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Kongrenin ilginç bir yan~~da Nice ~ehrinin do~u ucundaki bir deniz k~y~s~nda
kurulan Terra Ameta aç~k hava müzesinin gezilmesi olmu~ tur. Bu müze, zaman~m~zdan 400.000 y~l önce fil avc~l~~~~yapan insanlar~n b~ rakt~klar~~eserlerin bulundu~u
kaz~~yerinde kurulmas~~bak~m~ndan önem ta~~maktad~ r. Bu müzenin üstünde turistik bir otelin yükselmesi bu gibi yerlerden, turizm yönünden nas~l yararlan~ld~~~mn ba~ka bir örne~idir.

ULUSLARARASI GÜNEY- DO~U AVRUPA
ARA~TIRMALARI KURUMU YENIÇA~DA BALKANLAR
KOMISYONUNUN BÜKRE~~KOLLOKYUMU
UNESCO'nun maddi yard~m~~ile I - 7 Kas~m 1976 tarihleri aras~nda Bükre~'te
toplanan Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Kurumu'nun Yeniça~da Balkanlar
Komisyonu Kollokyumuna Türk Tarih Kurumu Ba~kan~, ayn~~zamanda bu komisyonun da ba~kan~~ olan Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Ord. Prof.
Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Afet man, Muhabir üyelerimizden ve D~~i~leri Bakanl~~~~daire ba~kan yard~mc~lar~ndan Bilal ~im~ir ile birlikte Ankara 'üniversitesi
Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin, Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Türk inkilâp Tarihi Enstitüsü asistanlar~ ndan Dr. Seçil Akgün kat~lm~~lard~r.
Say~n Karal'~ n bize verdi~i rapora göre, Komisyonun toplant~lar~~ 2 Kas~m
Sal~~ günü saat g,3o'da Akademi Külübü salonunda Prof. Karal'~n ba~kanl~~~nda,
onun bir aç~~~konu~mas~~ile ba~lam~~t~r. Toplant~da haz~ r bulunan Romanya Akademisi Ba~kan~~ilk sözü alarak komisyon çal~~malar~n~n Güney - Do~u Avrupa ülkeleri
için ta~~d~~~~önem üzerinde durarak komisyonu övmü~ tür.
~ kinci oturumda bilimsel bildirilerin okunmas~na ba~larum~t~ r. Bu oturumda
çe~itli ülkelerden 5 bilim adam~~bildiri sunmu~ tur. Ilk bildiriyi Türkiye'den Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin okumu~tur. Cin'in bildirisi
"1923 - 1933 y~llar~~ aras~ nda Türkiye'de toprak düzeni" ad~n~~ ta~~makta idi.
3 Kas~ m Çar~amba günü sabah oturumunda üç bildiri okunmu~tur. ~ lk bildiri
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'~ n "1923 - 1933 Y~llar~~aras~nda Türkiye'de Tar~m
Reformu" konusundaki bildirisi olmu~tur. Ö~leden sonra bu bildiriler üzerinde
görü~me ve tart~~ma yap~lm~~t~r.
4 Kas~m günü Bükre~ 'e 18o kilometre uzakl~ktaki Bra~ov kentine yap~lan
geziye ayr~lm~~t~ r.
5 Kas~m Cuma günü Titulesko'nun Enstitü haline getirilen evinde saat 9,30'da
toplan~lm~~t~r. Ba~kan Karal toplant~n~ n konusu olan 1919 - 1923 y~llar~~aras~ndaki
diplomatik ve politik belgelerin bir cilt halinde toplan~p bas~lmas~~ hakk~ndaki
bildirilerin sunulaca~~n~~söylemi~~ve ilk konu~may~~muhabir üyelerimizden Bilâl
~im~ir yapm~~t~ r. Daha sonra Yunan delegesi bu konudaki dü~üncelerini aç~klam~~~
ve ~u karara var~lm~~t~ r:
"1919 - 1923 y~llar~~aras~nda Güney - Do~u Avrupa uluslar~n~~ ilgilendiren
bar~~~andla~malar~~bir cilt halinde toplan~ p bas~lacakt~ r. Bu cildin ba~~na bir giri~~
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ile Versay Andla~mas~ndaki söz konusu andla~malarla ilgili pasajlar konacakt~r.
