~~olan Side kaz~ s~ na bu y~ l da
devam edilmi~tir. Bu mevsim çal~~ malariyle ~ehrin Agoras~, direkli galerileri,
dükkanlar~~ ve an~ tsal giri~~binalariyle meydana çlcar~ ld~ k~~ gibi, 25 bin ki~ilik
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tiyatronun seyircilere ait k~ sm~~ temizlenmi~~ve burada heykel parçalariyle kitab•lere rastlanm~~ t~ r. Tiyatronun plan~~ esas itibariyle tesbit edilmi~tir. Agora'n~ n
civar~ nda meydana ç~ kar~ lan özel evlerin sütunlu avlularla etraflar~~ çevrilmi~~
muhtelif dairelerden ibaret oldu~u anla~~ lmi~t~ r. Bu evlerin içinde heykel, kabartma, mozay~k, fresk örnekleriyle birçok demir ve tunç ev e~ yas~~ bulunmu~tur. Direkli caddenin ikinci kolu üzerinde Bizans devrine ait büyük bir bazilika
meydana ç~kar~ lm~~~ve bunun daha eski Roma devri yap~ lar~ ndan getirilmi~~
mimari parçalarla in~a edildi~i anla~~ lm~~t~ r. Bu y~ l ayn~~ zamanda ~ehir d~~~ ndaki
nekropolde kaz~~ ve sondajlar yap~ lm~~t ~ r. Bu mevsim çal~~malariyle klasik devrin
önemli ~ehirlerinden biri olan Side iyice meydana ç~kar~ lm~~~ve daha ~imdiden
Lanckoronski heyeti taraf~ ndan yap~ lm~~~olan ~ehir plan~ n~n birçok yerlerde
tashih edilmesi icabetti~i anla~~ lm~~ t~ r.
Side kaz~ s~~ ile Anadolu'da klasik devir medeniyetinin örnek bir ~ehri ve
yurdumuzun turizm bak ~ m~ ndan çok önemli bir kö~esi ilim alen~ ine ve dünyaya
tan~ t~ lm~~~olacakt~ r.

Kültepe kaz~s~ . —

Kurumumuzun bu y~ l ba~lad~~~~kaz~ lar~ n en mühim-

lerind.!in birisi de Kültepe kaz~ s~ d~ r. Evvelce me~hur hititolog Hrozny taraf~ndan sistemsiz surette kaz~ lm~~~olan Kültepe'de ilk ilmi kaz~~ Kurumumuz taraf~ ndan yap~ lm~~t~ r. üyelerimizden Doçent Dr. Tahsin Chgüç'ün ba~kanl~~~~alt~ nda Doçent Dr. Nimet özgüç ve Arkeolog mimar Mahmut Akok'dan mürekkep
olan kaz~~ hey'eti A~ustos, Eylül ve Ekim aylar~ nda Kültepe'nin eteklerinde ve
Karum denilen, Asur kolonistierinin oturduklar~~ yerde ara~t~ rmalara ba~lam~~t~ r. Karum'un muhtelif noktalar~ nda yap~ lan sonciajlarda Asur'dan gelen tüccarlara ait evler, ticarethaneler ve bunlar~ n içinde say~ s ~~ 1800'ü bulan çivi yaz~ l~~
tablet ve tablet zarflar~~ meydana ç~ kar~ lm~~ t~ r. Bu tabletler sayesinde Anadolu'nun milattan önce ikinci bine ait ekonomik, sosyal ve tarihi bir çok meseleleri ayd~ nlat~ lm~~~olacakt~ r. Bu tabletler aras~ nda ticaret mukaveleleri, mektuplar ve e~ine Anadolu'da ~imdiye kadar rastlanmayan edebi metinler bulunmaktad~ r. Asur k~ ral~~ Iri~um'a ait tabletlerin bulundu~u yap~ n~ n bir mektep
binas~~ oldu~u anla~~lm~~ t~ r.
Derinli~i yedi metreyi bulan Karum'da dört yap~~ kat~~ tesbit edilmi~~ve
yaln~ z Il. ve III. katlarda tabletlere rastlanm~~ t~ r. Mühim bir k~ sm~~ zarflar içinde
muhafaza edilmi~~olan tabletlerin silindir mühürlerle damgalanm~~~olmas~ , müzelerimize zengin bir mühür kolleksiyonu da kazand~ rm~~~bulunmaktad~ r.
Ticarethane, depo, büro ve ikametgah odalar~ n~ n tabanlar~~ alt~ ndaki küp
ve sanduka mezarlara b~ rak~ lan ölü hediyeleri teknik ve biçim bak ~ m~ ndan yüksek bir sanat~ n varl~~~ na delalet etti~i gibi. tunç, alt~ n, gümü~~ve elektrondan
yap~ lan e~ya da dikkate ~ayan ~ekil ve tekniktedir. Ba~ka yerlerde rastlanmayan orijinal ~ekildeki boyal~~ ve boyas~ z çanak çömleklerle hayvan biçimli içki
kaplan, hayvan kabartmal~~ kemik kutular~~ orijinal buluntular aras~ ndad~ r.

Region kaz~s~ . —

Bundan önce Kurumumuz taraf~ ndan yap~ lan kaz~ larla

meydana ç~ kar~ lan Küçükçekmece'deki Region ~ehri hakk~ nda 1948 Temmuzunda
Paris'te toplanan VI. Bizans Ara~t~ rmalar~~ Kongresi'ne bir tebli~~sunmu~~olan
üyelerimizden Prof. Arif Müfid Mansel, henüz tamamlanmam~~~olan bu kaz~ n~ n
mübhem baz~~ noktalar~ n~~ ayd~ nlatmak amaciyle ve kongreden önce burada kü.

300

HABERLER

çiik ölçüde bir kaz~~ yapmay~~teklif etmi~~ve bu teklif kabul edilerek mütevazi
bir ödenekle küçük bir kaz~~ yap~ larak muhtelif y~ llarda ortaya ç~ kar~ lm~~~olan
iki büyük blokun birle~ ti~i mahal temizlenmi~~ve plan k~ smen tamamlanm~~t~ r.
Küçükçekmece sondaj!. — Küçükçekmece civar~ nda ta~~ç~karmak maksadiyle köylüler taraf ~ ndan aç~ lan çukurlarda baz~~ Bizans asar~ na tesadüf edildi~inden burada acele bir ara~t~ rma yap~ lmas~ n~~ üyelerimizden Aziz Ogan teklif
etmi~~oldu~undan 800 liral~ k bir ödenekle bu ara ~t~ rma yap~ lm~~t~ r. Bu husustaki rapor henüz Kuruma verilmedi~inden sonucu hakk~ nda burada izahat
verilememi~tir.
Kütahya ve Tire'de yap~lan ara~t~rmalar. — Oyelerimizden Ayd~ n Say~ l~~
Anadolu'da Selçuk ve Osmanl ~~ devirlerindeki rasathânelerin yerlerini tesbit
etmek maksadiyle geçen y~ l K~ r~ehirde yapt~~~~ara~t~ rman~ n bir devam~~ .olarak
bu y~ l da Kütahya ve Tire'de ara~t~ rmalar yapm~~t~ r. Bu ara~t~ rmalar~ n raporu
47 say~ l~~ Belletende ç~ km~~~oldu~undan burada tafsilâta giri~ ilmemi~tir.
Bu y~ l içinde arkeoloji i~lerimizi düzel:demek ve plânlamak amaciyle Asba~kan~ m~ z Bayan Afet inan'~ n ba~kanl~~~~alt~ nda bir «Prehistorya ve Arkeoloji
Seksiyonu» kurulmu~tur. Bu seksiyonun Kurumumuzun 1947 kaz~ lar~~ hakk~ nda
1948 May~ s~ nda tertipledi~i kollokyum büyük alâka ile takip edilmi~tir. Seksiyon Türkiye'de yerli ve yabanc ~~ hey'etler taraf ~ ndan yap~ lm ~~~bütün kaz~ , gezi
ve ara~t~ rmalar~ n fi~ lerini ve dosyalar~ n! haz~ rlamaktad~ r. Bu dosyalar tamamland~ ktan sonra Türkiye'deki arkeolojik faaliyetler hakk ~ nda ara~t~ rma yapmak

isteyenler bütün malzemeyi emirlerine âmâde bulacaklard~ r.
Kurumumuzun burslu arkeolog mimarlar~ ndan ikincisi de bu y~ l tahsilini
bitirmi~~ve ilk staj~ n~~ Karatepe kazis~ nda muvaffak~ yetle yaparak Kurum hizmetine al~ nm ~~t~ r.
Kurumumuz taraf~ ndan idare edilen kaz~ lar Oniversitelerimizin Arkeoloji
~ubelerine bir staj yeri vazifesini de görmektedir. Nitekim bu y ~ l da Ankara
ve Istanbul Oniversitelerinden baz~~ ö~renciler kaz~ lar~ m~ za i~tirak ederek staj
görmii~lerdir.

IV. Türk Tarih kongresi
Kurumumuz IV. Türk Tarih Kongresini bu y~ l 10 — 14 Kas~ m 1948'de
Ankara'da toplam~~ t~ r. Kurum üyeleriyle tarih bilginlerimiz taraf ~ ndan büyük

alâka gören kongreye 72 tebli ~le 2 rapor sunulmu~ tur. Gerek ilmi sonucu ve
gerekse organizasyonu bak~ m~ ndan bu kongre Kurumumuz için bir muvaffak
~ yet
say~ lmal~ d~ r. Kongrenin zab~ tlar~~ derhal bas~ lmaya ba~lanm~~t~
r.

