TÜRK TARIH KURUMUNUN ÇAL~~MALARI
YENI~~TERCÜMELER:
Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ana kaynaklar~n~~ tercüme ettirmiye
devam etmekle beraber bu sene verdi~i yeni bir kararla yabanc~~dillerde ç~km~~~
yeni etüdleri ve garp tarihine ait muhallet eserleri dilimize çevirtmiye ba~lam~~t~ r.
~BNI HALDUN TAR~H~~— XIV üncü asrm büyük tarihçisi ~bni Haldunun
orta zaman Türk tarihine ait k~ymetli malamat~~da ihtiva eden me~hur tarihinin
bir nevi tarih felsefesi olan mukaddimesi çok zaman evvel ~eyhülislâm Piri zade
Mehmet Sahip ve Cevdet Pa~a taraf~ndan tercüme edilerek üç cilt halinde ve
1275 - 77 hicri senelerinde Matbaai Amirede bas~ lm~~t~r. Tarihinin ba~~taraf~ndan
bir k~sm~~ da Suphi Pa~a taraf~ndan ne~rolunmu~~fakat 7 büyük ciltten ibaret
olan eserin mühim bir k~sm~~dilimize çevrilmemi~tir. Türk Tarih Kurumu bu
mühim eserin mukaddimeden sonraki tarih k~sm~n~~tamamen Türkçeye tercüme
ettirme~e karar vermistir. Bu tarihin M~s~rda 1284 senelerinde bas~lm~~~olan
nüshalar~~hatal~~ bir tabi oldu~undan 1936 y~l~ndan itibaren yine M~s~rda Emir
~ekip Aslan~n riyaseti alt~nda yeniden bas~lmakta olan nüshalar bu tercümeye
esas ittihaz edilmi~tir. Eser, arapçaya vukufu malam olan Bay Zakir Kadiri Ugan
taraf~ndan dilimize çevrilmektedir.
EBÜLFEREÇ TARIHI — Malatyal~~Ebülfereç
Süryanice me~hur
tarihi orta zaman Türk ve bilhassa Anadolu tarihine ait pek k~ ymetli malamat~~
ihtiva eder. Bu de~erli eser son zamanlarda Ingilizceye de tercüme edilmi~tir.
Türk tarihinin en mühim devirlerini Süryanice membalara ve kilise kay~tlar~na
dayanarak tenvir eden bu eser ~ngilizce tercümesinden ingilizce ve arapçaya
vukufiyle tan~nm~~~olan muharrirlerimizden Bay Ömer R~ za Do~rul taraf~ndan
dilimize çevrilmektedir.
HÜMAYUNNAME VE TAR~M' FAHREDD~N MÜBAREK ~AH — Hindistan
Türk imparatorlu~unun en mühim devirlerine ait olan Gülbeden Begüm'iin Hümayunnamesiyle Tarihi Fahreddin Mübarek ~ahin dilimize çevrilmesi Türk
tarihinin ana kaynaklar~ndan de~erli iki eseri daha Türk irfan alemine kazand~rm~~~olacakt~r. Türk Tarih Kurumu her iki eserin de tercümesini Ankara Dil,
Tarih - Co~rafya Fakültesi ilmi yard~ mc~lar~ndan Bay Abdürrab Yelgar'a havale
etmi~tir. Bunlardan Tarihi Fahreddin Mübarek ~ahin tercümesi bitmi~tir.
BABURNAME — Hindistan Türk imparatorlu~unu kuran büyük Fatih Baburun kendi hayat~ndan bahseden ve bizzat dikte etti~i zannedilen me~hur Baburnamesi de Türk tarihinin en mühim kaynaklar~ndan birisidir. Asl~~ Çagatay Türk-
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çesiyle yaz~lm~~~olan bu eser 1905 te Gibb Memorial ne~riyat~~ aras~nda faksimile
olarak bas~lm~~t~r. Bu eser ~stanbul üniversitesi Türkoloji Profesörü ve Türkiyat
Enstitüsü Müdürü Bay Re~it Rahmet! Arat taraf~ndan bugünkü Türk lehcesine
çevrilmektedir.
