
Oniki hayvanlı Türk Takvimi: 
Osman Turan, İstanbul 1941, s. 139, Dil 
ve Tarik - Coğrafya Fakültesi Yayınların
dan, Tarih serisi No: 3. 

Bu kitap Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Tarih bölümünden mezun Bay Os
man Turan'ın doktora tezi olarak sunduğu 
etüddür. Bahis konusu olarak seçilen me
sele, adından da anlaşıldığı veçhile, eski 
Türklerde, bilhassa orta çağlarda, kullanı
lan « on iki hayvanlı Türk takvimi» dir. 
Eser, bibliyografik icmal, kaynakların ten
kidi, on iki hayvanlı takvimin esasları, 
Türklerde millî ve dinî günler, bu takvimin 
intişar sahası, menşei ve devir vasıfları 
bablarına ayrılmış ve sonuna eski kay
naklardan alman metinler ilâve edilmiştir. 

Menşe'i karanlık olan bu takvim son 
yıllara kadar Orta Asya göçebe kavimle
rinde ve İran'da kullanılmakta idi. 1890 
yıllarında Kazan'da basılan el takvimlerin
de her yıl bu hayvanlı takvime işaret edi
lirdi, İran'da bir kaç yıl önce basılan farş
ça salnamelerde bile on iki hayvan adı 
ve «yıl kelimesi türkçe yazılırdı 

gibi. 

Malûmdur ki takvim ( calendrier ) ce
miyetin iktisadi hayatı ve istihsal tarzî ile 
sıkı bağlıdır. En iptidai devirlerde bile 
cemiyet, muhtelif mevsimlerde beslendiği 
ot kökleri, meyva ve kozalara, avda elde 
ettiği av hayvanlarına göre mevsimlere ve 
aylara ad vermiştir. Kabiylenin totem ve 
ceddi âlâ kültü de iktisadî hayatı, istih
sal tarzî ve tabiat kuvvetlerinin tezahür-
leriyle bağlı olduğundan dinî ayin ve me
rasimleri, bayram ve kurban günlerinin de 
takvimde mevkii büyük olmuştur. 

Bay Osman. Turan takvimin iktisadî 
hayatla olan münasebetini ayrıca bahis 
konusu etmemiş ise de muhtelif kaynaklar
dan naklettiği malûmat bu ciheti iyice te
barüz ettirmektedir. Meselâ «Türklerde 
dinî ve millî günler» mephasinde Hiong-

nû'ların bir kurban ayinini anlatırken «çün-

kü o zaman atlar semirmiş oluyordu» di
yor ( S . 45 ) ve daha aşağıda bu durumun 
istihsal tarziyle ilgili olduğuna işaret edi-
y o r ( S . 46). 

Müellif, kaynakların tenkidi mepha-
sinde bu konuya ait bugüne kadar malûm 
olan eski kaynakları gözden geçirmiş ve 
takdire değer bir şekilde incelemiştir. Bu 
mephasta, bizim fikrimize göre, münakaşa 
edilecek bir mesele vardır ki, o da müel
lifin El-Athar-âl-Bakiye de Birünî tara
fından .Türk aylarının hayvan adları taşı
dığı hakkında verdiği malûmatın «yanlış 
olduğu » na ( s . 10-11) hiç bir kayıtsız 
hüküm vermesidir. Biz ise bu hükümde 
daha ihtiyatlı bulunmak lüzumuna kaniiz. 
Birünî gibi çok dikkatli, kaynaklarını ve 
işittiklerini tenkitsiz kabul etmiyen bir 
müdekkik âlimin bu malûmatı da her hal
de bir esasa dayandığı muhakkaktır. Os
man Turan, ayni sahifelerinde Birünî'nin 
Et-Kanun-ül-Mes'udi'sinden « Türklerin se
neleri on iki üzerinde devreder, mezkûr 
yılları sıra ile hayvanların ' adlariyle tem-
siye ederler » —. sözlerim naklettikten son
ra —«demesiyle her ne kadar bu on iki 
hayvan adlarını vermiyorsa da El-Athar'ın-
da ay adı olarak zikrettiği on iki hayvan 
adını, burada yıllara isnat etmekle yanlı
şını düzeltiyor, demektir» diyor" ( S. 11 ). 
Birünî El-Athar da verdiği malûmat yan
lış olduğunu itiraf etseydi muhakkak bu
nu kaydetmekten çekinmezdi. Onun ver
diği malûmatın her ikisi de şüphesiz işit
tiği rivayetlere dayanmış olacak ki böyle 
bir kayda lüzum görmemiştir. 

