MILLETLERARASI XXI. ~ARKIYATÇILAR KONGRESI
Türk Tarih Kurumu Yüksek Ba~kanl~~~na
Mrilletleraras~~ XXI. ~ark~yatç~ lar Kongresi, Ikinci Dünya SavaIVI~~ n~ n araya girmesi yüzünden zaruri bir gecikmeden sonra
ancak 1948 Temmuzunun son haftas~~ içinde (23 - 31 Temmuz) Pariste topland~ . 130'u delege olmak üzere 600'e yak~ n
üyenin gelmi~~bulundu~u bu toplant~ ya Türkiye'nin oldukça kalabal~ k bir heyetle i~tirak etmesi, bundan ev velki ~ark~ yatç~lar
Kongrelerine memleketimizden çok defa hiç bir üyenin gitmedi~ini, bazen de ancak bir veya iki delegenin kat~ld~~~n~~ hat~rl~yan
Kongre muhitinin bilhassa dikkatini çekmekte idi.
Bu seferki Kongre'de Hükümetimizi UNESCO mümessilimiz Reat
Nuri
Güntekin temsil ediyordu. Ankara üniversitesi ad~na Rek~
tör Prof. E. Ziya Karal ve Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat ; Istanbul
Üniversitesi ad~ na Doç. Ahmet Ate~ ; Türk Dil Kurumu nam~na
Genel Sekreter Mara~~Milletvekili Hasan Re~it Tankut; Türk
Tarih Kurumu ad~ na da üyelerden Doç. Dr. Osman Turan ve Bahad~ r Alk~ m delege olarak bulunuyorlard~. Ayni tarihlerde yine
Paris'te toplanm ~~~olan (28 Temmuz — 2 A~ustos 1948) Milletleraras~~ VI. Bizans ara~t~ rmalar~~ Kongresi'ne T. T. K. delegesi olarak kat~ lm~~~bulunan Prof. Dr. Arif Müfit Mansel de ~ark~ yatç~lar
Kongresinin bir k~s~m toplant~ lar~ na i~tirak etti.
Kongre çal~~ malar~n~~ bir kaç madde halinde s~ralayarak a~a~~da yüksek ba~kanl~~~ n~za sunuyorum:
A. GENEL TOPLANTILAR :

Biri aç~ l~~, biri de kapan~~~olmak üzere dört genel oturum
yap~ ld~.
Fransa Cumhur Ba~kan~'n~ n yüksek himayesinde toplanan
Kongre'nin "Koruyucu Komite„'si Fransa D~~i~leri ve Milli E~itim
Bakanlar~ ndan, Conseil G&-z&al de la Seine'in Ba~kan~ ndan ve
Paris üniversitesi Rektöründen müte~ekkildi. M. Rer~~ Dussaud
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ve M. Alfred Foucher Kongre'nin onursal Ba~kanlar~~idiler. "Onursal Komite„ 22 bilgin ve ayd~ n zevattan mürekkep bulunuyordu.
Kongre divan~~ ise a~a~~ daki bilginlerden te~ kil edilmi~ti:
Ba~kan: M. Jacques Bacot ; Asba~kanlar : M.P. Demiville, M. P.
Lacau, M. H. Mass, M. L. Massignon, M. L. Renou, M. Charles
Virolleaud ; Genel Sekreter: M. Ren Grousset ; Sekreterler : M. A.
Basset, M. J. Filliozat, M. R. Labat. "Kongre Konseyi„ 'inde 27,
"Te~kilat Komitesi„ 'inde de 47 üye bulunmakta idi.
Aç~l~~ : Kongre 23 Temmuz 1948 Cuma günü saat 16.30'da
Fondation Nationale des Sciences Politique'in Boutmy Anfisinde M.
J. Bacot'nun bir nutku ile aç~ld~ . Orientalizm'in son seneler zarf ~ndaki geli~imi üzerinde durarak Orientalist'in feragatkâr çal~~mas~n~~
belirten M. J. Bacot XX. Kongre'den beri geçmi~~olan on y~ ll~k
bir zaman içinde vefat etmi~~bulunan muhtelif bilginlerin (ba~ta
Jean Capart ve Joseph Hackin olmak üzere) adlar~ n~~hürmetle and~~
ve Kongre'ye ba~ar~ lar dileyerek sözlerine son verdi. Bu aç~~~nutkundan sonra "Comit consultatif international„ için (Milletleraras~~
Dan~~ ma Komitesi) genel oya sunulan namzetlerin isimleri okundu.
