TÜRK TAR~ H KURUMU'NUN ÇAL~~MALAR~~
HAKK~NDA
GENEL SEKRETER Prof. MUZAFFER GÖKER'IN
RAPORU
Say~ n Kongre Üyeleri ,
1937 Eylülünde Istanbul'da Dolmabahçe saray~nda toplanm~~~
olan Ikinci Türk Tarih Kongresi'nden beri alt~~ y~l geçti; o zamandan bugüne kadar devam eden çal~~ malar~m~z~n ana hatlann~~ yüksek heyetinize arzetmek için söz ald~ m; hafriyat i~lerimiz ve bunlardan al~nan neticeler hakk~ nda arkada~~m~ z Bayan Afet Inan etrafl~~ izahat verece~i için raporumda bu i~lere k~saca temas edilecektir.
Türk Tarih Kurumu'nun amac~ , nizamnamemizde, "Türk tarihini
tetkik ve elde edece~i neticeleri ne~retmek„ suretinde tarif edilmi~tir. Bu amaca varmak için kullan~lacak vas~talar, tutulacak yollar dahi yine nizamnamede ~u suretle tebarüz ettirilmi~tir:
a ) Türk tarihi membalar~n~~ ara~t~r~p bast~rmak,
b ) Türk tarihini ayd~nlatmaya yarayacak vesaik ve malzemeyi elde etmek için icap eden yerlere taharri, hafir ve ke~if
heyetleri göndermek,
c ) Türk Tarih Kurumu mesaisinin semerelerini her türlü yollarla ne~re çal~~mak,
d) Toplan~p ilmi müzakerelerde bulunmak.
Nizamnamenin gösterdi~i amaca varmak için alt~~ y~ldanberi
neler yap~lm~~t~r; bunlar~~gözden geçirelim:
A — Hafriyat
Kurumumuz, kökleri binlerce y~ll~k bir mâziye dayanan engin
Türk tarihini ilmi usullerle yeniden incelemek ve yaymak isterken,
toprak alt~~ ve toprak üstü tarih vesikalariyie, yaz~l~~kaynaklar~ n
meydana ç~kar~lmas~ na ve bunlardan ilim adamlar~n~n kolayca istifade etmelerini temine, tabiatiyle büyük ehemmiyet vermektedir.
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Bu itibarla hafriyat i~lerimiz çal~~malar~ m~z aras~ nda ön safi i~gal
eden bir mesai tarz~d~ r.
Hafriyatlar~ m~zda göz önünde bulundurdu~ umuz belli ba~l~~ gayeler ~unlard~ r:
1 — Sistemli bir surette Anadolu'nun Paleolitik istasyonlar~ n~~
ara~t~ rmak ve bu suretle memleketimizin tarih öncesi devirlerini
ayd~alatmak.
2 — Eski kültürlerin istikamet ve men~ e meselelerini halledecek vesikalar~~ meydana ç~ karmak.
3 — Anadoluda büyük bir devlet kurmu~~olan Etilerin yay~l~~~sahalar~ n~~ ve geçit noktalar~ n~~ tesbit etmek.
4 — En eski Anadolu kültürü ile Orta Asya, Mezopotamya,
Ege havzas~, Cenubi Rusya ve ~ark! Avrupa kültürleri aras~ ndaki
münasebetleri ara~t~ rmak.
5 — Ve nihayet binlerce y~ldanberi bir çok büyük medeniyetlere yerle~me sahas~~ olan Anadolu~nuzun daha yak~ n tarihine
ait belgeleri meydana ç~ karmak.
Bir taraftan ~u be~~maddede tesbite çal~~t~~~ m gayelere uygun olarak memleket içinde çal~~~ rken, di~er taraftan Türkün ana
yurdu Orta Asya'da ve onun yay~lm~~~ve üzerlerinde büyük medeniyetler kurmu~~oldu~u sahalarda, ba~kalar~~ taraf~ ndan yap~lm~~~
hafriyat ve ara~t~ rmalar~ n neticelerinden de âzam~z~ n ve Türk ilim
adamlar~ n~ n istifadelerini temin maksadiyle bu hafriyat ve ara~t~ rmalara ait raporlar~, etütleri, dilimize çevirtmekteyiz. Bunlardan
~imdiye kadar :
1 — R. Pumpelly'nin Anav hafriyat~ na ait iki ciltlik eseri,
2 — Solari : Etrüsklerin umumi ve husus! hayatlar~,
3 — Götze : Eski ~ark~ n medeniyet tarihi,
4 — Bittel : Bo~azköy.
5 — Brandenstein : Etrüsklerin men~ei,
: Küçük Asya Galatlar~~ tarihi,
6 — Felix
7 — Hrozni : On Asyan~ n en eski tarihi.
tercüme edilmi~~oldu~u gibi,
1 — G. Child'in ~ark~ n kablettariin adl~~ eseri de dilimize çevrilmektedir.
Bayan Afet ~ nan'~ n raporunda bahsedilecek olan hafriyatlar~m~z~ n
ilk k~sa raporlar~~ Kurumumuzun üç ayda bir ç~ karmakta oldu~u
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Belleten'de ne~redildikten sonra mufassal raporlar ayr~ca bas~lmaktad~ r. Bugüne kadar ne~retti~imiz raporlar ~unlard~r:
Remzi O~uz Ar~ k : Alacahöyük hafriyat~~ 1935 raporu ( Türkçe ve frans~zca )
Hâmit Ko~ay : Alacahöyük hafriyat~~ 1936 raporu.
~evket Aziz Kansu : Eti Yoku~u hafriyat~~ raporu ( Türkçe ve
frans~zca).
Hamit Ko~ay : Pazarl~~ hafriyat~~ raporu (Türkçe ve frans~zca).
Bunlardan ba~ka Trakya hafriyatlar~ m~z~ n direktörü Dr.
Arif Müfit Mansel'in "Trakya - K~ rklareli Kubbeli mezarlar~~ ve
Sahte Kubbe ve Kemer problemi,, adl~~ mühim monografisini de
ne~retmi~~bulunuyoruz.
Hafriyat raporlar~m~zdan bas~lmakta olanlar da ~unlard~ r:
Hâmit Ko~ay: Alacahöyük hafriyat~~
1936 raporu Almanca
Hamit Ko~ay :
„ 1937-1939 raporu Türkçe - fran.
Hamit Ko~ay :
„ 1940-1941 „
Hafriyatlar~m~zdan elde edilen kültür malzemesinin pek küçük bir k~smiyle, bu sahadaki çal~~malar~m~z~ n metotlarm~~ sergimizde göreceksiniz. Kurumumuz, muhte~em ~ehir harabeleri ve
zengin hazineler meydana ç~ karmaktan ziyade, Anadolu'nun en
eski kültürlerine ait belgeleri veren höyükler üzerinde çal~~may~~
maksad~ na daha uygun bulmaktad~ r.
11

B — Ana kaynaklar :