Türk-islam Devri eserleri hakk~nda çal~~malar
Kitabeler hey'etinden Yusuf A ykurt'un çal ~~ma merkezi bu y~ l Istanbul'a
nakledilmi~~ve orada bilhassa Vak~ flar dairesi'ndeki kay ~ tlar üzerinde çal~~
malar~ na devam ederek ayn~~ zamanda geçen y~ l Tokat, Sivas ve Kayseri havalisinde

toplad~~~~malzemenin tanzimi ile me~gul olmu~tur.

Yüksek Mimar Ali Saim Olgen "Sinan monografisi» için bu y ~ l içinde
yeniden 32 parça plan ve röleve haz~ rlayarak Kurum'a teslim etmi~tir. Sinan

monografisinin bir an evvel ne~redilmesi için te~ebbiise geçilmi~~ve birinci
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cildinden 8 formas~~ Milli E~itim Bas~ mevinde bas~ lan bu eserin geri kalan
k~ sm~ n~ n kendi bas~ mevimizde bas~ lmas~~ uygun görülmii~~ve eserin ikinci cildini
haz~ rlayacak olan Profesör Gabriel ile temasa geçilerek önümüzdeki aylarda
Türkiye'ye geldi~i zaman bu i~in ikmali için gereken tedbirlerin al~ nmas~ na
karar verilmi~tir.

Milletleraras~~il~nf milnasebetler
Ikinci dünya sava~iyle sekteye u~rayan milletleraras~~ ilmi münasebetlerin
yava~~yava~~tekrar canlanmaya ba~lad~~~ n ~~ görmekle bahtiyar~ z. Bu y~ l ~ n temmuzunda Paris'te toplanan VI. Milletleraras~~ Bizans ara~t~ rmalar~~ kongresiyle
XXI. Milletleraras~~ Sark~ yatç~ lar kongresine Kurum delegesi olarak iiyelerimizden
Prof. Arif Miifid Mansel'le Doçent Bahad~ r Alk~ m ve Doçent Osman Turan
kat ~ lm~~ lard~ r. Bunlardan Prof. Arif Müfid Mansel Bizans Ara~t~ rmalar~~ Kongresi'ne Küçükçekmece'deki Region ~ehri hakk~ nda bir tebli~~yapm~~, Sark~ yatç~ lar Kongresinde de Dr. Bahad~ r Alk~ m Karatepe kaz~ s~~ ve Dr. Osman Turan
Selçuklular devrinde toprak mülkiyeti hakk~ nda birer tebli~~okumu~lard~ r. Bu
tebli~lerin kongrede alâka ile takip edildi~i görülmü~tür.

Yeni Üyeler
Bu y~ l içinde Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Antropoloji Doçenti
Dr. Muzaffer Senyürekle ayni Fakültenin Ortazaman tarihi Doçenti Dr. Osman
Turan Kurumumuzun asli üyeli~ine seçilmi~lerdir. Bu de~erli ve genç arkada~lar~ m ~ z~~ aram~ zda görmekle bahtiyarl ~ k duyuyoruz.
Raporumuza son verirken hepinizi sayg~~ ve sevgi ile selâmlariz.
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Türk Tarih Kurumu'nun 1948 y~l~~hesaplar~~hakk~nda
Denetleme Kurulu'nun raporu
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu Ba~kanl~~~na
Genel Kurul taraf~ ndan Kurum hesaplar~ n~~ denetlemiye memur edilen bizler, 4 ve 7 Mart 1949 Cuma ve Pazartesi günleri Kurum merkezinde toplanarak
1948 y~ l~~ hesaplar~ n~~ defterler ve sarf evrak ~~ üzerinde inceledik. Bu incelemenin
sonucunu bildiriyoruz.
1948 bütçesi gelir ve giderleri birbirine uygun olarak 370 bin lira üzerinden tanzim edilmi~~ve gelirlerde vaki olan tahmin fevki varidat ile giderlerin
baz~~ fas~ llar~ nda yap~ lmas~~ icabeden masraflar~~ denk bir ~ekilde kar~~ lamak
üzere 400 bin liraya ç~kar~ lm~~t~ r.
Tahmin fevki varidat Atatürk tesisinden, ne~riyat has~ lat~ ndan, türlü gelirlerden ve üye iiidat~ ndand~ r.
400 bin liral~ k gider bütçesinde gerek artt~ rma, gerek rnünakale suretiyle yap~ lan de~i~iklikten sonra muhtelif fas~ llardan 66.771,32 lira tasarruf edilmi~tir. Üçüncü fasl~ n üçüncü maddesini te~kil eden türlü masraflarda 177,90,
alt~ nc~~ fasl~ n birinci maddesinde 552,01 lira ki cem'an 729,91 liral~ k sarfiyat~ n
bütçeye konan kar~~l~ktan fazla sarf edildi~i ; mâahaza her ikisinin de ~dare
Hey'eti karar~ na iktiran etmekle beraber ana hesab~~ te~kil eden fas~ llar~ nda
i~bu kar~~l~ ks~ z sarfiyat kapand~ ktan sonra ayr~ ca tasarruf mevcut oldu~u
görülmü~tür.
Kurum için ileride yap~ lmas~~ dü~ünülen bina masraf~ n~~ kar~~lamak üzere
evvelce ola~anüstü bütçede bulundurulmakta olan iki yüz elli bin lira muharrer
k~ ymetli devlet esham~ n~ n aynen mevcut oldu~u ve kuponlar~ n~ n muntazaman
tahsil edildi~i görülmü~tür.
1948 sonu itibariyle 1949 y ~ l~ na miidevver ve miitedavil sermaye mahiyetindeki 1949 bütçesinin «Geçen y ~ ldan devir » fasl~ n~~ te~kil edecek olan 65.433,49
liradan 29.928,62 liras~ n~ n Ankara ve ~ stanbul Merkez Bankalar~~ vadesiz hesaplar~ nda bulundu~u, 35.504,04 liras~ n~ n da muhtelif maksatlarla verilip muamelenin
hususiyeti yüzünden devri icabeden avans matlübat~ndan ibaret bulundu~u
tesbit edilmi~tir.
Kurum muhasebesi taraf~ ndan, bugünkü muhasebe ~ekli itibariyle, muhasebe kay~ tlar~ nda bulunan veya bulunmayan bütün mevcudat ve matlübat,
anbar, demirba~~vesair defterler üzerindeki kay ~ tlar~ na göre tesbit edilerek
ç~ kar~ lan blançonun aktifinde « bir milyon altm~~~alt~~ bin be~~yüz k~ rk dört lira
doksan bir kuru~~» luk bir varl~~~ n mevcudiyeti görülmü~tür. Bu blânçoc~ un tetkikinden has~ l etti~imiz kanaate göre, i~~hacmi gittikçe inki~af eden ve daha ~imdiden önemli bir ilim müessesesi haline gelmi~~olan TZirk Tarih Kurumu'nun
gerek i~ tigal mevzuundaki tenevvüün, gerek sahip oldu~u k~ ymetlerin bugünkü
muhasebe ~ekliyle tesbitine imkân olmad~~~~neticesine var~ lm~~ t~ r. Kurumun
kütüphânesi, matbaas~, foto~ raf atölyesi, hafriyat tesisleri ve muhtelif maksatlar
için al~ nm~~~çe~itli demirbd~lar~~ bulundu~una göre, bunlar~ n hepsinin hesapta ve
muhasebe kay~ tlar~ nda görülmesi Li~ikâr bir zaruret haline girdi~ine ve bu itibarla
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da müessesenin çal~~ mas~ ndaki sürlat, ciddiyet ve faideye muvazi olarak bütün
muarnelât~ n~~ ihtiva edecek keyfiyette, bir muhasebe ~ekline ~iddetle ihtiyaç bulundu~u kanaatine var~ lm~~ t~ r.
5. 1 Ocak 1948'den 31 Aral~ k 1948 ak~am~ na kadar on iki ayl~ k bütçe ve
takvim y~ l~~ içinde yap~ lan sarfiyat ve tahsil olunan gelirlere ait bütün belgelerin
ve defterlerin bugün tatbik edilmekte olan kay ~ t sistemine uygun bir ~ekilde
tutuldu~u ve defterlerdeki kay~ tlar~ n hakiki bir itina ve titizlikle i~lenmi~~oldu~u
gibi, haz~ rlanan bütün belgelerin de her istenildi ~i anda kolayl ~ kla tetkik ve
murakabenin yap~ labilmesini sa~l ~ yacak bir mahiyette tanzim ve h ~ fzedildi~i
görülmü~ tür ki bu, müessesenin her sahadaki bütün faaliyetini bu suretle belgelerle kay~ tlara en iyi ve muntazam bir ~ekilde intikal ettirilmesi hususunda
vazifesini bihakk~ n bilen muhasebecinin ve bu âhenk ve nizam ~ n teessüsünü
sa~l ~ yan Ba~sekreterin hakiki bir bilgiye dayanan samimi ve feragatli çal ~~ malar~ n~ n eseri oldu~ unu kaydetmek yerinde olur.
~~bu raporumuz tanzim k~ l ~ nm ~~t~ r.
T. T. K. Üyesi
Ankara Milletvekili

