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IV. TÜRK TARIH KONGRESI
(Ankara, 10 — 14 Kas~ m 1948)
1943 y ~ l~ ndan beri geçen müddet içinde,

Türk Tarih Kongresi'nin topland~~~~
III ' ikinci
Dünya Sava~~ 'n~ n her yerde oldu~ u gibi Türkiye'de de bir çok

s~ k~ nt~~ ve güçlükler do~urmas~ na ra~ men, Türk Tarih Kurumu'nun h~ z~ ndan
hemen hemen bir ~ey kaybetmeden devam eden çal ~~ malar~ n~~ toplu
bir ~ekilde ilim alemine ve rr~ ünevverlerimize tan~ tmak, ayr~ ca Üniversitelerimizde ve di~er çe~ itli kültür müesseselerinde çal~~ an tarihçi ve arkeologlar~ m~ z~ n
yapt~ klar~~ ara~t~ rmalar~ n neticelerinden birbirlerini haberdar etmek f ~ rsat~ n~~
sa~lamak üzere tertiplenen IV. Türk Tarih Kongresi, 10-14 Kas~ m 1948 'te Ankara'da Dil ve Tarih-Co~ rafya Fakültesinde toplanm ~~ t~ r.
Kongre'ye Istanbul ve Ankara Üniversiteleri, ~stanbul Teknik Üniversitesi,
Genel-Kurmay Harp Tarihi Encümeni, Frans ~ z Arkeoloji Enstitüsü, ~ ngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Milletleraras~~ ~ark Tedkikleri Cemiyeti, Türk Co~ rafya Kurumu,
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu üye ve
temsilcileriyle Milli E~itim Bakanl~~~~Tarih ö~retmenlerinden bir k~ sm~~ ve tarihle
ilgili zevat kat~ lm~~t~ r.
Bütün bu üye ve temsilciler 10 Kas~ m 1948 Çar~ anba günü saat 10'da Tarih Kurumu merkezinde toplanm~~ lar ve hep birlikte Atatürk'ün muvakkat kabrine giderek sayg~~ duru~u yapt~ ktan sonra Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Konferans salonunda yerlerini alm~~ lard~ r.
Saat 11'd.- Cumhurba~kan ~~ Ismet ~ nönü ile Ba~bakan H. Saka, L. M. Meclisi Ba~kan~~ ~. Saraco~lu, Bakanlar, Genel Kurmay Ba~kan ~~ S. Omurtak kongreyi ~ereflendirmi~lerdir.
Ayakta dinlenen ~stiklal mar~~ ndan sonra Milli E~ itim Bakan~~ B. Tahsin
Banguo~lu k~ sa bir nutukla Kongre'yi açm~~t~ r.
Kurum Ba~kan~~ Sivas Milletvekili Ord. Prof. Semseddiu Günaltay da üyeleri
Atatürk'ün hat~ ras~~ için üç dakikal~ k bir sayg~~ duru~una davetten 60nra Kurum'un
çal~~malar~~ hakk~ nda umurn7 bir konu~ ma yapm~~ , IV. Kongre'nin manas~ n ~~ belirtmi~tir.
Bunu ~ stanbul ve Ankara Üniversiteleri ad ~ na mesajlar~ n okunmas~~ takib
etmi~tir.
Müteakiben Kurum Ba~sekreteri B. Ulu~~I~demir ve Asba~ kan Bn. Afet
inan, Kurumun son be~~y~ ll~ k urna:ni faaliyeti ile arkeolojik çal ~~ malar~~ hakk ~ ndaki raporlar~ n~~ okumu~larcl~ r.
Böylece ilk .genel toplant~~» lar~ n> yapm ~~~olan Kongre üyeleri ayni gün
saat 15'den itibaren ~u seksiyonlarda çal~~ malara ba~ lam~~lard ~ r
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Eski Anadolu ve On Asya seksiyonu,
Klasik ça~lar ve Bizans seksiyonu,
Orta Asya ve Orta ça~~Türk tarihi seksiyonu,
()aman!~~ tarihi seksiyonu.
Gerek seksiyon çal~~ malar~~ ve gerekse 12-13 Kas~ m Cuma ve Cumartesi
günlerindeki genel toplant~ lar esnas~ nda 74 tebli~~okunmu~~ve bu tebli~ler
üzerinde faydal ~~ münaka~alar yap~ lm ~~t~ r.
Bütün bu tebli~ ler yurdumuzun ve genel Türk tarihinin bir çok karanl ~ k
noktalar~ n] ayd~ nlatt~~~~gibi uzun zamandan beri yanl ~~~olarak bilinen baz~~ tarihi
bilgilerin düzeltilmesini sa~lam ~~t~ r.
Kongre, 13 Kas~ m 1948 Cumartesi günü saat 15'te yap~ lan genel toplant~ n ~ n sonunda Ord. Prof. ~emseddin Günaltay taraf ~ ndan okunan ve Kongrenin
dört gün süren çal~~ malar~ nda elde edilen neticeleri, bunun memleketimizdeki
tarih ara~t~ rmalar~ na verece~ i yeni h~ z~~ belirten bir nutukla
sona ermi~tir.
Çar~anba günü saat 18'de Milli E~itim Bakan~~ B. Tahsin Banguo~lu'nun Dil
ve Tarih-Co~ rafya Fakültesinde verdi~i çaya davet edilen kongre üyeleri Cumartesi günü saat 18'de de Cumhurba~ kan ~~ ~. Inönü taraf ~ ndan Çankaya'da ~ereflerine
verilen çayda haz~ r buluumu~lard~ r. Pazar günü sabah ~~ da Eti Müzesi gezilmi~tir.
Kongre münasebetiyle, Türk Tarih Kurumu, 1948 yaz ~ nda yapt ~ rd ~~~~çok
loh~ar~ l ~~ Kültepe kaz~ s~ nda ele geçen eser ve tabletleri gösteren küçük bir sergi
de tertib etmi~tir.
Tam bir intizam içinde cereyan eden Kongre'nin çal ~~ malar~ n ~~ bütün tafsilatiyle gösterecek olan büyük bir cild halen bask ~ ya verilmi~~bulunmaktad~ r.

