
YAYINLAR ÜZERİNDE 

III. A h m e d : Prof. Dr. A k d e s 
N i m e t K u r a t ' a c e v a p . 

1941 de İslâm Ansikiopedisi 'nde im

zamız alt ında çıkmış olan «Ahmet III» 

maddesi hakkında, Dr. Kurat, 1948 de Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisinde (C.V1, 

s.1-2) bir tenkit yayımlamıştır . Dr. Kurat ' ın, 

bu tenkidini yayımlamak için yedi yıl bekle

mesinin sebeplerini a raş t ı rmağa lüzum 

görmüyoruz. Zaten tenkidin şeklinden, 

tenkitçinin ilim düşüncesiyle mi, yoksa bu 

düşüncenin dış ında kalan âmillerle mi ha

reket ettiğini takdir etmek daima müm

kündür. 

Dr. K u r a t , tenkitlerine şu umumî 

hüküm ile başlamaktadır : «İslâm Ansiklo

pedisinin bu maddesi baştan başa eksik

tir-) hatal ıdır ve yanlış görüşlerle dolu

dur» . 

Dr . Kurat ' ın bu kesin hükmü, bize, 

henüz Üniversite öğrencisi bulunduğumuz 

sıralarda, Tarih Profesörlerimizden biri

sinden işittiğimiz bir tavsiyeyi hat ı r la t t ı . 

Profesörümüz ; tar ih olayları karşıs ında 

tarihçinin hem savcı, hem avukat, hem de 

yargıç durumunda bulunduğunu, bu itibarla 

hükümlerinde çok ihtiyatlı davranması 

icap ettiğini söylemişti. Biz bu tavsiyeyi 

akla yakın bulduğumuz için, bütün yazıla

rımızda kesin hükümlerden çekinmeye gay

r e t e t t i k . Bu yolda hareket etmekle de 

tarih tetkiklerinde başkaları taraf ından 

ileri sürülen âmirane ve mütehakkimane 

hükümleri tereddüt le karşı lamak gibi bir 

itiyad edindik. Bu itibarla sayın Kurat ' ın 

yazımız hakkındaki kesin hükümlarini bize 

ait olmıyan bir yazı için de verilmiş gör-

seydik bu hükümleri tereddüt le karşılaya

cağımız tabii idi. 

Sayın Kurat ' ın kesin hükümleri, üs

telik peşin hükümler mahiyetindedir. Ten

kidin başında verilecek yerde sonunda ve-

rilseydi, tar ihle uğraşanlarda bulunması 

şar t olan tarafsızlık zihniyetine daha uy

gun hareket edilmiş olacaktı. 

Dr . Kurat ' ın tenkidi hakkında bu 
umumi düşüncelerimizi belirtt ikten sonra 

tenki t te madde madde olarak gösterilmiş 

olan, hata, yanlış görüş ve eksikler üze

rinde düşüncelerimizi sırasiyle arzediyoruz 

1. Dr. Kurat ' ın t e n k i d i : «III.Ahmed'in 

doğum tarihi gösterilmemiştir». 

Cevap: İslâm Ansiklopedisi'nin üçüncü 

cüzünün 165 inci sahifesinde «Ahmet III» 

maddesine bakıldığı vakit bu maddenin 

hizasında t ı rnak içinde 1673-1736 rakamları 

görülür. Bu iki rakamdan birincisi Ahmet 

III'ün doğum tarihini, ikincisi de ölüm tari

hini göstermektedir . Tarih tetkiklerinde ve 

Ansiklopedi tekniğinde şahısların doğum 

ve ölüm tarihlerini t ı rnak içinde göstermek 

kaide hükmündedir. Bu kaidenin Dr. Kurat 

tarafından bilinmemesi mümkün olmadığına 

göre tenkidini niye yorumlamak lâzım gel

diğini bir türlü kestiremiyoruz. 

2. T e n k i t : «III. Ahmed'in cülus tarihi 

olarak 10 Rebiülevvel 1115, yani 23 Ağustos 

1703 olarak gösterilmiştir. Halbuki bu ta

rih III. Ahmed'in cülus günü değil, biat gü

nüdür (Raşit Tarihi C. III s. 70). Tahta çıkışı 

ise bir gün evveline aittir. Yani 9 Rebi

ülevvel 1115 (22 Ağustos 1703) (Raşit 

tarihi C. III. s . 10). . . . Wüstenfeld'in 

cetveline de tamamile uygundur». 

Cevap : Sayın Dr, Kurat ' ın bir gün

lük fark hususunda keşfettiğini sandığı 

büyük tarih hakikatinin doğru olup olma

dığını incelemek için kaynak olarak gös

terdiği Raşit Tarihi'nin işaret edilmiş bulu

nan sahifelerini dikkatle gözden geçirelim. 

Raşit Tarihi'nin 10 uncu sahifesinde Ahmet 

III'ün 22 Ağustosta: «hane-i hassda olan kırk 

nefer huddâm-ı hane-i hass'a» eteklerini 

öptürdüğü yazılıdır. Bu olay cülus merasimi 

olarak kabul edilemez. (Bak. İ. H. Uzunçar-

şılı, Os. Dev. Saray teşkilâtı, Ankara 1945, s. 

187). Halbuki Raşid'in 70 inci sahifesinde 23 

Ağustosda «kaide-i kadime-i Osmanî üze

re Babüssaadetişşerife haricine taht-ı âli 

baht-ı husrevani kurulup padişahın «mülûk-i 

Osmaniyeye mahsus» kıyafetle «bil-istihkak 

vet-tevarüs hakk-ı sarih ve hazz-ı sahihleri 

olan taht-ı âli baht-ı Osmaniye cülusu hü

mayunu erzani» buyurduğu ifade edilmek

tedir . İşte bu asıl cülustur. Bu sarih ifade-
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ye rağmen padişah, 23 Ağustosda tahta 
çıkmış olmaz da 22 Ağustosda nasıl çıkmış 
olur? Kaldı ki Ahmet 111. ün 23 Ağustosda 
tahta çıkmış olduğu Raşit Tarihinden isti
fade etmiş olan başka kaynaklarla da sabit
tir : (Hammer ; Histoire de l'Empire Otto-
man, C. XIII, S. 130; Cl. Huart, Ahmed III 
maddesi, Encyclopedie de l'lslam, S. 190). 

Şeyhülislâm Feyzullah Efendi hakkında : 

3. Tenkit : «Şeyhü'islâm Feyzullah 
Efendi entrikacı ve ahlâksız diye tavsif 
edilmiştir... Halbuki bu Şeyhülislâmın bir 
çok müsbet cihetleri olduğu malûmdur; 
zaten entrikacı ve ahlâksız olan o devir 
Osmanlı Saray mahfillerinde Feyzullah 
Efendi bir istisna teşkil etmiyordu.» 