Çal~~ ma Bakanl~~~~
Müste~ar~~

B. M. M. Muhasebe
Müdürü

Fakihe Öymen

Fuat Erciye~~

Mazlum Bulak

T. T. K. Üyesi
Dördüncü maddede mevzuubahis olan yeni bir
muhasebe ~ekli kabul edilmesi hakk~ ndaki
teklife kat~ lm~ yorum.
Faik Re~it {Inat

T. T. K. Üyesi ve
Siyasal Bilgiler Okulu
Co~rafya Profesörü
Hamit Sadi Selen

Tiirk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun 25 Mart 1950
tarihli toplant~s~na ait tutanak özet'
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun y ~ ll~ k toplant~ s~ , 25 Mart 1950 Cumartesi günü saat 15'de Ankara'da Ba ~kan Bay ~emseddin Günaltay'~ n ba~kanl~~~~alt~ nda yap~ ld~ .
Yoklama neticesinde ço~unlu~un bulundu~u anla~~ ld~~~ ndan Ba~kan birle~imi açt~~~ n~~ ve geçen toplant~ ya ait tutanak üzetinin okunaca~~ n~~ söyledi. Tutanak özeti okundu. Ba~kan, özet hakk~ nda bir mütalaa olup olmad ~~~ n~~ sordu.
Söz isteyen olmad~~~~için tutanak özeti oya konarak aynen kabul edildi.
Bundan sonra Kurumun 1949 y ~ l~~ çal~~malar~ na dair olan Yönetim Kurulu
raporu ile 1949 y~ l ~~ hesaplar~ na dair bulunan Denetleme Kurulu raporu okundu.
Ba~kan raporlar hakk~ nda bir mütalea olup olmad~~~ n~~ sordu.
Söz alan Bay Osman Ferit Sa~ lam, bundan dört y~ l önce bas~ lmas~ na
karar verilmi~~olan Cevdet Pa~a Ma'ruzât~ 'n~ n hâlâ bas~ lamad~~~ n ~ , bu i~i üzerine
alan arkada~~ n rahats~ zl~~~~ve yazaca~~~mukaddimeyi yazamam~~~olmas~~ bunun
gecikmesine sebep oluyorsa, buna bir son verilmesini, ibn Bibrnin de s ~ rf mukaddime yüzünden y~ llardan beri ne~redilemedi~ini, matbaam~ z~ n da ~ükrana ~ayan
çal~~malar~ na ra~men musahhihsizlik yüzünden bas~ lan eserlerde yanl~~ lar kald~ ~~ n~ , buna da bir çare bulunmas~ n~~ istedi.
Profesör Mükrimin Halil Yinanç, arkada~~ m~ z Profesör Cavit Baysun'un
Ma'ruzf~ t'~~ de~il, Tezakir-i Cevdet'i ne~redece ~ini, Ma'ruzât~ n evvelee Tarih-i
Osmani Encümeni meemuas~ nda bas~ ld~~~ n~ , yaln~ z bir defterin eksik oldu~unu
söyledi.
Bay Osman Ferit Sa~lam cevap vererek, Ma'ruzat'~ n da tekrar Tezakir
ile birlikte bas~ lmas~ na karar verildi~ini, bundan dolay~ d~ r ki kendisinin
vaktiyle istinsah etti~i nüshay~~ Bay Cavit Baysun'a vermi~~oldu~unu
söyledi.
Ba~sekreter Ulu~~~~clemir söz alarak filhakika Profesör Cavit Baysu ~a'un
hem Ma'ruzat'~ n, hem de Tezakir-i Cevdet'in ne~ re haz~ rlanmas~ n~~ üzerine alm~~~
bulundu~unu. Ibn Bibrye gelince: bu esere bir mukaddime yazmay ~~ üzerine alm~~~
bulunan Profesör Fuat Köprülirnün fazla me~ guliyetinden dolay~~ buou haz~ rlayamad~~~ n~ . ~imdi bu mukaddimenin arkada~~ m ~ z Adnan Erzi taraf ~ ndan haz~ rlanmakta oldu~unu, tashib meselesine gelince : Bay Osman Ferit Sa ~lam'~ n hakl~~
oldu~unu, ilmi eserlerin ba~ka memleketlerde sekiz muhtelif insan taraf ~ ndan
okundu~unu, halbuki bizde ancak bir ki~inin, bir de müellifin okuyabildi~ini, bu
yüzden bas~ lan eserlerde baz~~ hatalar~ n kald~~~ n~~ söyledi.
Raporlar hakk~ nda ba~ka bir mütalea dermeyan edilmedi ~i için Ba~kan,
Yönetim ve Denetleme Kurullar~~ raporlar~ n~~ ve Yönetim Kurulunun ibrils~ n~~ oya
koydu. Raporlar ittifakla kabul ve Yönetim Kurulu ibrâ edildi.
Bolle~ton, C. XIV, 20
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Bundan sonra önümüzdeki y ~ l için Denetleme Kurulu'na üye seçimine
geçilerek geçen seneki üyelerin bu y ~ l da bu vazifeyi ila etmeleri uygun
görüldü.
Gündemin be~inci maddesine geçildi ve Ba~kan, Kurumun önümüzdeki
y~ llara ait çal~~malar~~ hakk~ nda üyelerin bir m'italealar~~ olup olmad~~~ n~~sordu.
Ba~sekreter Ulu~~I~demir söz alarak, kaz~ lardan elde edilen baz~~ malzemenin ve mesela kül ve kemiklerin içindeki radyoaktif maddelere göre ya~lar~ n~n tayin edildi~ine ve bu suretle meydana ç~ kan tabakalar~ a kronolojilerinin
do~ ru olarak tayinine imkan has ~ l oldu~una dair Amerika'da Profesör Eberhard'dan ald~~~~mektubu okudu.
Bay Muzaffer ~enyiirek buna cevap olarak bu tahliller için çok miktarda
malzeme istendi~ini, mesela, kendisinden 2 kilo di~~talep edildi~ini, halbuki
kaz~ larda ekseriya bu sahada pek az malzeme elde edildi~ini, bu metoda muvazi
olarak bir de Filorin metodu oldu~ unu ve bu metodun Ingiltere'de tekarnül
ettirildigini, ayr~ ca bir de a~aç kronolojisi oldu~unu, arkeologlar~ n bunu da
nazar- ~~ itibare almalar~ n~~ söyledi.
Bay Tevfik B~ y~ kl~ o~lu, Kurum yay~ nlar~ ndan baz~ lar~ n~ n mevcudu kalmad~~~ndan bunlar~ n yeniden bas~ lmalar~~ temennisinde bulundu. Bay Halil Demircio~lu ayn~~ temenniye i~ tirak etti. Ba~kan ileride imkan has~ l oldukça meveudu
kalmayan eserlerin bas~ lmas~ na çal~~~ laca~~ n~~ bildirdi.
Profesör Arif Müfit Mansel, profesör ve ö~retmenlerle yüksek okul ö~rencilerine yap~ lan yüzde elli tenzilât~ n müzecilere de te~milini istedi ve geçen toplant~ da bahis konusu olan «Tarihi' Co ~rafya lügati• çal~~malar~ n~ n ne durumda
bulundu~unu sordu. Ba~ kan tenzilât teklifinin ~ayan-~~ kabul oldu~unu, "Tarihi
Co~rafya Lagati» i~ ine gelince, bunun hakk~nda Ba~sekreterin izahat verece~ini
söyledi. Ba~ sekreter Ulu~~i~demir meseleyi izah ederek Bay Faik Re~it Unat'~ n
teferruatl~~ bir çal~~ ma program~~ haz~ rlamas~~ icabetti~ini, bu program~ n ise bugün Sekreterli~e verilmi~~oldu~ unu bildirdi.
Bu konu üzerinde konu~malara ba~land~~ ve bu le~gatin bugünkü Türkiye
hudutlar~~ içine giren yer adlar~ n~~ ihtiva etmesi ve en eski devirlerden ba~lanarak bugüne kadar getirilmesi uygun görüldü.
Bundan sonra söz alan Bay Re~it Saffet Atabinen, Venedik ar~ivinde bulunan ve Türk tarihini ilgilendiren vesikalar~ n tetkiki üzerinde durdu. Ba~kan,
Kurumun bu mevzuda te~ebbüslere geçti~ ini ve bu te~ebbüsler hakk~ nda Ba~sekreterin izahat verece~ini söyledi.
Ba~sekreter Ulu~~I~demir izahat vererek, Roma Büyük Elçimiz Hüseyin
Rag~ p Baydur'un bu vesaikin tetkik ve ne~ri için Kuruma teklifte bulundu~unu
ve bu hususta Italyan profesörlerinden Rossrnin Kurumla i~birli~i yapabilece~ini bildirdi~ini, bu arada Kurumumuz uzmanlar~ ndan Adnan Erzi'nin Italyaya
ve Venedik'e giderek bu meseleyi inceledi~ini ve örnek olmak üzere de bir dosyan~ n mikrofilminin ald ~ r~ ld~~~ n~ , neticede bu i~in uzun vadeli ve çok masrafl~~
bir i~~oldu~unun anla~~ld ~~~ n~ , her~eyden evvel bu vesaiki okuyarak ne~re haz~ rlayabilec.~ k ve türkçeye tercümesini yapabilecek bir kaç mütehass~ s tarihçiye
ihtiyaç bulundu~unu, bu mütebass~ slar olmadan bir ~ey yapma~a imkan olmad~~~ n~~ söyledi.
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Profesör Ömer Lütfi Barkan, her ~eyin Tarih Kurumu'ndan beklenmemesini,
Oniversitelerimizia baz~~ kabiliyetli asistanlar~ n~~ bu yola sevkederek yeti~tirmeleri muvaf ~ k olaca~~ n~~ söyledi.
Ba~ kan, Oniversitelerimiz böyle kabiliyetli gençler yeti~tirirse, Kurumun
da bu vesaikin kopyelerini getirtmek suretiyle kendilerine yard~ m edece~ini,
bunlar~~ okumak ve istemek i~inin Oniversitelerimizi daha çok ilgilendirdi~ini
söyledi. Bu münasebetle sözü Türk ar~ivine getirerek Ar~ivimizin peri~an bir vaziyette bulundu~una muttali oldu~unu, bu sahada da kabiliyetli insanlara ihtiyac~ m~ z bulundu~unu tebarüz ettirdi.
Profesör Ömer Lütfi Barkan, Ar~ivin ~ slab~~ için Ba~bakanl~ktan alakas~ n~ n
kesilerek ba~~ na ilmi bir yönetim kurulu getirilmesi icabetti~ini söyledi. Bu fikrin lehinde ve aleyhinde mütalealar beyan edildi ve bu arada bir ar~ivcilik okulunun aç~ lmas~~ icabetti~i mütaleas~~ da öne sürüldü. Bay Hamit Ongunsu Istanbul Üniversitesinde bu mevzu için te~ekkül eden komisyonun mesaisinden
bahsetti.
Bundnn sonra söz alan Bayan Afet inan Arkeoloji sekaiyonunun geçen y~ l
yap~ lan kaz~ lar hakk~ nda tertip etti~i kollokyuma ilgili üyelerin te~riflerini rica
etti. Bu arada Profesör ~evket Aziz Kansu, prehistoryan~ n arkeoloji seksiyonundan ayr~ larak bir insan paleontolojisi ve prehistorya seksiyonunun te~kil edilmesini teklif etti. Bu teklif umumiyetle kabul edildi.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir madde olmad~~~ ndan Ba~kan, Dünya Tarihi
Ilerisinde vazife alm ~~~olan arkada~ lardan bu vazifelerini bir an evvel belirtmelerini rica ederek oturuma son verdi.