Türk Tarih Kurumu'nun son 5 y~ll~k (1944 — 48)
çal~~malar~~hakk~nda IV. Türk Tarih Kongresine
sunulan rapor
Konrenin Say ~ n Üyeleri,
III. Türk Tarih Kongresinin 1943 y ~ l ~~ 15 Kas~ m ~ nda, bu salonda topland~~~~
tarihten beri geçen y~ llar içinde Dünya tarihinin büyük t~ laylar~~ birbirini takib
etti. Insanl ~~~ n ba~~ na korkunç bir felaket halinde çöken ikinci Dünya Sava ~~ n~ n
sars~ nt~ lar~ ndan yurdumuz da masun kalamad ~ . Çil( korkulu ve sinir y~ prat~ c~~
günler geçirdik. Bununla beraber dürüst siyasetimiz ve Türk milletinin her türlü
haks~ zl ~~a kar~~~gelen çelik iradesi sayesinde müthi~~sava~~ n öldürücü çarklar~~
aras~ nda ezilmekten, yurdumuzu harbin felaketlerini tatmaktan kurtarm ~~~ve
insanl~ k için dokaca~~ na daima inand~~~ m ~ z mesut günlerin e~i~ine ula~m ~~~bulunuyoruz.
S~ k ~ nt~~ ve güçlükler iç;nde geçen be~~y~ lda Türk Tarih Kurumunun çal ~~malar~~ — dünya ilim kurumlar~ nda gayet tabii olarak g,orülen duraklaman ~ n tersine olarak — devam etti. Bu çal ~~ malar~ n sonuçlar~ n ~~ yüksek huzurunozda
aç~ klamaktan derin bir haz duyuyoruz.
Kurumumuzun çal~~ malar~ n~ , tüzü~ ümüze uygun olarak, ba~l ~ ca iki esasl~~
noktada toplamak mümkündür.
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1. Kaz~ lar,
Il. Ara~t~ rmalar ve yay ~ nlar.
Bugün dünya ölçüsünde bir önem kazanm~~~olan Türk Tarih Kurumu kaz ~ n heyetinize izahat
lar ~ n~ n mahiyeti ve sonuçlar~~ hakk ~ nda Asba~kan~ m~ z, say~
llarda Karaverece~inden, bu nokta üzerinde fazla durmayaca ~az. Yaln~ z, son y~
tepe ve Kültepe'de ba ~lanm~~~olup, meydana ç~ kar ~ lan muhte~em eserler ve yaz ~ l~~ vesikalar bak ~ m~ ndan bütün dünyan~ n ilgisini üzerine çeken ve genç Türk
âlimlerinin metodlu çal~~ malariyle ba~ar ~ lan kaz~ lar ~ m~ z ~~ iftiharla zikretmek
isteriz.
Ara~t~ rmalar~ m~ za ve yan~ nlar~ m~ za gelince :
Kurumumuz gerek Türk tarihinin kaynaklar ~ n~ , gerek kendi üyelerinin
Türk ve Türkiye tarihine ait ara ~t ~ rmalar~ n' ve gerekse tarihimize ve Türkiye
~t ~ rmatarihine dair ba~ka dillerde yap~ lm~~~olup Türkçeye çevirtilen orijinal ara
esasl~~
~u
nlar~~
r.
Bu
yay~
nlamaktad~
~
bulan
seriler
halinde
yay
lar~~ ~imdilik
bölümler içinde tan~ tmak mümkündür:
Ana-kaynaklar~ n terciimesi ve ne~ri,
Türk ve Türkiye tarihine ait olup ba ~ka dillerde yaz~ lm~~~ara~t ~ rmalar~ n
tercümesi ve ne~ri,
Kaz~ lar ~ m~ z~ n ilmi raporlar ~ ,
ç) Türk ve Türkiye tarihine ait kendi ara ~t ~ rmalar~ m~ z,
Tarih kültürünü yaymak amaciyle N ap~ lan yay ~ nlar,
Di~er yay ~ nlar.

