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Coğrafya mes lek haftası 

Coğrafya meslek haftalarından 
üçüncüsü, bu defa da Fakültemiz 
Coğrafya Enstitüsünde açılmış ve 
11/12/1944 den 16/12/1944 e kadar 
bir hafta sürmüştür. Hafta deva-
mınca 13 konferans verilmiş, her 
konferans sonunda münakaşalar 
yapılmıştır. Konferansların çoğu 
memleketimizi ilgilendiren konular
dan seçilmiş ve bunlar arasından 
birçoğu şahsî gözlemlere dayana
rak hazırlanmıştır. 

Konferanslar, veriliş sırasiyle, 
şunlardı: İstanbul Üniversitesi pro
fesörlerinden I. H. Akyol'un "İstan
bul iklimi,, ve H. N. Pamir'in "Ku
zey Anadolu deprem bölgelerinin 
jeolojisi,,, Robert Kolej öğretmen
lerinden Ph. Ullyot'un "Boğaziçin-
deki akıntılar hakkında yeni araş
tırmalar,,, asistan İ. Yalçınlar'ın 
"İstanbul Boğaziçi batısında morfo
lojik araştırmalar,,, Prof. B. Dar-
kot'un "Boğazların teşekkülü,, A. 
Tanoğlu'nun Türkiyede nüfus ve 
toprak münasebetleri,,, Siyasal Bil
giler Okulu profesörü H. S. Selen 
in "Türkiyede köy yerleşmeleri ve 
şehirleşme hareketleri,,, Prof. A. 
Ardel'in "Armutlu Yarımadası,,, 
A. M. Ardan'ın "A. Demangeon, 
hayatı ve eseri,,!, asistan S. Erinç'in 
"Doğu Karadeniz Dağlarında glas-
yal şekiller,,, Fakültemiz ilmî yar
dımcılarından Dr. H. Özçörekçi'nin 
"Türkiye küçük şehirleri,, ile yine 
Fakültemiz Coğrafya Doçentlerin
den Dr.R. İzbırak'ın "Uzun yayla 
morfolojisi hakkında araştırmalar,, 
adlı konferansı ve nihayet, İstanbul 

Üniversitesi jeoloji asistanı M. Pı-
nar'ın "Marmara Bölgesinin sismo
lojisi,, adındaki konferansı. 

Coğrafya Haftasının altıncı 
gününün akşamı olan 15 aralık 
1944 de, Fakültemiz coğrafya pro
fesörü C. A. Alagöz radyoda Mes
lek Haftasına dair bir konferans 
vermiş ve bizde halkın coğrafyaya 
olan ilgisini, Coğrafya Kurumunun 
bu ilgiyi beslemek ve bilimsel yol
lara sevketmek isteğinde olduğunu 
ve teşvikettiğini, Coğrafya Meslek 
Haftasının örnek bir olgunlukta 
cereyan ettiğini ve Coğrafya Dergisi
nin de akranları arasında şerefli bir 
yer kazanmış olduğunu belirtmiştir. 

Coğrafya Kurumunun çalışma
larını tanıtan bu konferanstan baş
ka, yine radyoda Ord. Prof. H. N. 
Pamir, 25/12/1944 de, memleketi 
çok ilgilendiren "Kuzey Anadolu 
deprem bölgeleri,, adlı konusunda 
depremlere karşı nasıl korunulabi-
leceğini, bölgenin halkına hitap 
ederek, aydınlatmıştır. R. İ. 

Fakültemizde "Türk Ma
salları,, üzerinde çalışmalar 

Türk folklorunun masallar ko
nusu üzerinde henüz etraflı bir 
tetkik yapılmamıştır. Kunos, Gie-
se... gibi Batı türkologları, Türk 
dili metinleri arasında masallar da 
neşrettiler. Memleketimizde de bir
kaç ufak masal külliyatı basıldı. 
Fakat bunlar, Türk masallarından 
örnekler mahiyetindedir. Son yıllar
da folklor meraklılarının tesbit edip 
neşrettikleri masallar da, çok defa, 
iyi metodlarla çalışılmadığı için mu-



234 HABERLER 

kayeseli masal tetkikçilerinin tam 
mânasiyle faydalanabilecekleri ma
hiyette değildir. 