Türk Tarih Kurumu'nun 1. I. 1949 'dan 31. XII. 1949
tarihine kadar bir y~ll~k çal~~malar~~hakk~nda
Genel Kurul'a sunulan rapor
Genel Kurulun Say~ n Üyeleri,
Kurumumuzun son bir y~ ll~ k çal~~malar~ na ait raporumuzu yüksek kat~ n~ za
sunuyoruz ~~
Mali durum
Kurumumuzun 1949 y~ l ~~ geliri ; 65.433 lira 49 kurusu 1948 y~ l~ ndan artan
gelir fazlas~ , 109 000 liras~~ hükümet yard~ m~ , 85.000 liras~~ Atatürk tesisi geliri,
7.595 lira 32 kurusu yay~ nlar geliri, 117 liras~~ üye aidat~ , 16.704 lira 80 kurusu
faizler, 5.691 lira 49 kuru~u di~er gelirler olmak üzere 289.542 lira 10 kuru~tur.
Bu gelirden 54.115 liras~~ daimi memur ve müstahdemlerin ayl~ k ve ücretleriyle muvakkat tazminat ve çocuk zamlar ~ na, 2.604 lira 52 kurusu yol ve tedavi paralariyle müstshdemlerin elbise be dellerine, 10.510 lira 33 kurusu demirba~, k~ rtasiye, posta, telgraf, telefon ve türlü idare giderlerine, 57.370 lira 56
kurusu telif ve tercüme bedelleriyle ka~~ t ve saire gibi bask~~ malzemesi bedellerine ve bu fas~ ldan ücret alan uzman ve asistan ayl ~ klar~ na, 46.462 lira 48
kurusu Bas~ mevi demirba~lariyle i~letme masraflar~ na, 20.043 lira 62 kurusu
kitap ve mecmua bedelleriyle cilt masraflar~~~ a, 49.207 lira 44 kurusu
kaz~~ giderleriyle bu fas~ ldan ücret alan arkeolog mimar, asistan ve müstahz~ r
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ayl~klar ~ na, 5.383 lira 84 kuru~u Paris'te toplanan VI. Bizans ara~t~ rmalar~~ ve
XXI. ~arkiyatç~ lar kongresine kat~ lan iki üyemizin yol masraflar~ na, 2.670
liras~~ da Kurum binas~~ için devletten sat ~ n al~ nan 2670 metre kare arsan~ n bedeline harcanm~~~ve bu surette giderler toplam~~ 248.367 lira 78 kuru~~tutmu~~
tur. L~ sarruf edilen 41.174 lira 32 kuru~~1950 y~ l~ na devredilmi~tir.
Bu raporumuzun sonuna ekledikimiz bilânçoda görüleceki üzere 1950 y ~ l~ na
1.104.195 lira 17 kuru~~k~ ymetinde Kurum varl~~~~devredilmi~ tir. Bu yeküna
kütüphânemize bak~~~veya mübaciele yolu ile gelen kitaplar~ n de~eri dahil de~ildir.
Bu yekün geçen y~ la nazaran 37.650 lira 26 kuru~~bir fazlal~ k göstermektedir.

Yay~n i~leri
Bu y~ l içinde ~u eserlerin bas~ m~~ bitmi~~ ve yay, nlanm~~t~ r :

Abu'l-Farac tarihi, II. cilt.
Görüp I~ittiklerim.
Istanbul'a ait günlük hat~ ralar, I.
4 Mehmed Ne ~ ri: Kitab-~~Cihannümü. I. cilt.
Tahsin ve Nimet C~ zgüç: Karahöyük hafriyatz raporu.
Arif Müfid Mansel ve A ~ k ~ dil Akarca : Perge'de kaz~ lar
ve ara~t~rmalar.
F. Eckhart : Macaristan tarihi.
G. Poisson: Avrupa'n~n Iskün Tarihi.
E. Bosch: Türkiye'nin Antik devirdeki meskükützna dair bibliyografya.
Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ : Osmanl~~ tarihi, Il. cilt.
Hasan Cemil Çambel: Türkler, dilleri ve kaderleri.
Belleten : 49-52 inci say ~ lar.
A ii Fuad Tiirkgeldi:
Antoine Galland:

~u eserlerin bas~ m ~~ bitmek üzeredir :
B. Spuler :

Iran Mo~ollart.

Bossert, Babad ~ r Alk ~ m, Halet Çambel, Nihal Ongunsu ve

~ brahim Sözen:

Karatepe kaz~ lar~ . Birinci ön rapor.
Midhat Pa~a ve Tüif sürgünleri.

~ smail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ :
Kâ ~ ifi:

Gazanüme-i
Hindistan tarihi III. cilt.

Hikmet Bayur:

Bu y~ l içinde yeniden ~u eserlerin bas~ m~ na ba~lanm~~t~ r •

Kitab-~~Cihannümü. II. cilt.
Yak~ n ~ark IV. Ahameni~~ ~ehin~ahl~~~nen y~ k~lmas~ndan sonra Ön-Asya.
Halil Demircio ~ lu: Roma tarihi, I. cilt.
Eberhard: Uzak Do~u Tarihi.
Mehmed Ne ~ ri:

~ emseddin Günaltay:

Bu y ~ l içinde ~u eserlerin telif hakk~~ sat ~ n al~ narak bas~ lmas~ na
verilmi~tir :

Tarihte ve bugün ~arnanizm.
tarihi için kaynaklar.
Ankara'n~n ilkça~~
Halasi K u n : Segedin Livas~~ tahrir defteri.
Abdülkadir ~ nan:

E. Bosch:

karar
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Yusuf Hikmet Bayur: Türk Inkilüln tarihi, Il. cilt, 3. k~ s~ m.
Adnan Erzi: Türkiye tarihi bibliyografyast, I. k~ s~ m.
R e ~ ad Kaynar: Mustafa Re~id Pa~a ve Tanzimat.
Bunlardan ba~ ka malzeme mahiyetinde olmak üzere eski Konya müzesi
müdürü Yusuf Akyurt'un <Karaman o~ullar~~silsilenân~csi» ve «Konya Astir-~~
Atika Müzesinde iskimi madeni e~yam~z tarif ~dunesi» adl~~ iki eseriyle, eski Hicaz
vilayeti melctubi kalemi müsevvidi Tevfik ozmerd'in «Tarihte Hicaz
adl~~ eseri sat~ n al ~ nd ~~~~gibi, Anadolu Selçuklulariyle Anadolu beylikleri tarihi
hakk~ nda en esasl ~~ kaynaklardan biri olan Eflak i'nin <Menak~b ül Arifin»
adl~~ Farsca eserinin tenkitli bask~ s~~ Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Klasik ~ark dilleri asistan~~ Tahsin Yaz ~ c ~~ taraf ~ ndan Kurumumuz ad~ na
haz~ rlanmaktad~ r.

T ereilmeler
Bu y~ l içinde ~u eserlerin tercümeleri bitmi~~ve Kuruma teslim edilmi~tir :
a)Kaynaklar:
1 «Venedik-Grek Imparatorlu~u ve Do~u i~leri hakk~nda siyasi akidler
ve vesikalar mecmuas~ » adl~~ eserin ikinci cildinin son k~ sm~ .
Makrizi: Kitab üs-Sülük ii ma'rifet-i Düvel il-Mülük (Il. cild'in 1-3.
k~ s~ mlar~ ).
Mes'ucli: Müri-~ c üs zeheb (Birinci cilt).
Donado da Lezze: Türkiye tarihi.
b) Yeni eserler:
1. Howor t h: Mo~ollar tarihi (Birinci cildin bir k ~sm~ ).