Cildin sonuna bir dizin, bir bibliyografya ve haritalar eklenecektir". Prof. Afet
Inan Lozan Andla~mas~~alt~na bir not konularak Montrö'ye at~fda bulunulmas~n~~
önermi~, bu öneri de uygun bulunmu~tur.
Bu andla~ malarla ilgili siyasal ve diplomatik belgeleri içine alan ikinci bir
cildin de haz~rlanmas~~kabul edilmi~ti.
Gelecek toplant~n~n May~s 1977 sonlar~nda Atina'da yap~lmas~ na ve bu
toplant~da ~u konular~n i~lenmesine karar verilmi~tir.
Iki Dünya Sava~~~aras~nda Güney - Do~u Avrupa memleketlerinde e~itim
ve bilimsel ara~t~rma fikir ve hareketleri.
Ayn~~sürede ve ayn~~ülkelerde edebiyat ve en geni~~anlamda sanat hareketleri.

SILIFKE DOLAYLARINDA YAPILAN ARASTIRMALAR
Kurumumuz üyelerinden Prof. Dr. Semavi Eyice dört ki~ilik bir ekiple birlikte
tarihleri aras~nda Silifke dolaylar~nda
ve Kurumdan ald~~~~yard~mla 2 -2 ~~Eylül 1976
arkeolojik ve tarihsel bir gezi yapm~~t~ r. Eyice'nin Türk Tarih Kurumuna verdi~i
rapora göre, Silifke kalesinde yap~ lan incelemelerden sonra Yenibahçe deresinin
bat~~taraf~ndaki tepelerde bulunan eski yerle~me yerlerinden Sinekkale, A~a~~~Dünya
Obru~u, yan~ndaki ören ile bir Bizans yap~s~~olan I~~kkale görülmü~tür. Sinekkale,
hakk~nda hiç bir ~ey bilinmeyen Anadolu Bizans kervansaray mimarisinin bir
örne~i olabilece~i gibi, feodal bir mesken olmas~~olana~~~da vard~r. I~~kkale ise kilisesi, nekropolü, ta~~dö~eli ana caddesi ve evleri ile tam bir yerle~me yeridir.
Yenibahçe köyüne hâkim do~u taraf~ndaki tepelerden biri üstünde olan ve
Takad~n olarak adland~ r~lan eski yerle~me yeri ile Yenibahçe deresi vadisine hâkim
bir yerde yap~lm~~~olup bu bo~az~~kontrol eden Büyük Kale de incelenen yerler
aras~ndad~r. En az üç yap~~devresi ve çok intizams~z bir biçime sahip olan Kalenin
plan~~ç~kar~lm~~t~r. Takad~n mahallesinin evleri aras~ ndaki nekropolün mezar an~tlar~~ile iki bazilika kal~nt~s~~üzerinde de çal~~~lm~~t~r. Daha güneyde Pasl~'da ise antik
ça~a ait büyük ve önemli bir yerle~menin izleri bulunmu~tur.
Yenibahçe Deresinin do~u taraf~ndaki Ovac~k köyünden daha do~uya gidilince
bir gözetleme kulesi (Hançerli Kule) ve antik ça~a ait ev kal~nt~lar~~ile mezarlar
bulunmaktad~r.
Bunlardan ba~ka Silifke'nin arkas~ndaki bölgede eski Diokaisaria ~ehrinin
yerinde bulunan Uzuncaburç ile antik Olba ~ehrinin kal~nt~lar~~da incelenmi~tir.
Silifke'nin do~usundaki k~y~ larda bulunan ve evvelce de üzerinde durulan
Akkale yap~lar toplulu~u da bu gezi s~ras~ nda incelenen yerlerden biridir.
Silifke'nin bat~~ taraf~ndaki k~y~larda yap~lan ara~t~rmalarda sadece iki yer
üzerinde durulmu~tur. Bunlardan biri antik Holmi ~ehri kal~nt~lar~~aras~nda bulunan
ve manast~r denilen bazilika harabesi ile yüksek bir tepe üstünde bulunan Tokrnar
Kalesi'dir.
Bunlardan ba~ka k~y~lardaki ~ss~z adalar da bu arada incelenmi~tir. Bu adalar~n
baz~lar~nda Roma devriyle Haçl~~Seferleri zaman~na rastlayan buluntular gürülmü~tur.
Bel/elen C. XLI, ~s

