MILLETLERARASI XII. ASSIRIYOLOJI KONGRESI
(Londra, 1-4 Temmuz 1963)
U. BAHADIR ALKIM
Milletleraras~~XII. Assiriyoloji Kongresi 1-4 Temmuz 1963
tarihleri aras~nda Londra'da Londra üniversitesine ba~l~~ "Do~u ve
Afrika Tetkikleri" Okulunda topland~. Mernleketimizden ba~ka
Amerika Birle~ik Devletleri, Avusturya, Bat~~Almanya, Belçika, Büyük Britanya, Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ~rak, Israil, Italya, Lübnan, Papahk Enstitüsü (Roma), Suriye
ve Yugoslavya'dan gelen delege ve üyelerin say~s~~ ~~7o'i bulmakta idi.
Memleketimizi Kongrede Prof. Dr. Tahsin özgüç (Türk Tarih
Kurumu mümessili), Prof. Dr. Nimet Cozgüç (Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi mümessili) ve Prof. Dr. U. Bahad~r
Alk~m (Türk Tarih Kurumu, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Istanbul Robert Kolej yüksek k~s~m mümessili) temsil etmekte
idiler.
Kongrenin Te~kilat Komitesi a~a~~daki zevattan mürekkep bulunuyordu : Prof. C. J. Gadd (Ba~kan), Dr. R. D. Barnett, Dr. O. R.
Gurney, Mrs. M. Hackforth-Jones, Mrs. J. V. Kinnier Wilson, Prof.
Seton Lloyd, Prof. M. E. M. Mallowan, Dr. E. Sollberger ve Prof.
D. J. Wisernan (Sekreter). Büyük bir düzen içinde Kongreyi yöneten
Te~kilat Komitesindeki meslekda~lar~m~z~~tebrik etmeyi ve kendilerine
içten te~ekkürlerimizi sunmay~~zevkli bir borç saymaktay~z.
Toplant~lar~n~n hepsini genel oturum halinde yapan Kongrenin
genel konusunu "Warfare in the Ancient Near East" (=Eski Yak~nDo~u'da sava~~usûlü) te~kil etmekte idi. Çok hararetli ve verimli bilimsel tart~~malara sahne olan oturumlarda 24 bildiri okundu. A~a~~daki sat~rlarda, aç~l~~, oturumlar, milletleraras~~ i~birli~i toplant~s~,
kapan~~, sergiler, kabul resimleri ve geziler olmak üzere Kongre çal~~malar~n~~yedi ayr~mda özetlemeye çal~~aca~~m :
I. AÇILI~~
Kongre ~~ Temmuz 1963 Pazartesi günü saat ~ o'da Te~kilat
Komitesi Ba~kan~~ Prof. C. J. Gadd tarafindan aç~ld~. Delege ve üye-
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lere "Ho~~geldiniz" diyen Prof. Gadd, Kongrenin geleneksel ba~kan~~
olan Prof. G. Dossin (Lige) 'in rahats~z oldu~undan gelememi~~oldu~unu söyliyerek onun yerine Prof. Dr. R. Labat (Paris)'in aç~l~~~
konu~mas~n~~yapaca~~n~~bildirdi. Prof. Labat, veciz söylevinde, toplant~ya kat~lanlar~n ço~unlu~unu genç Assiriyologlann te~kil etmesinden dolay~~duydu~u memnunlu~u belirtti ve XI. toplant~~ ile XII.
toplant~~aras~nda vefat etmi~~olan Prof. Dr. Julius Levwy, Dr. G.
Goossens, Prof. Dr. van der Meer, Dr. Naci el-Asil, Prof. Dr. V. Christian ve Prof. Dr. Margarete Falkner'in hât~ralar~m tâziz için kongresistleri bir kaç dakikal~k süküta davet etti. Bu de~erli meslekta~lar~n
kayb~, üyeleri büyük bir üzüntüye sevketmi~~bulunmakta idi. R.
Labat'~n konu~mas~ndan sonra aç~l~~~toplant~s~na nihayet verrildi.
II. OTURUMLAR
BIRINCI OTURUM (~ . Temmuz. 1963, saat ~~1.3o-12.45, oturum ba~kan~~ : R. Labat) : "La guerre au temps de la premi&e dyn~zstie
babylonienne" (=Birinci Babil hânedaru zaman~nda sava~) ba~l~kl~~
ilk bildirinin G. D ossin taraf~ndan okunaca~~~programda yaz~l~~
bulunmakta idi. Ancak rahats~zl~~~~yüzünden G. D ossi n Kongreye
gelemedi~i ve bildirisinin yaz~l~~metnini de göndermedi~i için s~ra
ondan sonraki Prof. Dr. K. Bittel'in (Berlin) tebli~ine geldi. I~lerinin
çoklu~u dolay~siyle Londra'ya gelme imkkum bularruyan K. Bit t e l'in bildirisi Prof. Dr. H. Otten (Marburg/Lahn) taraf~ndan okundu.
Projeksiyonlu ve çok ilginç olan bu bildirisinde Bittel, Bo~azköy
(Ijattu§a-) kaz~ laruun bilhassa son iki döneminde meydana ç~km~~~
olan arkeolojik ve filolojik buluntular~ n önemini belirtmekte idi. Bu
bildiride Bo~azköy kaz~ lan "Büyükkale'de" ve "yamaçtaki evde"
olmak üzere iki bölümde özetleniyordu. Büyükkale'deki kaz~da:
üç safhal~~(la, Ib, Ic) I. kat~n, II. kat~n, iki safhal~~ (Ma, IIIb) III.
kat~n ve dört saihal~~(IVa, IVb, IVc, IVd) IV. kat~n karaktenstik
buluntular~~aç~ klanmakta, Büyükkale'nin Hitit devrine ait sürlarm~n
tamamiyle aç~lm~~~oldu~u belirtilmekte ve askeri mimarl~k ~u suretle
tesbit edilmekte idi: IVa ve IVb'de: potern; IIIc-IIIb (takr. M. ö.
1280) ile Ma (takr. M. ö. ~ 200)'da: onar~ m; Ib'de: yeni bir sür
in~as~ ; Ia'da: kaplar~n ilâvesi. Bundan ba~ ka, Büyükkale'de 118
çiviyaz~l~~tabletin bulundu~u, bunlar aras~nda Bentefina'run bir vesikas~n~n da mevcut oldu~u aç~ klanmakta idi. Büyükkale'nin bat~~ete-
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kmdeki "Haus am Abhang" (=yamaçtaki ev)'e gelince: burada
411 tabletin meydana ç~kar~ld~~~~ve bunlar~n KBo XIII'de yaymlanaeaklar~~bildiriliyordu.