Dünya Tarihi
Bu y~ l içinde dünya tarihinden yaln ~ z 2. cilt Osmanl~~ tarihi yay~ nlanabilmi~tir. Bu suretle bu geriden ~imdiye kadar 10 cilt bas~ lm~~~oluyor. Geçen
y ~ lki raporumuzda bask~ ya verilece~ini umdu~umuzu yazd~~~ m ~ z 4 e~erden üçü
bu y~ l içinde bas~ lmaya ba~lanm ~~~oldu~u gibi, dördüncüsü de bask~ ya verilmi~tir. Bu eserler ~unlard~ r :
Hikmet Bayur: Hindistan tarihi, III. cilt.
Halil Demircio ~ lu: Roma tarihi, I. cilt.
Eberhard: Uzak Do~u tarihi.
~ smail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ : Osmanl~~ tarihi, III. cilt.
Böylece Dünya tarihinden halen 5 cilt bas~ lmaktad~ r. Bu geride vazife
alm ~~~olan arkada~ lar~ m ~ z~ n önümiizdeki y~ l içinde eserlerini Kuruma teslim
etmelerini tekrar rica ederiz.

Bas~m evi
Bas~ mevimiz bu y~ l içinde, geçen y~ l ~ n 321 formas~ na mukabil 354 formal~ k
eser basm~~t~ r. Bu, bas~ mevimizin 8 y ~ ll ~ k çal ~~ malar ~~ aras~ nda bir rekor te~kil
etmektedir. Ingiltere'ye ~ smarlad~~~ m ~ z Monotype makinesinin Nisan ay ~~ içinde
yola ç~ kaca~~ n ~~ umuyoruz. Halen bir teknisyenimiz geçen Ekim ay~ ndan beri
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Londra'da bulunmakta ve fabrikan~ n okulunda staj görmektedir. Bu y ~ l içinde
Ingiliz liras~ n~n Türk paras~ na göre k ~ ymetinden bir k~ sm~ n~~ kaybetmi~~olmas~ ,
bize makine bedelinden 20 bin liraya yak~ n bir tasarruf temin etmi~tir.

Kiltiiphane
Bu y~ l içinde kütüphânemize yeniden 555'i sat~ n al~ nmak, 412'si mübadele
ve hediye yoluyla 967 cilt kitapla 61'i sat~ n al~ nmak ve 360'1 mübadele ve hediye yoluyla 421 dergi gelmi~tir. Bu suretle kütiiphanemizin kitap say~ s~ , dergi,
gazete ve haritalar hariç olmak üzere, 29.949 cildi bulmu~tur. Bu y ~ l kütiiphinemize sarfetti~imiz para da ~imdiye kadar sarfedilenlere nazaran bir rekor
te~kil etmektedir. Yukar~ da arzetti~imiz gibi kitap bedelleriyle ciltleme masraf~~
olarak harcanan mebla~~yirmi bin küsur lirad~ r. Yine bu y~ l içinde uzman
arkada~~ m~ z Adnan Erzi, Londra ve Paris ile Italya'n~ n muhtelif ~ehirlerine gönderilerek buralardaki kütüphane ve ar~ivlerde Türk tarihini ilgilendireu eserlerle
vesikalar üzerinde ara~t~ rmalar yapm~~~ve bize dört be~~bin lira de~erinde nadir
kitaplar sat~ n alm~~ t~ r. Bu suretle kiitiiphanemiz Türk tarihi ve bilhassa Osmanl~~
tarihi bak ~ m~ ndan çok zenginle~mi~tir. Arkada~~ m~ z yeni al~ nan bu eserlerin
izahl~~ bir bibliyografyas~ n~~ Belletende ne~redecektir. Bunlardan ba~ka bu y~ l
yeniden 28 adet yazma eser sat ~ n al~ nm~~ t~ r. Böylece Kurumumuzun yazma
eserleri say~ s~~ iki yüzü geçmi~tir. Bunlar~ n esasl~~ bir katalo~unu arkada~~ m~ z
Adnan Erzi haz~ rlamaya ba~lam~~t~ r.
Bu y~ l kütüphanemizde 2253 cilt eser ciltlenmi~~ve sistematik katalo~umuzun ikmaline çal~~~ lm~~t~ r.

Prehistorya, Arkeoloji ve Eskiça~~
Tarihi Seksiyonn'nun
çal~~malar~~
Geçen seneki Genel Kurul toplant~ s~ nda verilen karar gere~ince Asba~kan~ m~ z Bayan Afet inan'~ n ba~kanl~~~~alt~ nda kurulan «Prehistorya, Arkeoloji ve
Eslciçafr Tarihi Seksiyonu« çal~~malar~ na ba~lam~~t~ r.
Seksiyon yönetmeli~inin tatb~ kat~~ olarak 27.111.1949 tarihindeki toplant~ da
Kurum ad~ na yap~ lan arkeolojik çal~~malar üzerinde konu~ulmu~tur. Gündeme
göre üzerinde durulan meseleler ~unlard~ r :
Tarih Kongresi 1948 Kas~ m~ nda topland~~~~ve 1948 yaz mevsiminde yap~ lm~~~olan kaz~ lar~ n sonuçlar~~ Kongreye tebli~~edildi~i ve Kurum ad~ na Asba~kan taraf~ ndan Kongreye ayr~ ca umumi bir rapor da verildi~i için yönetmeli~in
4. ve 6. maddeleri, 1949 Mart~ nda tatbik edilmemi~tir.
Yönetmeli~in 5 inci maddesi gere~ince hafirlerden kaz~~ invanter defterleri istenmi~~ve bunlar~ n engeç yeni kaz~ ya ba~lamadan bir ay evvel Kurum
merkezine teslimi kararla~t ~ r ~ lm~~t~ r.
Yönetmeli~in 7. ve 8. maddelerine göre Kurum ad~ na yap~ lan kaz~ lar~ n k~ sa ve tam raporlar~ n~ n kaz~ y ~~ müteakip derhal verilmesi istenmi~tir.
Yönetmeli~in 9. maddesine uyularak yeni buluntulardan seksiyon üyeleri
haberdar edilmi~tir.
Türkiye'de ~imdiye kadar yap~ lm ~~~ve yap~ lmakta olan bütün yabanc~~ ve
yerli kaz~ lar~ n sonuçlar ~ n~ n fi~lerle pratik bir ~ ekilde gösterilmesi dü~ünülmü~,
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evvelce yabanc~ lar taraf ~ ndan yap~ lan kaz~~ fi~lerinin haz~ rlanmas~~ Müzeler Umum
Müdürü taraf ~ ndan Müzeler Dairesi'nce temin edilece~i bildirilmi~ tir. T. T. Kurumu'nun yapt~ rd~~~~kaz~~ fi~lerinin ise hâfirler taraf ~ ndan doldurulmas~~ karar alt~ na
al~ nm~~t~ r. Bu fi~ler k~ smen gönderilmi~tir.
6. 1949 kaz~~ mevsiminde muhtelif kimselerin çe~itli yerlerde yapmak istedikleri tetkik gezisi ve kaz~ lar hakk~ ndaki teklifleri görü~ülmü~~ve kaz~ lmas~~
gereken yerlerin tayini yönetim kuruluna b~ rak~ lm~~t~ r.
Böylece, Yönetim Kurulu'nun kaz~ lar faaliyetini muayyen yerlerde teksif
etmek karar~ na uyularak 1949 y~ l~ nda a~ a~~ da neticeleri izah edilen yerlerde,
tetkik gezileri ve kaz~ lar yap~ lm~~t~ r.
Kaz~lar
Kurumumuz ad~ na bu y~ l yap~ lan kaz~~ ve geziler ~unlard~ r :
Güney-doku Marmara bölgesiyle Antalya bölgesinde tarih-öncesi
ara~t~ rmalar~ .
Ege bölgesi tarih-öncesi ara~t~ rmalar~.
Büyük Güllücek kaz~ s~ .
Kültepe kaz~ s~ .
Karatepe kaz~ s~ .
Side kaz~ s~ .
Mahmatlar köyünde ara~t~ rma.
Bu gezi ve kaz~ lar~ n sonuçlar~~ hakk~ nda yüksek kurulunuza k~ saca maltlmat verelim :
1. Güney-do~u Marmara bölgesiyle Antalya bölgesinde tarih-öncesi ara~t~rmalar! :
Asistan K~ l~ ç Kökten, her y~ l oldu~u gibi, bu y~ l da tarih-öncesi ara~t~ rmalar~ na devam etmi~tir. Bu seneki ara~t~ rmalar Güney-do~ u Marmara bölgesiyle
Antalya bölgesinde yap~ lm~~t~ r. Her iki bölgede yeniden 8 büyük ve meskan
ma~ara, 12 düz yerle~ me yeri, 11 höyük, 14 tümülüs ve Babaköy'den ba ~ka yeni
bir mezarl~ k yeri tespit edilmi~tir. Bu seneki ara~t~ rmalar~ n en önemli belgeleri,
Midilli kar~~ s~ ndaki Alt~ nova buca~~~ovas~ nda üçüncü zamana ait oldu~u tahmin
edilen ba~~~kesik büyücek bir bal~ k fosili ile, Hayran ilçesi ma~aralar~ nda ele
geçen p-otohistorik devirlerden kalma ta~ , kemik ve seramik malzeme ve Antalya'n~ n Kara-in ma~aras~ nda yeniden yap~ lan ara~t~ rmalarla ele geçen A~öleen.
M~ kokiyen ve iki safha gösteren Musteriyen, Alt Orinyasiyen devirlerine ait çok
k~ ymetli kültür e~yas~ , nesilleri ölmü~~olan fosil hayvanlardan ma~ara ay~ s~ n~ n
(Urus spelaeus) ve ma~ara arslan~ n~ n (Felis leo spelaeus) di~leri ve ayn~~ma~arada çimentola~m~~~muazzam kültür tabakalar~~ aras~ nda ele geçen ve fosil insanlara ait oldu~u tahmin edilen iki di~tir. Bu iki di~ten birisinin «Homo Neanderthalensis» e ait oldu~u anla~~ lm~~t~ r.
~imdiye kadar Anadolu paleoliti~ ine ait belgelerin ço~u sat~ hta bulunmu~~
oldu~undan, paleolitik malzemenin Avrupa kültürleriyie miinasebeti tam bir ~ekilde tesbit edilemiyordu. Kara-in ma ~aras~~ malzemesi Alt, Orta ve Ost paleoli-
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ti~e ait bir stratigrafi verdi~inden Anadolu kültürlerinin Avrupa ile mukayesesi
art~ k imkân dahiline girmi~~bulunmaktad~ r. Bu ara ~t~ rmalara ait raporlar 52 say~ l~~
Belletende yay~ nlanm~~t ~ r.