Son zamanlarda yapılan etnografik 
araştırmalar ve eski Türk. metinleri üze
rinde incelemeler yalnız ayların değil, 
günlerin ve hattâ günün muayyen zaman-
larının bu on iki hayvan adiyle tesmiye 
edildiğini göstermektedir. Profesör G.. J. . 
Ramstedt'in verdiği , malûmata göre (Kal-
mük Sözlüğü — Kalmaçkisches Wörter-
buch), Kalmaklar on iki hayvanlı takvimi 
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yıl, ay ve günün muhtelif zamanlarına 
tatbik ederler. Meselâ, xulana dzıl = sıçan 
yılı, xulana sara=sıçan ayı, İlkteşrin, xulana 
tsag = sıçan çağı, gece yarısı ( S. 196 a ) 
tulâ sara = tavşan ayı, ilkkânün, tulâ 
tsag = tavşan çağı, sabahın 4-6 saatleri 
arasındaki zaman ( S. 413 a ); ükr sara = 
sığır ayı, ükrtsag sığır çağı, gecenin 2-12 
saatleri arasındaki zaman ( S. 456 a ) v. b... 

Bu meseleye Osman Turan'ın ken, 
disi de az çok temas etmiştir. « On iki 
hayvanlı takvimin esasları» mephasinde 
şöyle yazıyor : « . . . ayların, yıl ve gün 
hesabında olduğu gibi,, on iki hayvan dev-
resiyle münasebettar olması hususunda 
elimizde bir kayıt yoktur. Yalnız Çinde 
T'ang sülâlesi zamanında, bir direğe oyul
muş Çince bir kitabede ayların' da on iki 
hayvanla hesabedildiğini Châvannes'in bir 
vesikasından öğreniyoruz. Bundan başka 
Moğolların da ayları sayı adları ile ve on 
iki hayvan devreşiyle temsiye ettiklerini 
W. Kotwicz söylemektedir » ( S. 29 ) di
yor ( Not 2 ye de bakınız ). 

Doktor Osman Turan, verdiği bu ma
lûmatı El-Athar'ın verdiği malûmatla yan 
yana koyarak mütalâa etseydi verdiği hü
kümde daha ihtiyatlı olabilirdi. Birünî'nin 
El-Athar da verdiği malâmat Kalmukların 
kullandığı takvim gibi bir takvim kullanan 
kavme mensup biri tarafından verilmiş ol
ması pek mümkündür. 

Müellif, yalnız yazılı kaynaklardan 
değil, etnografik tetkiklerinden de az çok 
faydalanmıştır; Burada şunu da kaydede
lim ki Türk takviminde çok önemli yeri 
olan Ülker (Süreyya) takvimine dair 
naklettiği malûmat Kurbanali Halidi'nin 
«Tevarihi Hamse»sinde ve «Umdettevarih» 
de verilen karışık malûmattan ibarettir. 
( S. 51, Not 3 ) Altay Türklerinin etnograf
yasına dair çok kıymetli meteriyaller top-
lıyan K. Verbitskiy bile bu takvimin nasıl 
hesap edildiğini anlamamış olacaktır ki 
meeçin ( yani Ülker) yıldızının Eylülden 
sonra kaybolduğunu söylemiştir. ( «Altay 
Aladağ Türk lehçeleri sözlüğü» S. 487; 
Osman Turan, 52, notta ). Halbuki Ülker 
Haziran-Terrimuz aylarında görünmez. Ül-
ker takvimin Anadoluda da kullanılmış ol
duğunu biz tesbit etmiştik. Fakat teferru
atına dair malûmat alamadık 1. Umumiyetle 

1. Abdülkadir. Birinci İlmi Seyahata Dair 
Rapor. İstanbul, 1930, Sah. 16. 

Ülker takvimine dair bugüne kadar esaslı 
araştırma yapılmamıştır. Osman Turan ın 
başka bir notunda «Radolff, Kırgız yılba
şını Birinciteşrin- toğus tun ayı ( buz ayı? ) 
olarak kaydediyor» diyor ( s . 50 not 2 ), 
Burada düzeltilmesi gereken iki nokta var
dır: 1) Kırgızlarda yılbaşı İlkteşrin değil
dir; Mart ayıdır. Radloffun «toğustun ayı» 
nı birinci ay sayması yılbaşı demek olma
sa gerektir; 2) «tuğoustun ayı» demek Ül
ker takvimine göre «dokuzun ayı» yani 
Ülker yıldıziyle. Kamer,- ayın dokuzuncu 
günü karşılaşırlar demektir. Kırgızların bu 
«toğustun ayı» adını Profesör K. K. Yuda-
hin de «dokuzuncu ay» diye tercüme et-. 
mistir ki şüphesiz yanlıştır 2. Bütün bunlar 
«Ülker Takvimi»nin bugüne kadar tetkik 
edilmediğini göstermektedir. 