Yönetmelik uyar~ nca Kongreye i~ tirak etmi~~olan her milletten
birer üye taraf ~ndan te~ kil edilmesi gereken bu Komiteye bizden
Re~at Nuri Güntekin seçilmi~~bulunuyordu.
Aç~l~~~günü ilk söz B. Hasan Re~it Tankut taraf ~ ndan al~ nd~ ;
kendisi Türk Delegelerinin en k~demlisi s~ fatiyle Kongreyi selamhyarak ilim müesseselerimiz ad~ na ba~ar~~ temennisinde bulundu.
B. H. R. Tankut'tan sonra Hindistan, Hollanda, M~ s~ r, Avusturya,
Lübnan Delegeleri söz alarak veciz sözlerle kendi ülkeleri ad~ na
Kongreyi selâmlad~ lar, Son olarak Jean Deny konu~tu ve ilmi
muvaffakiyet temennilerini ~ zhar etti.
~kinci genel oturum: 25 Temmuz Pazar günü saat 14. 45'te
Guimet Müzesi'nde yap~ld~. L'Ecole Française de l'extre*me Orierze~n ellinci sene-i devriyesi dolay~ siyle konferanslar verildi ve Efganistan'daki Frans~ z Arkeoloji Heyetinin verimli çal~~malar~n~~ belirten musahabeler yap~ ld~.
Üçüncü genel oturum : 27 Temmuz 1948 Sal~~ günü saat 16. 30'da
ve Prof. William F. Albright'~n (Baltimore) ba~kanl~~~~alt~ nda Ecole
du Louvre'un büyük salonunda topland~ . ihtiva ettikleri konu bak~ m~ ndan bütün Kongre üyelerini ilgilendirdiklerinden ve Orienta-
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lizm için yeni birer ke~if olduklar~ndan dolay~~ a~a~~daki üç tebli~~bu
genel toplant~ n~n gündemine al~ nm~~t~ : E. Dhorme: Le dechiffrement
des inscriptions pseudo-hi&oglyphiques de Byblos (Biblos'ta bulunmu~~
olan sözde-hiyero~lif yaz~tlar~ n~n çözümlenmesi); U. Bahad~ r Alk~m:
Les resultats archologiques des fouilles de Karatep (Karatepe
kaz~s~ n~ n arkeolojik sonuçlar~ ); H. Th. Bossert: Les problemes historiques des textes de Karatepe (Karatepe metinlerinden ç~kan tarihi meseleler).
Prof. E. Dhörme'un Biblos sözde-hiyero~lif yaz~tlar~ n~ n kendisi
taraf~ ndan nas~l çözümlendi~ine dair sunmu~~oldu~u tebli~i dikkat
ve ilgi ile takip edildi. Dört y~ l evvel M. Dunand taraf~ ndan itinal~~ bir ~ekilde yay~ m alan~ na konulmu~~bulunan (Byblia Grammata,
Beyrouth 1945, s. 71-138) 10 Biblos yaz~ t~ n~ n halli hakk~ndaki
tekliflerin de~erli bilgin E. Dhorme taraf~ ndan daha 1946 y~ l~ nda
Acad&nie des Inscriptions et Belles-Lettresie sunuldu~u malûmdur
(2 A~ustos ve 27 Eylül 1946). Ugarit yaz~ s~ n~ n çözümleyicilerinden
biri olan E. Dhorme, bu seferki Kongrede Biblos sözde-hiyero~liflerini nas~l halletti~ini — a~a~~da özetlemeye çal~~aca~~m~ z ~u
mülât~azalar~~ ileri sürerek — aç~ klad~. De~erli bilgine göre yaz~ tlar
üzerinde 100 'den fazla i~aret çe~idinin bulunmas~~ ve bu i~aretlerin
muhtelif pasajlarda tekerrür etmesi bu yaz~ n~ n bir nevi hece
yaz~s~~ sisteminde oldu~unu göstermektedir. Sözde hiyeroglifler Fenike
diline ifade vas~tal~~~~yapm~~lard~ r (Esasen Biblos'ta daha önce elde
edilmi~~olan bütün yaz~tlar~ n dili de Fenikecedir). Daha teferrüatl~~
incelemeler yap~ld~~~~takdirde (meselâ "d tabletinde„ oldu~u gibi;
kr~. M. Dunand, ayn. esr. s. 77, res. 29) hece k~ ymetini gittikçe
kaybetmi~~olan bir nevi "p1W~orique„ (ayn~~ heceyi ifade için baz~~