Cevap: Biz Şeyhülislâm Feyzullah 
Efendi hakkında entrikacı ve ahlâksız va
sıflarını kullanmış değiliz. İslâm Ansik
lopedisi Redaksiyon Heyetine gönderdi
ğimiz bir mektupla metnimizde olmaması 
lâzım gelen bu tavsif hakkında, zama
nında, itirazlarımızı yaptık. Bununla be
raber bazı tarihlerimizde Şeyhülislâm Fey
zullah Efendi için bu vasfın kullanılmış 
olduğunu da biliyoruz. Sayın Dr. Kurat'ın 
tenkidinde anlamadığımız cihet şudur: 
Dr. Kurat Şeyhülislâm Feyzullah Efendi 
için kullanılmış olan «entrikacı ve ahlâk
sız» vasfını yerinde bulmıyor, Şeyhülis
lâmın müsbet cihetleri olduğunu işaret 
ediyor ve sonra da «zaten entrikacı ve 
ahlâksız olan o devir Osmanlı sarayı 
mahfillerinde Feyzullah Efendi bir istis
na teşkil etmiyordu» hükmü ile hem Fey
zullah Efendi hakkında yapılmış olan 
tavsifi kabul ediyor, hem de bu tavsifi 
bütün Osmanlı Sarayı mahfilleri için teş
mil ediyor. 

Böyle bir tenkit şekli için biz hü
küm vermekten âciz kaldık. Tenkitçi için 
verilecek hükmün mahiyetini takdir etme
yi sayın okuyucularımıza bırakıyoruz. 

4. Tenkit: Köprülüzade Numan Pa
şa hakkında, «Köprülüzade Numan Pa
şanın azli münasebetiyle yazılan cümle
ler kamilen esassızdır», 

Cevap: Dr. Kurat, bu kesin hükmü
nü verdikten sonra ; esassız olarak : «hat
ta 1710'da iş başına getirilen Köprülü 
Numan Paşa halkın ümit ve intizarına 
rağmen en ufak işlere bile burnunu sok

mak hatasından dolayı bir iş becereme
di» cümlemizi alıyor. Bu cümlenin esas-
sızlığını isbat etmek için de kendine gö
re, esaslı görünen birbuçuk sütunluk bir 
bilgi veriyor ; bu birbuçuk sütunda, va-
kanüvislerden başka İngiliz ve Rus elçi
lerinin hatıralarından İngilizce ve Fran
sızca pasajlar zikrediyor ve ifadesinin he
yecanına kapılmış olacak ki arasıra : 

«Böyle bir adam hakkında bir iki 
sözle, hem de yanlış olarak bir hüküm 
vermek doğru değildir.» «Numan Paşa'nın 
azli bir iş başarmadığından değildir, se
bepler büsbütün başkadır» diyor. Fakat 
bütün bunların sonunda Numan Paşa hak
kındaki müdafaanamesini şöyle sonuçlan
dırıyor : « Zaten iktidar mevkiinde ancak 
63 gün kaldığından kendisinden herhangi 
bir büyük iş beklenemezdi». 

Bu neticeye varmakla Dr. Kurat, 
«kamilen esassızdır» diye tenkide giriş
tiği cümlelerimizin doğruluğunu ortaya 
koymuş ve birbuçuk sütunluk İngilizceli, 
Fransızcalı Numan Paşa müdafaanamesini 
çürüterek kendi kendisini yalanlamıştı-. 

Fitneciler meselesi . 

5. Tenkit : «III. Ahmed'in Edirne 
vak'asından sonra fitnecileri imha siyaseti 
üzerinde gayet az durulmuş ye bu cihet 
çok silik kalmıştır.» 

Cevap '• Bu tenkitten de anlaşılıyor 
ki, yazımızın eksik kısımlarından biri 
«fitnecilerin imha siyaseti üzerinde gayet 
az durulmuş olması» dır. Fitnecilerin imha 
siyaseti üzerinde ne kadar durulması lâ
zım geldiğini kim tesbit etmiştir ki, bu hu-
hususta Dr. Kurat'ın tenkidini davet et.-
mek mümkün olmasın. Bir yazıda eksik ve 
hatalı görüş bulmak maksadiyle takdirî 
hükümler verilirse buna ilmî tenkit demek 
doğru olur mu ? Dr. Kurat'ın kitapların
dan herhangi birisinden alacığımız bir 
mesele hakkında biz böyle bir hüküm or
taya atsak kendisi acaba ne der ? 

Çorlulu Ali Paşa'nın azli : 

6. Tenkit : « Çorlu'lu Ali Paşa azil 
ile yerine tekrar Baltacı Mehmet Paşa'nın 
sadarete getirilmesi tamamiyle yanlıştır.» 

Cevap : T a m a m e n yanlış değil
dir. Her ne kadar Çorlulu'dan sonra Nu
man Paşa Sadrâzam olmuş ise de, Numan 
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Paşa'nın sadrazamlığı iki ay üç gün sür
müştür. Baltacı Mehmet Paşa, Numan Pa
şa'nın sadrazamlığa 'getirilmesinde olduğu 
gibi azil sıralarında da İstanbul'da bulun-
mıyordu. Bir ansiklopedi yazısında, iki ay 
üç gün sadrazamlık yapmış olan Numan 
Paşa'dan bahsedilmeden Baltacı Mehmet 
Paşa'ya temas edilmesi maddenin vahde
tini bozmamak gibi bir düşünce ile ol
muştur. 

Prut seferine iştirak eden kuvvetler 
meselesi; 

7. Tenkit : « Baltacı Mehmet Paşanın 
Rus seferine 30000 Yeniçeri, 10000 sipahi 
ve 7000 topçu ve cebeciden ibaret bir ordu 
ile gittiği anlaşılmaktadır. Halbuki bu ra
kamlar Rus seferine giden ordunun miktarı 
değil, ancak harp ilânını müteakip müced-
deden tahrir olunan askerin miktarıdır. 
(Raşit, cilt III. s. 341 ; Mehmet Ağa, Nusret-
nâme ) Sefere giden ordunun 100000 Kişi
den az olmadığı bilinmektedir.» 

Cevap : Yeniçeri, sipahi, topçu ve 
cebeci ocaklarının, ordunun daimî ve esaslı 
unsurunu teşkil ettiği malûmdur. Dr. Kurat'-
ın Raşit Tarihi'ne atfen işaret ettiği «müced-
deden » kelimesi Rusya'ya harp ilânını mü
teakip yeniden 30000 yeniçeri ve şu kadar 
sipahi ve topçu cebeci t a h r i r e d i l d i 
ğ i n i i f a d e e t m e z. 

Yeniçeri ocağının mevcudunun 1623 
de 35925 ve 1663 de. ise 39073 olduğu tarihî 
kayıtlarla sabittir. ( İ. H. Uzunçarşılıoğlu, 
Kapıkulu Ocakları, C. I. S. 380). 