A — Ana-kaynaklar~ n terefimesi ve ne~ri
Çok geni~~sahalara yay ~ lm~~~olan Türk milleti tarihinin ana-kaynaklar ~~ da,
büyük ekseriyeti ~ark dillerinde olmak üzere, çe~itli dillerde yaz~ lm~~ t~ r. Türlü
yönden maruz kald~~~ m~ z rnü~küllere ra~men Kurumumuz, tarihimizin ana-kaynaklar~ n~~ bir an önce dili~ nize mal etme~i çal~~malar ~ n~ n ba~~ nda saymakta ve
bu güç i~i ba~armaya u~ra~maktad~ r.
Son be~~y ~ l içinde Türk tarihinin kaynaklar ~ ndan ~ u eserler bas~ larak yay ~ nlan~ni~tir :

Ak sar a yi: Müsameret-ül-Ahbar (Anadolu Selçuklular~~ tarihinin ~ bn-i
Bilarden sonra en önemli kaynaklar ~ ndan biri olup Farsça yaz~ lm~~~olan bu eserin tenkitli bask~ s ~~ yap ~ lm~~~ve ba~~ na eseri ve devrini tan~ tan bir önsöz eklenmi~tir. Türkçeye tercümesi de yap ~ lmaktad~ r).
Vekayi, Babur'un Hat~ rat~ . II. cilt (Birinci cildi evvelce yay ~ nlanm ~~~olan
Türkçesinin
bu ~aheseri, k ~ ymetli notlar ve izahl~~ bir indeksle de~erlendiDo~u
rilmelc suretiyle bugünkü Bat ~~ Türk !ehçesine çevrilmi~ tir).
G ül b ede n: Hiinulyanndme (Hint Türk hükümdarlar ~ ndan Babur'un
olan bu
k ~ z~~ ve Hümilyun'un k ~ z karde~i Gülbeden taraf~ ndan Farsça yaz~ lm~~~
eser o devrin en önemli kaynaklar ~ ndan biridir).