ahvalde müteaddit i~aretlerin kullan~lmas~~ keyfiyeti) alfabe durumu
mü~ahede edilir. E. Dhorme çözümleme için hareket noktas~~ olarak
bir bronz tableti alm~~t~ r. Bu tabletin 15. sat~ r~nda (kr~. M. Dunand,
By blia Grammata, s. 75, res. 28) sa~dan sola do~ru bir istikamet
takip edildi~i takdirde son i~aret grubunun üçü büyük dördü de
küçük yedi dikey çizgicikten mürekkep olmas~ , E. Dhorme'a, bu
grupta bir say~~ k~ymetini aramay~~ ilham etmi~tir (Eski Ön Asya
yaz~ lar~ nda da örneklerine raslan~ld~~~~gibi). Prof. Dhorme bunlar~~
( 3+ 4 ) yahut ( 3 + 40 ) olarak k~ ymetlendirmi~tir. Say~~ olarak
k~ ymetlendirilen bu gruptan evvel di~er bir ~ekil grubu
vard~ r ; i~ te bu önceki grubu, rakam ifade eden ikinci bir
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grubun takip etmesi, bu iki grubun bir tarih veya sene ifadesi
için kullan~ld~~~ na alamet te~ kil etmektedir. Sene ifadesi için Fenikece'de umumiyetle ço~ul (pluralis) kullan~ld~~~ ndan, E. Dhorme
birinci grubun dört i~aretini sa~dan sola do~ru s~ ra ile (b, n, t)
olarak k~ymetlendirilmi~~ve (b-§nt=----- senelerde, senede) suretinde bir
aç~ klama yapm~~t~ r. Elde etti~i bu dört farazi sada k~ ymetini sistematik
bir ~ekilde di~er ~ekil gruplar~ na tatbik ederek (n13§=bak~ r, bronz),
(m~bb=--mezbah) kelimelerini okumu~~ve bu surette çözümleme ameliyesini ba~ar~~ ile yürütmü~tür. De~erli bilgin "alphabet syllabique,
hece tarz~ ndaki alfabe„ olarak isimlendirdi~i Biblos sözde - hiyero~lif
yaz~s~ nda 23 muhtelif sada tespit etmi~, bunlardan baz~~ i~aretler
için vermi~~oldu~u k~ ymetlerin ihtimal düzeltilmesi gerekti~ini
aç~ klam~~~ve bu hususta Orientalist'lerin yard~ m~ n~~ istemi~tir.
Dhorme'a göre sada sistemi hakk~nda bir fikir edinmek için ~u
misali alal~ m: b sadas~~ için kendisi dört muhtelif i~aret tespit
etmi~, bunlar~n ha veya ab ; bi veya ib ; bu veya ub gibi sada
k~ymetleri verebilece~ini ileri sürmü~~ve bu i~aretlerin muvakkaten
b, b1, 62, 63 suretinde çevri - yaz~s~ n~~ yapm~~t~ r.
Milletleraras~~ XIX. ~ark~yatç~ lar kongresine (Roma 23 — 29
Eylül 1935) Frans~ z bilginlerinden M. Dunand Biblos yaz~ tlar~ ndan ikisini sunmu~~bulunuyordu (c ve d tabletleri; kr~.
Atti del XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti, s.
689 ). Aradan on üç y~ ll~ k bir zaman geçtikten sonra Biblos
sözde-hiyero~liflerinin çözümlenmesi için ciddi ve ileri bir
ad~m~ n ba~ar~~ ile at~ lmas~ n~~ ve bu teklifin XXI. ~ark~ yatç~ lar
Kongresine sunulmas~n~~ takdir ile kar~~ lam~~~bulunuyoruz. Yaz~~
tarihi için mühim bir safha açm~~~olan Biblos yaz~ tlar~~ dolay~siyle
meydana ç~ km~~~bulunan teferrüatl~~ meselelerin halline dair Orientalist'lerin müstakbel incelemelerini dikkatle beklemekteyiz. Bu
raporu kaleme ald~ ktan sonra E. Dhorme'un Syria'da yay~ mlad~~~~bu çözümlemesinin metni elimize geçmi~~bulunmaktad~ r.
Kendisinin, 10 Byblos yaz~ t~ n~ n da transkripsiyon ve tercümesini bilim alan~ na arzetmesini tebrike ~ayan addetmekteyiz (kr~.
Syria, XXV, 1946 - 1948, ayr~~ bas~m, say~~ 1 - 2, s. 1-35).