HAMMER: OSMANLI DEVLETININ TE~K~LATI VE IDARESI — Me~hur
Osmanl~~tarihiyle Türk karileri taraf~ndan çok iyi tamlan Viyanal~~alim Hammenin "Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und ~taatverwaltung„ adl~~ ve
1815 te Viyanada bas~lm~~~olan eseri de Türkçeye tercüme edilmektedir. Eski bir
eser olmakla beraber Osmanl~~Devletinin te~kilat~~ ve idaresine ait k~ymetli
maltimat~~ihtiva eden bu kitap Dil, Tarih - Co~rafya Fakültesi arta zaman tarihi
doçenti Bay ~inasi Alt~nda~~taraf~ndan dilimize çevrilmektedir.
P.W~TTEK: MENTE~E BEYLI~~~— Osmanl~~Imparatorlu~unun kurulu~u zamanlar~na ait k~ymetli etütleri ile tan~nm~~~olan Profesör Paul Wittek'in "Das
Fürstentum Mentesche„ adl~~eseri de ehemmiyetine binaen tercüme ettirilmektedir.
Bu eser ~stanbulda bulunduklar~~ s~rada bir müddet müellifle mesai arkada~l~~~~
yapm~~~olan Ankara Devlet Konservatuvar~~Müdürü Bay Orhan Gökyay taraf~ndan dilimize çevrilmektedir.
EDUARD MA YER: SEZARIN HI~KUMDARLI~I VE POMPEYUSUN BEYLi~i — Roman~n en mühim devresini tasvir eden bu kitap Roma tarihi hakk~nda
yaz~lm~~~en maruf eserlerden birisidir. Me~hur ilk ça~~tarihinin müellifi olan
Eduard Mayer bu eseriyle Romada Imparatorlu~u haz~ rl~ya~a seneleri sentetik
bir görü~te ve büyük bir salahlyetle izah etmektedir. Bu k~ymetli eserin de
tercümesine ba~lanm~~t~r.
MORAVÇ~K GYULA: MACAR VE TURK TARIHI` BAKIMINDAN BIZANS
KAYNAKLARI — Macar Alimlerinden Moravcsik'in bu eseri Türk ye Macar
tarihiyle alakadar Bizans kaynaklar~~ hakk~ndaki malamat~~bir araya topl~yan
k~ymetli bir kitapt~r. Türk tarihine dair tetkikat yapmak istiyenler için fevkalade
mühim bir rehber olacak olan bu eser Ankara Dil, Tarih - Co~rafya Fakültesi
Hungaroloji ~ubesi ilmi yard~mc~lar~ ndan Bay ~erif Ba~tav taraf~ndaa türkçeye
tercüme edilmektedir.
HAFR~YATLAR:
Türk Tarih Kurumu memleketimizin eski tarihini ayd~nlatmak maksadiyle
6 senedenberi büyük gayret sarfederek yapt~~~~hafriyatlara bu sene de geni~~
ölçüde devam etme~e karar vermi~tir. Mevsim sonunda al~nan neticeler hakk~nda
yine bu sütunlarda maltimat verece~imiz hafriyatlar ~unlard~r:
ALACAR~YÜK HAFRIYATI — 1935 tenberi devam eden Alacahöyük hafriyat~na bu sene de geni~~bir kadro ile devam edilecektir. Bu sene höyü~ün
mühim bir k~sm~~yeniden aç~lacak ve büyük Eti mabedi tamamen meydana
ç~kar~lacakt~r.