Abu'l-Farac tarihi (Asl~~ Süryanca olup Selçuklular tarihinin ana-kaynaklar~ ndan bulunan bu eser, Ingilizce tercümesinden dilimize çevrilerek birinci cildi
yay ~ nlanm~~~olup ikinci cildinin de bask ~ s~~ bitti~inden indeksi eklenerek pek
yak ~ nda ara~t~ r~ c~ lar~ n istifadesine sunulmu~~bulunacakt ~ r).
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Mo~ollartn Gizli tarihi (XIII. yüzy~ l ~ n ilk yar~ s~ nda yaz~ lm ~~~olup Mo~ol
tarihinin en önemli kaynaklar ~ ndan biri bulunan bu eser Mo~olca asit ve Rusca
tercümesiyle kar~~ la~t ~ r ~ larak Almancadan dilimize çevrilmi ~tir).
H. G. G ii t er b o c k : Kumarbi Efsanesi (Eti dilinde yaz~ lm ~~~olan bu
efsanenin Türkçe tercümesi ve ayr ~ ca Etice metnin transkripsiyonu iki ayr ~~ cilt
halinde yay~ nlanm~~ t ~ r).
Bunlardan ba ~ ka Timur devrinin kaynaklar~ ndan N iz a m e dd i n ~ am rnin
Zafername'si de bas~ lm ~~~olup indeksi tamamland~ ktan sonra yay~ nlanacak!
gibi, Osmanl ~~ tarihinin en eski kaynaklar ~ ndan biri olan Ne~rt tarihrnin de tenkitli bask ~ s~~ ve Türk harflerine çevrilmi~~metni bas~ lmaktad ~ r.
Son be~~y ~ l içinde Türkçeye çevrilmi~~veya tenkitli bask~ s~~ haz~ rlanm ~~~
olup ilerde bas ~ lacak kaynaklar ~ unlard ~ r:
~~ br~ -i Mesk e ve y h: Tecarib-ül-Omem, VI. cilt (Diker ciltleri evvelce
tercüme edilmi ~ tir).
Taberf tarihinin Türklere ait k ~s~ mlar~ .
16 n- ü I - Esir: El kamil fi't-tarih, XII. cilt (DiR-er ciltleri evvelce
tercüme edilmi~tir).
Mes'udi: Miiruc-üz-Zeheb (9 cilt).
Ravendi: Rül~ at-us-sudur,
Sahabeddin Mak ligi: Kitab-iir-Ravzateyn ft Tarih-id-Devleteyn
(2 cilt).
Ma k ri zi; Kitab-üs- Sülük li MarVet-i Düvel-il-Mülük (2 cildi tercüme
edilmi~ tir, di~ erleri tercüme edil ~ nektedir).
Ali b.
Zafername.

(4 cilt).

EbiilfazI Beyhaki: Tarih-i Beyhaki
~ skender Bey Mün ~ i Türkmen:

Tarih-i Alem-arâ-i Abbas'?