Ege bölgesi tarih-öncesi ara~t~rmalar::
Oyelerirnizden Antropoloji Doçenti Muzaffer ~enyiirek Manisa'da Sipylos
da~~ ndaki inlerde, Kozp~ nar, Selçuk ve Seydiköy civar~ ndaki ma~aralarda yapt ~~~~
ara~t~ rmalarda Klasik ça~dan daha eski kal~ nt ~ lara rastlam~~ t~ r. Bergama civar~ ndaki De~irmentepe'de Yortan kültürüne ait çanak çömlek parçalar~~ ve bir
a~~r~ak bulunmu~tur.
Arkada~~ m~ z, ~ zmir Müzesi Müdürü Hakk ~~ Gültekin'in haber vermesi üzerine
Menemen'in Helvac~~ köyü yan~ ndaki eski Larissa ~ehri civar~ nda Höyücek - tepe
denilen höyükte ~ zmir Müzesi Müdürü ve arkeolo~u ile birlikte sondaj yapm~~~
ve ta~~âletlerle sair e~ ya bulunmu~tur. Bu höyü~ün alt~ nda Trova I. den daha
eski devirlere ait kal~ nt~ lar~ n bulunmas~~ ihtimali vard~ r. Ayn~~ hey'et bu civarda
Karatepe ve Bekirler tepesinde de ara~t ~ rma yaparak Bak~ r ça~~ ndan Bizans
ça~~ na kadar muhtelif malzeme toplam ~~t~ r.

Büyük Güllücek kaz~s~ :
1947'de üyelerimizden Bay Hamit Ko~ay' ~ n ba~kanl~~~ ndaki Alacahöyük kaz~~
heyetimiz taraf~ ndan höyü~ ün 15 kilometre kuzeyinde bulunan Büyük Güllücek
köyünün bir buçuk kilometre bat~ -güneyindeki Kale-tepe adl~~ kalker bir tepe
üzerinde kurulmu~~küçük höyükte bir sondaj yap ~ lm~~ t ~ . Kaz~~ heyetimizi burada
ara~t~ rma yapmaya sevkeden âmil, Alacahöyük'ün en derin tabakalar ~ nda ve çok
kere su alt~ nda rastlanan kalkolitilc eserlerin burada toprak üstünde görülmü~~
olmas~~ idi. Ayn~~ hey'et bu y ~ l da burada 50 amele ile 11 gün daha çal~~arak bu
sondaj~~ neticelendirmi~ tir. Burada bulunan çatlak çömle ~in yüzde doksan sekizi
tek renkli ve el ile yap~ lm~~~eserlerdir. Burada ayr ~ ca 1947'de iki bak ~ r baka,
1949 'da da kalkolitik bir mezar içinde karg~~ ucu ve madeni iki i~ne parças~~
bulunmu~~ve bol miktarda opsidien veya sileks b ~ çaklara ve ö~ütme ta~lar~ na
rastlanm~~ t~ r. Umumi intibaa göre Alaca höyük ve Güllücek kalkoliti~i muallhar
bir Kalkolitik kültürü temsil etmektedir. Bu kalkolitik kültürün baz~~ unsurlar~~
bak ~ r ça~~na da geçmi~tir.

Kültepe kaz~s~~ :
Geçen y~ l ba~lam~~~olan Kiiltepe kaz~ s~ na bu y~ l da yine üyelerimizden
Doçent Tahsin öz~üç'ün ba~kanl~~~~alt~ ndaki hey'et taraf~ ndan devam edilmi~tir.
Bu mevsimin çal~~malar ~~ Asurlularla yerlilerin ikamet ettikleri mamur beldenin
kuzeyi ile ortas~ na yak~ n k~ s~ mlar ~ nda temerküz ettirilmi~tir. ~ehrin birinci
ve ikinci yap~~ katlar~ nda geni~~ölçüde ara~t~ rmalar yap~ lm~~~ve birbirine biti~ik
olarak in~a edilen, etraf~~ caddelerle çevrili geni~~te~kilâtl~~ zengin binalar meydana ç~ kar ~ lm~~t ~ r. Bu binalar 7 — 8 odal~ , revakl~~ dairelerden müte~ ekkil ve iki
katl~ d ~ r. Bu binalar~ n içi e~ya ile dolu bulunmu~ tur. Bu manzara adeta ~ehir
sakinlerinin muvakkaten ve tekrar dönmek üzere evlerini tericettikleri hissini
vermektedir. Bu binalarda sa~lam f~ r~ nlar, ocak ve tand~ rlar, bu~day anbarlar~~
ve nihayet mütenevvi ev e~ yas~~ ve say ~ lar ~~ bini geçen çivi yaz~ l~~ tabletler,
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tir. Asurlu tüccarsilindir mühür bask ~ lar~~ temiz ve sa~ lam bir halde ele geçmi~
~ klar~~ anla~~ lhâne
olarak
kulland
~
hem
ikametgâh,
hem
de
yaz
lar~ n bu binalar~~
olan
okunmu~~
~
sm~~
maktad~ r. Genç ilim adamlar ~ m ~ z taraf ~ ndan mühim bir k
~ndaki
bilgilerimiz
çok
geni
~
tabletler sayesinde Anadolu'nun bu devirleri hakk
liyecektir. Zarflar üstündeki silindir mühür bask ~ lar~ , insan ve hayvan heykelleri,
hakk~ nda arkeoloji
alt~ n ve gümü~~e~ ya bu ça~~ n tasvir sanat ~~ ve maden i~ çili~i
ilmine yepyeni maliimat getirmektedir.

5. Karatepe kaz~ s~~ :
~ s~ na
Eti hiyerogliflerini çözecek nihai anahtar ~~ vermi~~bulunan Karatepe kaz
nalt~
klar~~
~
~kanl
m
ve
Profesör
Bossert'in
ba
üyelerimizden Doçent Bahad ~ r Alk~
~~ malar daha
Bu
seneki
çal
~tir.
l
da
devam
edilmi
ndan
bu
y~
~
daki hey'et taraf
~ n ~ n tamamziyade tamamlaylc~~ mahiyette olmu ~~ve harabeyi çevreleyen sur plân

lanmas~ na çal~~~ lm ~~t~ r.

nda bulunan
Karatepe'nin tam kar ~~ s~ nda ve Ceyhan nehrinin do ~u yakas~
nm~~ t~ r.
Domuztepe'de yap~ lan ara~t~ rmalardan bu y~ l dikkate ~ ayan neticeler al~
~
r
:
Burada bulunan en mühim eserler ~unlard
Evvelki mevsimler esnas ~ nda bulunan çift bo~al~~ heykel kaidesinin her
iki d~~~yüzeyinde birer Eti hiyeroglif yaz~ t~ .
Meydana ç~ kar~ lan di~er bir kabartma parças~~ üzerinde bir Eti hiyeroglif
yaz~ t~ na ait bir kac ~ekil.
Bazalttan yap~ lm ~~~iki büyük kap~~ arslan'.
Yeniden meydana ç~ kar~ lan bir kaç kabartmal ~~ ortostat.
Bazalttan yap~ lm~~~bir insan figürini.
Ince i~ çilikle mahkük desenli bazalt çanak çömlek.
Karatepe'den biraz daha önceki bir ça ~a ait oldu~u anla~~ lan Domuztepe,
sonralar~~ kesif bir Roma iskün ~ na sahne olmu~tur.
Karatepe kaz~~ hey'eti bunlardan ba ~ ka etrafta arkeolojik ara ~t~ rmalar yapm~~~
ve Bodrum — Karatepe — And ~ r~ n — Meryemçil-beli—Ta ~oluk—Göksun üzerinden
Kapadokya'ya ç~ kan ve Akyol ad ~ n~~ ta~~ yan tarihi bir yol incelenerek bir çok
harabeler ve yaz ~ tlar bulunmu~ tur.