«On iki hayvanlı yılların devri vasıf
ları» mephasinde ( s . 89-99) müelîfin top
ladığı malûmat etnografya bakımından çok 
değerli materiyallerdir. Kitabın sonuna 
ilâve edilen metinler bu konu üzerine 
müellif «on iki hayvanlı takvimin esasları» 
mebhasında ( s . 24-42) bu konya ait çok 
önemli ve değerli malûmat vermektedir. 
Bu mephase girerken şöyle diyor; «Tarihi 
kaynaklardan, edindiğimiz bugünkü bilgile
rimize göre Türk kavimlerinin en eski za-
manlardanberi en çok kullandıkları takvim 
sistemi, devri on iki hayvanlı takvim sis
temidir. Türlü coğrafi sahalarda yaşıyan ve 
birçok yabancı medeniyetlerin tesirlerine 
maruz kalan birçok Türk halkları, bunu 
ya müstakil olarak kullanmışlar, veya ya
bancı medeniyetlerle gelen takvimlerle 
mezcetmişlerdir» ( s. 24 ). Şunu da keyde-
delim ki.Türk takviminde yabancı takvim
lerin tesiri müellifin zannettiğinden çok 
büyük olmuştur. Bu yabancı tesiri bilhassa 
ay adlarında ve «mebdei tarih» meselesin
de görülmektedir. Menşe bakımından sami 
olan «Nisan» Süryaniler vasıtasiyle soğd 
takvimine ( Bîrûnî de yahut Divas-

tiç arşivasindeki vesikalarda3 «nisanç») 
oradan da Garp Türkleri takvimine gir
miştir. Türk takvimindeki diğer Samî ay 

2. K. K. Yudahin. Kırgız. - Ras. Slovar, s. 18 
''ay„ maddesi.. 

3. Divastıç arşivası için bk. A. İnan. Orta 
Asyada. Muğkale hafriyatinda bulanan vesikalar 
(«Belleten» 27, s.. 615-619.) 
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adı olan «temmuz» göçebe Kazak-Kırgız 
takviminde, Haziran ayı karşılığı olarak, 
Sarça Tamız adiyle yer almıştır.4 Mebdei 
tarih meselesinde-Türklerin «yabancı me
deniyetlerle gelen takvimlerle» öz millî 
takvimlerini «mezçetmeleri» konusu üzerine 
verilen malûmat dikkate değer. «On iki 
hayvan takviminin rumi ( Selefkus ) tari
hiyle imtizacı hakkında. İslâm kaynakları
nın verdiği haberler bizzat Uygur metin
lerinde gördüğümüz diğer ( ta r ih) mebde-
leriyle imtizaç etmiş tarihlerden daha önce 
ki zamanlara aittir. Onlar, Uygurların ba
sit bir hesap ile r'umî tarihle nasıl müna
sebette bulunduklarım bildirmektedirler» 
dedikten sonra nasıl hesap ettiklerini Bî-
rûnî den ve diğer, kaynaklardan alarak 
izah edilmektedir ( S. 37-40 ). Müellif kita
bının sonuna konusuyle ilgili yazma kay
naklardan alınan metinler ilâve etmiştir. 
Bunla bu konuya temas eden müellifle
rin bugüne kadar faydalanmadıkları vesi
kalardır. Çalışkan genç müellif bu kıy
metli eserinde Türk kültür tarihinin çok 
önemli bir konusunu incelemiş bulunu
yor. Profesör Doktor M. Fuat Köprülü'nün 
mukaddimede yazdığı gibi « bu monografi 
On iki hayvan takvimi hakkında şimdiye 
kadar meydana çıkarılan bütün malzemeyi, 
ileri sürülen bütün .fikirleri büyük bir dik
katle hülâsa ve mukayese eden güzel bir 
mise au point dir.» 

Abdülkadir İNAN 
Türk Lehçeleri Profesörü 

Tanzimat ve Bulgar Meselesi— 
Dr. Halil İnalcık, Ankara Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi doktora tezleri serisi, 
No. 2, Ankara 1943, 161 ss. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi doktora tezlerinden ikincisini teşkil 
eden Halil İnalcık'ın bu eseri Tanzimatın 
ilk devresinde, yani 1839-1853 tarihlerin--
de, Bulgarların millî faaliyet ve isyanla
rını ve Bulgar meselesi karşısında Osman-

4. G. Potanin "temmuz» kalesinin etimolojisi
ne dair çok sadedilane mütalaa ileri sürmüştür. GÛ-
ya bu kelimesin Samî olmıyan bir kaymin metoloji-
slnden alınmış ve "domuz,, kelimesiyle ilgili olması 
ihtimalmis ( Ocerki S.-Zap. Mongolii, IV, 824). 

devletinin aldığı durumu konu almıştır. 
Fakat önsözde de söylendiği gibi tetkikin 
ağırlık merkezini Vidin isyanı teşkil et-
mekte (1850), bu isyan ve onunla ilgili iç ve 
dış meseleler daha ziyade tafsilâtla incelen
mektedir. , 

Şimdiye kadar Osmanlı İmparatorlu
ğunda XIX. asrın ilk yarısında hakikî ma
nasıyla bir Bulgar meselesi olup olmadığı 
ve Tanzimat hareketinin Bulgar reayasile 
ilgisi hakkında sarih bir fikir ileri süremi
yor ve bu sebeple asrın ikinci yarısında 
Rumlara karşı çıkan Bulgar kilise müca
delesinden sonra 1875 de, birdenbire bütün 
diğer meseleleri arkada bırakacak -veha-
mette bir Bulgar meselesinin ortaya çıkışını 
lâyıkile anlıyamıyorduk. Elimizdeki kitap, 
işte her şeyden önce bu meseleye kısmen 
bir cevap vermek maksadile yazılmıştır. 