E. Dhorme'dan sonra söz bana verildi. "Karatepe kaz~s~ n~ n
arkeolojik sonuçlar~„ adl~~ tebli~imi genel kurul önünde — 25 projeksiyon göstererek— okudum (tebli ~imin Türkçe metni için bk.
Belleten XII, say~~ 47, Temmuz 1948, s. 533-548 ). Türk Tarih
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Kurumu'nun te~ebbüs ve ba~lamas~ , Eski eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü~ü, ~ stanbul Üniversitesi ve Kadirli halk~n~n da
i~tirakiyle gerçekle~tirilen Karatepe Kaz~s~~müteaddit ~külptür
eserleriyle ( takr. M. ö. VIII. yüzy~l ) ve bilhassa bilinguis'leriyle
Kongre için yepyeni bir konu te~kil etti. Elde mevcut üç versiyonlu Fenike metni ile iki versiyonlu Hitit hiyeroglif metninin
bilin guis durumunda bulunmas~~Hitit hiyero~liflerinin okunmas~~için
y~llardanberi beklenen anahtar~n ke~f ini Kongreye aç~klamakta
idi ki, bu keyfiyet Rosetta ta~~~ gibi Karatepe ad~n~~da Orientalizm
alan~nda ebedile~tirmi~~bulunuyordu.
Tebli~imin okunmas~ n~~bitirdikten sonra söz Prof. A. DupontSommer'e verildi. Kendisi, Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Profesörlerinden Prof. H. Th. Bossert'in Kongre'ye yollam~~~ oldu~u "Karatepe metinlerinden ç~ kan arkeolojik sonuçlar„ adl~~
Almanca tebli~inin Frans~ zcas~n~~okudu. Karatepe'den meydana ç~kan Hitit hiyero~lif ve Fenike metinlerinin bilinguis vaziyetinde olduklar~ n~~ilk defa farkeden de~erli bilgin Prof. Bossert ilmi çal~~malar~n~ n ilk semeresini do~rudan do~ruya Acaclinde des Inscriptions et Belles-Lettres'e göndermi~~ve kendisinin bu tebli~i orada
yine Prof. A. Dupont-Sommer taraf ~ndan okunmu~tu ( 11 Haziran
1948). Bu seferki Kongre'de ise A. Dupont-Sommer, Prof. Bossert'in
hem Fenike hem de Hitit hiyero~lif metninden tercüme etti~i 10'ar
cümleyi bir defa daha okudu ve Prof. Bossert'in filolojik ve tarihi
mülâhazalarla Karatepe yaz~ tlar~n~n M. ö. VIII, yüzy~ l~n ikinci yar~s~ ndan sonraki bir devre ait olaca~~, bu bilinguis'ler sayesinde
Hitit hiyero~lif dilinin pek yak~ n bir gelecekte kesin bir surette
çözümlenece~i hakk~ ndaki tebli~ini Kongreye tan~tt~. Bunu müteakip te Dupont-Sommer, Karatepe heykel yaz~t~~üzerindeki Fenike
metninin tercümesini yapt~~ ( kr~. Acad6nie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Comptes-rendus, 1948, s. 76-83 ; ayr~ca bk. Oriens
I, say~~ 2, 1948, s. 193-197).
Otuz y~la yak~ n bir zamandanberi Hitit hiyero~lifleri üzerinde
u~ra~an ve kombinatorik metodla muhtelif Tanr~, yer ve ~ah~s
adlar~n~ n isabetli okunu~lar~n~~ ba~ar~~ ile tesbit eden Prof.
Bossert'in ~ark~yatç~ lar Kongresine gönderdi~i bu tebli~inden
k~ sa bir zaman sonra kendisinin Karatepe bilinguis'lerini kar~~la~t~rarak Hitit hiyero~lif metninden bir k~sm~n~ n transkripsion, tercüme ve izahm~~ yapt~~~n~~ takdirle görmü~~bulunuyoruz (kr~.
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Oriens, say~~ 2, 1948, s. 163-192 ; aç~ klamas~ z tercüme için bk.
Belleten, XII, say~~ 47, Temmuz 1948, s. 515-531 ).
4. Dördancü genel oturum: Kapan~~~günü olan 31 Temmuz
1948 Cumartesi günü saat 15.15 te yap~ ld~ . Gündemin en esasl~~
konusu üç noktada toplanmakta idi :
XXII. ~ark~ yatç~ lar Kongresinin toplanaca~~~yerin tesbiti,
Comit consultatif international'e sunulan muhtelif önergelerin genel kurula arz~ ,
Yeni dilekler.