Yeniçerilerin merkezden başka hudut 
kalelerinde ve kasabalarda dağılmış bulun
dukları bilinmektedir. Harp olduğu vakit 
hudut üzerinde bulunan kale ve kasabalar
daki yeniçerilerin orduya iltihak etmeleri 
de kanun icaplarındandır. 

Bu sebepledir ki, «müceddeden tahrir» 
sefere gidecek Kapıkulu Ocakları için yeni
den asker alınması manasına değil, fakat 
bu ocaklardan sefere iştirak, edeceklerin 
d e f t e r l e r i n i n t a n z i m i manasına 
gelir. Zaten itimâda değer kaynaklar da 
bunu bu şekilde anlamışlardır. Nitekim 
Netayicülvukuat'ın üçüncü cildinin 20 inci 
sahifesinde : «30000 yeniçeri ve 10000 
sipahi ve 7000 topçu ve cebeci tertip ve 
ikinci defa sadarete gelen Baltacı Mehmet 
Paşa Serdarı Ekrem nasbolunarak 1123 se

nesi Şevval'inde Tuna'ya hareket eyledi » 
diye yazılmıştır. 

Akdes Kurat, üstelik, sefere giden 
ordunun yüzbin kişiden az olmadığının bi
linmekte olduğunu işaret ediyor. Bizim 
verdiğimiz rakamlar Baltacı Mehmet Paşa
nın komutasında hareket edenlerdir. Yoksa 
eyaletlerden paşaların maiyyetinde orduya 
katılacak olan eyalet askerleriyle kurulacak 
ordunun tam rakamı değildir. 

Rus ordusunun kuşatıltığı yer meselesi. 

8. Tenkit: «Rusların kuşatıldığı yer 
Horsiesti siperleri değildir. Stalinesti 
mevkiine yakın bir mahaldedir». 

Cevap t Biz bu yerleri gidip görme
dik. Nereye yakın nereye uzak olduklarını 
da bilmiyoruz. Hammer, yukarıda ismini 
işaret ettiğimiz Tarih kitabının 13 üncü 
cildinin 237 sahifesinde Rusların kuşatıl
dığı yeri Horsiesti olarak göstermiştir. C. 
Huart, İslâm Ansiklopedisi'nin fransızca 
tabında Ahmet III maddesinde aynı yeri 
göstermiştir. Şimdi bu kayıtlar ortada du
rurken her kelimeden şüphelenerek hiç işit
mediğimiz Stalinesti yerinin araştırılmasına 
mı girişecektik ? 

Prut Sulhünde Katerina'nın rolü. 

• 9. Tenkit: «Katerina'nın bu sulhun 

akdinde en büyük rolü oynadığı anlatıl

mak isteniyor ki, esas itibariyle yanlıştır». 

Cevap: E s a s i t i b a r i y l e bir 
yanlış daha. İşin garibi şu ki, tarih kay
naklarının bir çoğu Katerina nın Prut sul
hünde en büyük rolü oynadığında mütte
fiktir. Dr. Kurat, bu kaynakları çürütmek 
için : 'Rusların sulh istemesi lâzım geldi
ğini evvelâ söyliyen Safirov olduğu anla
şılmaktadır» diyor, ö y l e anlaşılsın, bundan 
ne çıkar ? Söylemek başka, büyük rol oy
namak başka şeylerdir. Zaten Dr. Kurat 
da, bu hususta yaptığı tenkidin ciddîliğine 
inanmamış olacak ki, «Katerina'nın rolü 
Çarı buna (barışa) ikna etmek, gayet şaş
kın bir halde bulunan Petro'yu teskin et
mek ve nihayet sadrazama ve diğer Türk 
ricaline hediyeler gönderilirken mücevhera
tını vermek ve Rus ordugâhındaki diğer 
zabit karılarından da kıymetli şeylerini 
toplamak olmuştur» satırlariyle Katerina'
nın büyük rolünü belirtmeğe kalkışmıştır. 
O halde esas itibariyle yanlış nerde kalı-
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yor? Katerina bu barışın yapılmasında en 
büyük rolü oynamamış ise kim oynamıştır? 
Tenkitten bunu anlamak bir türlü müm
kün olamıyor. 

Baltacı'yı barışa sevkeden âmiller. 

10. Dr. Kurat, Baltacı Mehmet Paşa' 
yi, barış yapmıya sevkeden neticesiz taar
ruzların iki olmadığını ileri sürerek «ev
velâ neticesiz kalan taarruzlar iki değil 
dörttür» diyor. Farz edelim ki dedikleri 
gibi iki değil de dörttür. Bu hangi tarihî 
hakikati altüst eder ? Sonra yeniçerilerin 
yeni bir taarruza istekli olmadıkları husu
sunda birçok itirazlar yapıyor ve diyor ki: 
«Baltacı Mehmet Paşa'yı sulh akdine sev
keden âmiller büsbütün başkadır. Burada 
mevzuumuzun dışında kaldığından bunlara 
temas etmiyeceğiz». 

Dr. Kurat'a, bu ifadesinden dolayı 
teşekkür borçluyuz. Sayın Kurat, bizim 
ileri sürdüğümüz sulh âmillerini tenkit et
meyi mevzu sayıyor, fakat kendince malûm 
olan sulh âmillerini mevzu dışında görüyor 
ve bunlara temas etmiyor. 

Bir defa daha kendimizi izahı güç bir 
düşünce karşısında görüyoruz ve ne diye
ceğimizi bilmiyoruz. 

Dr. Kurat, Prut sulhunun 21 Temmuz
da değil, 23 Temmuzda imzalandığı üze
rinde de duruyor. Yine iki günlük fark 
bahis mevzuudur. Yukarıda da işaret etti
ğimiz gibi bu farkın hicrî tarihlerin milâdî 
tarihe çevrilmesinden ileri geldiğine şüphe 
yoktur. 

Hammer tarihinin yukarıda işaret edi
len cildinin 240 ncı sahifesinde 22 Tem
muzda imzalandığı gösterilmiştir. Bazı kro
noloji kitapları da sulhun sadece imzalan
dığı 1711 senesini işaret etmekle iktifa 
etmişlerdir. 

Sayın Dr. Kurat, bir iki günlük farklı 
tarihler üzerinde tenkit binası kurmıya 
çalışacağına, eserlerinde sekiz on senelik 
tarih hataları yapmamaya çalışsa idi daha 
iyi ederdi. Sayın Kurat'ın bu hatalarına 
kitaplarımız için yazdığı tenkitlere cevap 
verdikten sonra temas edeceğiz. 

Prut müsalâhasında Kırım Hanlığı 
ile ilgili kısım. 

11. Dr. Kurat, Prut muahedesi müna
sebetiyle kullandığımız «Rusya Kırım Han-

lığı'nın ve Lehistan'ın dahilî işlerine mü
dahale etmiyecektir» hükmüne de temas 
ederek Prut muahedesinin metnini asla 
okumamış olduğumuzu ileri sürüyor ve di
yor k i : «Kırım Hanlığı ile Lehistan değil, 
Lehistan ile Kazaklar bahis mevzuudur» . 