1907 y~l~ndaki Th. Makridy kaz~s~na ait toprak y~~~n~n da son
dönem çal~~malar~nda ara~t~r~ld~~~~ve bu toprak atma yerinde 2000'e
yak~t tabletin ele geçmi~~oldu~u ayr~ca tebli~de belirtildi. Prof. Otten'in beyan~na göre bu tabletlerin dörtte üçünün gözden geçirildi~i ve
bunlar aras~nda a~a~~daki konulara ait olanlarm~n bulundu~u anla~~lmakta idi. Madduwattal metni (4 adet), Kizzuwatna ile ilgili metin
(5 adet), Hitit kanunu ile ilgili metin (4 adet), Kumarbi efsanesi ile
ilgili metin (t o adet), Gilgamel eposu ile ilgili metin (3 adet). MakriCy'nin, o zamanlar bu tabletleri Bo~azköy'ün hangi kesiminde
bulmu~~oldu~unun tesbitine imkân has~l olamad~~~~ayr~ca aç~kland~.
~ KINCI OTURUM (t Temmuz 1963 Pazartesi, saat 14-17,
ott.rum ba~kan~~: A. Falkenstein) :
Birinci bildiri: W. von S o de n (Münster/Westf.), "Die Assyrer
ulu' der Krieg" (=Assurlular ve sava~) : Prof. von Soden, genel olarak,
kronolojik s~raya göre, Assur ordu sistemini ve sava~~usülünü, bu
alanda önce yap~lm~~~olan ara~t~rmalar~~da özetliyerek ele ald~. Mitanni devletinin ortadan kalkmas~n~~müteakip, ilk Assur sava~~sisteminin daha ziyade savunma esas~na dayand~~~n~, Salinanasar I
(M. ö. 1274 - 1244)'den sonra Assur akidesinin sava~a hak veren bir
ideolojiyi gösterdi~ini, ancak sistematik bir fetih siyasetinin daha
sonraki ça~larda görüldü~ünü aç~klad~~ve Assurlularm büyük ba~ar~lar~n~n yaln~z askeri sahada de~il, ayni zamanda, k~ral~n haz~r bulunmad~~~~zamanlarda da yürütülebilen sevki idarede aranmas~~
gerekti~ini ilâve etti.
~kinci bildiri: H. W. F. S aggs (Londra), "Assyrian Warfare
in the Sargonid Period" (=Sargon ça~~nda Assur sava~~sistemi) :
Dr. Saggs, daha önce W. Manitius tarafindan ele al~nan bu konuyu
yeniden i~liyerek özetledi. Assur ordusunun kurulu~undan, daimi bir
ordunun birliklerinden, sava~~mevsiminden, Assur ordusunun ilerleyi~~gücünden ve yürüyü~~nizam~ndan bahsederek Assur sava~~sisteminin politik yönüne geçti ve siyaset unsuru olarak Assurlular~n yapt~klar~~i~kence metodunu ele ald~. Assurlularm, giri~tikleri sava~larda
ülke geni~letme amaçlar~n~n yegâne gâye olmad~~~m belirterek Assur
sava~~sisteminin taktik yönlerini aç~klad~.
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Konferansç~n~ n konu~mas~n~~müteakip söz alan H. Otten, Ass~~rlulara maledilen sava~~usûlünün asl~ nda Hurlara maledilmesi gerekti~ini ileri sürdü. S. N. Kramer (Philadelphia), Assurlular~n esirlerin
gözlerini kör ettiklerini, Sumerlilerin ise kulaklar~n~~kopard~klanru
aç~klad~ . E. Porada (New-York), vücut z~rh~run Nuzi'de mevcut
oldu~unu, ok uçlar~n~ n ise Eski Bronz Ça~~~sonunda görüldtgünü
aç~klad~ . I. J. Gelb, (Chicago), Assurlularda daimi ordunun varl~~~na inanmad~~~n~~beyan etti. A. Falkenstain ise, Eski Ahit'de tüccar
bir kavim olarak gösterilen Assurlular~n, ekonomik ~artlar alt~nda da
sava~~yap~p yapmad~klar~n~~konferansç~ya sordu.
Üçüncü bildiri: Y. Yadin (Kudüs), "The Assyrian War-Madine
and the For4fications of Palestine" (=Assur sava~~makinesi ve Filisn
kaleleri): Bu çok enteresan ve projeksiyonlu konu~mas~nda Prof. Dr.
Yadin, Hazor, Gezer ve Megiddo'daki Salomon (=Süleyman) devri
(tak~-. M. ö. X. yüzy~l ortas~) ~ehir kap~lar~n~ n birbirine benzediklerni,
arkeolojik ara~t~ rmalar sonucunda meydana ç~km~~~olan bu kap~~ ir~alar~n~ n Tevrat'taki kay~tlara uydu~unu ve bahis konusu olan bu
yerlerde tek bir tahkirnat sisteminin mevcut oldu~unu aç~klad~.

ÜÇÜNCÜ OTURUM (2 Temmuz 1963 Sal~, saat 9.30-12.45
oturum ba~kan~~: J. Klima (Prague) :
Birinci bildiri: A. Goetze (New Haven), "Warfare in Ancient
Asia Minor" (=Eski Küçük Asya'da sava~~usûlü) : Mazereti dolay~siyle Kongreye gelme imkân~n~~bulam~ yan Prof. Goetze'nin bu bildirisi Dr. O. G urney (Oxford) tarafindan okundu. Tebli~~sahibi,
yaz~l~~vesikalara dayanarak M. ö. 1800- ~ 2oo y~llar~~aras~nda Anadolu'da rastlanan sava~~tekni~inden, arabal~~sava~ç~lardan, Asianik
bir kavim olup maden kullanmas~ nda ileri bir seviye gösteren Hurlarm bu alandaki etkilerinden, sava~la ilgili baz~~deyimlerin Hurca
oldu~undan (örne~in: kusri=sava~~arabas~n~~kullanan adam; muhtemelen lananu=sava~~arabas~ ndaki üçüncü adam) ve Hurlar taraf~ndan kullan~ lan ve kale kaplan~n zorlamada büyük vazife gören
ve Hurlann bir icad~~olarak telâkki edilen "koç boynuzu" nun Hititler'de de mevcut oldu~undan bahsederek güzel bir icrnal yapt~.