Genel Sekreter M. R. Grousset, XXII. Kongre'nin toplanma
yeri olarak muhtelif milletler taraf ~ ndan yap~ lm~~~olan teklifleri
okudu. Hindistan yeni kongrenin Yeni Delhi'de, Isveç Uppsala
veya Stockholm'de, M~s~ r Kahire'de, Türk heyeti ad ~ na B. H.
Re~it Tankut da Istanbul'da toplanmas~ n~~ istemekte idi. Bu teklifleri inceliyen Komite'in Istanbul'u seçti~i genel Kurula bildirildi ve
bu karar oy birli~iyle alk~~ lar aras~ nda tasdik edildi.
Kapan~~~gününde müzakereye sunulan önergelerden en önemlilerini a~a~~ ya s~ rallyoruz :
UNESCO ile te~ rik-i mesai edecek olan Orientalist cemiyet veya enstitülerin te~kilat ve çal~~ ma plan~ n~ n gelecek Kongre'ye tehiri,
Bütün milletlerin kat ~~mas~~ ile bir ~ark~ yat bibliyo~yafyas~ n~ n
yap~ lmas~~ ( teklif sahibi: Gaudefroy- Demombynes ),
Islam Ansiklopedisi'nin yeniden bas~ lmas~~ ve Comit
consultatif international'in ilk toplant~ s~ nda bu hususun incelenmesi,
Esasl~~ bir Pers dili lü~at~ n~ n, Iran Hükümetinin de himayesi
alt~ nda haz~ rlanmas~~ ve bunun hem Farsça hem de bir Avrupa
dilinde yay~ mlanmas~ .
Gelecek kongrelerde Arapçan ~ n kongre dili olarak kabulü,
Bu arada bir Ern~eni taraf~ ndan, Istanbul'da toplanmas~ na karar
verilmi~~bulunan Milletleraras~~ XXII. ~arkiyatç~ lar kongresinde
Ermeni tetkikieri için özel bir seksiyon kurulmas~ na dair önerge
Ba~kan taraf~ ndan genel oya sunuldu. ~arkiyatçilar Kongresi yönetmeliinde clerpi~~edilen "Her kongre komitesi kongre seksiyonlarmi tayia etmekte serbesttir„ suretindeki ikinci maddeyi bilen
üyeler bu önerge için müspet oy verwciiler, ekseriyet bir an için
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bu maddeyi hat~ rdan ç~karm~~~olacak ki teklif kabul edildi. Müstakil bir Ermeni tetkikleri seksiyonunun ilâvesi, Milletleraras~~
XXII. ~ark~yatç~ lar Kongresi Komitesinin karar~ na ba~l~~bir mesele
oldu~u â~ikâr bir keyfiyettir.
B. SEKS~ YON ÇAL~~ MALAR~~

Kongrede a~a~~ daki seksiyonlar mevcuttu:
I. Ejiptoloji (43 tebli~)
Il. Sami Tetkikleri (29 tebli~)
III. Assirioloji (16 tebli~)
IVa. Iran Tetkikleri (14 tebli~)
IVb. Türkoloji (11 tebli~)
V. ~ ndoloji (22 tebli~)
VI. Hindi - Çin! ve Hindonezya tetkikleri (24 tebli~)
VII. Sinoloji (15 tebli~)
VIII. Islam tetkikleri
Kur'an ve f~ k~ h (6 tebli~)
Sanat ve Arkeoloji (26 tebli~)
e) Kuzey Afrika dialektolojisi (9 tebli~)
d) Berberi tetkikleri (13 tebli~)
IX. Do~u ve Bat~ , Hiristiyan - Do~u (24 tebli~)
X. Etnoloji, Prötohistorya ve Arkeoloji (15 tebli~)
I. , II., III. ve X. seksiyonlarda saham~~ ilgilendiren muhtelif
tebli~leri takip ettim. Bu tebli~leri "Ön Asya Kültürleri„ çerçevesi
içine alarak a~a~~da arzetti~im ~ekilde s~ ralamaya çal~~aca~~ m.
1. Ön Asya Prehistoryas~~ hakk~nda:
Kongrede Ön Asya prehistorya~~ na dair bir tebli~~bulunmakta
idi. De Veaux (Kudüs) : La civilisation neolithique de Palestine
(Filistin'in eneolitik kültürü).