Türkler kadar geni~~ülkelere yay~ lm~~~ve çe~itli milletlerle
temasta bulunmu~~pek az millet vard~ r. Bu itibarla tarihimizin yaz~l~~ ana kaynaklar~ n~~ yaln~z kendi dilimizdeki eserlerde de~il,
milletimizle as~ rlarca münasebette bulunmu~~~ark ve garp milletlerinin (Çin, Hint, Iran, Arap, Bizans, Ermeni, Süryani, Gürcü ve
di~er ~ark ve Garp milletleri) dillerinde de aramam~z tabiidir. Bu
ana kaynaklar dilimize çevrilmeden ve bunlar kendi ilim adamlar~= taraf~ndan s~ k~~ bir tenkide tabi tutularak incelenmeden, tarihimizi bütün vuzuhiyle görme~e ve yazma~a imkan yoktur. Bu
önemli ciheti göz önünde bulunduran Kurumumuz ba~ka dillerde
yaz~lm~~~olup Türk tarihine ana kaynak olacak mahiyetteki eserleri sistemli bir ~ekilde dilimize çevirmekle i~e ba~lam~~~bulunuyor.
Türk milletiyle tarihin en eski zamanlar~ndan beri çok s~ k~~
münasebette bulunan bir millet, Çin milletidir. Orta Asya Türk-
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lerine ait en mühim kay~tlar~~ Çin vekayinamelerinde ve Çin'ce
yaz~lm~~~di~er tarihi ve edebt eserlerde bulmaktay~z. ~imdiye kadar garpl~~ müelliflerin mahdut say~daki eserleri vas~tasiyle haberdar oldu~umuz, bu menbalar~~ do~rudan do~ruya Çince'den dilimize çevirmeyi daha uygun görerek, Tarih Fakültemizin sinoloji
Profesörü Bay Eberhard'dan bunu rica ettik. Ricam~z~~ memnuniyetle kabul eden say~ n Profesör, büyük bir gayretle i~e ba~lad~~
ve ~imdiye kadar bize ~u eserleri tercüme ederek verdi:
1 — Çin'in ~imal Kom~ular~. (Bu eseri bast~ rd~ k ve ne~rettik)
2 — ~ark! Çin Sülâlesi zaman~ nda ~imal Kom~ular~.
3 — Hiyungnu'lar hakk~ nda monografya.
Bunlardan ba~ka Bay Eberhard yine Çin menbalar~ na dayanarak "Eski Türk Kültür Tarihi Hakk~nda Ara~t~ rmalar„ adl~~ bir
eser yazd~~ ve Kurumumuza tevdi etti. Di~er Çin annallerinin
tercümesine s~ rasiyle devam edece~iz.
Eski tarihimize ait yabanc~~ kaynaklar~ n tercümesine devam
ederken, âzam~z~ n bu kaynaklardan istifade ederek vücude getirdikleri eserleri de bast~ rmaktay~z. Bu cümleden olmak üzere Ba~kan~m~z Profesör ~emseddin Cünaltay'~ n "Yak~n ~ark, Mezopotamya ve Sumerler„ adl~~ eseri Kurumumuz taraf~ ndan, "Uzak ~ark„ adl~~ eseri de Istanbul Üniversitesi taraf~ ndan bast~ r~lm~~~oldu~u gibi, yine Bay ~emseddin Günaltay'~ n "Ahameni~lerden sonra Iran
ve Orta Asya„ adl~~ eseri de bas~lmak üzeredir. Bay ~emseddin
Günaltay bundan ba~ka "Yak~ n ~ark„~ n ikinci cildini te~kil edecek
olan "Suriye, Palestin ve Anadolu„ adl~~ eserini de haz~ rlam~~~
bulunmaktad~ r.
Milletimizin, bilhassa islâmiyetin zuhurundan sonra en çok temasta bulundu~u arap ve fars milletlerinin dillerinde yaz~ lm~~~eserlerin
ço~u, malümunuz oldu~u üzere, tarihimizin ana kaynaklar~~ aras~ ndad~ r. Bu eserlerin de birer birer dilimize çevrilerek ne~redilmesi program~ m~z~ n esas maddelerinden birini te~kil etmektedir. Bu kaynaklardan bugüne kadar ne~rettiklerimiz ~unlard~ r :
1 — Isfahâni'nin ~ rak ve Horasan Selçuklular~~ tarihi,
2 — Sadreddin Ebülhasan Ali'nin Ahbar-üd-Devlet-is-Selçuk~yye adl~~ eseri,
3 — Baypars tarihi.
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Bu senden bas~lmakta olanlar da ~unlard~r :
1 — Re~ideddin'in Cami-üt-tevarihi.
2 — Cüveynr nin üç ciltlik "Cihankü~a„ adl~~tarihi,
3 — Hümayunnâme.
Tercümeleri bitmi~~olup Kurumumuza tevdi edilmi~~olan arap
ve fars kaynaklar~~ da ~unlard~r :
1 — Ibni Meskeveyh : Tecaribülümen,
2 — Ibnülesir
: Elkâmil Fittarih (11 cilt),
3 — ibni Haldun tarihi (üç cildinin tercümesi bitmi~tir),
4 — Elbiruni
: Malilhind,
: Tahdidi nehayetülemakin,
5 — Elbiruni
6 — ~erefeddin Yezdi : Zafernâme,
7 — ~âmi
: Zefernâme,
8 — Gerdizt
: Zeynelahbar,
9— Tari h-i Fahreddin Mia) arek§ah.
Me~hur arap co~rafyac~lar~ndan, ibni Hurdatbih, Istahrt, ibni
Havkal, Makdist, Ibni Kudâme-el-kâtip, Ibni Rusteh, Yâkubl, Ibni
Fakih Hemedânrnin eserlerinde, Türklere ve Türk ülkelerine ait
bahisler kâmilen dilimize çevrildi~i gibi, ~u eserlerin çevrilmesi
de program~m~za dahil bulunmaktad~r. Bunlar s~rasiyle bas~lacakt~r:
1 — Ibni Cerir'in Tarih-ül-ümem velmülük adl~~ eserinden
