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Lcuingrad C' oivenltf' ı:i :ı rabça 'Ve
1\ 'C'ab edd bfya tı rıro!e~or il " e R us f uıc
ler Akı;ıd embi eaa st ola n 1. Kratch
kov sky'nin b:ı eseri, adını n eannet 
t ir~ll Kibf. sadece aeabça e:yaz-,
m~'!\.ı eser lerden b ahseden bir k ltab
d~ildf r. Ba eser , o nun yu ma la r ü:ıe ·

ri nde çtlışı rke n duyduğu heyecanı,

k ütnbhıne çalışmalanoın aah ınet ve
s ı vi n o l e ri ni , ya zm& kitaplar \'uıtuı

1It'! ta n ıdı#ı kJmFele ri " b. a nlat -sn bı r

nevi h; t tercüınesidir . Kendisi Şarka.

dair ıu-aştı rm.a lnıo ı baattarmca ka.
bü l edUdilt1 g ibf, tuhaf blr se vkle
net{C J Sİ. otm1dı~t:H, bUikiı; ~3.t'kifyat

s ah ıaı nd'ı yapı l a n en k lfç'ik a rıştı r..
malano , dC şı1 nülecek ot crea, mede
nireı. t trilılnin en go!nf ş IU"'S ı tel"t' l ne
a lilkah b u l und n ğun u, bun ların İuaa 

nı en y üksek b..ı, eri gayelere sevk
ettl~j n i göıterlJlt'g-" . ç.ılı,aıak ı ad ır.

Bunda n dolayı , sc rı derecede g r.rel
,.1!I d lM I bir f;s hl b ne f ran ıue)l.r a

t e: eü;ne.ed il ın i f,l o lan bu eserde, g..nç·
ler ve S8ih lu arn ı dereced e Iatifade
ve Ibre ıle okuy:ıC& \tI ,ıtn pek ço k ea-
bireler b :ılncı k lard : r' .
' 1. K r:ltch i o" ~k1 ' " l n bu eserde en

l a. tt.ı: k hırult uwuııı ( olara k gözden ge-

onyso s'un şe refine ~., x:·,kcl 1.,.,d 'lar yazdığı rivayet edilmek
tedir.

Klasik Tragedia , At ina'da temsil edilmiş olmasına "e klasik
şairlerin de Atinnlı olmuş bulunmasına ra ğmen, bütün bu kaynak
lar , Dorların, idd ialarında ne kada r haklı oldukları nı gösterme~e

kafidir, kanaatindeyiz.
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KITABIYAT

1. KrtLteh ko '..l ky, ..... see ka m!.ıntl8'- çi rm eden ö nce, o nun h aj-a t ım Yı) ilmi
crits arallu t soucenir l UT les livres ı: ahsi)"~ t i oi kı saca ta nıtın ıl k yerinde
cl L~8 twrrvnu i. r r ad. d a rU ı' IU pur ohıı;,ı,k llJ' ( : e tl"u. ıa t için b k. )1. Ca
)[.. Ca nard , <\l~"r. Hl5~ IPıdUi(!a!,io~ 1 nard,: [~gnGce loultaııovitch. KrakJ}.
de 1'1IUlü m d'Eıudu Orieııtalee de t-ı /;o(r,kı.l, Bevue Arrie:ıı.lne, e. XCVI ,
FaeulU de, Leures d'Alger , nr . a},. ar . '30-431, 19:iı2,~. :2B6 -2~ 9,1. K.'ni n
:<:111+ 2-1 8 s. \ "8 8 leehe, ôl ümü mÜl)lt...e~ti ile yaz ı lmış b ir

maka le n orad ı ~terile:ı ki tabiy a.t.
bk, S. 24~, not). 1. K., 18S3't e vıı eo

ş e urtnde, bir ötretwt'n okulu maün·
r iinün og-Ia oıaras, d Ünyaya gelmit
tI r. tık çocukluk yı lları (beş yaııo.

ka da.r) T atkend "ehr inde g~t!. Son
n yeniden doğduğu febrıe dönerek ,
bUranl Dli.es inde okudu. E ski b ir ün,!
venı iwnfa yeriDde kurulmuş olan bu
tteec te k üt6pnanesind e büyük Fren'"
i lz a rab iyatçrsı S. d e Saey ' nin Gram·
m'1lre arcz:be"ı nı görer~k, belk i Ta ş

kend'de geçen yıllannın da te~id

Ile, kendi kendin e a ra bça ~renme

~e koy uldu . 190ı·de H~yi bi Ieince ,
P e ter s bag Oni\"enı.ltCidnin Şark mi
ler i Faktiltui 'ne g irdi. Bu adA baş 