Eser, kısaca İmparatorluğun, canlılı
ğını kaybetmiş yapısını tasvir ettikten 
sonra Tanzimat hareketini karakterlendir-
mekle başlıyor ve bu hareketin bilhassa 
reayayı devlete bağlamak ve böylece im
paratorluğun bütünlüğünü korumak için bü
tün tebaanın hukukî müsavatı -Osmanlılık-
prensibine dayandığını ileri sürüyor, sonra 
bu noktayı esas tutarak Tanzimatın mer
kezi devlet teşkilâtında, vilâyetler idare
cinde, malî sistemde getirdiği yenilikleri 
inceliyor : müellif bu suretle Tanzimatta 
umumiyetle reaya meselesinin ana mesele 
olduğunu ortaya koyarak buradan Bulgar 
reayası meselesine temas ediyor. Yalnız 
burada bir nokta üzerinde, imparatorlukta 
büyük kitlelerin durumunu tayin eden zi
raî-içtimaî mesele üzerinde İsrarla duru
yor ki İnalcık'ın tezinde dikkati en ziyade 
çeken nokta budur. Bütün tez, bu nokta 
etrafında toplanmakta ve Bulgar köylülerini 
milliyetci komiteciler peşinde ayaklanmağa 
götüren başlıca âmil, imparatorluğun düzeni 
bozulmuş toprak rejimine bağlanmaktadır. 
Fakat acaba-bu, bütün Bulgar isyanları için 
böyle midir? XIX. asır ortalarına doğru 
ticaretle birdenbire kuvvetlenen ve millî 
harekete öncü olan Bulgar burjuvazisi ay
nı âmil tesirile mi hareket etmiştir? Ni
hayet bazı dış siyasî âmillerin Bulgar is
yanlarında tesiri birinci plânda gelmez mi? 
Bununla beraber Halil İnalcık, 1850 Vidin 
isyanının toprak meselesinden çıkmış bir 
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köylü isyanı olduğunu vesikalarla belirt
meğe muvaffak olmuş ve diş tesirlere de 
-milliyet cereyanı, yabancıların tahrikleri 
v s.- ikinci plânda olarak yer ayırmış
tır. Böylece bu birinci bahsin sonunda 1848 
Avrupa ihtilâllerinin Osmanlı imparatorlu
ğu üzerindeki tesirlerine ve neticelerine 
dokunulduğunu görüyoruz. İkinci bahiste 
dikkatimizi İmparatorluğun geniş çerçeve
sinden çevirerek Bulgaristan üzerinde top
luyoruz. Burada Rumların eski Bizans im
paratorluğunu diriltmek üzere Bulgarları 
Rumlaştırmak için yaptıkları faaliyetlerden, 
buna. karşı Bulgarlar arasında baş göste
ren millî tepkiden, Bulgar maarifinin do
ğuşundan ve 1849 a kadar Osmanlı haki
miyetine karşı Bulgar isyanlarından bah
sedilmektedir. Bu isyanlardan 1841 Niş is
yanına kadar olanları çok kısa geçilmiştir. 
Kısalığı kadar müphem kalan bu malûma
tın şüphesiz ilerde yeni incelemelerle geniş
letilmesi. gerekmektedir. Bu bahiste Niş 
isyanına, Bulgaristan'ın iç durumuna; bu 
bölge üzerinde bu zamanda görülen Sırp 
emellerine ve tahrikatına, Rusların gizli 
faaliyetine ait orijinal vesikalara dayanan 
dikkate değer malûmat verilmekte ve II. 
Mahmut'la Abdülmeeit'in Bulgarları da tat
min için Rumeli'de yaptıkları seyahatler 
anlatılmaktadır. Bundan sonra 1849, 1850 
Vidin' isyanları tafsilli bir şekilde incelen
mekte, bu isyanda. Sırpların büyük rolü 
belirtilmekte, Bulgar komitecilerinin ve o 
sırada Romanya'daki ihtilâller dolayısiyle 
Tuna yalılarına kadar inen Rusların tah
riklerine, isyanın uluslar arası siyasetteki 
akislerine ayrı bahisler tahsis olunmakta
dır. Burada verilen malûmat da bilhassa 
resmî vesikalara dayandığı için önemlidir. 
Bu vesikalar bize daha XIX. asrın ilk ya
rısında Bulgaristan'da, yabancı memleket
lerde baruthaneleri bulunacak kadar geniş 
teşkilâtlı Bulgar komiteleri bulunduğunu, 
Bulgarların daha bu zamanda Rusların ve 
Sırpların yardımiyle muhtar bir Bulgar bey
liği teşkili için faaliyete geçtiklerini öğ
retmektedir. Nihayet aynı vesikalardan 
Sırpların bu devirde Bulgar isyanlarında 
ne kadar önemli bir rol oynamış oldukla
rını da öğreniyoruz. Bundan sonra, Vidin 
idaresinde Tanzimatın getirdiği yenilikle
rin mahiyeti ve son Vidin hadiselerinin 
gerek bu bölge gerekse-bütün imparator