Türklere ait bahisler,
2 — Ibni A'semülküft: Kitabülfütuh,
3 — Belâzüri: Fütuhülbüldan,
4 — Mes'udi: Murucüzzeheb,
5 — Mes'udi : Kitabüttenbih veli~raf,
6 — YakubI : Kitabüttarih,
7 — Ebu Hanifetüddeynevert: Ahbar-üd-t~val,
8 — Ner~aht: Tarih-i Buhara,
9 — Tarih-i Seyistan,
10 — Kirman Selçuklular~na müteallik olan Muhammet bin
Ibrahim'in eseriyle Ikdülulâ vess~mtülulâ adl~~tarihler,
11 — Râvendt : Rahatissüdur,
12 — Re~ideddin : Camiüttevarih zeyli,
13 — Abdürrezak Semerkand!: Matlaussaadeyin,
14 — Hasan Rumlu : Ahsenüttevarih ( Karakoyunlu ve Akkoyunlulara ait),
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15 — Hondmir : Habibüssiyer,
16 — ~skender Mün~i : Tarih-i âlem Ârây-i Abbas? ( Safeviler
tarihi).
Süryanice kaynaklardan olup bilhassa Selçuklu devrine ait en
orijinal mali-Iman ihtiva eden Ebülfereç ~ bni iberi'nin me~hur tarihi tercüme edilmi~~oldu~u gibi, Süryant Mihal'in me~hur üç ciltlik büyük Kroni~i de tercüme program~m~ za al~ nm~~t~ r.
Gürcü menbalar~ n~ n tercümesine de ba~lanacakt~ r.
Bizans kaynaklar~ na gelince: çok eski zamanlardanberi Türklerle münasebette bulunan Bizansl~ lar~ n vücude getirdikleri eserler
de tarihimiz için birinci derecede ehemmiyetli kaynaklar aras~ ndad~ r. Bunlardan nisbeten yeni bir eser olan Cantacasin'in Türklerin men~ei adl~~ eseri ile eski müelliflerden Th6nfilaktos Simukatto, Konstantin Porfirogenetüs Briyennos, Kinnamus'daki Türklere
ait bahisler dilimize çevrilmi~~oldu~u gibi ~u eserlerdeki bahisler
de tercüme program~m~ za dahil bulunmaktad~ r:
11 inci as~ r müelliflerinden Kedrenos, Skilitzs, Zonaras, Attalyats Glikos, Psellos, 12 inci as~ r müelliflerinden Anna Komena,
Nikitas Khonyates, 13 üncü as~ r müelliflerinden Akropolis, 14 üncü as~ r müelliflerinden Pakhimar, Kantakozinos, Grigoras, Guiden, 15 inci as~ r müelliflerinden Dukas, Frant&s, Khalkondilas.
Ermeni kaynaklar~ nda da bize ait mühim vekayinameler ve
eserler mevcuttur. Bunlardan son zamanlara ait :
1 — Tanburi Arutin'in Tahmas Kulu Han'~ n tevarihi adl~~ küçük eseriyle,
2 — Kalost Arapyan'~ n Rusçuk Âyan~~ Mustafa Pa~a'n~ n hayat~~
ve kahramanl~ klar~~ adl~~ küçük eseri bas~lm~~t~ r.
Daha eski devirlere ait olan:
1 — Genceli Kirakos'un, Mo~ol istilâs~~ tarihi,
2 — Mezoplu Toma'n~ n Timur ve ~ahruh'un Garbi Asya'da
yapt~ klar~~ harpler, Ak ve Karakoyunlular,
3 — Moses K agankaytuaç~'n~ n A~uvanlar tarihi, dilimize çevirtilmi~~oldu~u gibi,
1 — Urfal~~ Mathien'in tarihi,
2 — Camiçyan'~ n Büyük Vekayinâmesi,
3 — Rahip Kirkor,
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4 — Anili Samuel,
5 — Urfal~~Vahram,
6 — Kilikyal~~Nerses,
7 — Kilikyal~~ Simpat,
8 — Rahip Malakhi,
gibi ermeni müverrihlerinin eserlerindeki, Türklerden bahis k~s~mlar da dilimize çevirtilecektir.
Bir taraftan ~ark milletlerine ait bu mühim ana kaynaklar~~
dilimize çevirtirken, di~er taraftan garp müelliflerinin tarihimize
ait mühim eserlerini de dilimize çevirmiye önem veriyoruz.
Bunlardan :
1 — Wittek'in Mente~e Beyli~i bas~lmakta oldu~u gibi,
~u eserlerin tercümesi bitmi~~bulunmaktad~r:
1 — Ba~kiref : Rusya Türklerinde güzel sanatlar kültürü,
2 — Izlanda'da Türkler,
3 — ~ero~evski : Yakutlar,
4 — Demembyne : Memlükler devrinde Suriye,
5 — Quatermre : Iran Mogollar~~ tarihi,
6 — Wladmircev : Mogollar~ n içtimal hayat~,
7 — A. Gabriel : Anadolu Türk âbideleri ( birinci cilt),
8 — Bulgar tarihi hakk~nda Osmanl~~ - Türk kaynaklar~,
9 — Brokelmann : Islam kavimleri tarihi,
10 — Le Strange : ~ark halifelerinin memleketleri,
11 — Timur ve Timuriler devrinde Semerkant adl~~ eser,
12 — Naz~m: Mahmut-u Gaznevi.
~u eserler tercüme edilmektedir :
1 — Moravcsik : Macar ve Türk tarihi bak~m~ndan Bizans
kaynaklar~,
2 — Teschner : Anadolu yollar~,
3 — Grenard : Orta Asya co~rafyas~,
4 — Howorth : Mo~ollar tarihi ( 4 büyük cilt),
5 — Wamberi : Buhara tarihi,
6 — Bartold : Mo~ollar idaresinde Türkistan,
7 — Erich Hanisch : Mo~ollar~ n gizli tarihi,
8 — Bertold Spuler : Iran Mo~ollar~~ tarihi,
9 — Ligeti Lajos : Macarlar~ n eski tarihi (5 cilt).