Sayın Kurat ile bu husustaki ihtilâfı
mızı halledecek hükmün muahedenin esas 
hükmü olduğuna şüphe yoktur. Bu hüküm 
de şöyledir : « .. ve Lehlûya ve o n a t â b i 
o l a n Brabaş ve Potkaloya ve Kırım Hanı 
olan saadetlû Devlet Giray han hazretleri 
tarafına t â b i o l a n Kazaklara minba'd 
müdahale olunmayıp..» Bu metin de göste
riyor ki, bahis konusu olan Kazaklar, müs
takil olarak gösterilmemiştir. Ve Lehistan 
ile ilgileri dolayısiyle de metne girmemiş
tir; Sayın Kurat'ın sandığının aksine ola
rak «Kırım Hanı olan saadetlû Devlet Giray 
hazretleri tarafına tâbi» suretindedir. 

Şimdi bu ifadeye göre, Prut muahe
desinin metnini kimin okumuş olup olma
dığı, veya okuduktan sonra, ihtilaflı nok
tayı kimin daha doğru anlamış olup ol
madığı kendiliğinden meydana çıkmak
tadır. 

' 12. Sayın Dr. Kurat, tenkidinin 12 
ncı maddesinde, Eflak ve Buğdan Beyleri 
hakkındaki bilgilerini anlatmaktadır. An
siklopedi ölçüsü gözönünde tutulmadan ve
rilen bu bilgileri tenkit ile alâkalı görme
diğimiz için şimdilik cevaplandırmağa lü
zum görmüyoruz. 

13. Bu maddede Dr. Kurat, Baltacı 
Mehmet Paşa'nın azli hakkında yazdığımız 
sebepleri reddediyor ve diyor ki: «Baltacı 
Mehmet Paşa'nın Ruslar tarafından aldatıl
mış olması, bilindiği gibi, Ahmet III 'ün, 
Baltacı Mehmet Paşa'nın bir isyan çıkar
masından şüpheye düşmesinden ve aynı 
zamanda Saray'daki nüfuzlu kimselerin 
« bilhassa Damat Silâhtar Ali Paşa'nın» 
entrikalarından ileri gelmiştir. Kırım Hanı 
Devlet Gerey ile XII. Karl'ın şikâyetleri ve 
propagandaları da Baltacı Mehmet Paşanın 
mevkiini sarsmakta mühim bir âmil olduğu 
muhakkaktır». 

Akdes Kurat'ın azil keyfiyetini izah 
etmek için ileri sürdüğü bu sebeplere mu
kabil biz de, yazımızda evvelâ şenlikler 
ile tes'it edilen Prut müsalâhasının, sonra
dan Baltacı'nın bir: ihaneti eseri gibi gös-
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terildiğini; bunda Demirbaş Şarl'ın Baltacı 
aleyhinde yaptığı propagandaların tesiri de 
bulunduğunu belirterek, Baltacı Mehmet 
Paşa ile Katerina münasebeti etrafında 
örülen mübalâğalı efsanevî hikâyeler tesi
riyle sadrazam gözden düşerek azil ve 
nefyedildi, demişiz. Baltacının azlinde, 
sayın Kurat'ın ileri sürdüğü mefruz isyan 
meselesinden daha çok Prut müsalâhasiyîe 
Katarina'nın bu müsalâhada oynadığı ro
lün âmil olduğuna, Netayicülvukuat'ın cilt 
3 sehife 21 de, şu satırları bizi inan
dırmaktadır : «Damat Ali Paşa, Şeyhül
islâm Efendi ile Darüssaade Ağasını dahi 
efkârına celbederek huzur-ı hümâyunda 
fasl u mezemmet etmeğe ve Rusya impara
toru bu derece mağlûp olmuşken salıver
mesi İmparatoriçenin hafiyyen takdim et
tiği mücevherat ve emvali bipayanın se-
meresidir demeğe başladılar.» Sayın Kurat, 
tenkidini yaparken sade Silâhtar Ali Pa-
şa'nın entrikalarından bahsetmekte, Neta-
yicülvukuat ise bu entrikaların mahiyetini 
açıklamaktadır. Bu durum karşısında biz, 
AkdesNimet'in, Baltacı'nın azli hakkında 
ileri sürdüğü müphem âmiller yerine Neta
yicülvukuat'ın açık izahını kabul etmekle 
hata mı işlemiş oluyoruz ? 

14. Dr. Kurat, bu maddede XII. 
Şarl'ın Dimetoka'ya götürülmesi hakkın-, 
daki ifademize karşı : «XII. Karl'ın De-
metoka'ya getirilip hapsedildiği söyleni
yor ki, hakikate uygun değildir. İsveç 
Kiralı habsedilmiş değildir, sadece ken
dine gösterilen yerde ikamete mecbur 
edilmiştir.» 

Bu meselede de hakikatin anlaşılması 
için şu açıklamayı yapmak zarureti vardır: 

Bender'de bulunan İsveç Kiralına 
memleketine dönmesi tebliğ ediliyor. 
Kıral gitmemek hususunda ayak diriyor, 
hattâ mukavemete bile kalkışıyor. Bu
nun üzerine cebir kullanılıyor ve neti
cede Kıral'ın Bender'de oturması mah
zurlu görüldüğünden Dimetoka'ya zorla 
götürülmesi karar altına alınıyor. XII. 
Şarl'ın Bender'deki bu mücadelesini «XII. 
Karl'ın Türkiye'de kalışı ve bu sıralarda 
Osmanlı İmparatorluğu» isimli kitabında 
anlatan Dr. Kurat, 635 inci sahifede di
yor ki : «Kalabalıktan sonra Kıral Türk
lerin elinde bir e s i r v a z i y e t i n e 

düştü. Bununla XII. Karl'ın Türkiye'deki 
hayatının faal olan ilk devri sona erdi. 
Bundan böyle Türkiye'den gidinceye kadar 
ikinci pasif devri başlamış oldu.» 

İşte bizim Dimetoka'ya hapsedildiğini 
söylediğimiz Kıral, sayın Kurat' ın bu sa-
tırlariyle Türkler'in elinde esir vaziyetine 
düştüğünü ifade ettiği kıraldır. 

15. Dr. Kurat, XII. Şarl'ın Dimeto-
ka'da habsedilişi hadisesinin halkta uyan
dırmış olduğu kötü intibaı anlatmak için 
yazdığımız bir cümleye de : «Hangi halk
tan bahsediliyor. Bu sıralarda halkın gö
rüşü fazla hesaba katılmazdı. Kalabalı
ğın iç yüzü başkadır..» demektedir.,Bu 
satırlarda geçen Kalabalıkın iç ve dış yüzü 
ne olursa olsun, halkın her zaman hesaba 
katılan görüşleri olmuştur. Bu hususta 
sayın Kurat'ın düşüncesi üzerinde fazla 
durmak niyetinde değiliz. 