~kinci bildiri: U. Bahad~ r Alk~ m (Istanbul, "Excavations
at Tilmen HüyÜk, 1959-1962" (=Tilmen Hüyük 1959-62 dönemi
kaz~lar~ ) : Türk Tarih Kurumu, Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
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kültesi ad~na Gaziantep ilinin ~slahiye ilçesinin ~~o km. do~usunda
bulunan Tilmen Hüyü~ünde konferansçm~n ba~kanl~~~~alt~nda yap~lmakta olan kaz~lar~ n dört mevsimlik genel sonuçlar~~bu projeksiyonlu bildiride aç~klanmakta idi. Tebli~de, Tilmen Hüyü~ünün bilhassa II. kültür kat~ nda meydana ç~ kar~lm~~~olan saray~ n ve onun
alt~ndaki III. kat~ n önemi üzerinde duruldu. Prof. Alk~m, II.
kat saray~n~ n üç safha (Ha, IIb, IIc) geçirdi~ini, IIa'mn M. ö.
XIV. - XIII. yüzy~ la, IIb'nin M. ö. XVI. - XV. yüzy~ la, Herlin ise
M. ö. XVIII. - XVII. yüzy~ la tarihlenebilece~ini aç~klad~~ ve IIc
safhas~ nda bulunan üzeri çivi yaz~s~~ lejandl~~olup Suriye stilindeki
silindir mühür bask~l~~ bulla'n~n üslüp ve önemini belirtti (Lejandda
"~bladu" ad~~okunrnaktad~ r). Henüz bâkir kayaya ula~~lmad~~~~halde,
III. katta tesbit edilen 7 safha (Ma, IIIb, Ille, IIId, Ille, Illf,
IIIg) bildiride birer birer ele al~nd~ . Bunlardan IIIa ve IIIb'nin Orta
Bronz Ça~~n~n ilk safhas~ na (takriben M. ö. XX. - XVIII. yüzy~l),
IIId, Ille, IIIf ve IIIg'nin de Eski Bronz Ça~~n~n son safhas~na
(takr. M. ö. XXV.-XXIV. yüzy~l) ait olabilece~i tebli~~sahibi taraf~ ndan ileri sürüldü ve son safhan~ n (IIIg) Eski Bronz II, 3'e ait
olabilece~i ihtimali üzerinde duruldu. Dr. Alk~m'~n bildirisinin sonuçlan bir kaç madde de özetlenmekte idi :
— IIc safhas~ nda Tilmen Hüyü~ün, Yambad K~rall~~~ na ait
bulundu~u ve bu k~rall~~~~te~kil eden 20 küçük k~rall~ktan biri oldu~u
anla~~lmaktad~r. Tilmen Hüyü~ün bu Ile evresini ortadan kald~ran
K~ ral, muhtemelen Hattugil I'dir. IjattuW I'in bu tahribi, —1957
y~l~nda Bo~azköy'de bulunmu~~olan Akkadca-Hititçe metinde görüldü~ü veçhile— Halep seferi esnas~nda yapm~~~olmas~~mümkündür.
2 — M. Ö. III. biny~l~n~ n sonunda Amuk bölgesine, genel olarak kuzey Suriye'ye, vaki olan Hur istilasm~n ~slahiye bölgesi üzerinden geçmi~~olmas~~büyük bir ihtimal dahilindedir. Tilmen Hüyü~ünün IIIc ve IIId safhalar~ nda meydana ç~ kan kaliteli ve iyi i~çilikteki
madeni eserleri bu Asianik kavme atfetmek yerinde olur.
3 — Tilmen Hüyük, Tel Açana (=Alalab)'n~n VII, kattan
önceki tabakalar~n~ n tarihlendirilmesi için de malzeme sa~lam~~t~r.
Ayr~ca, Eski Bronz Ça~~n~ n son evresinde Suriye - Kilikya sanat~~için
de mukayese örnekleri vermi~ tir.
4 — Tilmen Hüyü~ün IIIf ve IIIg evrelerinde bulunmu~~olan
baz~~buluntular~ n, Tell Brak ve Tell Chagar Bazar'~n Sargonid kat~nda bulunan baz~~eser ve kerami~e benzemesi, M. ö. III. biny~ l~=
Bellelen C. XXVIII, 19
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son çeyre~inde Mezopotamya ile Amanus'lar~n orta kesiminin do~u
bölgesi aras~ ndaki münasebete dair arkeolojik belgelerin mevcudiyetini göstermektedir. Bu keyfiyet ise, yar~~- lejander mahiyette
olan Naram - Sin metninin gerçekli~ini do~rulamak için bizi bir
ad~m daha ileri götürmektedir. Bilindi~i üzere, bu metinde Amanus
k~ral~run ad~~dahi zikredilrnektedir (./skippu LUGAL IJURSAG
ERIN (KBo III 13, ö. y. 13).
5 — Tilmen Hüyü~ün eski ad~n~~henüz bilmiyoruz. Gelecek
kaz~lar~m~z~n hem bu hususu aç~klamas~n~~ve hem bu Hüyü~ün daha
eski katlar~na ait yeni malzeme sa~lamas~n~~ümid edelim."
Bildirinin °kurmas~n~~müteakip E. Porada, M. E. L. Malowan
ve C. J. Gadd söz al~p baz~~noktalar~~Prof. Alk~m'a sordular. Konferansç~~kendilerine ayr~~ ayr~~tamamlay~c~~aç~klamada bulundu.
Üçüncü bildiri: Tahsin Özgüç (Ankara), "Excavations at
Kültepe" (=Kültepe kaz~lar~ ): Prof. T. Özgüç bu projeksiyonlu tebli~inde, 1961 ve 102 y~llar~nda gerek Kân.e~~kârurnunda ve gerek
Kültepe Hüyü~ünde kendi idaresi alt~nda yap~lm~~~olan kaz~larda
meydana ç~kan en karakteristik buluntular~ n takdim ve tahlilini yapt~~ve Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na geli~tirilmekte olan bu kaz~lar~n Eski Anadolu arkeolojisindeki önemine i~aret etti. Bildiri ilgi ile takip edildi.
Dördüncü bildiri: Nimet Özgüç (Ankara), "War deities at
Kültepe during the Period of Assyrian Colonists" (=Kültepe' de Assur
Kolonileri devrinde sava~~Tanr~lar~) : Bayan Prof. Dr. N. Özgüç
projeksiyonlu bu tebli~inde"Kârum Kane~" 'de bulunmu~~olan sava~~
tanr~s~~tasvirlerinin takdimini ve tenkidi tahlilini yaparak bunlar~n
üsliip özelliklerini ve eski Anadolu dinindeki önemlerini aç~klad~.
Tebli~~dikkat ve ilgi ile takip edildi.
Be~inci bildiri: Tahsin Özgüç (Ankara), "Excavations at
Alt~ntepe" (=Alt~ntepe Kaz~lar~~[Projeksiyonlu] ): Prof. Dr. T. Özgüç
bu ikinci bildirisinde, Erzincan'~ n zo km. kadar do~usunda bulunan
Alt~ ntepe'de Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ev Müzeler Genel
Müdürlü~ü ad~na yapm~~~oldu~u kaz~lar~n bilhassa 101 ve 102
dönemlerine ait ilginç sonuçlar~~aç~klad~. Urartu medeniyetinin mimarl~k, heykeltra~l~k ve keramik alan~ndaki bu seçkin örnekleri eski
Anadolu uygarl~~~na oldu~u kadar eski önasya uygarl~~~ na da yeni
örnek ve bilgiler eklemekte idi.