Gazanâme-i Rum.
Süryani Patriki Mihail: Vekayinâme•
Urfal ~~ Matens: Vekayinâme.
Simpat vekayinamesi.
Hetum vekayinâmesi.
Vahram: Kilikya k~ rallar~~ tarihi.
Nikefor Vriennios'un tarihi hat ~ralar~ .
Mark° Polo seyahatnâmesi.
Venediklilerle Anadolu Beylikleri ve Osmanl ~lar aras~ ndaki miinasebetlere dair Venedik vesikalar ~ n~ n I. cildi.
Pera'daki Ceneviz Kolonilerinin Latince muht ~ ralart.
Istanbul'da Frans~ z sefirli~i yapm~~~olan zevat hakk ~nda Marki dö
Bonnak'in tarihi muht ~ ras~ .
A. Galland'in ruzna ~nesi.
A. Vandal: XV. Louis zaman~ nda Sarka gönderilen Frans~ z elcilik
heyeti.
~ eref Han: Seref ~~ ii ~n e.
Menaktb- ~~ Ibrahim Gül~ eni.
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Bunlardan ba~ka Osmanl~~tarihinin en mühim kaynaklar~ ndan olup iktisat,
maliye ve sosyal hayat bak~ m~ ndan çok de~erli malzemeyi ihtiva eden eyaletlerin
tahrir defterlerinden bir k~ sm~ n~ n ne~ri kararla~m~~~ve bunlardan 1431 tarihli Ervanya sanca~~~timar defteri haz~ rlanarak bask~ ya verilmi~tir.
B - Türk ve Türkiye tarihine ait olup ba~ka dillerde yaz~lm~~~ara~t~rmalar~n tercilmesi ve negri
Bu bölüme giren eserlerden son be~~y~ l içinde ~unlar yay~ nlanm~~t~ r :
P. Wittek: Mente~e beyli~i.
Vladimirtsov: Mo~ollar~n içtimal te~kilat~ .
Balducci: Rodos'ta Türk Mimarisi.
W. Hinl: Uzun Hasan ve ~eyh Ciineyd.
Bunlardan ba~ka B. Spu ler 'in 'Iran Mo~ollart• (1Ihanl~ lar) adl~~ büyük
eseri bas~ lmakta olup yak~ n bir gelecekte yay~ nlanm~~~olacakt~ r.
Bu bölüme ait eserlerden son be~~y~ l içinde tercüme edilenler ~unlard~r;
bunlar da s~ ras~~ geldikçe bas~ lacaktir
R. Pumpelli. Anav hafriyat~ , Il. cilt (1. cildi evvelce tercüme
edilmi~tir).
Godrington: Orta Asya tarihine co~rafi bir medhal.
Gero Merhard: Yeniseyede bronz ça~:.
Barthold: Mo~ol istilaszna kadar Türkistan.
Barthold: Türkmen tarihine dair monograf ya.
Howorth: illo~ollar tarihi (4 cilt).
Grousset: Step Imparatorluklarz.
Pigulevskaya: VI. ve VII, yüzy~llar aras~nda Bizans ve Iran.
Hudyakov: Kazan Hanl~~t tarihi.
Vambery: Buhara Hanl~~~ , yahut Maveraiinnehir tarihi.
Nfiz ~ m: Gazneli Sultan Mahmut, hayati ve zaman~ .
ishwari Prasad: Hindistanda Müslüman saltanat~nin k~sa bir
tarihi.
Brockelmann: Islam kavimleri tarihi.
Ahmed Emin: Duha'l-isldrn ve Pecr-iil-isldm (5 cilt).
Gordlevski: Küçük Asya Selçaklular~~tarihi.
Fallmerayer: Trabzon Imparatorlu~u tarihi.
17.Heyd: Orta zamanda Yak~n-~ark~n ticaret tarihi (2 cilt).
Yorgo : Osmanl~~ tarihi (I ve IV. ciltler).
Penzer; Topkap~~ saray~n~ n kurulu~undan bugüne kadar geçen tarihi
ve Türk earaylarinda harem sistemi.
Babinger: Osmanl~~miiverrihleri.
Taeschner: Osmanl~~kaynaklar~~göre Anadolu yollar~.
A. Gegaj: XV. as~rda Arnavutluk ve Türk istilds~.
Tveritimova: Türkiye'de Karayaz~c~-Deli Hasan isyan~ .
Howard:
taksimi.
A. Toynbee: Türkiye.
R o s ov s k i : Rus prensliklerinde ve Macaristan'da Peçenek, Tork ve
Berendiler.
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Bulgarlarzn tarihi.
Macarlarzn eski tarihi.

J ireçek:

Ligeti Layo ~ :

C — Kaz~lar~m~z~n ilmi raporlar~~
Son be~~y ~ l içinde teknik mü~küller yüzünden kaz~ lar ~ m~ za ait yaln~ z bir
tek raporun Almanca nüshas~ n~~ yay ~ nlayabildik ; bu da Tiirkçesi evvelee bas~ lm~~~olan Alacahöyük kaz~ s~n~ n 1934, raporudur. Ayn~~ kaz~ ma 1936 raporudur.
Ayn~~ kaz~ n~ n 1937 — 39 raporu tamamen bas~ lm~~~olup renkli ve renksiz levhalar~ n~ n ikmalinden sonra yay~ nlanacak~~ gibi, geçen y ~ l Elbistan'da, Karahöyük'te
yapt~~~ m~ z kaz~ n~ n raporu da bas~ lmaktadir.

C — Türk ve tarihine ait kendi ara~t~rmalar~m~ z
Yay ~ nlar~ m~ z~ n en mühim k ~ sm~ n~~ te~kil eden ve üyelerimizle Türk bilginerinin orijinal ara~t~ rmalar~ n~~ içine alan bu bölümden son be~~y ~ l içinde

~,~~

eserler yay ~ nlanm~~ t~ r:

Ontarihte Anadolu'da ölü gömme &Jetleri.
Türkiye halk~ n~ n antropolojik karakterleri ve Türkiye

Tahsi ~~~ özgüç:
Afet Inan:

tarihi.
~ e ~nseddin Günaltay,
~ emseddin Günaltay:

Yak~n ~ark Il. Anadolu.
Yak ~n ~ark III. Suriye ve Filistin.