luk için ıslahat hareketlerinin gelişmesin 
deki tesirleri inceleniyor ki bu hususta 
verilen bilgiler umumiyetle Tanzimat tarihi 
bakımından da dikkati çekecek mahiyet
tedir. Son bahis " Gospodarlık idaresi,, 
denilen ve isyanın hakikî sebebi sayılan 
Vidin toprak rejimine ayrılmıştır. İnalcık, 
Vidin valilerinin yazıları, buraya gönde
rilmiş olan komiserlerin raporları, Bulgar. 
ların verdikleri arzıhaller ve " Meçlisi 
Ahkâmı Adliye , nin mazbataları gibi-
esaslı vesikalara göre yaptığı incelemeler
le, burada XIX. asrın ortasında dahi bir 
ağalar hakimiyetinin yaşamakta bulundu
ğunu ve isyanın hakikatte bu durumun 
bir neticesi olduğunu ortaya koyabilmiştir. 
Bu arada'"Meclisi Ahkâmı Adliye ,,.nin 
bu mesele karşısında aldığı durum ve bul
duğu hal şekli Tanzimatta ziraî-içtimaî 
siyeset meselesi bakımından dikkate değer 
bilgiler vermektedir. Nihayet bu ağalar 
Gospodarlar - hâkimiyetinin menşeleri hak

kında yürütülen mütalealar, fetihdenberi 
güdülen arazi siyasetinin, imparatorluğun 
mukadderatı bakımından ne kadar büyük 
bir önem taşıdığını belirtmektedir. Mama
fih bu husustaki tetkikler henüz tamamile 
başlangıçta olduğundan şimdilik umumî 
hükümlerden ziyadesile kaçınmak lüzumu
na burada işaret etmeliyiz. 

Kitabın sonuna, tezin fransızca bir 
hülâsası ve Başvekâlet arşiv dairesinden 
çıkarılmış VII vesika sureti eklenmiş ve 
eserin kullanışını kolaylaştıran alfabetik 
bir indeks konmuştur. 

Umumiyet itibarile Halil İnalcık'ın 
tezi daha XIX. asrın birinci yarısında 
Bulgar reayası meselesinin imparatorluk 
için nasıl büyük bir gaile olarak meydana 
çıktığını ve Tanzimat ıslahatına girişmiş 
olan devletin bu mesele karşısında nasıl 
bir durum aldığını gösterebilmiştir, diye
biliriz. Bununla beraber Vidin isyanı ha
riç, diğer bahislerin daha geniş inceleme
ler istediğini ilâve edelim. - Bulgar rea
yası meselesi karşısında devletin durumu
nu incelerken, aynı zamanda Tanzimat hü
kümetini iş başında görüyor, onun faali
yetini muayyen bir saha üzerinde müşah
has bir şekilde takib edebiliyoruz. Böylece 
tesbit edilen vakıa ve müşahedelerin umu
miyetle Tanzimatın mahiyeti hakkında hü
küm verirken bizim için ne kadar değerli 
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olacağını söylemeğe lüzum yoktur. İnal-
cık'ın eserinden çıkardığımız mühim bir 
netice de, 1848 Avrupa ihtilâlleri incele
nirken bütün . kıt'ayı sarsan bu liberali 
millî ve içtimaî hareketin sahası içerisine 
Osmanlı imparatorluğunu da sokmak icap 
edeceğidir. Osmanlı imparatorluğu bu sı
rada Bosna'da, Eflâk ve Buğdan'da niha
yet Bulgaristan'da, Avrupa'daki ihtilâllerle 
her bakımdan ilgisi olan önemli ayaklan
malarla uğraşmak zorunda kalmış ve ne

ticede Tanzimat ıslahatında yeni adımlar 
atmak zaruretini duymuştur. Eserin sağ
lam ve . orijinal tarafı, geniş ölçüde 
Başvekâlet arşiv dairesinde bulunan Os
manlı resmi vesikalarına dayanması ve 
şimdiye kadar temas edilmesi âdet olmıyan 
içtimaî âmillere Sn plânda yer vermiş ol
masıdır. 

Enver Ziya KARAL 

Tarih Profesörü 
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Terfiler. 

Ordinarius Profesörlüğünün 
Tevcihi. 

Fakültemiz Antropoloji ve Et
noloji Profesörü ve Dekanımız Dr. 
Şevket Aziz Kansu'ya Maarif Ve
kilimiz tarafından Ordinariusluk 
ünvanı tevcih edilmiştir. Maarif 
Vekili Sayın Hasan Âli Yücel'in 
bu tevcihini bildirirken Profesör 
ve Dekanımızı tebrik ederiz. 