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DORDÜNCÜ OTURUM (2 Temmuz 1963 Sal~, saat 14-17.30,
oturum ba~kam : W. von Soden (Münster/Westf) :
Birinci bildiri: E. Porada (New-York), "Some Thoughts on
Batllements in Western Asiatic Architecture and Iconography" (=Bat~~ Asya
mimarl~~~nda ve ikonografyas~nda rastlanan se~irdim korkulu~n hakk~nda baz~~dü~ünceler) : Prof. Bayan Porada, kalelerin se~irdim korkuluklanna eski M~s~r sanat~nda eski Yak~n-do~u sanat~ndan daha
evvel rastland~~~n~, ~~nasya'da bunlar~ n tasvirlerinin M. ö. II. biny~l~n~n ortas~ndan itibaren görüldü~ünü söyledi ve se~irdim korkuluklar~n~n, ku~atma makinalar~na kar~~~sür savunmalar~n~~sa~lamak için
yüksek irtifadaki kulelerin in~as~~ile münasebettar olduklar~n~~ ileri
sürdü. M~s~r se~irdim korkuluklar~n~ n yuvarlak yap~l~~ olmalar~na
mukabil Onasya se~irdim korkuluklar~n~ n kademeli ve kö~eli olduklar~n~~agkl~yarak bu Bat~~Asya se~irdim korkuluklann~n bu ~ekilde
olu~larnun âmilini, in~a ve fonksiyondan ziyade belirli bir örne~in
tatbildnde arama= yerinde olaca~~m, zira daha önceki devirlere ait
Bat~~Asya kerami~'i üzerinde kö~eli ve kademeli se~irdim korkuluklanam görüldü~ünü beyan etti. Konferansç~ , M. ö. II. biny~l~ndan sonra
kademeli se~irdim korkuluklanrun tahkim edilmi~~dünyevi yap~larda,
dini binalarda (örne~in: tap~ nak ve sunaklarda), lurallann ve tanr~lar~n ba~~k~yafederinde görüldü~ünü ve bahis konusu olan bu ça~larda bu motifin koruyucu senbolik bir anlam~~ ta~~yabilece~ini ve
hattâ bu güne kadar bu anlam~n~~muhafaza etti~ini aç~klad~. Miss
Porada'n~n bu ilginç bildirisinden sonra Dr. R. D. Barnett, Dr. M.
Veronica Seton-Williams ve Prof. Y. Yadin baz~~sorular sordular.
Bu vesile ile Dr. Seton-Williams Anadolu'da Hac~lar'da bulunmu~~
olan keramik üzerinde kademeli se~irdim motifinin görüldü~ünü
aç~klad~ . Prof. Dr. Yadin ise eski Onasya kalelerinde görülen kö~eli
ve kademeli se~irdim korkuluklarm~ n kale müdafilerine savunma
bak~m~ndan kolayl~k sa~lad~~~n~, oysaki M~s~ r'da rastlan~lan çeyrek
daire biçimli se~irdim korkuluklann~ n ise müdafilerin savunmalanna
daha az elveri~li oldu~unu isabetli bir surette söyledi.
~kinci bildiri: S. N.Kramer (Philadelphia), "Sumerian Litera? Texts" (=Sumer edebi metinleri) : Prof. Kramer, Ur kaz~lannda bulunmu~~olup Eski ve Orta Babil devirlerinde kaleme al~nan
Sumerce ve k~smen Akkadca tabletlerin bir k~sm~n~~"Literary Texts
from Ur, vol, VI, Part II" ba~l~~~~alt~nda yarma haz~ r duruma getirdi~ini aç~klad~~ve bunlar~ n muhteviyat~n~~özetledi. Tebli~den sonra
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söz alan Prof. Gadd, bahis konusu olan ça~daki tabletlerin % 95'inin
Sun~erce, % 5'inin ise Akkadca oldu~unu belirtti ve baz~~ atasözü
metinlerinin iki dilde (Sumerce - Akkadca) yaz~ld~~~n~~ beyan etti.
üçüncü bildiri: B. Hrouda (Saarbrücken), "Der assyrische
Streitwagen" (=Assur sava~~arabas~ ) : Dr. Hrouda, Assur sava~~arabas~ m kronolojik bir surette ele al~p yap~l~~~tekni~ini, atlar~n ko~um
tak~mlar~n~ , ba~lar~ ndaki süsleri ayr~nt~ lar~~ile inceldi ve muhtelif
Assur k~rallar~~zaman~ndaki tipik de~i~iklikleri aç~klad~ . Projeksiyonlu
olan bu bildiri ile ilgili ilk soruyu T. Madhloum (Ba~dad) sordu.
Bay Madhloum, TukuIti-Ninurta II (M. Ö. 889-884) devrindeki sava~~arabas~na konferansç~ run beyan etti~i gibi üç at~n ko~ulmas~n~n
mümkün olam~yaca~~n~ , muhtemelen dört at~ n ko~uldu~unu ileri
sürdü. I. J. Gelb, Ur-standard'~ nda tasviri görülen arabalar~n fonksiyonlar~ n~n ne oldu~una dair bir sual sordu. M. E. L. Mallowan,
Sumer arabalar~n~ n sava~~bittikten sonra vazife görmü~~olmalar~~fikrinde bulundu~unu aç~klad~ . General Y. Yadin ise, sava~~arabalar~n~ n stratejik görevlerini ayr~nt~l~~ bir ~ekilde aç~klad~.
Dördüncü bildiri: M. L amb er t (Paris), "La guerre entre Lugal-zaggesi et Urukagina: ses incidences sur l'dconomie de Lagash" (=Lugal-Zaggesi ile Urukagina aras~ndaki sava~~ve bu sava~~n Laga~~ekonomisi üzerindeki etkileri) : Konferansçm~n tebli~inde geçen "kanal~n
çahnma ay~, y~l 1" tarz~ ndaki tercümeye Dr. E. Sollberger (Londra)
itiraz etti ve bir kanal~n nas~l çahnabilece~ini sordu. Tart~~maya
A. Falkenstein (Heidelberg), C. J. Gadd ve R. Labat da kat~ld~lar.
Neticede M. Lambert, faraziyesinin yüzde yüz de~ilse bile yüzde seksen veya 90 bir isabet kaydedebilece~ini aç~klad~.