ÇANKIRIKAPI HAFRIY.ATI — Ankarn~n Çank~r~kap~~semtindeki bu hafriyat ile cephesi 130 metreyi bulan dünyan~n en büyük hamamlar~ naan biri meydana ç~kar~lm~~~bulunmaktad~r. Temizleme ve restorasyon ameliyesine bu sene de
devam edilecektir.
KARAO~LAN VE HACILAR HöYtiütl HAFR~Y ATI — Klasik devirden
bak~r ça~~na kadar muhtelif kültür tabakalar~n~~ihtiva eden Karao~lan höyü~ün-
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deki hafriyat 1937 y~l~ ndanberi devam etmektedir. Hafriyata ayni h~zla bu mevsimde de devam edilece~i gibi mukayese maksad~~iie Karao~lan höyü~üne yak~n
Hac~lar höyü~il üzerinde de yeni bir hafriyata ba~lanacaktir•
REGIUM ~EHRI HAFRIYATI — Küçükçekmece civar~ndaki eski Regium
~ehri harabeleri üzerinde ba~lanm~~~olan hafriyata bu sene daha geni~~bir ölçüde
devam edilecektir. ~stanbul ve civar~= eski tarihiyle alâkadar olan bu hafriyattan bu sene mühim neticeler al~naca~~~umulmaktad~r.
IZMIR, NAMAZG,IH HAFRIYATI — izmirin içindeki Namazgâh hafriyat~~
klasik devre ait büyük bir çar~~y~~meydana ç~ karm~~t~r. ~zmir ~ehrinin vt~si bir
k~sm~n~~kapl~yan bu çar~~n~ n tamamen meydana ç~kar~lmas~~ için Türk Tarih
Kurumu her sene ~zmir müzesi emrine kt~ fi tahsisat vermekte ve hafriyata devam
edilmektedir. Bu sene de icap eden tahsisat ayr~lm~~~ve hafriyata ba~lanm~~t~r.
SILIFKE MOZAYIKLARI — Silifkede bir evin zemin kat~nda görülen ve
Milâttan sonra 2 - 3 iincil as~rlara ait oldu~u tahmin edilen mozay~klar~n tamamen
meydana ç~kar~lmas~n~~Türk Tarih Kurumu bu seneki mesai program~~içine alm~~~
ve Gazi Terbiye Enstitüsü ti~retmenlerinden Bay Veysel Erilstiin'iln riyasetindeki
bir heyeti bu i~e memur eylemi~tir.
SAMSUNDA Sööt~TLOBAHÇE HAFRIY,4TI — Samsun civar~nda, Sii~ütlübahçe mevkiindeki höyük üzerinde Ankara Dil, Tarih - Co~rafya Fakültesi
ilmi yard~mc~lar~ndan Bay K~l~ ç Kökten taraf~ ndan dikkate sayan seramik parçalar~~
bulunmu~~oldu~undan bu höyük üzerinde bu sene küçük mikyasta bir hafriyat
yap~larak isktin tabakalar~ m tesbit etme~i Türk Tarih Kurumu mesai program~~
içine alm~~~ve Ankara Fakültesinin genç mezunlar~ndan miirekkep bir heyeti bu
i~e memur etmi~tir.
ESKI ESERLER/N TAM~R~ :
Anadoludaki yüksek Türk kültürünün ~ahitleri olan binlerce mimari eser,
zamanla ya tamamen veya k~ smen harap olmakla beraber bu gün yüzlercesi hâlâ
ayakta durmaktad~ r. Maarif Vekt~letinin ve Vak~flar idaresinin son senelerde
sarfetti~i büyük himmet sayesinde bunlardan bir k~sm~~tamir edilerek mahvolmaktan kurtar~lm~~~ise de bir çoklar~~da tamir s~ras~~beklemektedir. Türk Tarih Kurumu muntazam bir programla bu eserlerden baz~lar~n~ n tamirini deruhte etme~i
prensip olarak kabul etmi~~bulunmaktad~r. Mütehass~slar taraf~ndan yap~lacak
tetkikat ve ke~iflere göre bu tamirlere ba~lanacakt~r.