16. Dr. Kurat, Şeyhülislâm Abdul
lah Efendi ile Sadrazam Süleyman Pa
şanın azilleri için yazdıklarımızı kabul 
etmiyerek: «halkın hoş görmediği bir 
harekette bulundukları için değil «sui-
tedbir» de bulunmalarından ileri gelmiş
tir. İşin iç yüzünde birtakım siyasî en
trikalar ve. dalavereler vardır» ifadeliyle 
bu azilleri açıkladığına kanidir. Halbuki 
bu şekildeki ifadesi malûmu meçhulle 
ifadeden başka nedir? « Suited bir » 
"entrika,, "dalavere,, bunlarla tarih 
olayları izah edilebilir mi Halkın hoş 
görmediği bir hareket de suitedbir sa
yılmaz mı ?. 

Sonra mevcut tarih kayıtlarına ne 
diyeceğiz ? Sayın Dr. Kurat, bu husus
ta Netayicülvukuat'ın "İsveç Kiralının azi
meti kendisine tebliğ olundukta mümane-
at etmekle ve bu hali ile Bender'de ika
meti dahi devletin işine elvermemekle 
cebren kaldırılıp Dimetoka'ya götürüldü. 
Lâkin Kiralı müşarünileyh hakkında ihti
yar olunan muamele-i bâride şân-ı salta-
nat-ı seniyeye gayri lâyık idügü c-ihetiyle 
muteriz-i enam olduğundan bu işe sebep 
olan Sadrazam ve Şeyhülislâm, Kırım 
Hanı azlolunarak ilh..» (Netayicülvukuat, 
C. 3, S. 22). 

17. Sayın Kurat, tenkidinin 17 nci 
maddesini evvelki maddelerin plânçosuna 
tahsis etmekte ve şöyle demektedir: 
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"buraya kadar saydığımız bu fahiş ha
talardan anachronisme ve yanlış görüşler
den maada bu maddedin kalan kıs
mında da bir çok yanlışlar mevcuttur,,. 

Maddenin geri kalan kısmındaki ha
taları bir tarafa bırakarak, bundan önce 
sayın Dr. Kurat'ın fahiş bata, "anachronis
me,, ve yanlış görüşler diye yazımızda bul
duğu şeyleri buraya naklederek cevapları
nı verdik. Bunlar hakkında hüküm çıkar
mayı okuyucularımıza bırakıyoruz. 

Şimdi maddenin geri kalan kısmı 
bakında sayın Kurat'ın tenkitlerini kendisi 
tarafından kullanılmış sıra ile cevaplan-
dırmıya çalışacağız. 

18. Dr. Kurat, Sultan Ahmet çeşmesi
nin tarihi hakkında yazdığımıza temas ede
rek, Ayasofya karşısında kendi ismini ta
şıyan ve bizzat tarihini yazdığı aç besmeley
le iç suyu Hanı Ahmede eyle dua mısraına 
da temas etmekten kendini alamıyor ve bu 
husustaki tenkidini şöyle yapıyor : "tarih 
4 rakamiyle eksik geldiği için Seyit Vehbi 
tarafından bir aç kelimesi konmakla ta
mamlanmıştır. Enver Ziya Karal, Lügati 
Naci'ye bile baksa idi (sahife 933) bu yanlışı
nı kolayca düzeltebilirdi.,, 

Aşağı yukarı otuz yıllık bir devri ihti
va eden bir ansiklopedi maddesine cümleler
den sonra kelimelerin de tarihine giderek 
sayın Kurat'ı memnun edemediğimize elbet
te müteessiriz. Ahmet III'ün ismini taşıyan 
çeşmesi için düşürülmüş sekiz kelimelik 
tarihinden «aç» kelimesinin Seyit Vehbi'ye, 
diğer yedi kelimenin de bizzat Padişaha ait 
olduğunu açıklamamış olmak, bir ansiklopedi 
yazısı için büyük kayıp teşkil etmez kana-
atındayız. Sayın Kurat, bu münasebetle 
Lügati Naci'den bahsediyor ki, bunun ciddî 
bir tenkid yazısında bulunmaması lâzımge-
len bir ifade olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Dr. Kurat, 19 ve 20 inci madde
leri 18 inci maddede olduğu gibi kelime 
oyunlarına tahsis etmiş ve ondan sonra da 
tenkidinin en azametli kısmı olan bibliyog
rafya ve kaynaklar kısmına gelmiştir. Bu 
kısım aynı zamanda netice mahiyetinde 
olduğu için numaralandırılmamıştır. Bibli
yografya ve kaynaklarımız için sayın Kurat 
aşağı yukarı iki sütunluk bir yazı yazmıştır. 
Tenkitleri için kabul etmiş olduğu usule 
sadık kalarak hükmünü başta vermektedir : 

« Enver Ziya Karal'ın yazısının en zayıf ve 
eksik taraflarından biri - elbette en mühim
ini- gösterdiği kaynak ve bibliyografya mal
zemesidir» demekte ve bu münasbetle : 

1. Bizim kütüphanelerimizdeki yazma
lardan, 2. Yabancı kütüphanelerindeki yaz
malardan 3. Bu yazmalar içinde kendi 
tarafından bastırılmakta olanlardan («Ah
met bin Mahmut'un mecmuasının yegâne 
nüshası Berlin kütüphanesinde bulunmak
tadır ve yakında tarafımızdan neşre
dilecektir. B. Enver Ziya Karal'ın bundan 
haberi olmayışı mazur görülürse de..») 4. Ya
bancı arşivlerindeki malzemeden, 5. 1938 de 
bizim Paris'e arşivlerde tetkikat için git
miş olmamızdan, 6. Türkiye'de bulun
muş olan elçilerin hatıratından, 7. Ken
dilerinin gidip görmüş olduğu İsveç ar
şivlerindeki gayri matbu malzemeden tel
mih yollu ifadelerle yine kendilerinin Av
rupa arşivlerinde araştırmalarda bulundu
ğundan "Avrupa memleketlerindeki arşiv 
malzemesini tanımak için bizzat oralarda 
araştırmalarda bulunmak icap ettiğinden, 
B. Enver Ziya Karal'ı bu hususta mazur 
görmekle beraber ilh.. „ ve nihayet tek
rar, bizim arşivlerimizdeki vesikalardan 
bahsetmektedir. 

Bibliyografyaya ait bu âlimane ve 
vâkıfane tenkidin neticesi şöyledir: «En
ver Ziya Karal tarafından yazılan Ah
met III maddesinin yedi sütun tuttuğu 
halde bu kadar yanlışları ve eksik bib
liyografyayı ihtiva ettiğini nazari itibare 
alırsak Encyclopedie de l'İslam'ın bu mad
desinin ya olduğu gibi tercüme edilmesi 
veya daha salâhiyettar başka bir zat» 
yazdırılması icap ederdi..,,. 