BE~ INCI OTURUM : (3 Temmuz 1963 Çar~amba, ö. e. saat
9.30-10.45, oturum ba~kan~~ : S. N. Kramer): J. R. Kupper
(SclEssin-Belçika), "L'opinion publique Mani" (=Mari'de halk oyu) :
Konu~ ucu, Archives royales de Mani XIII'de yay~ mlanacak olan bir
mektubu ele alarak ilginç bir konuya temas etti. Ad~~geçen mektupta,
Terqa valisi Kibri-Dagan'a k~ ral Zimrilim'in, eyaletin bir yerinde oturan bir ~ ahsi yoketrnesini emretti~i ve fakat Kibri-Dagan'~n uygun
bir firsat bulmad~~~~kaydedilmekte idi. Kupper'e göre, bu kay~ttan
Zimrilim'in ad~~geçen ~ahs~~gizlice öldürmek istedi~i, ancak bu olay~n
yay~lmas~n~~da istemedi~i zira k~ral~ n, "halk oyunun" bir reaksiyonu
ile kar~~la~mas~ndan endi~e etti~i muhtemel görülmektedir. Kupper,
ba~ ka mektuplarda da böyle bir halk oyunun göz önünde tutuldu~u-
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nun mü~ahede edildi~ini aç~kl~ yarak mesela bir memurun k~ tl~k tehlikesine maruz bir ~ehrin ileri gelen ~ahsiyetlerini terketmeleri hususunda verilmi~~olan emre itaat etmedi~i, zira orada kalacak olan halk
adamlar~n~n (halk~n) [="mus'I~dnul durumu protesto edeceklerinin
metinde okundu~unu belirtti. Yine Kupper, "~ ehrin a~z~" deyirninin
"halk oyu" anlam~ na gelen bir tâbir suretinde (.pf dlim) baz~~Mani
tabletlerinde geçti~ini belirterek bu konu üzerinde tamamlay~c~~ aç~klamalarda bulundu. Konferansç~ dan sonra söz alan W. von Soden,
ARM fde de böyle bir kayd~~hat~rlad~~~m ve ad~~geçen metinde ~am~iaddu'nun gizlice bir ~ahsi bertaraf etmek iste~inin yaz~l~~oldu~unu
beyan etti. J. Nougayrol, bu iki kelimenin ba~ka ~ekilde de okunabilece~ini ileri sürdü. V. KorcAe, R. Frankena, I. J. Gelb, S. N.
Kramer ve A. Falkenstein, Kupper'in ortaya att~~~~fikir üzerinde
tart~~arak bu meselenin eski Yak~ n-Do~u'nun sosyal tarihi için etrafl~~
bir surette incelenmesi gerekti~i mutalaas~ nda bulundular.
ALTINCI OTURUM (4 Temmuz 1963 Per~embe, ö. e. saat
9.30-12.45, oturum ba~kan~~: Tahsin özgüç [Ankara] ) :
Birinci bildiri: H. J. Lenz en (Ba~dad), "Ausrabungen in
Warka" (=Warka Kaz~lar~ ) : Prof. Lenzen, son dönem Uruk (Warka) kaz~lar~~hakk~ndaki ilginç tebli~ini okudu.
~kinci bildiri: W . G. Lambert (Baltimore), "The Great
Battle of the Mesopotamian Religious rear : the Conflict in the Akltu House"
(=Mezopotamya dini y~l~ nda büyük sava~~: Akitu Evindeki mücadele) : Dini ve filolojik olan bu konu etrafh bir ~ekilde Lambert taralindan aç~kland~~ve ilgi ile takip edildi.
riçüncü bildiri: I. G. Gelb (Chicago), "The ERIN Class in
Ancient Mesopotamia" (=Eski Mezopotamya'da ERfN s~n~f~) : Konferansçm~n yak~nda yay~ml~yaca~~" Eski Mezopotamya'n~ n sosyal
ve ekonomik bünyesi" adl~~eserine bir fas~ l halinde girecek olan bu
ilgiçeker konunun okunu~ undan sonra A. Falkenstein söz alarak baz~~
noktalara temas etti.
Dördüncü bildiri: V. KorcAe (Ljubljana) ; "Warfare of the
Hittites seen from the Legal Point of View" (=Hukuki bak~mdan Hititlerde sava~~ustsdü) : Prof. Kor~Ae, Hitit siyasi tarihinde sava~~usüllerinin geli~melerini ayd~ nlatan vesikalar muvacehesinde, Eski Hitit
Devleti zaman~nda sava~~n s~rf bir istilâ manzaras~~arzetti~ini, bahis
konusu olan devirde zaptedilen ~ ehir ve ülkelerin ekseriya yak~l~p
y~ k~ld~~~n~~belirtti. Yeni imparatorluk devrinde ise sava~~amili olarak
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istilâ ve ya~ma fikrinin yan~~ba~~nda i~gal edilen arazinin yeniden
te~kilatland~nlmas~n~ n ve i~gal bölgelerindeki halk~ n m.ukadderat~n~n
tâyininin de gözönünde tutuldu~unu aç~klad~. Hitit devlet dini icab~~
baz~~sava~lann, Hitit F~ rt~na tanr~s~~tarafindan verilen bir karar suretinde tecelli etti~ine i~aret eden konferansç~~Hitit tarihi menbalar~nda
zaptedilen arazideki halk~ n katliama maruz kald~~~ na veya esirlerin
uzuvlann~ n sakat edilmesi (mesela gözlerinin kör edilmesi v. s.)
hususuna rastlanmad~~~n~, oysaki Hitit Imparatorluk ça~~n~n son
lurallariyle ça~da~~Assur k~ral~~Salmanassar I (M. ö. 1272-1243)'in
annallerinde gerek katliama ve gerek esirlerin sakat edilmelerine dair
kay~ tlann fazlasiyle bulundu~unu tebarüz ettirdi. Bu ilginç bildirinin
okunmas~ m müteakip Dr. Fr. Cornelius, konferansç~ya, bir soru sordu
ve gerekli cevab~~ald~.
e) Be~inci bildiri: Fr. Cornelius (Greifenberg) : "ERINManda". Konferansç~ , Hitit çiviyaz~ s~~metinlerinde geçen "ERINmanda" 'dan bir halk toplulu~unun de~il, bir sava~~k~tas~n~ n kasdedildi~ini ileri sürdü ve bu deyimin Sami dillerden olmay~p muhtemelen Hind-Avrupa dillerinden gelebilece~ini aç~klad~. Dr. Cornelius'a
göre "Mandos" Hind-Avrupa lisanlannda "araba at~" anlam~na
gelir. (Latince v. s. mandus) ve bu duruma nazaran ERIN-Manda,
Arabal~~Hind-Avrupa sava~ç~land~ r.