Landsber g er: Samlai (Türkçe ve Almanca iki cilt halinde).
Afif Erzen:

Ilk Ça~da Ankara.

Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ :

Osmanl~~ Devleti te~kilât~ndan

Kap~ kulu Ocaklar~ , IL cilt.
~ smail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ ;
Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ :

Osmanl~~ Devletinin Saray te~kilât~.
Osmanl~~ Devletinin Merkez ve

Bahriye te~kilât ,.
Enver Ziya Karal:

Selim II l'ün Hatt-~~ Hümöyunlarz, Niza~n-~~

Cedit.
~ inasi Altunda ~ :

Kavalal~~ Mehmet Ali Pa~a isyan:.
Mithat ve Rü~tü Pa~alar~n tevkif-

Ismail Hakk ~~ Uzunçarç ~ l ~ :

lerine dair vesikalar.
Bu bölümde yay ~ nlanmak üzere üyelerinden Abdülkadir Inan'~ n

boylar~~ ve te~kilâtz

"Türk

adl~~ e,eri de bask ~ ya haz~ r bulunmaktad ~ r.

D — Tarih kültürünü' yaymak amaciyle yap~lan yay~nlar:
Kuru~numuz bir taraftan milli tarihimizin tedvi~~ i~~ e, yurt tarihinin ara~t ~ r~ lmas~ na önem verirken, di~er taraftan memlekette tarih kültürünün yay ~ lmas~ na ve dünya tarihinin ölmez eserlerinin Türk dii:ue kazand~ r ~ l~nag~ na da çal~~makta ve ayr~ ca Türk münevyerlerinin ve lise ök ~ et~nenleriyle Universite ö~rencilerinin büyük bir ihtiyac~ n ~~ kar~~ lamak a ~ naeiyle 40 ciltlik Dünya tarihini
de haz~ rlamaya ba~lam~~~bulunmaktad~ r. S~ klet merkezini Türk tarihinin te~kil
etti~i Dünya tarihi gerisinde ne~redilen Türk tarihlerinde mümkün oldu~u kadar
orijinal kaynaklardan faydaian~ lmaya çal~~~ lmaktad~ r.
Dünya tarihi serisinden bugüne kadar yay ~ nlanm~~~olan eserler ~unlard~ r :
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~ evket Aziz Kansu: Insanl~~~n kaynaklar~~ ve ilk medeniyetler, L
cild.
W.Eberhard: Çin tarihi.
Hik met Ba y ur: Hindistan tarihi, I ve II. ciltler (Bu eserin III. cildi
de bask~ ya verilmek üzeredir).
Arif Müfit Mansel: Ege ve Yunan tarihi.
~ e ~nseddin Günaltay: Iran tarihi,!, cilt
Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ : Osmanl~~ tarihi, I cilt (Ayn~~ müellifin II. cilt Osmanl~~ tarihinin de bask~ s~~ bitmi~~olup indekdi
resimlerinin
tamamlanmas~ ndan sonra yay~ nlanacakt~ r ).
Enver Ziya Karal: Osmanl~~ tarihi, V. cilt.
Akdes Nimet Kurat: Rusya tarihi.
Dünya tarihi serisinden ~u eserler bask~ ya verilmek üzeredir
Afet ~ nan; M~s~r tarihi.
W.Eberhard: Uzak-do~u tarihi.
Ayr~ ca tarih kültürünü yaymak amaciyle tercüme ettirilen ~u eserler bas~ lm ~~ t~ r
Aulard: Fransa Inkildb~ n~ n siyasi tarihi (3 cilt).
G. Childe: Do~unun prehistoryast.
Bu geriden yay~ nlanmak üzere ~u eserler tercüme ettirilmi~tir :
William King Gre ~;,rory: Insan~n maymunlar aras~ ndaki yeri.
Smith Woodward: Atasal insan~n co~rafi da~~l~~~.
Dela Ronciere: Arz~n ke~finin tarihi.
Clement Huart: Eski Iran.
Eduard Mayer: Sezar'in saltanat~~ ve Pornpeir~s'un önderli~i.
E — Di~er yay~nlar:
Bn bölümler d~~~ nda kalan yay~ nlar~ ndan bugüne kadar bas~ lm~~~olanlar
~unlard~ r :
Halil Edhem hat~ra kitab~~ (2 cilt).
Kemal Edip Ünsel: Fatih'in ~iirleri.
Arif Miifit Mangal: Türkiye'nin arkeoloji, ep~ grafi ve tarih? ca~rafyas~~için bibliyo~rafa.
III Türk Tarih Kongresi zab~tlar~.
Bunlardan ba~ka Profesör E. B ose h'un «Türkiye'nin Antik devirdeki mesküleüt~na ait bibligografya» adl~~ eseri bas~ lmakta oldugu gibi, Fiiruzan K~ rlar~ n
«Eti bibliyo~rafyas~ « adl ~~ eseri de bask~ ya verilmek üze~ edir.
Kurumumuzun y~ lda dört nüsha olmak üzere yay~ nlamakta oldu~u «B e lle t e r~ ,;n ne~ri intizamla devam etmektedir. Son be~~y~ l içinde 20 nüsha*, ç~ km~~~olup 1948 y~ l ~ n~ n son say~ s~~ olan 48 inci say~~ da bas~ lmaktad~ r. Her cildi
7.800 sayfal~ k büyük bir eser clan Belletenimiz dünyan~ n bütün ilim müesseseteri taraf ~ ndan aranmakta ve takdir edilmekte old~~ u gibi, yay~ nlar~ m~ z' — harp
y ~ llar~ nda azalm~~~olmakla beraber — Avrupa ve Amerika'n~ n 58 üniversitesi ve
ilmi kurumuyla ~nübadele teklifi kar~~s~ nda bulundugumuzdan bu say~~ gittikçe
çogalmaktad~ r. Kurumumuzun yay~ nlar~ na karg~~ gösterilen bu ilgi gayretlerimizi
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artt~ racak bir sonuçtur. Bütün bu eserlerimizi kendi bas~ mevimizde mümkün oldu~u kadar en iyi malzeme ve en nefis bir bask~~ tekni~i ile basmaya çal~~t~~~ m~ z' da ayr~ ca arzetmek isteriz.
Kurumumuzun yay~ n i~leri d~~~ nda kalan di~er çal ~~ malar~ n ~~ k ~ saca arzedelim:

a) Türk-islAm devri kitabelerinin derlenmesi ve Türk Abidelerine ait plAn ve ralevelerin tesbiti
Tarihimizin en mühim kaynaklar~ ndan biri olan kitabelerin derlenmesi ve
Türk abidelerine ait plan ve rölevelerin yap~ lmas~~ i~ine 1942 y~ l~~ Mart~ nda ba~lam ~~~bulunuyorduk. O tarihten bu güne kadar bu çal ~~ malara devam edilerek
Istanbul'a ve Anadolu'nun mühim merkezlerine ait olmak üzere 18.091 bina ve
mezar kitabeai derlenmi~ , 645 parça plan, röleve ve kroki yap~ lm ~~, 136 parça
vakfiye sureti ç~ kar~ lm ~~~ve binlerce foto~raf al~ nm~~t~ r. Büyük Türk mimari
Sman hakk~ nda haz~ rlanmakta oldu~umuz monografi için bugüne kadar Sinan'~ n
eserlerine ait olmak üzere yap~ lm ~~~olan 251 parça plan ve röleve bu yekiinun
d ~~~ ndad ~ r. Bundan ba~ ka Kastamonu'nun Kasaba köyünde bulunan ve hatta
üzerine yap~ lm~~~çok orijinal nak ~~lariyle Türk mimarisinin dikkate ~ayan bir
eseri olan camiin etiidleri yap~ larak 35 parçadan mürekkep bir albüm haz~ rlanm ~~~ve tamire muhtaç bulunan cami onar~ lm ~~~oldu~u gibi, Kastamonu kalesinin
de etüdleri yap~ larak 6 parça plan~~ haz ~ rlanm ~~t~ r.