Sayın Dr. Kurat'ın aynen tercüme 
edilmesini tavsiye ettiği Ahmet IH mad
desi Encyclopedie de I İslam'da aşağı yu
karı birbuçuk sütun tutmaktadır. Madde
nin müellifi de Cl. Huart'dır. Zaten bizde 
maddemiz için bu yazıdan istifade ettik. 
Sayın Dr. Kurat, bu maddenin ne fran-
sızca, ne almanca, ne de İngilizcesini gör
memiş olacak ki, bizim yazımızı baştan 
başa hatalarla dolu olarak kabul ettiği 
halde onun aynen tercümesini tavsiye edi
yor. Sayın Kurat'ın tenkitleri meydanda
dır. Yazımızın hangi noktasında, aynen ter
cüme edilmesini tavsiye ettiği maddeye 
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nazaran tenakuz, anachronisme ve yanlış 

görüşler vardır ? Bütün tenkit boyunca 

bir defa olsun böyle bir şey işaret etme

miştir. Hele bibliyografya maddesine ge

lince, İslâm Ansiklopedisindeki Ahmet III 

maddesinin bibliyografyasını bilse, sayın 

Kurat hakkımızdaki bu tenkitlerden pişi-

man olur. C. Huart , bibliyografya olarak 

sadece Hammer Tarihini, Gülşeni Maarif 

ve Netayicülvukuat' ı gösteriyor. Biz bunun 

birkaç mislini gösterdik. Cl. Huar t , belki 

Dr. Kurat ' tan daha büyük âlim değildir. 

Ama Dr. Kurat kadar tarih usulüne vâ

kıftır. Avrupalı olduğu için de Avrupa ki

taplık ve arşivlerini' kendileri kadar bilir. 

Niye acaba bu zat Ahmet III maddesin

den faydalanarak sayın Kurat gibi Avru

pa kütüphaneleriyle arşivleri hakkında mev

cut bilgisini sayıp dökmüyor ? Or taya 

mevzûla ilgili olmıyan birtakım bilgiler 

atmak suretiyle tenkit yapan insan, an

cak kendini aldatabilir. 

Sayın Kurat, tenkitlerinin sonunu, İs

lâm Ansiklopedisi tahrir heyetine ateşin 

ve hissi bir hitapla bitirmek lüzumunu 

duymuştur. Bu Ansiklopedinin muhterem 

redaksiyon heyeti e lbette bu hitabı duy

muştur. Biz «baştan aşağı eksik, yanlış, 

fahiş hata ve yanlış görüşler» gibi indî 

hükümlerle çürütülmek istenen yazımıza 

cevaplarımızı verdik. Onları da aynı re

daksiyon heyeti görecek ve hükmünü vere

cektir. Bu hükmü daha önce okuyucuları

mız da verebileceklerdir. 

Eğer bu hüküm, sayın Prof. Dr. Ak-

des Nimet Kurat ' ın aleyhinde tecelli 

ederse, şimdiden kendisini teselli etmekle 

meslekdaşlık vazifemizi yaptığımıza kaniiz. 

ENVER ZİYA KARAL 

Tarih Profesörü 

R u s y a Tarih i . B a ş l a n g ı ç t a n 
1 9 1 7 ' y e k a d a r . Prof. Dr. Akdeş Nimet 

Kurat; Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. 

Dünya tarihi serisinden XIII. Ankara 1948, 

537 SS, Fiyat ı 770. Kuruş. 

Bu eserin gayesi, Rusya tarihinin si

yasi, etnik, sosyal, ekonomik ve kültürel 

gelişmesinin esas hat lar ını aydınlat

mak ve tasvir etmektir . Dünya Ta

rihinin icabettirdigi çerçeve içerisinde 

kalınarak, sayılan problemlerin derinleş

tirilmesine imkân bulunmamakla beraber, 

sırası geldikçe Rusya Tarihinin, devir de

vir ön safhada duran olaylarına daha geniş 

bir yer verilmiştir. Şimdiye kadar, yazılan 

Rusya Tarib'lerinin çoğu, rus tarihçileri 

veya russofil Avrupalı ' lar taraf ından kale

me alınmakla - objektif eser olarak sayıla

mazlardı ; hele Rusya'da muhtelif Türk ka

vimleri ve Devletlerinin yapageldikleri te

sirler bahsi tatminkâr olmaktan uzaktı. Bu 

eserde işte o cihetler bilhassa nazarı iti

bar e alınmıştır. Moskova Knezliğinin bir 

Millî Rus Devleti haline gelmesi ve sonra

ları Rusya İmparatorluğuna yükselmesi için 

gereken merhaleler de gösterilmeğe çalış

ılmıştır, Büyük Petro 'dan itibaren hızla ge

lişen Rusya'nın Avrupalılaşma hareket i ve 

bununla muvazi olarak yürüyen Rus Emper

yalizmi bahisleri - modern Rusyayı hazırla

yan en büyük amiller teşkil etmekle • Rus

ya tarihinin bu kısımları üzerinde ayrıca 

durulmuştur. XIX. yüzyıl içinde Rusya'da 

müşahede ettiğimiz administratif, ekono

mik ve sosyal gelişmeler - bugünkü Rus

yayı anlıyabilmek için en lüzumlu bahis

lerden biridir; bu olaylara eserin imkân 

nisbetinde yer ayrı lmağa çalışılmıştır. Bil. 

hassa Rusya'da Sosyalist fikirlerin ve faa

liyetin yayılması üzerinde durulmakla - bu 

günkü Rusya'nın hangi tarihî şar t lar için

de meydana geldiği anlatılmak istenmiştir, 

Diğer y a n d a n : Rusya'nın, tar ihinde, 

diştan maruz kaldığı büyük tehlikeler, is-

ti lâler ve Ruslar ' ın Vatan savaşları da 

(1610 - 1613 Leh istilâsı) (1812 Napolyon 

seferi) fazla yer kaplamaktadır . Fakat , 

Rusya tarihinin adeta bir kronik hastal ık 

haline gelen Rus - Türk Savaşları bahis

leri kısa geçilmiştir ; bunların ancak Rus 

yayılış siyasetinin icabları olduğu üzerinde 

durulmuştur. Çünkü bu bahisler serinin 

Osmanlı imparatorluğu kitaplarında tafsi-

lâtiyle yazılacaktır. Rus Emperyalizminin 

bilhassa Sibirya, Türkistan ve Kafkaslar 'da 

Türk illeri hesabına gelişmiş olduğu tebarüz 

ettirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı başlan

gıcında Rusya - Türkiye münasebetleri 

anlatıl ırken maalesef şöyle bir yanlış mey

dana ge lmişt i r : 5 Ağustos 1914 de Talât ve 

Enver Paşaların Rusya ile bir anlaşmaya 

varmak istedikleri veya ister gibi görün-
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dükleri olayı münasebetiyle yazılan son 
cümle- banan üzerine Türkiye ile Almanya 
arasında 2 Ağustoş tarihinde, bir gizli 
anlaşma imzalandı- yerine: Bunun üzerine 
Türkiye ile Almanya arasında 2 Ağustos 
tarihinde imzalanan gizli bir anlaşmanın 
tatbikine karar verildi olmalıdır. Bundan 
başka gözden kaçan bazı diğer yanlışlar 
da vardır; bunların ikinci tabıda düzeltil
mesine çalışılacaktır. 