Prof. I. J. Gelb, konu~ucunun fikrine kat~lmad~~~n~~ aç~klad~.
YEDINCI OTURUM (4 Temmuz 1963 Per~ embe, saat 14.3017.30, oturum ba~kan~~ : E. Porada) :
Birinci bildiri: VI. SouCek (Prague), "Die Gefangenen in der
hethitischen Gesellschaft" (=Hitit toplumunda tutsaklar) : Bildirinin
okunu~ undan sonra konu~ucuya H. Otten ve I. J. Gelb, konusu ile
ilgili sorular sordular.
ikinci bildiri: J. Nougayrol (Paris), "Guerre et paix Ugarit"
(=Ugarit'de sava~~ve bar~~ ) : Prof. Nougayrol, tafsilâtl~~bildirisinde,
Ugaritica V'de yay~ nlanacak olan yeni buluntular~~gözönünde tutarak Ugarit'in sava~~ve bar~~~gücü üzerinde ayr~nt~l~~aç~ klamada bulundu. Bu arada, Ugaritica V, 20'de "Arda" (=konferansç~ya göre
muhtemelen bu günkü Arad) adl~~bir ~ehrin ku~at~ld~~~ na dair kayd~ n mevcut oldu~undan bahsederek Ugaritica V, 23'de Ugarit'den
Ala~iya'ya (=K~ br~s'a) yaz~lan bir mektupta, V, 24'de ise Ugarit
k~ral~n~n Ala~iya k~ral~na yazd~~~~bir mektupta "arabalar
~m~ n hepsi

XII. ASSIR~YOLOJ~~KONGRES~~

295

Hitit ülkesindedir" suretinde bir kayd~n bulunmas~n~n önemine i~aret
etti. Bildiriyi müteakip H. Otten, Bo~azköy'de son sezonlann birinde
meydana ç~kan ~ubbiluliuma II'ye ait bir tablette Hitit'lerle
Ala~iya aras~ndaki münasebeti aç~kl~yan bilginin ~~~~~~alt~nda Prof.
Nougayrol'un ele ald~~~~Ugarit vesikalanmn önemine temas etti.
W. von Soden ve Y. Yadin ayr~ca aç~klamada bulundular.
c) Üçüncü bildiri: A. F in et (Ham-sur-Heure), "Termes militaires
accadiens dans l'Ancien Testament conserv dans les Rois XV , 16-22" (=Eski
Ahit, K~rallar XV, 16-22'de Akkad askeri deyimleri". Tebli~~ilgi ile
dinlendi.
III. MILLE-TLERARAS~~I~BIRLI~I TOPLANTISI (3 Temmuz 1963 Çar~amba, saat ~~ -~~2.3o).
Bu oturum, Assirioloji alan~nda milletleraras~~i~birli~ine (Cooperation internationale) tahsis edilmi~ti. Yirmi üye söz alarak muhtelif
projeleri hakk~nda izahat verdiler.
Birinci aç~klama: M. E. M allow an : t957'denberi Nin~rud'da
Fort Shalmanessar'da (Salm.anassar kalesinde) yap~lmakta olan kaz~lar~n genel raporunu 1963 sonunda bitirece~'ini ümid etti~ini, ~rak
Müzeler Genel Müdürlü~ü ile anla~maya vanlarak 17 uzman i~çinin
Ingiltere'den Ba~dad'a gidece~ini, bu i~çilerin halen Ba~dad Müzesinde muhafaza edilmekte olan fildi~i eserlerini tamir ederek tamaml~yacaklar~m, Nimxud tabletlerinin ise Prof. D. J. Wiseman ve D.
Oates tarafindan yay~nlanaca~~n~~bildirdi.
~kinci aç~klama: K. D eller (Roma) : Pontificio Istituto Biblico
(Papalik Incil Enstitüsünün)'nun delegesi olan Prof. Deller, ad~~geçen
Enstitünün 1963-64 y~llar~na ait çal~~ma ve yay~n program~~hakk~nda
ayr~nt~l~~bir konu~ma yapt~~ve bunlar aras~nda a~a~~daki eserlerin
ne~redileceklerini beyan etti : Soden-Röllig : Das akkadische Syllabar ;
; R. Borger: Babylonisch-assyrische LeseA. Falkenstein: Gudea
stücke ; K. Hecker: Die Spracher de altassyrischen Texte-rappadokien.
Üçüncü aç~klama: J. Nougayrol (Paris) : Ugarit'de Bo~azköy
tipinde bir Hitit metni bulundu~unu ifade ile bu metnin yak~nda
yay~n alan~na konulaca~~~müjdesini verdi.
Dördüncü aç~klama: R. L aba t (Paris) : Prof. R. Ghirshman'~n,
Sus'da bulmu~~oldu~u metinlerin ne~rinin kendisine tevdi
bu metinler aras~ nda 44 mektubun ve 42 idari ve hukuki vesikamn
bulundu~unu bildirdi. P. Garelli (Paris)'in devlet doktoras~~mahiye-
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tindeki "Les Assyrie~~s en Cappadoce" adl~~ tezinin yay~ nlanmak üzere
oldu~unu ayr~ ca sözlerine ekledi.
Be~inci aç~klama: W. von Soden (Münster Westf.) : Reallexikon
der Assyriologie'nin redaksiyonunun Prof. Margarete Falkner'e verildi~i bir s~ rada Falkner'in vefat etmi~~oldu~unu, ~imdi ise bu görevin
Dr. Ruth Opifizius'a tevdi edildi~ini, bundan sonra ç~ kacak fasiküllerde yazarlar~ n makalelerini kendi dillerinde kaleme almalar~n~n
prensip olarak kabul edildi~ini, ancak alfabe s~ras~n~n Alman alfabe
dizinine göre yürütülece~ini ifade etti ve Akkadisches Handwörterbuch'un
V. fasikülünün halen bask~da oldu~unu ayr~ca aç~klad~.
Alt~nc~~aç~klama: I. J. Gelb (Chicago) : Th. Jacobsen'in vefat~ndan sonra, Assyri an Dictionary'nin yay~n çal~~malar~~hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi verdi.
Yedinci aç~klama: W. F. Leemans (Arnhem) : Leiden üniversitesindeki Enstitüsünün bir y~ll~k çal~~ma program~ m anlatarak 1964
plân~m aç~klad~.
Sekizinci aç~klama: H. J. Lenzen (Ba~dad) :
Uruk (Warka) kaz~lar~na devam edilece~ini, önümüzdeki dönemlerde arkaik tabakalar~n tamamen aç~laca~~n~, "Babil Kap~s~"
ad~n~~alan kesimdeki kaz~lar~~ta~narnlamak istedi~ini beyan etti.