Kfit~aphAne i~leri t
29 bin cildi kitap olmak üzere 40 bin cildi geçen kütiiphane~ nizin tasnifi
bitmek üzeredir. Kitaplarla dergilerin mühim bir k~ sm~ na ait alfabetik ve kitap
ad ~~ kataloglar~~ tamamen bitmi~, sistematik katalo~un ilk 10 bin cilde ait olan~~
tamamlanm~~t ~ r. Bu suretle tarih ve arkeolojiye ait zengin bir ihtisas kütüphanesi
üyelerimizle Üniversite profesör ve ö~rencilerinin istifadesine konmu~~bulunuyor.

ç) Yeni üyelerimiz t
Son be~~y~ l içinde üniversitelerimizin genç elemanlar~ ndan Il arkada~~
Kurumumuzun asi üyeli~ine seçilmi~lerdir. Bu suretle Kurum üyelerinin say~ s~~
47 yi bulmu~tur.

Prehistorya, Arkeoloji Seksiyonu ve ilmi toplant~lar
Kurumun gittikçe geni~leyen arkeoloji i~ lerini düzenlemek ve kaz ~ lar~ m ~ za,
gayelerimize uygun istikamet vermek üzere bir Prehiatorya ve Arkeoloji Seksivonu kurulmu~tur. Bu seksiyon 1948 y~ l~~ 21 May~ s~ nda ilk defa biri ilmi toplant ~~ yap~ lm ~~, iki gün süren bu toplant~ da kaz~~ ve gezlerimizin direktörleri
taraf ~ ndan okunan tebli~ler görülüp münaka~a edilmi~tir. Seksiyon bu toplant~ lar~~ her kaz~~ mevsiminin sonunda yapmak tasavvurundad~ r.

Milletleraras~~çal~~malar ~~
Ikinci Dünya sava~~ n ~ n ç~ kt~~~~günden beri Milletleraras~~ ilmi münasebetler
kesilmi~~bulunuyordu. Harp badiresinin sona ermesiyle yeniden ba~layan çal~~malara Kurumumuz da kat~ lm ~~~bulunmaktad ~ r. Ilk defa olarak Milletleraras~~
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Antropoluji ve Etnoloji Ilimleri Kongresi daimi meclisinin 1946 y ~ l~~ Nisaninda
Londra'da yapt~~~~toplant~ ya üyelerimizden Profesör

~evket Aziz Kansu ve

Remzi O~uz Ar~ k i~tirak ettikleri gibi, bu y~ l~ n Temmuz ay~ nda Pariste toplanan
XXI. ~arkiyatç~ lar Kongresine iiyelerimizden Dr. Bahad~ r Alk~ m ve Dr. Osman
Turan gön~ierilmi~ler ve bunlardan Dr. Bahad~ r Alk~ m, Karatepe kaz~ lar~~ hakk~ nda kongreye çok ilgi çeken bir tebli~~sunmu~, Dr. Osman Turan da Selçuklularda toprak mülkiyeti mevzuu üzerine orijinal bir tez okumu~tur. Yine Temmuz
ay ~ nda Paris'te toplanan VI. Bizans Ara~t~ rmalar~~ Kongresine üyelerimizden
Profesör Arif Müfit Mansel gönderilmi~~ve arkada~~ m~ z bu kongrede Kurumumuz
taraf~ ndan Küçükçekmece'de meydana ç~ kar~ lan Region saray ~~ kaz~ lar~~ hakk ~ nda
dikkate ~ayan bir tebli~~yapm~~t ~ r.
Kongrenin say ~ n üyeleri.
Türk tarihi üzerindeki çal~~ malar ~ m~ za IV. Türk Tarih Kongresinin yeni bir
h ~ z verece~ine inan~ yoruz. Bu kongrede dinleyece~iniz orijinal tebli~ler, tarih
çal~~malar~ m ~ z~ n de~erini ve Türk ilminin bu alanda k~ sa bir zamanda elde etti~i
ba~ar~ lar~ n önemini belirtecektir. Hepinizi sayg~~ ve sevgi ile selâmlarken, Kurumumuzun kurucusu E be di Ata tür k'ü kalbimizin en derin kö~elerinden gelen
minnet ve ~ükran hisleriyle tekrar anar~ z.