Rusya'yı ve Tarihini daha iyi tanıta
bilmek maksadıyle İlim ve Kültür sahasına 
ayrı bir bahis ayırmayı faydalı bulduk ; 

, bu bahsin birçok bakımdan faydalı olaca
ğını sanıyoruz; çünkü Rusya, bazen haksız 

olarak iddia edildiği gibi, ancak Oktober-
Bolşevik İnkilâbından sonra «Medeni» bir 
memleket olmağa başlamış değildir. Türk 
okuyucularına sunmak cesaretinde bulun
duğumuz R u s y a T a r i h i'nin her cihetle 
mükemmel olmadığını bildiğimiz halde, hali 
hazırda bu sahada görülen ihtiyacı kısmen 
olsa dahi karşılayabilirse — eserin yazıl-
masındaki amaç elde edilmiş olacaktır. 
Yazılacak olan ilmî tenkitler ve mülâha
zaların — eserin ikinci tab'ının daha iyi bir 
şekilde çıkmasını teminedeceği veçhile, her 
bakımdan faydalı olacağı muhakkaktır. 

Dr. AKDES NİMET KURAT 
Tarih Profesörü 
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Ankara Üniversitesi III. ders 
yılı açıl ış töreni 

Ankara Üniversitesi III. ders 
yılı 21. X. 948 perşembe günü bir 
törenle açılmıştır. Sayın Cumhur
başkanı İsmet İnönü yanlarında 
Millî Eğitim Bakam Tahsin Bangu-
oğlu olduğu halde bu töreni şeref-
lendirmişlerdir. 

Törene Rektör Prof. E Ziya 
Karal'ın açış söylevi ile başlanmış 
ve Ziraat Fakültesi profesörlerinden 
K. Ömer Çağlar "Suyun milletler 
üzerinde tesiri,, konusunda ilk der
sini vermiştir. Bundan sonra biri 
bu yıl Üniversite'den mezun olmuş, 
diğeri yeni kaydedilmiş iki genç 
konuşarak tören son bulmuştur. 

Kültepe kazısı 

Fakültemiz doçentlerinden Dr. 
Tahsin Özgüç'le Dr. Nimet Özgüç 
yanlarında üç talebeleri olduğu 
halde, Temmuz ortalarından Ekim 
ortalarına kadar Anadolu ' nun 
ünlü eski şehirlerinden Kaniş (bu
günkü Kültepe) yanındaki kolo-
nistler mahallesinde Tarih Kurumu 
adına yaptıkları kazıda birçok ar
keolojik mühim buluntularla bil
hassa sayıları 1500 ü bulan çivi 
yazılı vesikalar meydana çıkar
mışlardır. 

İzmir Bayraklı kazısı 

Eski İzmir şehrini meydana 
çıkarmak üzere Bayraklı'da Fakül

temize bağlı Batı Anadolu Arkeo
loji İstasyonu ile Atina'daki İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü'nün ortaklaşa 
yaptığı kazı, bu yıl 1/6/1948 tari
hinden 15/7/948 tarihine kadar bir 
buçuk ay devam etmiştir. 

Kazıyı Atina'daki İngiliz Ar
keoloji Enstitüsü adına John Cook 
ile J. Brock ve Fakülte adına da 
Ekrem Akurgal idare etmişlerdir. 
Ayrıca İngiliz ve Türk talebeleri 
de bu kazıya katılmış ve faydalı 
çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Bu yıl açılan yarmalarda M.ö. 
9. , 8. ve 7. yüzyıllara ait tabaka
lar tesbit edilmiş ve şimdiye kadar 
Batı Anadolu'nun mimarlık, hey-
keltraşlık ve resim san'atı bakı
mından henüz karanlık olan arkaik 
devri aydınlatılmıştır. Bu devre 
ait neticeler yönünden İzmir kazısı 
bu güne kadar Batı Anadolu'da 
yapılan kazıların daha şimdiden 
en önemlisi olmuştur. Ayrıca geç 
bronz çağa ait prehistorik kalıntı
lar da kayde değecek önemdedir
ler. Bunların dışında eski İzmir 
mezar âbidelerinin tarihlenmesi ba
kımından kesin bilgi edinilmiş ol
ması esaslı bir kazanç olmuştur. 

Edebiyat alanında dünyanın en 
kıymetli eserlerini veren Ionia böl
gesinin bu en başta gelen şehrinin o 
zamanki durumunu vazıh bir şekilde 
ortaya çıkarmak üzere kazılara önü
müzdeki yıl devam edilecektir. Bu 
yıla ait bilimsel rapor Doç. Dr. Ek-
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rem Akurgal tarafından hazırlan
makta olup Dergi'mizde yakında 
yayımlanacaktır. 

Brüksel III. Milletlerarası An
tropolojik ve Etnolojik Bilim

ler Kongresi 'ne katı lan 
delegemiz 

Brüksel'de 15-23 Ağustos'ta, 
Serbest Brüksel Üniversite'sinde 
toplanan III. Milletlerarası Antropo
lojik ve Etnolojik Bilimler kongre
sine Ankara Üniversitesi adına Fa
kültemiz Antropoloji doçenti Dr. 
Muzaffer Şenyürek iştirak etmiş ve 
bu Kongre'de iki tebliğ okumuştur. 
Büyük ilgi uyandıran bu tebliğle
rin başlıklarının Türkçe tercümele
ri aşağıdadır: 

1. Eski Anadolu halkında Tau-
radontisme (diş - özü çakurunun ge
lişmesi). 

2. Eski Anadolu halkında diş 

aşınması (Aşınma vasıtasiyle yaş 

tayini). 

Kongre azalarından Danimarka 
Odontoloji Kurumu başkanı Prof. 
Pedersen, 11 Eylûl'de Kopenhag'
da, Kurum'un 25. kuruluş yıl dö
nümü münasebetiyle yapılacak top
lantıda, bir konferans vermek üzere 
Dr. M. Şenyürek'i davet ederek ya
kın ilgi göstermiştir. 

Dr. M. Şenyürek, Brüksel'den 
Londra'ya geçerek orada toplan
makta olan Jeoloji kongresinde de 
hazır bulunmuştur. 