Dokuzuncu aç~klama: C. J. Gadd (London) : The Cambridge
Ancient History'nin Eski Yak~n-Do~u tarihini ilgilendiren ve ayr~~ayr~~
bölümler halinde ç~ kmakta olan fasikülleri hakk~nda tamamlarc~~
izahatta bulundu.
Onuncu aç~klama: R. D. Barnett (Londra) : British Museum'un
yeni yay~nlar~n~~ zikretti ve Ur kaz~lar~ nda bulunmu~~olan Kassit
devri belgelerinin T. C. Mitchell tarafindan yarmlanaca~~n~, kendisinin ise Illustrations from the Old Testament adl~~bir eseri ne~retmek
üzere oldu~unu beyan etti.
Onbirinci aç~klama: J. Klima (Prague) : Babilonya veraset hukuku üzerinde haz~ rlamakta oldu~u eserinin geli~ti~ini aç~klad~.
Onikinci aç~klama: V. S ou ek (Prague) : Ne~ riyat faaliyeti hakk~ nda izahat veren Dr. SoUek, Prof. Dr. G. R. Meyer (Berlin)'in,
Urartu madeni eserlerine dair kaleme ald~~~~eserini tamamlad~~~ n~~
ayr~ca bildirdi.
Onüçüncü aç~klama: V. Koro e (Ljubljana) : Do~u Avrupa
ülkelerinde, Eski Yak~ n-Do~u hukuku üzerinde geli~mekte olan çal~~malar hakk~ nda ayr~nt~l~~aç~ klamada bulundu.
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Ondördüncü aç~klama: E. von Schuler (Berlin) : "Anadolu
Kadkarlar~" adl~~ bir kitab~n~~yak~nda bitirece~-ini, J. Fricdrich'in
"Yaz~~Tarihine" dair bir eserinin uzak olm~yan bir gelecekte ne~redilece~ini, bunlardan ba~ka "Eski Do~u devlet ve cassal andla~malan" 'n~n
yak~nda yeniden ele al~n~p yay~n alan~na sunulmas~~ için te~ebbüse
geçilece~ini söyledi ve H. Kümmel'in de "Amurru'nun silast Tarihi"
ve "Kassit devri" adl~~kitaplar~n~n keza yay~nlanacak~~haberini verdi.
Onbe~inci aç~klama: E. Porada (New York) : Enstitüsünün
genel ve özel faaliyeti hakk~nda ilginç aç~klamalarda bulundu.
Onalt~nc~~aç~klama: W. G. Lamber t (Baltimore) : Yak~n gelecekteki çal~~malar~n~~betin~ledi.
Onyedinci aç~klama: H. O tt en ('Marburg Lahn) : Alman Arkeoloji Enstitüsünün yay~nlar~~ aras~nda W. Orthmann'~n "Die Keramik
der frühen Bronzezeit aus Innerenatolien" adl~~ kitab~n~n bas~lm~~~
bulundu~unu, Dr. Fr. Fischer'in "Bo~azköy Hitit Kerami~i" adl~~
eserinin de tabedilmekte oldu~unu söyledi ve KBo XII'nin, Bo~azköy'den "Yamaçtaki ev" ad~~ile tan~nan binada meydana ç~kan tabletleri ihtiva edece~ini söyledi.
Onsekizinci aç~klama : W. von Soden (Münster %Vestf.) : Ayni
oturum içindeki bu ikinci konu~mas~nda von Soden, Eski Yak~nDo~u kronolojisi hakk~nda bütün kaynaklar~~ bir araya topl~yan bir
cilt yaynnlamak arzusunda bulundu~unu beyan etti.
Ondokuzuncu aç~klama: F. Li e b (Basel) : Eski onasya tarihi
kaynaklar~n~n tercümesini külliyat halinde topl~yan kitaplar~n mevcudunun tükendi~ini, bu itibarla bu kabil önemli külliyat~n fotomekanik tekni~i ile yeniden bas~lmasnun pek yerinde olaca~~n~~belirterek
bu i~e vakit kaybetmeden geçilmesi temennisinde bulundu.
Yirminci aç~klama: J. Nougayrol (Paris) : Gelecek Kongrenin
(XIII. Milletleraras~~ Assirioloji Kongresi) 1964 y~l~nda Paris'de
toplanmas~n~~teklif etti. Bu teklif alk~~larla kar~~land~.
IV. KAPANIS
(4 Temmuz 1963 Per~embe, saat 16.45)
Rahats~zl~~~~dolay~siyle Kongreye gelme firsat~n~~bulam~yan
G. Dossin'in yerine, geleneksel kapan~~~konu~mas~~ R. Lab at tarafindan yap~ld~. R. Labat çok veciz hitabesinde, XII. Kongrenin ba~ar~l~~geçti~ini, kaliteli genç bilginlerin miktar~n~n gittikçe artm~~~olma-
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s~n~ n, Assiriyolojinin gelece~i için büyük vaatler gösterdi~ini, uzak
ülkelerden —ezcümle Amerika'dan, Türkiye'den ve di~er Yak~n
Do~u merr~leketlerinden— Kongre için Londra'ya kadar gelen meslekta~lar~ na pek müte~ekkir oldu~unu aç~klad~ . Kongrenin Te~kilat
Komitesine te~ ekkürlerini, Londra Üniversitesi "Do~u ve Afrika
Dilleri Tetkikleri" Okulu Müdürlü~üne de, Kitapl~ k salonunu toplant~ lara tahsis etmesi dolay~siyle, ~ükranlar~n~~ifade ettikten sonra
XIII. Milletleraras~~Assiriyoloji Kongresinin Paris'de toplanmas~na
karar verildi~ini aç~kl~ yarak kapan~~~konu~mas~n~~bitirdi.
V. SERGILER
Kongre münasebetiyle British Museum'da iki sergi düzenlenmi~ti:
Layard Sergisi: British Museum'un Bat~~Asya Antikiteleri
Bölümünün açm~~~oldu~u "Layard ve halefleri : XIX. yüzy~lda Assur
bölgesinde yap~lan ara~t~rma ve ke~ifler" ad~n~~ ta~~yan bu sergi, British
Museum'un Mütevelli Heyetinin verdi~i resepsiyon (a~. bk. VI, b)
s~ras~ nda ziyaret edildi. Sergide bu konu ile ilgili 71 parça resim,
gravür, basma eser v. s. te~hir edilmekte idi. Ba~~Konservatör Dr. R.