26

MUZAFFER GÖKER

Bütün bu sayd~~~m~ z eserlerden ba~ka Osmanl~~tarihinin menbalar~~ aras~ nda bulunan ~ark ve Garp dillerinde yaz~lm~~~eserleri
de ayr~ ca dilimize çevirtmekteyiz. Bunlar aras~nda bilhassa memleketimize sefaret ve seyahat yoluyla gelmi~~ecnebilerin seyahatname, sefaretname ve hat~ ralar~~ bulunmakta oldu~u gibi, Osmanl~~
tarihine ait mühim etütler ve di~er eserler de tercüme ettirilmektedir.
Bunlardan:
1 — Biri on alt~nc~~ ve di~eri 17 inci as~rda memleketimize
sefaretle gelmi~~olan iki Ingilizin hat~ ralar~,
2 — Marquis de Noitel'in Hât~rat~,
3 — Michel Baudier'nin : Osmanl~~ saray~~
dilimize çevrilmi~~oldu~u gibi,
1 — Hammer'in iki ciltlik Osmanl~~ Devleti te~kilat~~ ve idaresi
adl~~ eseriyle,
2 — Babinger'in Osmanl~~ müverrihleri,
3 — Balducci'nin Rodosta Türk mimari eserleri,
4 — Yorga'n~ n be~~ciltlik Osmanl~~ tarihi,
5 — Baron de Tott'un hât~ rat~,
6 — Marquis de Bonnac'~ n Hât~rat~,
7 — Antuvan Galan'~ n Jurnal~~
dilimize çevrilmektedir.
Bir taraftan tarihimize ait bu ana kaynaklar ve etütler dilimize çevrilirken, di~er taraftan garpte ~öhret kazanm~~~olan büyük
müelliflerin umumi dünya tarihine ait ünlü eserlerini de, hem metot bak~m~ ndan gençlerimize örnek olmalar~, hem de umumi tarih
kültürünün Türk ayd~nlar~~ aras~ nda yay~lmas~~ bak~m~ndan Türkçemize kazand~ rmay~~ da dü~ünmü~~ve bunlardan:
1 — Brandin'in Rönesans~~
2 — Aulard'~ n Frans~z ink~lab~~ tarihini,
3 — Dopsch'un, iki ciltlik me~hur Avrupa'da kültür inki~af~n~ n
temelleri adl~~ eserini dilimize çevirtmi~~oldu~umuz gibi,
1 — Eduart Mayer'in, Roma tarihini
2 — Ke~ifler tarihini
dilimize çevirtmekteyiz.
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Yabanc~~dillerde yaz~lm~~~tarihimizin ana kaynaklar~ n~~dilimize
çevirtirken, kendi öz kay naklar~m~z~~da ihmal edemezdik. Bu kaynaklar~~ dört k~sma ay~rmak mümkündür:
1 — Türkçenin muhtelif lehçelerinde yaz~lm~~~olan eserler,
2 — Ar~ivimizdeki vesikalar,
3 — Kitabeler,
4 — Etnografik kal~nt~lar.
Birinci kategoriye giren eserlerden, Babur'un Türk edebiyat~n~n ~aheserlerinden say~lan Vekayi'ini tamamen ve itina ile bugünkü dilimize çevirtmi~~ve birinci cildini ne~retmi~~bulunuyoruz.
Bu eserin ikinci cildi de tamamen bas~lm~~~olup indekslerinin tamamlanmas~ndan sonra yak~ n bir zamanda inti~ar sahas~na ç~kacakt~r.
Eski Osmanl~~ dilinde yaz~lm~~~olan tarihlerimizin bugünkü
nesil taraf~ndan okunup anla~~lmas~n~~ temin maksadiyle bu eserleri de Türk harflerine çevirtmek ve anla~~lmayan yerlerini notlar ve ha~iyelerle izah etmek suretiyle ne~retmek karar~nday~z.
Bu suretle genç neslin tarihimizle daha s~ k~~ilgilenmesini ve milli
duygular~n~n kökle~ mesini istiyoruz. Bu maksatla Patrona Halil
yakas~na ait Abdi tarihini basm~~~oldu~umuz gibi, A~~k Pa~azade
tarihiyle Silâhtar tarihini de Türk harflerine ha~iyelerle çevirmekteyiz. Bu yoldaki çal~~ malar, yazmalardan ba~lamak suretiyle,
di~er mühim tarih ve Vekayinamelere de te~mil edilerek devam
edecektir.
Bunlardan ba~ka yine Türk gençli~ine milli tarihimizin ~anl~~
sahifelerini ve Türk kahramanlar~n~n örnek olacak hayatlar~n~~
okutmak amaciyle, Türk büyüklerinin biyografilerini ne~retmek,
me~hur tarihlerimizin güzel yaz~lm~~~sahifelerinden antolojiler tertip eylemek tasavyurunday~z.
Ar~ivdeki çal~~malar~m~ za gelince :
Kurumumuz yak~ n tarihimizin ve bilhassa Osmanl~~ tarihinin
ilmi esaslara göre yaz~ labilmesi için ar~ivimizdeki milyonlarca
vesikay~~ gözden geçirmek i~ini ihmal edemezdi. Bugüne kadar
mahdut tarihlere ve mahdut vesikalara göre ve ekseriya bu tarih ve vesikalar en küçük bir tenkide ve kontrole tabi tutulmadan yaz~lan Osmanl~~tarihleri yanl~~~hükümlerle doludur. Ara~t~ rmalar bu yanl~~l~klar~~ tashih edecek ve Türk tarihinin en mühim
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bir safhas~n~~ te~ kil eden bu devrin do~ru bir tarihini yazmak imkan dahiline girecektir.
Kurumumuz, bu maksatla, azas~ ndan Profesör Ismail Hakk~~
Uzunçar~~ll'~nn ba~kanl~~~~alt~ na bir te~ kilat vücude getirmi~tir.
Bu te~kilat ar~ivimizde ara~t~ rmalar yapmakta ve buldu~u orijinal
vesikalar~~ Kurumumuza tevdi etmektedir. Bu vesikalar Belletenimizde muntazaman ne~redildi~i gibi, bunlardan istifade edilerek
ayr~ ca muayyen devirlere ve meselelere dair monografiler, etütler
vücude getirilmektedir. ~imdiye kadar ar~iv imizdeki orijinal vesikalara dayan~ larak yaz~lm~~~ve ne~redilmi~~olan eserler ~unlard~r:
1 — Ulu~~I~elemir : Kuleli Vak'as~~ hakk~nda bir ara~t~ rma,
2 — Fevzi Kurto~lu : Türk bayra~~~ve Ay y~ld~ z,
3 — Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Rumeli Âyanlar~ ndan Tirsinikli Ismail, Y~ l~ k o~lu Süleyman ve Alemdar Mustafa Pa~a
4 — Enver Ziya Karal : Selim III. ün Hat-t~~ Hümayunlar~,
5 — Süheyl Onver : Selçuk tababeti tarihi,
6 — Hikmet Bayur : Türk Ink~ lab~~ tarihi (üç cildi ç~ km~~t~ r)
7 — Ismail Hakk~~ Uzunçar~~ l~~ : Osmanl~~ Imparatorlu~u te~kilat~ na methal,
8 — Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Osmanl~~ Imparatorlu~u te~kilât~ ndan Kapukulu Ocaklar~~ L,
9 — Faik Unat : Osmanl~~ Sefaretnâmeleri.
Bas~ lmak üzere olan eserler de ~unlard~ r :
1 — Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Osmanl~~ Devleti te~kilât~ ndan
Kapukulu Ocaklar~~ ikinci cilt,
2 — Salahaddin Elker : Divani rakamlar,
3 — Kanuni devrine ait Ahkâm defteri,
4 — Süheyl Onver : Selçuk kitap tezyinat ~,
5 — Adalet Tüze : Siyakat anahtar~,
6 — Ismail Hakk ~~ Uzunçar~~l~~ : Hat-t~~ Hümayunlar,
7 — Cevdet pa~an~ n Maruzat~,
8 — Ismail Baykal : Enderunlu Sanatkârlar ve hocalar~,
9 — Bekir S~ tk~~ Baykal : Birinci Me~rutiyet,
10 — Osman ~evki Uluda~~: Osmanl~ lar devrinde Türk hekimli~i,
11 — Kamil Kepecio~lu : Dört as~ r evvelki fermanlar,
12 — ~inasi Alt~ nda~~: Kavalal~~ Mehmet Ali Pa~ a isyan~,
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13 — Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : 17 inci as~ rda Türk - Ingiliz
münasebetleri,
14 — Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Osmanl~~ Imparatorlu~unun
merkez te~kilat~.
Haz~ rlanmakta olanlar da ~unlard~ r:
1 — Karlofça muahedesi zab~tlar~,
2 — Pasarofça
3 — Ni~li Mehmet A~an~ n Rusya Sefaretnamesi,
4 — Elhaç Mustafa Efendinin Nemçe sefaretnamesi.
Bunlardan ba~ka münhas~ ran ar~iv vesikalar~n~n ne~rine tahsis edilmek üzere ne~riyat serilerimiz aras~nda büyük hacimde
yeni bir seri vücude getirmek karar~ ndaym.
C — Türk - ~slam Devri kitabeleri Deneme Heyeti:

Kurumumuz, Türk tarihinin en önemli kaynaklar~ n~~ te~kil eden
kitabelerin, memleket içinde ve memleket d~~~ nda sistemli bir tarzda tesbitini, estampajlar~n~ n, foto~raflar~n~ n al~ narak tasnif ve ne~rini temin için üyelerimizden Profesör Mükrimin Halil Y~ nanc'~ n
ba~kanl~~~~alt~nda "Türk - Islam Devri Kitabeleri Derleme Heyeti „ ni kurmu~tur. 1942 y~ l~~ Mart~ nda i~e ba~lam~~~olan ve biri
Ankara'da, di~eri de Istanbul'da olmak üzere iki kol halinde çal~~an heyetin yirmi ayl~k çal~~malar~ ndan al~nan sonuç ~udur:
Istanbul bürosu bu müddet içinde 914 ü bina kitabesi, 192 si
müzelerdeki bina ve e~ya kitabeleri, 10256 s~~ mezar kitabeleri olmak üzere 11362 parça kitabe tesbit etmi~, iki binan~ n vaziyet
plan~n~~ yapt~rm~~, kitabelerle, kitabelerin bulundu~u binalara ve
bilhassa mezar ta~lar~ na ve lâhitlere ait olmak üzere binlerce foto~raf çektirmi~, Osmanl~~ devrinde muhtelif rütbe ve payeleri
gösteren ve içtimai s~n~flar~~ birbirinden fark ettiren Türk kavuk
ve serpu~lar~ mn resimlerini yapt~rm~~~ve Istanbul'daki Türk - Islam
devri mimari eserlerinin bulunduklar~~ mevkileri gösterecek bir haritan~n 10 paftas~ n~~ haz~ rlam~~~ve di~erlerine devam etmekte bulunmu~tur. Heyet, bunlardan ba~ka, Istanbul ve civar~ndaki bütün
tarihi yap~lar~ n sicillerini haz~ rlamakta, bunlar~~ cinslerine ve devirlerine göre ay~rarak tasniflerini yapmaktad~r. Tesbit olunan kitabelerin de çe~itli maksatlara göre indeksleri yap~lacak ve bunlar korpüsler halinde ne~redilecektir.
Ankara bürosu bu müddet içinde, Ankara, Erzurum, Konya,
Afyon Karahisar, Manisa ve Izmir bölgelerindeki tarihi an~tlar~-
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m~ zdan Selçuk, Saltuk, ilhani, Karaman, E~ref, Osmanl~, Saruhan
ve Germiyan okullar~~ devirlerine ait 391 âbideyi tetkik ederek
323 parça plân alm~~, 260 bina ve 150 mezar kitabesi tesbit etmi~, 981 parça foto~raf çekmi~tir. Tetkik edilen yap~ lar~ n vakfiye
suretleri de ç~ kar~ lm~~t~ r. Memleketimizin di~er ~ehirleri de s~ rasiyle tetkik edilecektir. Bu suretle gün geçtikçe zaman~ n ve ihmalin darbesine u~rayarak birer birer ortadan kalkma tehlikesi gösteren tarihi eserlerimizi ilim hesab~ na kurtarm~~~ve tarih kaynaklar~m~z~ n tamamen ortadan kalkma tehlikesini önlemi~~oluyoruz.
Ç — Etnografik ara~t~rmalar:

Geçmi~teki ve bugünkü Türk kültürünün bir bütün oldu~unu
göz önünde bulunduran Kurumumuz, etnografik tetkiklere de önem
vermektedir. Bugünkü maddi ve manevi medeniyetimiz Orta Asyadaki babalar~m~z~ n ve Asya tesiri alt~ nda kalan eski Ön Asya
kavimlerinin b~ rakt~ klar~~ kültür miraslar~ n~ n bir muhassalas~d~ r. Arkeolojinin ortaya koydu~u bir çok meselelerin ancak etnografya
ve etnolojinin yard~ miyle halledildi~i görülmektedir. Bugün köylümüz taraf~ ndan kullan~lan bir çok motiflerin binlerce y~ l evvele
ait e~ya üzerinde de görülmesi buna ba~l~ca delildir. Teknik vas~talar~ n sür'atle geli~mesi sebebiyle uluslar aras~~ tesir ve aksi
tesirler artmakta, eski adet ve ananeler gün geçtikçe kaybolmaktad~ r. Bu itibarla köylü ile kasabal~~ aras~ ndaki farklar silinmeden
ve eski ya~ama tarz~~ de~i~meden önce, Türklükün maddi ve manevi kültür malzemesini ilim hesab~ na kurtarmay~~ kendisine esasl~~
bir ödev sayan Kurumumuz, halkla yak~ ndan temasta bulunan.
hafriyat heyetlerimize bulunduklar~~ bölgelerde etnografik ara~t~ rmalar yapmalar~~ vazifesini de vermi~tir. Arkada~~ m~z, Alacahöyük
hafriyat heyeti direktörü Hâmit Ko~ay~ n bu sahada haz~ rlad~~~~
malzemenin bir k~sm~ n~~ sergide göreceksiniz. Tesbit edilen motifler aras~ nda hafirlerden ç~ kan e~yay~~ hat~ rlatan bir çok çe~itler
görülmektedir. Bu ara~t~ rmalara devam edilecek ve elde edilen
neticeler ne~rolunacakt~ r.
D — ~lmi toplant~lar:

Kurumumuz, âzalar~ na, kendi sahalar~ nda yapt~ klar~~ tetkiklerin
neticelerini ne~retmeden önce alâkadar ilim adamlar~ n~ n tenkit ve
tetkik nazar~ na arzetmek f~ rsat~ n~~ vermek maksadiyle ilmi toplant~lar tertip etmektedir. 1941 y~l~~ ba~~ndanberi ~imdiye kadar bu
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mahiyette 19 ilmi toplant~~ yap~lm~~t~r. Bu toplant~larda tebli~~edilen tezlerin bir k~sm~~ Belletenimizde ne~redilmi~tir.
E — Yay~n i~lerin~lz