6. Side kaz~s~~ :
Antalya bölgesinde Side ( Eski Antalya ) mevkiinde 1947 senesinden beri
yap~ lan kaz~ lara bu sene de üyelerimizden Prof. Arif Müfid Manserin idaresi
alt~ nda devam edilmi~ tir. Elde edilen neticeler üç noktada toplanabilir :
1. 1948 senesinde meydana ç~ kar~ lm ~~~olan « agora » n ~ n do~ usunda bulunan
~n
ve do~ u istikarnetinde uzanan geni ~~cadde, etraf ~ ndaki direkli galeriler, bunlar
galeri
lm~~,
~
kar~
er
binalarla
birlikte
meydana
ç
~
gerisindeki diikkânlar ve di
zemininin Geç Antik devirde mozayiklerle örtülmü~~oldu~u tesbit edilmi~ tir. Bu
ve üzerinde uzunca
k~ s~ mda yap~ lan önemli ke~ ifler aras~ nda bir portre ba ~~~
ve
yunanca
bir
kitaba
ihtiva
eden
hellenistik
devre ait b:r heymahalli bir yaz~~
kel kaidesi zikrolunabilir. ~ yi muhafaza edilmi~~bir « bilinguis » olan bu kaide
sayesinde Side ~ehrine inhisar etti~i anla~~ lan ve Side sikkeleri üzerinde de
~~
görülen bu yaz~ y~~ okumak mümkün olmu~ tur. Bu caddenin doku ucunda etraf
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direkli galeriler ile çevrilmi~~büyük bir avlu ve bu avlunun dokusunda yer alan
bir tak~ m salonlardan müte~ ekkil abidevi bir bina k~ smen kaz~ lm ~~, büyük orta
salonun duvarlar ~ n ~ n tamamiyle mermer ile kapl~~ oldu~u ve bunlar~ n önüne
girintili ç~ k~ nt~ l ~~ mermer kaideler üzerinde duran iki katl ~~ zengin bir siitün
mimarisi vazedilmi ~~bulundu~u tesbit edilmi~tir. Gerek duvarlar~ n içindeki hücrelerde, gerek bunlar ~ n etraf ~ ndaki sütunlar~ n aras~ nda tabii cesametin fevkinde
bir tak~ m heykeller duruyordu ki bunlardan baz~ lar~ n ~~ kaz~~ esnas~ nda meydana
ç~ karmak mümkün olmu ~ tur. Bu heykeller aras~ nda z~ rhl ~~ bir elbise giymi~~
olup
elinde k~ l~ ç tutan M. s. Il!. asra ait bir imparator heykeli ( Gordianus III. ? ),
ilahlar~~ tasvir etmi ~~olmalar~~ muhtemel bulunan ç~ plak erkek heykelleri ve elinde
bir y ~ lan tutan kad ~ n heykeli ( Hyg~ eia ? ) bilhassa zikre de~er. Ancak üçte biri
kaz~ ld~ k~~ halde bu kadar zengin mimari ve heykeltra ~i eserler vermi~~
olan bu
salonun ve yan ~ ndaki dairelerin kaz ~ s~ na önümüzdeki sene devam etmek bir
zaruret haline gelmi~tir.
Agora'n~ n kuzeyinde geçen sene kaz~ lmaka ba~lanm~~~olan evler bu
sene tamamiyle meydana ç~ kar ~ lm ~~, bunlar~ n önündeki dükkanlar ve direkli
caddenin bir k ~ sm~~ da ara~t~ r~ lm ~~ t~ r. Bu tiükkanlardan birinin içinde bir hayli
tunç e~ yaya rastlanm ~~, ayn~~ zamanda cadde galerisinin zemininde, bütün bu
k~ sm ~ n in~a tarihine dair mühim ipuçlar ~~ verebilecek mahiyette olan bir mozayik
kitabe bulunmu~tur.
~ehrin kara surlar~~ aras~ nda yer alan esas kap~ s~~ kaz~ lm~~, bu kap~
n~ n
gerisinde yar ~ m daire ~ eklinde bir avlu meydana ç~ kar~ lm~~, bu avlunun duvarlar~ n ~ n mermerle kapl~~ oldu~ u ve önlerinde iki katl ~~
zengin bir sutun mimarisi
ihtiva etti~i tesbit edilmi~ tir. Sütunlar~ n aras~ ndaki hücrelerin içinde durduklar
~~
anla~~ lan birtak~ m heykeller de bulunmu ~tur ki bunlar aras~
nda Dionysos olmas~~
muhtemel ç~ plak bir erkek heykeli, gayet iyi mahfuz kalm ~~~müteaddit kad
~n
heykelleri ve bir portre ba ~~~zikre de~er. Avlunun gerisindeki meydan~ n büyük
bir k~ sm~~ kaz~ lm ~~ , iki büyük direkli caddenin ba ~lang~ ç noktalar~~
tesbit edilmi~,
bu meyanda bir tak ~ m kitabe ve heykellere de rastlamak mümkün olmu~tur.
Bu sene bol miktarda ç~ kan ve baz~ lar~ n ~ n yüksekli~ i 2 metreyi a~an heykeltra~ l ~ k eserlerini mütevazi mektep binas ~~ içine alamad ~ k~
ndan bitmemi~~bir
halde senelerden beli duran Halkevi binas ~ n~ n müze olarak kullan ~ lmas~~ temin
edilmi~ , orta salonun üzeri örtülmek suretiyle bütün eserler burada toplanm
~~,
bu suretle geli ~ meke fevkalade elveri~ li bir köy müzesini~
3 temelleri at~ lm ~~t~ r.
7. Mahmatlar köyünde yap ~lan ara~t ~rma:
Amasya'n ~ n Mahmatlar köyünde tarla süren köylüler taraf ~
ndan mühim
bir define bulunmu ~ tu. Bu define takriben bir kilo a ~~ rl ~~~ nda alt~
n bir kupa ile
ibrikten, 18 adet muhtelif a ~~ rl ~ kta gümü~~parças~ ndan ve bronz harp baltalar~ ndan mürekkebti. Alt ~ n kaplar Alacahöyiikteki hükümdar mezarlar
~ ndan ç~ kar~ lm ~~~olan kaplarla büyük benzerlik gösteriyordu. Harp baltalar
~ n ~~ K,fkasya
ve Lüristan buluntular ~~ ile mukayese etmek miimkünclii. Oyelerimizden Bay
Hamit Ko~ ay bu haberi Kurumumuza bildirmi~~ve burada derhal bir ara
~t~ rma
yap~ lmas~ n ~~ teklif etmi~ tir. Kurumumuzun ay ~ rd ~ k~~
küçük bir tahsisatla arkada-
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da~~ m~ z Hamit Ko~ay ye Arkeolog Mahmut Akok 28 Temmuzda Amasya'ya giderek definenin bulundu~u yerde bir sondaj yapm~~ lar, fakat daha fazla bir
r.
~ey bulamam~~ lard~ r. Bu ara~t~ rmaya ait k~ sa rapor Belleten'de yay~ nlanacakt~
~stanbul Fethinin 500 iincil y~ldönümü haz~rhklar~~
Geçen toplant~ m~ zda ~ stanbul Fethinin 500 üncü y ~ ldönümünü kutlama haz~ rl~ klariyle me~gul olmak üzere Milli E ~ itim Bakan~ n~ n ba~kanl~~~~alt~ nda Bakanl~ klar ve Kurumlar aras~~ bir komisyon kuruldu~ unu ve bu komisyonda Kurumumuzu Ba~sekreter Ulu~~~~demir'in temsil edece~ ini yüksek hey'etinize arzetmi~tik.
Bu komisyon ilk toplant ~ s~ n~~ 29 Mart 1949'da yapm~~~ve bir program haz~ rla-

mak üzere fail bir komisyon kurmu~ tur. Bu komisyona üniversite temsilcisi
bulunan Genel sekreterimiz Enver Ziya Karal ba ~kanl~ k etmi~, raportörlii~iinü de
Ba~sekreterimiz Ulu~~~~clemir yapm~~t~ r. Komisyon önümüzde pek az bir zaman
kald~~~ n~~ dü~ünerek bu zaman zarf ~ nda yap~ labilecek i~ leri programa alm~~~ve
haz~ rlad~~~~tasar~ y~~ Milli E~itim Bakanl~~~'na sunmu~tur. Bakanl~ klar aras~~ komisyonun ikinci toplant~ s~~ 13. XII. 1949'da yap~ lm~~t ~ r. üç gün süren bu toplant~ da
Tali komisyonun haz~ rlad~~~~tasar~~ görü~ülerek baz~~ tadilâtla kabul edilmi~tir.
Bu tasar~~ Bakanlar Kurulu'nun tasvibinden geçtikten sonra tatbike ba ~lanacak
ve tasar~ n~ n istilzam ettirdi~ i masraflar da bütçenin muhtelif fas~ llar~ na
konacakt~ r.
Kurumumuz evvelce haz~ rlanan program dahilinde Fatih devrine ait eserlerin ne~ rine imkan nisbetinde devam edecektir.
Sinan Monografisi çal~~malar~~
Yüksek mimar Ali Saim ()Igen «Sinan Monografisi» için bu y ~ l içinde yeniden 4 parça plan ve rölöveyi haz ~ rlayarak Kuruma teslim etmi~tir. Bu eserin
Sinan'a ait yazmalar~ n tenkitli bask~ s~ n~~ ihtiva edecek olan birinci cildinin bas ~için de
m~ na Kurum bas~ mevinde devam edilece ~ini ve di~er ciltlerin yaz~ lmas~~
Profesör Gabriel ile temasa geçilece ~ini geçen y~ lki raporumuzda bildirmi~ tik.
Tenkitli bask~ lar~~ haz~ rlam~~~olan Bay R~ fk~~ Melül Meriç'ten müsveddeleri al ~ r
almaz bask~ ya ba~lanacakt~ r. Profesör Gabriel'den ald~~~ m~ z 20 Temmuz 1949
tarihli bir mektupta ise : «Son bahara size vadetti~ im metinleri kaleme almak
için bütün gerekli tedbirleri alaca ~~ m » denilmekte idi. Maalesef bugüne kadar
kendisinden hiç bir metin gelmemi~tir.
Bina i~i
Genel Kurulumuzun geçen y ~ lki toplant~ s~ nda ~smetpa~a K~ z Enstitüsü arndaki
arsadan münasip bir miktar~ n~ n Kuruma sat~ lmas~~ için te~ebbüse
kas~
arzetmi~tik. Bu te~ ebbüs müsbet surette neticeleumi~~ve buradan beher
metresi bir lira fiyatla 2670 metre kare arsa Bakanlar Kurulu'nun karar~~ ve
r. Bu y~ l
ViLyet ~ dare Hey'etinin takdir etti~i k~ ymetle Kurumumuza sat~ lm~~t~
tedarik
edebilirsek,
~~
rlar
ve
gerekli
paray
yapaca~~ m~ z binan~ n planlar~ n~~ haz~
1951 y ~ l~ nda in~aata ba~layabilece~imizi umuyoruz.
Genel Sekreterlik
Bay Muzaffer Göker'den aç ~ k kalan Kurum Genel Sekreterli~ine 12.111.1949
tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinden Profesör Enver Ziya Karal seçilmi~tir.
Raporumuza son verirken hepinizi sayg~~ ve sevgi ile selamlar ~ z.
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Türk Tarih Kurumu'nun 1949 y~ l~~bilançosu
Aktif
15 356 78