Son zamanlarda gerek A. Jirku'nun (Die aelteste KupferSteinzeit Palestinas und der badkeramische Kurlturkreis, Berlin 1941)
ve gerek Kurt Bittel'in (Ön Asyan~ n Tarih Öncesi: M~s~ r, Filistin,
Suriye, Istanbul 1945, s. 62-100) Filistin prehistoryas~na ait vermi~~
oldular~~toplu bilgiye de Veaux'nunkiler de kat~l~ nca M~s~ r ve Suriye için bir kilit mevkiinde bulunan Filistin'nin en eski kültürlerindeu bir bölüm bir az daha ayd~ nlanarak aç~ klanm~~~bulunuyor.
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Ön Asya Kronolojisi hakk~nda:
Prof. Eugne Cavaignac'~n Introduction et conclusion d'un
dat commun aux sections I, II et III sur la chronologie du
Proche-Orient ancien (Eski Yak~ n-Do~u'nun kronolojisi hakk~ nda
I., II. ve III. seksiyonlar~ n i~tirakiyle mü~terek bir tart~~maya giri~~
ve bu tart~~malar~ n sonucu) adl~~ tebli~i bugün için Ön Asya
bilimlerinin en mühim konusu olan kronoloji meselesini ele almakla Ejiptoloji, Sami tetkikleri ve Assirioloji seksiyonlar~n~n mü~terek toplant~s~ nda önemli bir tart~~ma mev~ uu oldu. Ön Asya
kronolojisinin bir az daha yak~ na al~ nmas~~ hususunda yeni kanaatlerin gerçekle~meye ba~lad~~~~ s~ rada böyle bir tebli~in bu kongrede yer alm~~~bulunmas~n~~ dikkat ve ilgi ile kar~~lad~ k.
Ön Asya bilimleri hakk~nda:
Eski Ön Asya konular~~ içinde ilgi ile kar~~ lanan di~er bir
tebli~~de Prof. R. Labat'n~n Introduction et conclusions d'un dat
sur les ~r~ thodes et l'organisation de l'assyriologie (Assirioloji'nin
metod ve organizasyonu hakk~nda bir tart~~ maya giri~~ve bu tart~~man~ n sonucu) adl~~ komünikasyonu oldu. Assirioloji'nin bu
günkü durumunu, pek k~ sa bir müddet evvel çivi yaz~s~~ epigrafyas~ na dair ilgi çeken bir yay ~m yapm~~~olan (Manuel d'pigraphie Akkadienne, Paris 1948) R. Labat'dan dinlemi~~olmak ve
bu konu üzerinde say~l~~ Assiriolog'lar~ n mutalaalar~ n~~ i~itmek istifadeli bir toplant~~ sa~lad~.
Ön Asya Arkeolojisi hakk~nda:
Bu konu üzerindeki tebli~ler oldukça kabar~ k bir yekün te~ kil
etmekte idi. Belli ba~l~ lar~n~~ a~a~~ ya yaz~yoruz :
Zaki Yousef Saad (Kahire): Les fouilles royales a Haouan,
n&ropole des 1 re et 2 e dynasties (Helvan'da yap~ lan krali kaz~ lar: I. ve II. sülâleler nekropolü);
Emir M. Cl~ hab (Beyrouth) : Les travaux archologiques au
Liban de 1945 a 1948 (1945'ten 1948'e kadar Lübnan'da yap~lm~~~
olan arkeolojik çal~~malar);
N. Glueck (Cincinnati): Archaeological Explorations of Transjordan (Ürdün'deki arkeolojik ara~t~rmalar);
F. Debono (Kahire) ; Nouvelles d&ouvertes arch6logiques dans
le Ouadi Hamamat, f)sert Oriental (Vâdi Hamamat'taki yeni
arkeolojik ke~ifler);
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Ahmed Fahri (Kahire): The Antiquities of Yemen (Yemen'deki
eski eserler);
Ahmed Fahri (Kahire): Recent Archaeological Discoveries in
the Egyptian Deseni (M~s~ r çölündeki son arkeolojik ke~ifler).
Hemen ekserisi projeksiyonla yap~lan ve ön Asya'n~ n harpsonras~~ arkeolojik faaliyetlerini aç~ klayan bu komünikasyonlar da
ilgi ile takip edildi.