Maarif Vekilimizin Tevcihi. 
26 Temmuz 1943 

Dr. Şevket Aziz Kansu, Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Deka
nı, Antropoloji ve Etnoloji Profesörü. 

"Çalışmalarınızla yurt içinde 
ve dışında elde etmiş olduğunuz 
muvaffakiyetler dolayısiyle size Or
dinariusluk ünvanı tevcih ediyorum. 

Liyakatinizin hakettirdiği bu 
şerefli unvanı size tevcih etmekten 
derin bir memnuniyet duymaktayım. 
Sizi hararetle tebrik eder, ilme ve 
memleket Maarifine bundan sonra 
da hayırlı hizmetler ifasına muvaf
fak olmanızı temenni eylerim.„ 

Maarif Vekili 
Yücel 

Fakültemiz Coğrafya Doçenti 
Cemal Alagöze, Fakülte Profesör
ler meclisinin teklifi üzerine Maa
rif Vekilliğince Profesörlük unvanı 
tevcih edilmiştir. Arkadaşımızı teb
rik eder yeni vazifesinde başarılar 
dileriz. . 

Tayinler. 

Hungaroloji Profesörü L. Raşon-
yi'nin Fakültemizden ayrılması üze
rine Hungaroloji kürsüsü Profesör
lüğüne Dr. Tibor Halası Kun atan
mıştır. Sayın Profesöre yeni vazi
fesinde başarılar dileriz. 

İkinci Ankara Üniversitesi 
Haftası. 

Ankara Üniversitesinin tertib 
ettiği ikinci Üniversite haftası bu 
yıl 10-19 Eylül arasında Hatay'da 
Heyet başkanı Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi Dekanı Ord.' Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu tarafından 
şu sözlerle açılmıştır: 

"Pek sayın Bay Vali, Sayın Ba-. 
yanlar ve Baylar, sevgili dinleyiciler. » 

Bugün daha aradan 24 saat 
geçmediği halde misafirseverliği, 
güzelliği ile bizi kendisine aşık eden " 
sevgili Hatay'ımızda Ankara Üni
versitesinin ikinci haftasını açaca
ğız. Birinci Ankara Üniversitesi 
haftasını geçen yıl Kars'ta yap
mıştık. Bu haftaların faydasını bu
rada sizlere uzun uzun söyliyecek 
değilim. Her yıl bir vatan parça
sını görmek, oranın vatandaşlariy-
le tanışmak, anlaşmak karşılıklı 

' bilgi edinmek, hülâsa vatanın bir 
parçası ile kucaklaşmak bu ne bü
yük bir kazançtır. Biz böyle bir 
kazancı elde edeceğimizden dola
yı, doğrusu,» çok seviniyoruz, 

A. Ü.D. T. C. Fakültesi Dergisi F. 13 
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Kendimizi bahtiyar buluyoruz. 
İki yıldanberidir, Üniversite

lerimizin haftalarından bahsediyo
ruz. Çünkü İstanbul Üniversitesin
den başka, Ankara Üniversitesi
nin de esas itibariyle kurulmuş ol
duğunu sizlere müjdeliyeceğim. Bu 
günlerde Ankaramız da bir fen fa
kültesi de kurulmak üzeredir. Bu 
suretle Ankara Üniversitesinin 
kadrosu hemen hemen tamamlana
cak demektir. Sayın Maarif Veki
limizin, Ankara Üniversitesinden 
sonra, Doğu Anadolu'daki Üniver
sitemizin kurulması kararından bah
setmesi, hatta bu büyük vatanda 
daha bir kaç yeni Üniversitenin 
doğacağını müjdelemesi, Türk dev
letinin ve rejiminin müsbet bilgile
re, vatanın müdafaasında, kalkın
masında Türk çocuklarının terbi
yesine ne büyük ve geniş payı 
verdiğini ve kabul ettiğini göste
riyor. Bizler bununla iftihar etme
liyiz. 

Sayın dinliyenlerim; 
Hatay'a Ankara'nın, selâmla-: 

"rını getiriyoruz. Hatay da kültü
rün genişlemesi uğrunda maarifi
mizin büyük bir ilgi ve hassasi
yetle durduğunu, biliyoruz. Güzel 
Hatay'a maarifimizin 100,000 liralık 
bir yardımda bulunması da bunun 
ne güzel bir şahididir. 

Ankara Üniversitesi haftasının 
ikincisini açıyorum. Hepinizi saygı
larımla, sevgilerimle selâmlarım. „ 

Bundan sonra sırasiyle şu 
konferanslar verilmiştir : 

Açılma konferansı: Ord. Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu: Milliyetçi
liğimiz ve Türk Gençliği. 

Prof. Dr. Süreyya Aygün: Gıda 
maddeleri ile bulaşan hastalıklar. 

Doç. Dr. Niyazi Çıtakoğlu: Ha
layın coğrafî durumu. 

Doç. Dr. Halil Demircioğlu: 
Anadolu'da ilk siyasî mekân vah
detinin kuruluşunda Hatay'ın önemi. 