Pasif
Merkez Bankas~~
13 414 56 Ankara
1.942 22 Istanbul

Kurum varl~~~~ 1.104.195 17

240.000 00

Esham ve tahvilât cüzdan~~
90 000 00 0 /0 7 faizli Milli Müdafaa
200.000 00 0 /0 6
~> Kalk ~ nma

340.438 56

Ambarlar
89.871 76 Ham e~ ya ambar ~~
250.566 80 Kitap

112.969 41

67.078
36.619
40.100
228.213
20.300
3.118

81
54
63
40
00
04

Demirba~~
51.895 45 Merkez
38.414 21 Bas~ mevi
22.659 75 Kaz~ lar
Kütüphane
Avans
Kitapç~ lar
Sat~ n al~ nan telif ve terciimeler
Gayri menkuller
Çürük alacaklar
2.242 42 Leipzig Gustav Foek
769 01 Varoklu Yay ~ nevi
106 61 Berrak Kitapevi
3.118 04

1.104.195 17

1.104.195 17
31 / 12 / 1949
Muhasebeci

S. Hünel
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Türk Tarih Kurumu'nun 1949 y~l~~hesaplar~~hakk~nda
Denetleme Kurulu raporu
Türk Tarih Kurumu Genel Kurul Ba~kanl~~~na
949 bütçesi gelir ve giderleri 281 bin lira üzerinden tanzim edilmi~~ve
gelirlerde vaki olan tahmin fevki varidat ile giderlerin baz~~ fas~ llar~ nda yap~ lmas~~ lüzumlu olan masraflar ~~ kar~~ lamak üzere 286 bin liraya ç ~ kar~ lm~~t~ r.
Varidat fazlas~~ : Atatürk vakf~ , ne~riyat has~ lât~~ ve üve âidatiyle faizler ve di~er
gelirlerden has~ l olmu~tur. Bütçe artt~ r~ lmas~ na ra~men y~ l sonunda ayr~ ca
3.542,10 liral~ k tahmin fevki varidat husule gelmi~tir.
286 bin liral~ k gider bütçesinden muhtelif fas~ llarda 37.632,22 liral~ k
tasarruf elde edilmi~ tir. Hiç bir fas~ l ve maddede bütçe fevki sarfiyat yoktur.
Bütçe harici tutulan ve ileride yap~ lmas~~ dü~ünülen bina için tahsis edilmi~~olan 250 bin liral~ k devlet esham~ ndan iki yhz bin liras~~ °/0 6 faizli Kalk ~ nma istikraz~~ ve elli bin liras~~ da 13 /0 7 faizli Milli Müdafaa bonolar ~ ndan ibaret
bulunmaktad~ r. 0/0 7 faizli Milli Müdafaa bonolar ~ n~ n 10 bin liral~~~ na y~ l içinde
amorti isabet etmi~~ve bu para Kurum mevcuduna ilâve olunarak 950 y ~ l~ na
iki

yüz k ~ rk bin lira devredilmi~tir.

949 sonu itibariyle 950 y~ l~ na müclevver ve mütedavil sermaye mahiyetindeki ve 1950 bütçesinin geçen y ~ ldan devir fasl~~~~~ te~kil edecek olan 51.174,32
liradan :
15.356,78 liras~ n~ n Merkez Bankas~~ Ankara ve Istanbul ~ubelerinde,
738,00 liras~ n•n ~~~Bankas~~ Ankara ~ubesi 306/B dosyas~ nda,
36.619,54 liras~ n~ n da avans hesab~~ zimmet bakiyesi oldu~u ve tutar~~
52.714,32
lira ile 950 y~ l~ na müdevver gelir 51 174,32 lira aras ~ ndaki 1.540 liral~ k fark~ n
Istanbul Bürosunca ödenen ayl~klara ait sarf evrak ~ n~ n y~ l sonuna yeti~tirilememesi ve bu sarfiyat~ n 950 y~ l~ na tahmil edilmemesi dü~üncelerine uyularak fas~ llar~ na zimmet kaydedilmi~~ve bilâhara mahsubu yap~ lmak üzere emanete
al~ nm~~ t~ r.
949 y ~ l~ na 30.504,87 liral~ k avans rnatlubatiyle girilmi~, ayn~~ y~ l içinde
muhtelif maksatlar için 85.789,13 liral~ k daha avans verilerek avans hesab~~
121.294 liraya bali~~olmu~ tur. Bu paradan 949 y~ l~~ içinde 84.674,46 liras~ n~ n
mahsubu icra edilerek 950 y ~ l~ na 36.619,54 liral~ k alacak devredildi~i kay~ tlar
üzerinde yap~ lan incelemelerde anla~~ lm~~t~ r.
Kurumun. tatbikini kendi bünyesi için kolayl~~~~sa~lamas~~ bak ~ m~ ndan
zaruri ve faydal~~ gördü~ünden bütçe y~ l~~ olarak kabul eyledi~i 1 Ocak 1949
tarihinden 31 Aral~ k 1949 sonuna kadar olan on iki ayl~ k müddet zarf~ nda
yukar~ da izah k~ l~ nan muamelâta esas te~ kil eden masraflara ait belgelerle gelir
k~ sm~ na taalluk eden muamelât~~ ihtiva eden belgelerin muhasebe usul ve kaideleri~~ e tamamen muvaf~ k bir ~ekilde tanzim edilerek ayn~~ zamanda da ait
oldu~u defterlerdeki hesaplar ~ na intizamla geçirilmi~~oldu~u görülmü~tür.
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Ancak bu meyanda : Kurum hizmetlilerine tediyesi gereken ayl~ klar için
diizenlenmi~~olan bordrolarda gösterilmi ~~olan vergi kesintilerinin bütün bir aya
mahsus olan it â emirlerinin toplam ~ n~~ ihtiva eden miktar~~ Maliye Tahsil ~ubeleri
veznelerine yat~ r ~ ld~ ktan sonra tamam ~ na ait olarak al~ nan makbuzun o ay için
düzenlenen ita emirlerinden ilk kayd ~~ yap~ lan~ ') içine konmas~~ usul ittihaz
olundu~u anla~~ lm~~t~ r. Muamelenin bu tesis tarz ~ na göre herhangi bir zamanda
bunlar üzerinde yap ~ lacak tetkikat~ n kolay olmayaca~~~gibi, bunun muhasebe
kaidelerinin tam bir ifadesi ~eklinde mütaleas~ na da imkân bulunmad~~~ ndan

bundan böyle her ay bordrolar~ nda tahakkuk edecek vergilerin bidayeten bir
emanet hesab~ na al~ nd~ ktan sonra bilâhara o hesaptan ç~ kar~ larak toptan ve bir
kalemde tahsil ~ ubeleri veznelerine yat ~ r~ lmas~~ suretiyle muamele yap~ lmas~ n~ n
daha uygun olaca~~~kanaatine var~ lm~~t~ r.
Bütün muamelât ~ n incelenmesi sonunda sadece ve o da esasa taallük ve
sirayeti olmayan k~ s~ m hakk~ ndaki temennimiz haricinde görülen intizam~ n ve bu
itibarla hesap i~ lerini daimi bir dikkat ve itina ile yürüten sayman ~ n mesaisi
kayda de~er görülmekle beraber Kurumun her husustaki çal~~ma tarz~ n~~ hakiki
vukufiy le nizaml~ yarak ve bütün i~~faaliyetlerinde bir â henk tesisi ve bu surette
muvaffak neticeler istihsalini sa~layan Ba~ sekreterin yorulmaz ve feragatli çal ~~malar~ n ~ n da belirtilmesini yerinde buluruz.
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