Paris'te top lanan Orientalist'-
ler Kongresi'ne katı lan Fa

kültemiz mensupları 

Paris'te 22 Temmuz'dan 1 
Ağustos'a kadar devam etmiş olan 

21 inci Orientalistler Kongresi'ne 
profesörler kurulu tarafından delege 
seçilen Rektör Prof. E. Ziya Karal, 
Prof Dr. A. Nimet Kurat ve Tarih 
Kurumu adına Fakültemiz doçent
lerinden Dr. O. Turan iştirak, et
mişlerdir. Kongre'de, Prof. Dr. A. 

N. Kurat; İbn Acşam al-Küfî'nin 
Kitabı Futüh al-Buldân-ı hakkında; 
Doç. Dr. O. Turan, Türkiye Sel
çuklularında Toprak hukuku ; Mirî 
topraklar ve hususî mülkiyet şekil
leri, adlı tebliğlerini okumuşlar, 
münakaşalara katılmışlardır. Kong
renin faaliyetine dair önümüzdeki 
sayılardan birinde, delegelerimizin 
raporları yayımlanacaktır. 

Milletlerarası Jeoloji 
Kogresine Fakülte'mizden 

katı lan de lege 

Londra'da 1 Eylül-19 Temmuz'-
da toplanan Milletlerarası Jeoloji 
Kongresi'ne Fakültemizden Jeoloji 
profesörü W. J. Mc. Callien katıl
mıştır. Profesör Mc. Callien, Kong
re'de "Sedimentation phenomena of 
the Cretaceous of the Black sea re-
gion betvveen Zonguldak and Ereğ
li,, adlı tebliğini okumuştur. Yakın 
ilgi uyandıran bu tebliğ ile beraber 
Kongre'de, Türkiye'ye ait başka 
önemli tebliğler yapılmıştır. 

Lizbon Milletlerarası Coğrafya 
Kongresine gidecek Fakültemiz 

deleges i 

Fakültemiz Coğrafya Profesörü 
Cemal Arif Alagöz, bu yaz Liz
bon'da toplanacak milletlerarası 
Coğrafya Kongresine iştirak etmek 
üzere delege seçilmiş, fakat kongre 
gelecek yıla bırakıldığı için seya
hatini tehir etmiştir. 
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Türkiye Jeoloji Kurumu'nun 

Üçüncü İlmi Toplantısı 

Bu toplantı 25, 26 ekim tarih
lerinde M. T. A. Enstitüsü ile Fa
kültemizin Coğrafya Seminerinde 
yapılmıştır. 25 Ekim toplantısı yal
nız idarî konulara tahsis edilmiş 
ve İdare Heyetinin Şubat 1949 Ge
nel toplantısına kadar vazifesine 
devam etmesi karar altına alın
mıştır. 

26 Ekim toplantısında dört 
ilmî tebliğ yapılmıştır. Sıra ile Do

çent İhsan Ketin, "Ergani-Eğil böl
gesinin jeolojisi,,, Dr. Necdet Ege-
ran, "Raman petrol sahasında jeo
lojik iki müşahede,,, Dr. Erwin 
Lahn; "Çıldır ve Hazapin golleri,,, 
Dr. Necip Tulun, "Silvan ve Hazro 
bölgesi jeolojisi,, hakkında konuş
muşlar ve konuşmaları faydalı mü
nakaşalara yol açmıştır. Tebliğler
den anlaşıldığına göre, bu seneki 
jeolojik çalışmaların başlıca hedefi 
memleketimizin petrol prospeksi-
yonudur. 

C. A. 

948 yılında memleketin çeşidli bölgelerinde ve yabancı 
memleketlerde yapılan toplu geziler. 

1948 yılı içinde bilhassa yaz tatilinden faydalanarak muhtelif bö
lümlere mensup talebeler, başlarında profesör veya doçentleri olduğu 
halde yurdun çeşitli bölgelerinde ve dışarıda araştırma ve öğretim 
gezileri yapmışlardır. Aşağıda talebelerin katıldığı bu toplu gezileri bir 
liste halinde veriyoruz: 

Geziye 
Bölüm Gezi Başkanı Gezi bölgesi Gezi Tar. katılanlar 

Felsefe Doç. H. R. Atademir- Arifiye, İstanbul. 10/30-11-948 24 kişi 

Doç. B. Z. Egemen 

Coğrafya Doç. F. Sanır Kastamonu ve çevresi 23/27-IV-948 27 kişi 

Coğrafya Doç. Dr. R. İzbırak Korumaz ve Erciyes 
dağlan Haziran 948 33 kişi 

Tarih Prof. Dr. B. S. Baykal Batı Anadolu ve İs
tanbul, Edirne Temmuz 948 33 kişi 

Coğrafya Doç. Dr. D. Bediz İtalya Ağustos 948 41 kişi 

Arkeoloji Doç. Dr. T. Özgüç Kültepe Temmuz 948 4 kişi 

Türk dili ve Prof. N. H. Onan İzmir ve İstanbul 

Edebiyatı bölgesi Eylül 948 27 kişi 

Teşekkür mürekkep değerli bir koleksiyonu 

Dış İşleri Bakanlığı Tercüme Fakültemiz Kütüphanesine armağan 

Bürosu mütercimlerinden ve Fakül- etmiştir. Gösterdiği ilgiden dolayı 

temizin eski mezunlarından Bay Şi- kendisine Dekanlıkça teşekkür edil-

nasi Siber, 65 kalemde 75 ciltten mistir. 
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Fakültemizin 1947-48 Ders yılı Ekim dönemi Mezunları 

Türk dili ve edebiyatı: 
Perran Cengiz 
Mukaddes Akçay 
Cavidan Özgütürk 
İhsan Akpolat 
Necla O1er 
Azize Topçuoğlu 
Sami Akalın 
Mine Altuğ 
Necla Çuhadaroğlu 

Tarih: 

Sabri Ekmekçioğlu 
Mevlût Oğuz 
Fuat Atasagun 
İhsan Karabatur 

Coğrafya: 

Mehmet Uğur 
Aliye Alpan 
Tarık Aralp 

Alman dili ve edebiyatı, 

Hasan Sevincan 

İngiliz dili ve edebiyatı: 

Bahriye Şarlı 
Sabri Akdeniz 

Servet Olcay 
Deniz Golem 
Serap Berker 
Nazmiye Alpman 
Şükran Gencer 
Perihan Somel 
Nükhet Üzel 

Fransız dili ve edebiyatı. 

Gülseren Berkel 
Lütfiye Deçteli 
Leylâ Ergenler 
İhsan Doğancı 

Arkeoloji: 

Sabahat Öğretmenoğlu 
Lâmia Çutay 
Saadet Onat 
Nezahat Seçkin 
Sevim Sarı 

Klâsik Şark Dilleri: 

Nekriman Olcay 

Felsefe: 

Serap Yalçın 

Osman Sıvacıoğlu 
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