Doç. Dr. Ekrem Akurgâl: Ha
tay'ın eski sanat tarihindeki yeri. 

Prof. Dr. Nihat Erim: Türki
ye'nin 20 yıllık dış münasebetleri. 

Pof. Dr. S. Aygun: Türk köy
lüsünden öğrendiklerim. 

Doç. Niyazi Berkes Türk İn
kılâbında Layikliğin gelişmesi. 

Doç. Dr. Muzaffer Ş. Başoğlu: 
Psikoloji ve yeni neslin yetişmesi. 

Prof. Dr. Kadri Bilge emre: Ha
tay ziraati ve Hatay hayvancılığının 
yetiştirilmesi. 

Doç. Pertev N. Boratav: Güney 
Şairleri. 

Ankara'da Fen Fakültesi. 

Bu ders yılında Gazi terbiye 
Enstitüsü binasında Maarif Vekilli
ği tarafından Ankara Üniversitesi
nin kadrosunu tamamlayacak olan 
Fen Fakültesi açılmış ve Dekanlı
ğına Maarif Vekilliği Talim ve Ter
biye Heyeti âzasından Hayri Dener 
getirilmiştir. Ankara Üniversitesinin 
bu kardeş Fakültesine yeni çalış
malarında başarılar dileriz. 

Hatay ve Toroslar'da Coğrafya 
Gezisi. 

Fakültemiz coğrafya Profesörü 
Cemâl Alagöz bu yaz tatilinden 
faydalanarak Fakültemiz adına Ha
tay ve Adana Toroslar'ında iki ay 
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kadar süren bir inceleme gezisi 
yapmıştır. 21 temmuzdan 14 Eylüle 
kadar süren bu gezide Hatay'da 
Antakya, Asi nehri boyu, Musa 
dağı ve Amanoslar, Aroik ovası, 
cenup platoları, İskenderun ve kör
fezi kıyısı görülmüş, Amanoslarda 
yaylacılık, bir mantar meşesi nevi 
(Quercus cerris), Hatay portakalcı-
lığı tetkik olunmuştur. Hatay'dan, 
sonra Pozantı'ya gelinerek oradan 
Mersin batılarına kadar Toros'un 
güney versanı üzerinde gözlemler 
ve incelemeler yapılmıştır. 

Coğrafya Enstitüsünün 
Tetkik Gezisi. 

9. VII. 1943 tarihinden 31. VIII. 
1943 tarihine kadar devam etmiş 
olan Ege Bölgesi tetkik seyahatına 
Doç. Dr. Danyal Bediz'in idaresi 
altında 24 talebe iştirak etmiştir. 

Bu seyahatin gayesi 1942 - 43 
kış ve yaz sömesterlerinde Doç. Dr. 
Bediz'in vermiş olduğu "Türkiye 
iktisadî Coğrafyasında Batı Ana
dolu'nun ehemmiyeti,, adlı dersler
den ve bu dersleri takviye etmek 
maksadiyle yapılan Batı Anadolu
ya ait konulardan mürekkep bir 
tatbikat konferansları serisinden 
talebenin elde etmiş olduğu bilgi
nin; erazi üzerinde yapılacak tatbi
kat ve araştırmalar ile tamamlan
masını temin etmek idi. 

Yurdumuzun nisbeten küçük 
bir bölgesi hakkında verilen ilk 
mufassal ders olması hasebiyle ta
lebenin Türkiye'nin çok kıymetli 
olan Ege bölgesi hakkında esaslı 
malûmat sahibi olmak fırsatını ka
zanmış olduktan sonra, yapılan 
böyle bir tatbikat gezisi sayesinde 

tabiat ile beşer arasındaki müna
sebetleri ve Türkiye'nin çok faal 
olan bir iktisadî bölgesi hakkında 
tam ve müsbet bir fikir sahibi ol
ması imkân dahiline girmiş olur.. 

23 gün sürmüş olan bu seya
hat esnasında beşerî ve iktisadî 
Coğrafya bakımından araştırmalar 
yapılmış ve bilhassa iklim ile nebat 
örtüsü; arazi teşekkülâtı ile ziraat 
sahaları arasındaki münasebetler 
tesbit edilmiş olduğu gibi Batı Ana
dolu nehirlerinin vadi ve sahiller
de şekil değiştirme kudretlerinin 
beşer faaliyetine yaptıkları tesir
leri yakından araştırmak fırsatı-
da bulunmuştur. 

Seyahat Programı tertip edilir
ken eşya ile Akdeniz iklim bölgeleri 
arasındaki farkları hakkında bir 
fikir edinebilmek için Batı Anado-
luyu Gediz nehri boyunca Doğu
dan Batıya ve büyük Menderes 
nehri vadisi boyunca da Batıdan 
Doğu'ya olmak üzere iki defa 
kat'etmek ve bu vadilerdeki muay
yen konaklardan Kuzey-Güney is
tikametinde yaparak mıntıkanın 
mühim coğrafî vasıflarını tâyin et
mek esası göz önünde tutulmuştur. 
Bu maksadın temini için seyahat 
programı şöyle tanzim edilmiştir. 
Gidiş: Ankara - Uşak - Alaşehir - Ku-
la-Salihli - Manisa - İzmir Dönüş: İz-
mir-Selçuk- Aydın - Nazilli - Denizli-
Ankara. Bu seyahat programı ta
mamen ve. büyük bir intizam içinde 
tatbik edilmiştir. 