Türk Tarih Kurumu, yay~ n i~lerini, çe~itli maksatlara göre,
dokuz seriye ay~rm~~t~ r.
Birinci seri tek veya en iyi nüshalar~~ memleketimizde bulunan Türk tarihine ait yazmalar~ n ( faksimile ) t~ pk~~ bas~mlar~na
tahsis edilmi~tir. Bu senden ~imdiye kadar:
1 — Piri Reis : Amerika haritas~~
2 — Piri Reis : Kitab~~ Bahriye bas~lm~~t~r.
Ayn~~senden:
Nasuhissilât~rnin frakayn Seferi,
Tek nüshas~~ bizde olan ~bni Bibl'nin mufassal Selçuk tarihi
bas~lmaktad~r.
~kinci seri, ba~ka dillerde veya Türkçenin di~er lehçeleriyle
eski Osmanl~~ dilinde yaz~lm~~~olup henüz bugünkü dile çevrilmemi~~bulunan kaynaklara ayr~lm~~t~r. Bu senden ne~redilmi~~ve
edilmekte olan eserleri yukarda arzettim.
Üçüncü seri, Türkçede ve Türkçeden ba~ka dillerde yaz~lm~~~
olup birbirinden ayr~~ve müteaddit nüshalar~~ bulunan ve henüz
tenkitli bask~lar~~ yap~lmam~~~kaynaklara ayr~lm~~t~r.
Bunlardan Aksarâi tezkiresi bas~lmakta oldu~u gibi, ~ikâri
tarihiyle Ne~rt tarihinin tenkitli bask~lar~~ haz~rlanmaktad~r.
Dördüncü seri, milli tarihimizi ilgilendiren ba~ka dillerde yaz~lm~~~yeni tetkiklerin tercümelerine tahsis edilmi~tir.
Be~inci seri, hafriyat~m~ zdan elde edilen neticeleri ilim dünyas~na sunan mufassal hafriyat raporlar~m~za ayr~lm~~t~r.
Bu senden bas~lm~~~ve bas~ lmakta olan yedi eserin isimleri
yukarda hafriyat k~sm~nda say~lm~~t~r.
Alt~nc~~seri, memleketimizdeki arkeolojik ve mimari eserler
hakk~nda yaz~lm~~~monografilere ayr~lm~~t~ r. Bu senden, büyük
Türk Mimari Koca Sinan'~n monografisine tahsis etti~imiz eseri
bilhassa zikretmek isterim. Bu eserin, dâhi Mimara lây~k bir ~ekilde ne~ri için bütün gayretimizi sarfedece~iz. Iki ciltten ibaret
olacak olan bu eserin birinci cildi Sinan'~n hayat~ na ve eserlerine
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dair zaman~ ndan beri yaz~ lm~~~olan Türkçe yazmalar~ n tenkitli
bask~s~ na, Sinan'~ n ,~r~iv vesikalar~ na, vakfiyelere ve di~er orijinal
belgelere dayan~ larak yaz~lm~~~biyografisine, ve 15-16 inci as~ rlar
Türk kültür tarihine tahsis edilmi~tir. Tenkitli nüshalar~~ haz~ rlanan
eserler ~unlard~ r: Ads~z Risale, Risaletülmimariye, Tuhfetülmimarin,
Tezkiretülebniye, Tezkiretülbünyan, Padi~ahname, Selimiye.
Eserin ikinci cildi Sinan~ n sanat~ na ve dünya sanat tarihindeki
mevkiine tahsis edilmi~tir.
Eserden ~imdiye kadar 7 forma bas~lm~~~oldu~u gibi, Sinan
eserlerinden 81 plan ve rolöve yap~lm~~, bir çoklar~ n~ n etütleri
haz~ rlanm~~, yüzlerce foto~raf çektirilmi~tir. Bu husustaki çal~~malar~ n mahiyeti hakk~ nda sergimizde ve sergi k~lavuzunda kâfi
mal~bnat vard~ r.
Yedinci seri, tarihimizin muhtelif safhalar~ na dair yaz~lm~~~monografilere ayr~lm~~t~ r. Bunlardan yukarda ad~~ geçen eserlerden
ba~ka ~u eserler bas~ lm~~t~ r :
Ibni Sina (Makaleler, Etütler mecmuas~).
Cevat Üstün: ikinci Viyana Muhasaras~.
Faik Re~ it Unat : Atatürk ve Türk Ink~ lap Tarihi bibliyografyas~~ (I. K~s~m).
Ayn~~ senden:
Halil Ethem Hat~ ra kitab~.
Faik Re~it Unat : Atatürk ve Türk Ink~ lap Tarihi bibliyografyas~'n~ n ikinci k~sm~~ bas~lmak üzeredir.
Sekizinci seri, Türk tarihinin Ana Hatlar~~ ad~ n~~ ta~~yacak büyük esere malzeme olarak haz~ rlanan tetkiklere, monografilere
ayr~lm~~t~ r. Bunlardan, yukarda ismi geçen eserlerden ba~ka:
Prof. Yusuf Akçura: Osmanl~~ Devletinin Da~~ lma Devri.
Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Anadolu Beylikleri.
Prof. Yusuf Ziya Özer: M~s~r tarihi.
General Halis B~y~ ktay : Timuriler zaman~ nda Hindistan- Türk
Imparatorlu~u.
Doçent Afet unan: Aperç~~~ g&~e"rale sur l'histoir conomique
de l'Empire Turc-Ottoma~~.
Ziya Karamursal : Osmanl~~ mali tarihi hakk~ nda tetkikler,
bas~lm~~t~ r.
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Ayn~~ senden:
Prof. Fuat Köprülü: Osmanl~~ Devletinin Kurulu~u,
bas~lmaktad~ r.
Dokuzuncu seri, kongrelerimizin zab~tlar~~ içindir. ~imdiye kadar yap~lan kongrelerin zab~tlar~~ bast~ r~lm~~t~r.
1937 denberi Kurumumuz taraf~ndan amac~m~zla ilgili görülerek telif hakk~~ sat~n al~nan veya muhtelif zevata .haz~rlatt~ r~lan
ve bas~ma verilmek üzere bulunan eserler yukarda ad~~ geçenlerden ba~ka ~unlard~ r:
Afet Inan : Anadolu, Türk ~ rk~ n~n vatan~,
Halil Ethem : Düveli Islâmiye ( tashih ve tadil edilmi~~~ekilde),
Salih Zeki : Asâr~~Bâkiye,
Hamit Ko~ay: Alacahöyük maddi kültür albümü,
Zehra örnek: Alacahöyük motifleri,
Nam~k Kemal'in külliyat~,
Ziya Gökalp'~n külliyat~,
Mehmet Emin Yurdakul'un külliyat~,
Dr. Rifat Osman: Edirne saray~~ ve Edirne tarihi,
Feher Geza : Proto Bulgarlar~ n tarih ve medeniyeti 2 cilt,
Naci Kum: Kayseri kitabeleri,
Yusuf Akyurt: Resimli Türk âbideleri,
K~l~ç Kökten : Türkiyede eskita~~( Paleolitik ) istasyonlar~~ ve
âletleri.
~u eserler haz~rlanmak üzeredir :
Türkiye Cumhuriyeti kronolojisi,
Ali ~ir Neval', hayat~~ ve eserleri,
Türkiyede bas~lm~~~olan tarihi eserlerin bibliyo~rafyas~,
Rasonyi : Macarlar~n eski tarihi.
Kurum taraf~ ndan üç ayda bir ç~ kar~lan Belleten, ciddi çal~~malariyle yurt içinde ve d~~~nda mühim bir mevki tutmu~tur. ~imdiye kadar 28 say~s~~ ç~km~~t~r.
Gerek Belleten, gerek Kurumun di~er orijinal eserleri dünya
ilim merkezlerinde aranmakta ve ne~riyat~m~z Avrupa'n~ n 70 ilmi
müessesesi ile mübadele edilmektedir.
Kurum, yay~ nlar~ n muayyen zamanlarda ve istenilen vas~flarda ç~kar~lmas~n~~ temin için bir de bas~ mevi kurmu~tur. 1 Temmuz
Belleten: C. VIII, F: 3
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1942 de faaliyete geçmi~~olan bas~mevimizde ~imdiye kadar 383
formal~k 28 eser ba~~lm~~t~ r.
Kurumumuz, büyük Türk Tarihinin vücude getirilmesi için, sistemli bir ~ekilde bu ara~t~ rmalara devam ederken, gençli~in ve Türk
irfan aleminin ihtiyac~ n~~ duydu~u, bir Osmanl~~ tarihi ile, bir umumi
tarih ve ayr~ca muhtasar bir Türk tarihi yazmak için gereken
tedbirleri alm~~~bulunmaktad~ r. Ba~kan~m~z Bay ~emseddin Günaltay taraf~ndan haz~rlanmakta olan muhtasar Türk tarihini önümüzdeki y~l içinde yayabilece~imizi umuyoruz.
F — Yurt içinde tarihi çal~~malar~~te~vik edecek tedbirler:

Tarihle u~ra~an Türk ayd~nlar~~ aras~nda milli tarihimize ait
çal~~malar~~ te~vik etmek maksadiyle mükâfatl~~ tez müsabakalar~~
tertibi için bir talimatname haz~rlam~~~bulunmaktay~z. Son ~eklini
ald~ ktan sonra önümüzdeki y~llarda bu mükaf atl~~ tezleri, mevzular~n~~vermek suretiyle ilan edece~iz. Bu suretle milli tarihimize dair en muvaffak eseri yazacak olanlara nakdi mükâfat verece~iz.
Bu müsabakalara Kurum azalan girmeyecektir.
G — Tarihi eserlerin korunmas~ :

Kurumumuz, atalar yadigar~~ olan ve her birisi e~siz birer an~t
mahiyetini haiz bulunan tarihi eserlerimizin korunmas~~ i~iyle yak~ ndan ilgilenmektedir. Maarif Vekilli~imizin bu sahada gösterdi~i
yüksek gayreti takdirle ve ~ükranla anmak isteriz. Kurumumuz,
iktidar~~ dahilinde, bu çal~~malara i~tirak etmektedir. Bu maksatla
evvelki sene e~siz bir Eti eseri olan Yaz~l~kaya'n~n tahripten korunmas~ n~~ temin için burada bir bekçi evi yapt~ rd~~~= gibi, büyük
Türk mütefekkiri Kâtip Çelebi'nin harap olan mezar~ n~~ tamir maksadiyle Abideleri Koruma Heyeti emrine kâfi tahsisat ay~rm~~,
Kony ada Selçuk sivil mimarisinin ayakta kalm~~~tek eseri olan
kö~kün temellerini tahkim ederek büsbütün y~k~lmas~n~ n önüne
geçmi~, ayr~ca bu kö~kün ya~murdan korunmas~~ için yap~lacak
çat~~ masraf~n~~ ödemeyi üzerimize alm~~~ve baz~~ eserlerin korunmas~~ için bekçiler tahsis etmi~~bulunuyoruz. Bunlardan ba~ka
Alacahöyükte hemen hemen Anadolu'nun en güzel müze binas~n~~
yapt~rm~~~ve burada ç~k~ p ta Ankara'ya ta~~nam~yan eserlerle mükerrer eserleri te~hire ba~lam~~~bulunuyoruz.
Bundan ba~ka At at ü r k'ün emri veçhile Ankara'da, Koca Mimar Sina n'~n, dikilmesine karar verilen heykeli için aç~lan ilk mü-
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sabakan~ n birinci ve ikincisine verilmesi icap eden mükâfat~~ ödemi~~bulunuyoruz.
H — Y~ l dönümlerine haz~rl~k çal~~malar~~t