HATAYDAK~~TAR~M ESERLER~N FOTO~RAFLAR~ :
Ana vatana iltihak eden güzel Hatay, tarihi eserler bak~m~ndan memleketimizin en zengin kö~elerinden birisidir. Türk Tarih Kurumu buradaki âbideleri
tan~mak maksad~yle mütehass~s foto~rafç~s~n~~bir kaç ay için Hataya göndermi~~
ve oradaki tarihi eserlerin foto~raflar~n~~ald~ rarak yüzlerce resimden mürekkep
bir albüm meydana getirmi~tir.
AR~~V ÇAL~~MALAR~ :
Yak~n tarihimizin en k~ ymetli vesikalar~n~~ihtiva eden Türk ar~ivindeki
çal~~malara h~ z verilmesini Türk Tarih Kurumu mesai program~~ içine alm~~t~r.
5 - 6 yüz senelik Türk tarihinin içtimai, siyasi, idari, iktisadi ve kültürel hayat~na
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ait en orijinal vesikalar üzerinde bu çal~~malara geni~~bir kadro ile devam edilecek ve elde edilen mallimat Belletende muntazaman ne~redilecektir. Bundan ba~ka
~er'i mahkeme sicilleri, yazmalar, vakfiyeler, mezar ta~lar~, kitabeler üzerinde de
tetkilere ba~lanarak tarihimizi ayd~nlatacak bütün malümat toplan~ p ne~rolunacakt~r.
U. ~.

AZAMIZDAN BAY REMZI O~UZ ARIK'IN ALMAN DEVLETI
ARKEOLOJI ENSTITÜSÜ MUHABIR AZALI~INA INTIHA BI
Alman Devleti Arkeoloji Enstitüsü Azam~zdan Bay Remzi O~uz Ar~k'~n 1935
y~l~nda Alacahûyilkde yap~lan hafriyat hakk~nda ne~retti~i raporunu takdiren
kendisini Enstitünün muhabir âzal~~~na intihap etmi~~ve intihab~~ a~a~~daki
mektupla bildirmi~tir:
Say~ : 6847139 B
12-11

Berlin W. 62
Maienstrasse I
18 Sonte~rin 1939

Bay Remzi O~uz Ar~k
Maarif Vekâleti, Müzeler Dairesi
Ankara
Alman Devleti Arkeoloji Enstitüsü merkez idare komitesinin 5 ve 6 May~s
1939 tarihli umumi toplant~s~nda, Winckelmann gününün bu seneki tes'it töreni
münasebetiyle, sizi
Enatitilnün muhabir dzal~~~na
tayin arzusunun müttefikan izhar edildi~ini bildirmekle ~eref kazan~r~nt.
Merkez idare komitesi, Tür Tarih Kurumunun emriyle son senelerde yapm~~~oldu~unuz mühim hafriyat~n heybetli silsilesini canl~~bir akika ile takip
etmi~tir. Bu çal~~man~n verimleri hakk~nda, kemali liyakatle ve muntazaman
ilmi raporlar ne~rettiniz. Merkez Komitesi, geçen Sonbaharda ç~kan «Les Fouilles
d'Alacahöyiik~~adl~~geni~~eserinizi ayr~ca büyük takdirle seldmlar : bu eser,
memlketinizde ilmi ara~t~rmalar~n terakkisi hakk~nda beli~~bir biirhand~r.
Muhabir dzal~~~~kabul etmekle Enstitilyü ~ereflendirirseniz size fevkalâde
m innettar olurum.
Diploman~n ihzar~~ve dza listemizin tamamlanmas~n~~temin en ili~ik kart~~
lütfen doldurup bize iadeetmenizi rica ederim.
Derin Sayg~larla,
SCHEDE
Alman Devleti Arkeoloji
Enstitüsü Ba~kan~~