Bu seyahat, Türkiye'nin en 
zengin ziraat sahalarının en faal 
bulunduğu ağustos ayına tesadüf 
ettirilmek suretiyle talebenin Ege 
bölgesi hakkında tam bir fikir sa
hibi olması da temin edilmiş oldu. 
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Bu suretle yurdumuzun eşsiz güzel
lik ve zenginliklerini bir araya 
toplamış olan Ege bölgesi, talebe 
üzerinde çok kıymetli ve derin 
intibalar bırakmış ve talebenin yurd 
sevgileri daha ziyade artmıştır. 

VIII. Milli Tıp Kongresi. 

Sekizinci Millî Tıp Kongresi 
18. X. 1943 de Fakültemiz bina
sında Millî Şefimiz İsmet İnönü'nün 
yüksek himayeleri ve Başvekilimi
zin fahrî başkanlığı altında, İçtimaî 
muavenet Vekili Doktor Hulusi 
Alataş'ın bir nutku ile açıldı. Dr. 
Alataş Kongre için seçilen konu
ların ehemmiyetini belirttikten son
ra kürsüye Prof. Dr. Fahrettin 
Kerim Gökay geldi ve sözlerini 
şöyle bitirdi : 

Millî Türk Tıp Kongreleri 
toplanma zamanlarının inkilâb ve 
sosyal tarihimizde daima müstes
na olaylarla karşılaştığını işaret et
mek isterim. Birinci Kongre Ata

türk'ün Kastamonu söylevini ta-
kibeden şapka inkilâbına, diğer 
biri harf devrimine, bir üçüncüsü 
onuncu yıldönümüne, bir diğeri 
nüfus sayımına, en sonuncusu da 
Atamızın ağır hasta bulunduğu 
bir zamana rastlamıştı. Dünya 
durumunun doğurduğu zaruretler 
yüzünden beş senelik bir fasıladan 
sonra toplanan Sekizinci Millî Türk 
Tıp Kongresinin Cumhuriyetin yir
minci olgunluk yaşı bayramına 
rastlaması teşekkülümüz için se
vinç verici ve uğurlu bir tesadüf
tür. Sekizinci Millî Türk Tıp kong
resi, cephesinde Atamızın hepimiz 
için daima ölmez bir direktif olan 
"Hayatta en hakikî mürşit ilimdir,, 
vecizesini taşıyan ilim mabedin
de toplanıyor. Atamızın yokluğu 
acısını en derinliğimizden duyar
ken büyük teselliyi onun savaşta, 
kurmada asil arkadaşı aziz koru
yucu Reisimiz İnönü'nün etrafında 
bir kaya salâbeti ile toplanmanın 
kuvvetinde buluyoruz. 



İlmi çalışmalar: 
İlmî yardımcılarımızdan altı kişi Doktoralarını basarı ile vermiş

lerdir. Fakültemizin yetiştirdiği bu değerli gençleri tebrik ederiz. 
Doktora 

yapanın adı Konusu Tarihi Jüri Heyeti 

Nimet Dinçer 

Füruzan Kınal 

Anadolu Dam
ga Mühürleri. 

Mısırın Amarna 
Çağında Önas
ya münasebet
leri. 

Önasya Feodo-
lizm araştırma
ları. I. Kaslar 
devrinde Babil. 

Mehmet A. Köymen Kirman Selçuk-
ları Tarihi. 

2.VII.1943 

Kemal Balkan 

Selçuk Trak 

İhsan Bozkurt 

Giresun Ardül-
kesinde Beşerî 
Coğrafya araş-
tırmaları. 

Anadoluda Ro
ma ordusu. 

2.VII.1943 

3.VII.1943 

3.VII.1943 

10.VII.1943 

25.X.1943 

Dekan Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Prof. R. O. Arık 
Ord. Prof. Dr. B. 
Landsberger. 

Dekan Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Ord. Prof. Dr. B. 
Landsberger 
Doç. Dr. H. Demir-
cioğlu. 

Dekan Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Ord. Prof. Dr. B. 
Landsberger 
Prof. Dr. H. G. Gü-
terbock. 

Dekan Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Ord. Prof. Dr. F. 
Köprülü 
Prof. N. Lügal. 

Dekan Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Prof. Dr. H. Louis 
Prof. Dr. H. S. Selen 

Dekan Ord. Prof. 
Dr. Ş. A. Kansu 
Prof. Dr. G. Rohde 
Prof. Dr. H. G. Gü-
terbock 
Doç. Dr. H. Demir-
cioğlu. 