Ön Asya Yaz~lar~~hakk~nda:
Kongrede ön Asya yaz~lar~n~, dolay~siyle yaz~~tarihini alâkadar eden tebli~ler aras~ nda bilhassa a~a~~ dakilerini dikkat ile
dinledik :
W. F. Albright (Baltimore): Les inscriptions de Sinai et 1Wolution de ralphabet (Sina yaz~tlar~~ ve alfabenin geli~imi).
D. Diringer (Londra): Royal far-Handle Stamps (K~rall testikulplu mühürler);
J. Leveen (Londra) : On an early Phoenician Inscription recently
discovered in Anatolia (Anadolu'da son zamanlarda ke~fedilmi~~
olan bir Fenike yaz~t~na dair);
F. IMguinot (Napoli): Inscriptions tripolitaines en caractdres
latins et en langage inconnu (Latin harfleriyle yaz~ lan fakat meçhul bir dile ait olan Trablusgarp yaz~tlar~).
Prof. W. F. Albright'in alfabenin geli~imi hakk~ndaki BASOR
110'da aç~klad~~~~kanaat~n~~kongrede daha etrafl~~bir ~ekilde gördük.
De~erli bilginin takdirle kar~~ lanan tebli~i tart~~mal~~geçti.
Karatepe heykel yaz~ t~n~ n tercümesini vermesinden dolay~~
J. Leveen komünikasyonu da ilgi çeker mahiyette idi. R. D.
Barnett, C. Moss ile birlikte bu tercümeyi daha önce yapm~~~olan
(kr~. Iraq X, 1948, s. 56-71) J. Leveen bu seferki tercümesinde
Karatepe metninde s~ k s~ k tekerrür eden "'nk „ kelimesini bir
~ah~s ad~~ suretinde de~il, fakat do~ru olarak "ben„ ~eklinde
(~ah~ s zamiri, birinci ~ah~ s) mânaland~rm~~ t~r.
Ön Asya kavimlerinden Hur'lar hakk~nda:
Bu konuya dair Assirioloji seksiyonunda üç tebli~~yer almakta
idi. R. O'Callaghan (Vatikan): New Light on the Hurrian and
Indo-Aryan Symbiosis in the Mitanni Kingdom (Mitanni k~rall~~~ nda
Hur ve Hindo-ArI symbiosis'ine dair yeni belirtiler).
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A. Safrastian (Londra): The Land of Khurri in Armenian
Language and Literature (Ermeni dil ve edebiyat~ nda Hur ülkesi).
E. Laroche (Strassburg): Hourrites en Asie Mineure (Küçük
Asya'da Hurlar).
Prof. Albrecht Götze'nin ba~kanl~ k etti~i bir oturumda okunmu~~olan bu üç tebli~den, M. Safrastian'~ nki müstesna, — çünkü büyük bir k~sm~~ ilmi olmaktan uzakt~ —di~er ikisinin ciddi bir filolojik çal~~ ma mahsulü sayesinde elde edildi~i anla~~ lmakta idi. Gerek
R. O'Callaghan ve gerek E. Laroche'un tebli~i hakk~ nda uzun
tart~~ malar oldu. Umumi kanaat, kendilerinin vas~ l oldu~u neticelerin henüz erken addedilmesinde idi. Bu iki genç bilginin titiz
filolojik çal~~ malar~~ arkeolojik neticelerle de beslendi~i taktirde
Hur meselesini ayd~ nlatmak için yürüdükleri yolda daha emin ve
daha kesin ~~~ klar~ n belirece~i kanaatindeyiz.
C. ILMI ZIYARETLER VE RESM ~~ KABULLER
I. Kongre münasebetiyle tertip edilmi~~olan ilmi ziyaretler
pek istifadeli oldu. Bunlar ~~ a~a~~da s~ rallyorum :

Louvre Müzesinin gece ziyareti (22 Temmuz 1948 cumartesi
ak~am~ ). Elektrik ~~~~~~ alt~ nda Louvre'deki eserlerin manzaras~~
Orientalist'lere cidden muhte~em bir gece ya~ att~.
sonra).

Guimet Müzesi'nin ziyareti (25 Temmuz 1948
.
pazar, ö~leden

Bibliothque Nationale'de tertip edilen iki serginin ziyareti
(26 Temmuz 1948 Pazartesi ö~leden sonra).
a-Devirler boyunca yaz ~~ ve kitaplar sergisi,
b-Cabinet des
kolleksiyonlar~ nda bulunan ~arka
ait muhtelif eserlerin sergisi. Maalesef Kongrenin topland~~~~
tarihlerde Bibliothque Nationale memurlar~ n~ n ekserisi grev ilan
etmi~~olduklar~ ndan el yazmalar~ n~ n mühim bir k ~sm~~ te~hir edilememi~ti.