Kurumumuz, Türk tarihinin büyük ~ahsiyetleri ile büyük vakalar~n y~ l dönümleri için törenler haz~ rlamay~~ ve ne~riyat yapmay~~ da milli bir ödev say maktad~ r.
~ bni Sina 'n~ n 900 üncü y~ l dönümü münasebetiyle, 1937 de
Profesör ~emseddin Günaltay'~n ba~kanl~~~~alt~ nda kurulan heyet, Istanbul Üniversitesinde yabanc~~ memleketler bilginlerinin de i~tirakiyle bir tören yapm~~~ve bu büyük Türk filozofunun muhtelif ilim
bölgelerindeki verimlerini göstermek üzere 1000 sayfal~ k büyük
bir eser ç~ karm~~t~r. 1941 ~ubat~ nda ise Orta Asyan~ n ünlü ~airi
Ali ~ ir Neva I'nin 500 üncü y~ l dönümü münasebetiyle Tarih Fakültesiyle birlikte bir tören yap~lm~~~ve büyük ~airin hayat~~ ve
eserleri hakk~nda âzam~ zdan Profesör Fuat Köprülü iki ciltlik bir
eser haz~ rlamay~~ üzerine alm~~t~ r.
Büyük Türk filozofu F â r âb i 'nin 1950 y~l~na tesadüf eden bininci y~ ldönümü münasebetiyle filozofun eserlerini bast~rmak, hayat~~ ve devri hakk~ nda monografiler yazmak ve y~ldönümü gününü parlak bir törenle kutlamak karar~ nday~ z. Bu maksatla husus!
bir komisyon kurulmu~~ve i~e ba~lam~~t~ r.
Türk ve dünya tarihinin en mühim hâdiselerinden biri olan
Istanbul fethinin 1953 y~l~ nda kutlanacak olan 500 üncü y~ldönümüne, Kurumumuz da büyük bir önemle haz~rlanmaktad~ r. Geçen
sene âzam~zdan Profesör Hikmet Bayur'un ba~kanl~~~~alt~nda te~kil edilen komisyonun bir y~ll~ k çal~~malar~~ çok memnunluk verecek bir haldedir. Bu heyet kendisine ~öyle bir çal~~ ma plân~~ çizmi~tir :
Türlü konularda ve seriler halinde kitaplar ne~retmek,
Haritalar ve maketler yapt~rmak,
Resim albümleri tertip etmek,
Ar~ivde ara~t~ rmalar yaparak bu devre ait önemli vesikalar~~ ne~retmek,
Önemli vakfiyeleri tercüme ve ne~ retmek,
f ) Fatih devrine ve ~ stanbul fethine ait bibliyografyalar tertip etmek,
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Fatih devrinden kalm~~~eserlerin tamir ve restorasyon i~leri üzerine gereken makamlar~n nazar~~dikkatini çekmek,
Istanbul'un 500 üncü fetih y~ldönümü günü ~stanbulda milletler aras~~bir tarih kongresi toplamak,
i ) Ayn~~ tarihte latanburda bir tarih sergisi açmak.
Heyet bu çal~~ma plan~na göre 11 eserin haz~rlanmas~na, bibliyo~rafyan~n tertibine ba~lam~~, Fatih devrinden evvelki mimari
eserlerin tamir ve restorasyonu için icap eden makamlara müracaat etmi~, Istanbul'un fetihten önce ve fetihten sonras~n~n üç maketinin yap~lmas~~için ilgililere vazifeler vermi~, ~imdiden Hazinei
Evrakta Osmanl~~Devletinin kurulu~undan Fatihin ölümüne kadar
gaçen devre ait bir çok vesikalar buldurmu~~ve Siyakat yaz~s~ndan bugünkü yaz~ya çevirme i~ine ba~lam~~~oldu~u gibi, Fatihin
Divan~n~~Türk harflerile izahl~~olarak bast~r~lmak *üzere tertiplemi~~
ve devletin kurulu~undan Fatihin ölümüne kadar Bursa'da yap~lan
an~tlar~n sicillerini tamamlam~~t~r.
t — Kiitiiphane
Kurumumuz, eser mevcudu 40 bine yakla~m~~~olan bir ihtisas
külüphanesini de kurmu~~bulunmaktad~r. Mevzuumuzla alakal~~
eski ve yeni ~ark ve garp eserlerini toplamaya devam ediyoruz.
~imdi bütün gayretimizi bu kütüphanenin en modern ~ekilde katalo~unu haz~rlam~ya hasretmi~~bulunuyoruz. Katalo~un tanzimine
evvelki sene ba~lanm~~t~r. ~imdiye kadar 15504 cilt eserin alfabetik ve sistematik kataloklar için fi~leri yap~lm~~~ve istifadeye konmu~tur. Iki sene daha sürece~ini tahmin etti~imiz bu çal~~malardan sonra istenilen mevzuun bir anda bulunabilece~i ~ekilde tertip edilmi~~katalo~iyle birlikte modern bir kütüphane, azam~z~n
ve alakal~~ilim adamlar~n~n istifadesine arzedilmi~~olacakt~r.
I — Milletler aras~~çal~~malara i~tirak $
Kurumumuz, 1938 y~l~nda milletler aras~~ üç kongreye i~tirak
etti. Bu kongrelere i~tirak eden âzalar~m~z orijinal mevzular üzerinde ilmi tebli~ler yapt~lar.
1939 da ~stanbulda toplanmas~~ kararla~m~~~olan milletler aras~~Antropoloji ve Preistorik Arkeoloji kongresinin organizasyonunu üzerine ald~k, bu kongrenin bütün haz~rl~klar~n~~tamamlad~k fakat ikinci dünya harbinin ç~kmas~~Üzerine bu kongrenin toplan-
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mas~ na imkân olmad~; yaln~z kongre için gönderilen tebli~ler türkçe ve frans~zca olarak taraf~m~zdan bast~ r~ld~; 1939 y~l~ndanberi
de, milletler aras~~ çal~~malar~n felce u~ramas~~ yüzünden, bu gibi
çal~~malara i~tirak imkan~~ kalmad~.
J — Yeni üyeler :

1937 y~l~ ndanberi Türk tarihi sahas~ nda çal~~m~~, eserleri ve
yay~nlariyle temayüz etmi~~20 Türk bilgini Kurumun asil üyeli~ine seçilmi~tir. Kurum, bu yolda çal~~malar~ n inki~af~ n~~ ve üye
adedinin bu suretle ço~alabilmesini kendisi için en büyük bir sevinç mevzuu olarak telâkki eder.
K — Muhabir üyeler

Nizamnamemizin husust maddesine uyarak tarih sahas~nda çal~~ makta olan Türk ve ecnebi bilginlerini de Kurumumuzun fahri
ve muhabir üyeli~ine seçmekteyiz; bilhassa lise ve orta okul ö~retmenleri aras~ nda gördü~ümüz istidatlar~~ bu suretle Kurumumuzun çal~~malar~ na i~tirak ettirmek arzusunday~z.
L — Tarih ve arkeoloji sahas~nda yeni unsurlar yeti~tirilmesi :

Kurumumuz, tarih, arkeoloji ve antropoloji sahas~nda yeni unsurlar yeti~tirmeye ayr~ ca önem vermektedir. Bu maksatla Istanbul müzeleri laboratuar~nda hafriyatlar~m~zdan ç~ kan e~yalar~ n tamir ve restorasyon i~lerinde mütehass~s yeti~tirmek üzere üç stajyenik ihdas edildi~i gibi, arkeolog mimar yeti~tirmek maksadiyle
de Maarif Vekaleti emrine iki burs verilmi~tir.
Bunlardan ba~ ka Kurumumuz, Fakültelerimizden iyi derece ile
ç~ km~~~ve doktoralar~ n~~ yapm~~~olan 6 Türk gencine Fakültedeki asistanl~k, ilmi yard~mc~l~ k veya doçentlik gibi vazifelerine
halel getirmemek suretiyle kendi ilmi çal~~malar~ nda vazife verme~e ve onlar~n milli tarih ara~t~ rma ve çal~~malar~nda yeti~melerini
temine tevessül etmi~~ve bütçesine bu i~~için tahsisat koymu~tur.
Elemanlar yeti~tikçe bu kadroyu geni~letmek emelindeyiz.
Say~ n Kongre üyeleri;
Türk Tarih çal~~malar~nda Üçüncü Tarih Kongremizin ileriye
do~ru mühim bir ad~ m te~kil edece~ine inan~m~z vard~r. Çok
k~ymetli bir emanet olarak üzerimize ald~~~m~z milli tarih çal~~malar~nda bugün oldu~u gibi yar~n da yard~ mlar~ n~z~~ bekliyoruz ve
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bunu esirgemiyece~inize inan~yoruz. Sizlerin ve burada bulunm~y an di~er Türk tarih bilginlerinin birbirini tamaml~yarak el birli~iyle çal~~malar~~sayesinde mü~terek i~imizin daha kolayl~kla ve
daha çabuk ba~ar~laca~~n~~ umuyoruz. Bize verdi~i ilhmalar~n bin
bir eseri aram~zda ya~ayan Ebedi ~ef Atatürk'ün aziz hat~ras~~
önünde hürmetle e~ilir ve yüksek himaye ve daimi ilgileriyle çal~~malar~m~za h~z ve ~~~k veren Büyük Cumhurreisimize sonsuz tazim
ve ~ükran duygular~m~z~~sunar, hepinize kongre için gösterdi~iniz
ilgiden dolay~~ te~ekkür ederiz.