Fakültemiz Türk Dili ve Ede
biyatı Enstitüsünde, öğrenci çalış
malarının mahsulü olarak çekirdeği 
kurulmuş olan "Folklor Arşivi„nde 
şimdiye kadar 1000 den fazla ma
sal derlendi. Bunlar, öğrenciler ta
rafından ilmî folklor metodları göz 
önünde tutularak derlenmiştir. Ar
şivde başka halk edebiyatı konula
rına ait malzeme gibi, halk masal
ları sayısı da gün geçtikçe kabarı
yor. Bugüne kadar neşredilmiş ma
sallarla Arşivimizde toplanan bu 
masal metinlerini inceleyip tasnif 
etmek, böylece "Türk masal tiple
r i n i meydana çıkarmak, dünya 
folkloru için de çok önemli netice
ler verecektir. Batı masal tetkikçi-
leri bu işi onbinlerce masal üzerin
de yapıyorlar. Bu bakımdan, Fakül
temizde, birkaç bin masal üzerinde 
yapılacak araştırma belki tam pl-
mıyacak, fakat Türk masal tetkik
lerinde ilk basamağı teşkil edecek
tir. Fakültemizde Halk Edebiyatı 
dersini okutmakta olan Doçent 
Pertev N. Boratav, basılmış ve ba
sılmamış mevcut malzeme üzerinde 
"Türk masallarının tipleri„ni tesbit 
işine başlamış bulunmaktadır. 

Türk masallarına ait metinler 
derleyip de bunları neşretme im
kânlarını henüz bulmamış olan 
memleket aydınlarından, ellerindeki 
masalların birer nüshasını "Ankara 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü 
Folklor Arşivi „ ne yollamalarını, 
böylece memleket ilminin bir sa
hasında, elbirliği istiyen çalışmalara 
katılmak suretiyle yardımda bu
lunmalarını dileriz. Gönderilen me

tinlerin aynen neşri hakkı herza-
man için sahiplerine ait kalacaktır; 
bunlar, araştırmalarda faydalanmak 
üzere Folklor Arşivimizde sadece 
muhafaza edilecektir. 

Ellerindeki malzemenin ikinci 
nüshası bulunmıyanların da, metin
leri, en kısa bir zamanda tetkik 
edilip kendilerine iade edilmek üzere, 
yollamalarını rica ederiz. Bu tetkikle
rin neticesinde çıkacak olan eserde, 
ellerindeki malzeme ile bu bilim 
çalışmasına iştirak etmiş bulunan 
kimselerin adları ve gönderdikleri 
metinlerin sayısı zikredilecektir. 

Tâyin ler : 

Fakültemiz İngiliz Edebiyatı Pro
fesörlüğüne, Prof. B. E. C. Davis, Je
oloji Profesörlüğüne Prof. W. J. Mâc 
Callien, Antropoloji ve Etnoloji Do
çentliğine asistanlarımızdan Dr. Ner-
min Aygen tâyin olunmuşlardır. Ar
kadaşlarımıza büyük başarılar dileriz. 

Ayrılanlar : 

Altı yıldanberi Fakültemizin 
Fransız Dili ve Edebiyatı Profesörü 
olan Jean Camborde, Fransa Hü
kûmeti tarafından kendisine verilen 
yeni vazifesine başlamak üzere 
Ocak 1945 ten itibaren Fakültemiz
den ayrılmıştır. 

Dört yıldan beri Fakültemiz 
Felsefe Entitüsünü idare etmiş olan 
Profesör Olivier Lacombe, yeni bir 
vazife aldığından, 1943-44 ders yılı so
nunda memleketimizden ayrılmıştır. 

Felsefe Enstitümüz Ruhbilim 
Profesörü Muzaffer Şerif Başoğlu 
ilmî etütler yapmak üzere Princeton 
Üniversitesi tarafından Amerikaya 
çağırılmış ve Ocak 1945 te izinli 
olarak muvakkat olarak Fakülte
mizden ayrılmış, Amerika'yagitmiştir. 

Bu arkadaşlarımıza da yeni iş
lerinde yüksek başarılar dileriz. 