4 ) Louvre Müzesi'nin gündüz ziyareti ( 27 Temmuz Sal~~ saat
14. 30 - 16 ).
5 ) Cernuschi Müzesi'nin ziyareti ( 28 Temmuz Çar~amba, ö~leden sonra).
6 ) Milli arsivin ziyareti ( 29 Temmuz Per~embe, ö~leden
sonra). Bu arada üç sergi görüldü: Milli Matbaa, XVII. ve
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XVIII. yüzy~ larda Çindeki Frans~ z tetkikleri ve Bizans tetkikleri
Kongresi ( 27 Temmuz-2 A~ustos) sergileri.
II. Resmi kabuller:
Tan~~ma toplant~s~~ : Kongrenin aç~l~~~ günü ö~leden evvel
yap~ ld~.
Üyeler Fondatian Nationale des Sciences Politiques'in salonunda topland~ lar. Tan~~ ma vesilesiyle husus! ve ilmi hasb~ haller
yap~ ld~. Salonda, ~ark~ yata müteallik kitap basan veya satan muhtelif kitapç~lar~ n açt~ klar~~ sergi alâka ile görüldü. Bu sergi, harp
y~llar~~ zarf ~ ndaki yay~ mlar~~ te~hir etmesi bak~ m~ ndan fayda
sa~lad~.
2 ) Hötel de Ville'deki resmi kabul: Hem ~ark~ yatç~ lar kongresi
üyeleri, hem de yine o tarihlerde Pariste toplanm ~~~olan Milletleraras~~ VI. Lisaniyatç~ lar kongresi ( 19 - 24 Temmuz) üyeleri ~erefine
Paris Belediyesi taraf~ ndan bir resmi kabul tertip edildi ve bunu
bir ziyafet takip etti. Hötel de Ville'in muhte~em salonlar~ ndaki
bu toplant~~ Frans~ z müsafirperverli~inin bir ni~anesi oldu.
3 ) Fransa D~~i~leri Bakanl~~~ ndaki resmi kabul: 29 Temmuz
1948 Per~ embe günü saat 18'de Fransa D~~i~leri Bakanl~~~, üyeler
için, te~ekkürle kar~~ lanan bir resmi kabul verme cemilekârl~~~ n~~
gösterdi.
4 ) Iran ~ehin~alu ~erefine verilen resmi kabul: O s~ ralarna
Paris'te bulunan ~ ran ~ehin~ah~~ Majeste R~za ~ah Pehlevi hazretleri ~erefine yine Hötel de Ville'de bir toplant~~ tertip edilmi~ti.
~ark~ yatç~ lar Kongresi bittikten sonra henüz Paris'ten ayr ~ lmam~~~
olan delegeler de bu resmi kabule ça ~~ r~ lddar. 2 A~ ustos'ta yap~lan bu toplant~ da da ~ahsen bulundum.
Bunlardan ba~ ka muayyen sahan~ n mütehass~slar~~ ~erefine
—bizim Sefaretimiz müstesna— hemen bütün yabanc~~ Sefarethanelerde toplant~ lar tertip edildi. Türk Sefarethanesinde de böyle bir
toplant~ n~ n yap~ lmas~ n~ , Kongreye gelen dünya Tinkologlar~ n~ n ve
Türk heyetinin çag~ r~lmas~ n~~ ve k~ ymetli Paris Sefiimizin ilim adamlar~~ ile de yak~ ndan temas etmesini pek istedik ; fakat böyle bir
toplant~~ temin edilemedi. Gerek Türk heyetini ve gerek Kongreye
gelen bütün Türkologlar ~ , Prof. Jean De:13( davet etti. Bu vesile
ile Frans~ z misafirperverligine bir kere daha te~ekküriel- imizi
sunmay~~ bir borç say~ yoruz.
SPIleten C. XIII F. 25
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1951 y~l~ nda Istanbul'da toplanmas~na karar verilen Milletleraras~~ XXII. ~ark ~yatç~ lar Kongresi için muhtelif ilim müesseselerimizin ~ imdiden haz~ rl~ klara ba~lamas~n~~ temenni eder ve bu çok
istifadeli seyahat~~ bana sa~lad~~~ ndan dolay~~ Türk Tarih Kuru.
mu'na derin ~ükranlar~ m~~ sayg~~ ile sunar~ m.
Istanbul, ~ubat 1949.
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