D. Barnett'in ve mesai arkada~lar~n~ n büyük gayret ve himmeti ile
haz~ rlanan ve hem British Museum'dan ve hem Ingiltere'nin di~er
milli müzelerinden ve ayni zamanda özel kolleksiyonlar~ndan al~nan
eserlerle zenginle~ en bu sergide Austen Henry Layard'~ n (sonralar~~ :
Sir A. Henry Layard [1814-1894]) kuzey Mezopotamya'daki ke~iflerine ait hat~ralar pek canl~~bir surette temsil edilmekte idi. Serginin
ö~retici yönünü burada bilhassa belirtirken ilgili yöneticileri hararetle
tebrik etmeyi zevkli bir ödev bilmekteyim.
Yeni yay~ nlar sergisi: Assiriyoloji alan~nda British Museum'un yeni yay~nlar~n~~Kongre üyelerine toplu bir ~ekilde göstermek amac~~ile, ayn~~kabul resmi s~ras~ nda (a~. bk. VI, b) yaln~ z davet
gününe münhas~ r kalmak üzere ufak çapta geçici bir sergiyi de burada
zikretmeyi yerinde addetmekteyim. British Museum'un Bat~~ Asya
Antikiteleri Bölümünün büyük bir cömertlikle Assiriyoloji uzmanlar~n~ n incelemelerine ve yay~nlamalarma sundu~u tablet kolleksiyonlar~~ ve mümasil di~er eserleri ne~ redildikçe milletleraras~~ bilim
dünyas~n~ n takdirine mazhar olmaktad~r.
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VI. KABUL RESIMLERI
Kongre vesilesi ile verilen üç kabul resmi, Ingiliz rnisafirperverli~inin güzel örneklerini te~ kil etti.
Do~u ve Afrika Tetkikleri Okulundaki kabul resmi: ~~Temmuz
1963 Pazartesi günü saat ~~8'de verildi. Çok samimi bir hava içinde
geçen bu toplant~ da Kongre üyeleri birer birer ad~~geçen Okulun
Müdürüne takdim edildiler ve ayr~ca birbirleriyle hasb~ halde bulundular.
British Museum' daki kabul resmi: 2 Temmuz 1963 Sal~~günü
saat 17.30'da British Museum'un muhte~ em "King's Library" salonunda düzenlenmi~ ti. Mütevelli Heyetinin seçkin üyeleri ile temas
firsat~ na nail olan kongresistler kar~~l~kl~~görü~ melerde bulunduktan
sonra hem "Layard Sergisini" (yk. bk. V, ~~) ve hem "Kitap Sergisini"
(yk. bk. V, 2) ziyaret ettiler.
Arkeoloji Enstitüsündeki kabul resmi: Londra Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürlü~ü taraf~ ndan kongresistler ~erefine 4 Temmuz 1963 Per~ embe günü saat ~ 8'de ayr~~bir kabul resmi tertip edildi.
Di~erleri gibi ayni samimiyet içinde geçen bu toplant~, —5 Temmuz
Oxford gezisine kat~ lmaya imkân bulam~ yan üyeler için— âdeta bir
vedâ celsesi te~ kil etti. Londra Üniversitesinin Gordon Square'deki
yeni binalar~~içinde yer alan Arkeoloji Enstitüsünün Müdürü ve de~erli ö~retim üyeleri (bu arada Prof. ve Bayan Seton Lloyd [Ankara'daki ~ ngiliz Arkeoloji Enstitüsünün eski Müdürü ve tan~nm~~~Arkeolog]) misafirlere büyük iltifatta bulundular.
Bu toplant~ lardan ba~ ka muhtelif özel gruplar halinde Kongre
üyeleri ~ngiliz meslekta~lar~~taraf~ndan ö~le veya ak~am yemeklerine
davet edildiler. Bu vesile ile Dr. R. D. Barnett'in, Prof. C. J. Gadd'in,
Prof. M. E. Mallowan'in, Prof. D. J. Wiseman'~n, Dr. M. Veronica
Seton-Williams'~ n, Miss J. M. Munn-Rankin'in ve Miss J. du Plat
Taylor'un adlar~n~~te~ ekkürle zikretmeyi bir borç saymaktay~m.
VII. GEZILER
Kongrenin çal~~ malar~n~~iki gezi tamamlad~.
a) Thames Gezisi: 3 Temmuz 1963 Çar~amba günü Te~kilat
Komitesi tarafindan kiralanan özel bir vapor ile yap~ld~ . Bir kaç saat
süren bu faydal~~gezintide evvela Thames nehrinin do~u, sonra da bat~~
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kesimine gidildi ve ak~ am üzeri saat 18.30 raddelerinde "Royal Festival Hall" r~ht~m~na ç~k~ld~.
b) Oxfor d Gezisi: Bu gezi Kongrenin kapan~~~ndan bir gün
sonraya rastl~ yan 5 Temmuz 1963 Cuma günü oldu. Yine Te~kilat
Komitesi taraf~ ndan kiralanan özel otobüslerle Oxford'a gidilerek
tarihi Kolejler ve Ashmolean Müzesi gezildi. Oxford'da Prof. ve Mrs.
M. E. L. Mallowan'~ n ve Dr. ve Mrs. O. R. Gurney'nin Kongre üyeleri ~ erefine verdikleri mükellef kokteyl partileri Assiriyologlar~n son
telaki yerini te~ kil etti ve ayni gün ak~am geç vakit Londra'ya dönüldü.
Bu sat~rlar~n yazar~~ise Oxford'da —British Council'~n misafiri
s~ fatiyle*— bir hafta daha kalarak Asmolean Museum'cla tetkiklerde
ve Prof. Mallowan ile de mesleki temaslarda bulundu.
Milletleraras~~XII. Assiriyoloji Kongresine** kat~lma imkan~n~~
bana bah~ eden Türk Tarih Kurumu'na ~ükranlar~m~~tekrarlarnay~~
bir borç saymaktay~ m.
Istanbul, Ekim 1963.

* 17 Haziran 12 Temmuz 1963 tarihleri aras~nda ~ngiltere'deki ikametim
esnas~nda beni k~smen Londra'da ve k~smen Oxford'da misafir etme lutfunu gösteren
ve bu suretle — Milletleraras~~XII. Assiriyoloji Kongresinin toplanmas~ndan evvel
ve toplanmas~ ndan sonra — gerek British Museum'da ve gerek Ashmolean Museum'da ve Londra Universitesi Arkeoloji Enstitüsünde mesleki incelemelerde bulunmakl~~~m~~ sa~l~ yan British Council'e bu vesile ile derin tesekkürlerimi ayr~ca arzederim.
** Ad~~ geçen Kongrede okunan baz~~ tebli~ler için bk. Iraq XXV, 2 (1963),
S. ~~~o - 193. Iraq'~n zikredilen bu say~s~, yukar~daki raporumuz bask~ya verildikten
sonra elimize geçti~i için faydalanma imkan~ n~~elde edemedik.