ka şark d ill er i Ue blrli :ıı: t.6 bübassa
ar.ıbça okudu. Bu sa.hada ki boc'lIan,
ba şta büti'i n Rus ş:ı:r~iyatçı la rıD Hi

eaıuha rs-lk r uhu- sarılan V.Ros !n ol
mak üzere, Baı-ıhold , Scb mld t, ll ed.
nlkov gi bi AlimIar id i. Onh'eralto tah
stl ind en s önrn orada kaldı. V. Resert
19\'S'de onu Yakın· Şark'8 , L üb nan va
~lı5r'a_ gönderdi. Bu yer ler de hAt!..
Tlll arınd..ı pek cauh Lir şekilde : 'l....
vir ed ilerı iki se nesini ~irdf. .\ I ım. "

Ieketi ae dôndükteıı so nra da A1m ı n '

r a ve Holl a nda -"a sefeohu etti, ıa ı ı ,
Tarih J;)er(İ-i - 13
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te taeeıle seri ne dıhda. U)L1'de Pe
te:'lburı eıılt'eriİt ine ır.bt. pro
re,örtl ıayi:ı edild i ı92I'd 6 V. RO~4!n'
elen bot kah:u, ete e yere. e.lsya. hıl k
tarını n tarlh ee edebiyatı_ ıçın fı :m6

ler Akll.de:n l ı!O i'ne n a eectldi. ı. K.,
b:ır" ıta ve ba1\c:a Ilim ınüesseselertn

de, C'ni't"O" r iiitede o!du~u ıılb i , ~<: mü·
li fın \"uih:ler g3rd il V d e: r4tta da . bel"
biri kendi sabaemda ta.runmış bir i lim.
Olan bir talebel er .zilrn reiol meyda na
g.ııtirdl. tk.ınci clh an ba rblnde, Le nin
Ilr.d m.QhIUra ~1 .1r~'ll1 nd•• ŞukIY.rM.t

Enstlta.lI il ' ııde yl1ı:I1Z başuı. kaldı.

Anca k 19t2'de Moı~o ....'s gtttl, ı2~
'ce teio.l"ır L enbgrad'. danda. Baş!a&

IwŞ oldagoıı cArıc p l:ır.lJ. r i f ur ecg
rd y• • ve c.\rAb1ra ıç l l arın bIbliyo: 
rafy. bllg:1ı1 ihti VA. fde n h ill tere'1 ·
m i lu.gati. gi b i b ay ilk e erledat
U.L'Umb.madu. 2' ocak uıSı'de olda.
D:ı ıama.na kadar 35Q'den fazla ki ta b
ve makale neJretmlotir. Bıııılar ara ·
.ındın burada. falınıJ, ınulan zlkN ·
deee~lz : .
-E _ ,J<lcplllk ek ı'r,lam'd. ye :ıi

Ara o edeıbiyatı n& dlir maddeler;
Jlua.nr Arab edaJiııa.tuıda t!lrih i

' r 0 1ha rl (alms.:ıoa y& t re.. Du ııreU du
IWVm. 1930, XII, lil --87).

Abü Ha.ni!a ad· Oinawarl, KU4b 41·
akhbdt' at...til'dl. Pc6!aee, ....rmntel et
fndu :, Lerde, 19l2.

LA E itd6 iJL.4d,d!) d'nn, al·Jlu' tazz
(neatr, MO, 192t , XVU~ i . 53-121).

Z ur EIltn!ı.U1Cg UM KompoNian
ro " .Abü'ı·cAld'. RUd.la.t aJ.gvfrdıı

(ı, I,m1"', 1925, 81(-856).
AnIViiada Aral; mulaclrleri"ilt

eddJilltı.... (189.5- 1916) (a.ltnaneara
te rcilme, JIO.• 1927, XXI. Ul3.-2lS).

Jllk.h4'U Silermoık', AII.14biographk
t Dk W.u du l<la"". 1931, XIII,
104- 110).

Du Wein i n al·.AkIılal'~ lh:J,k1&U..
,KııUu,.hl,torUchu u n.d stUu!i.ıcJuT

VerlU-Ch" (J aeob. Ft.uelt.rill , Leipzig,
1932. i . H6-ıM. ).

.A.b"'l· c ..tU ~ aı·ı;a(arrl , 11(~6l4l al"
mtıl3~U:: ::ı , ner., t re. ve b ah lu, Ilim
lv AkatüınCri nL4riya.tıııdan, ll I,l 932

(lite antJıalogi~ maghrlbi 'te iııco Jl 

"ııe d. u PLingrad ( A.ndalu" 193t , II ,
i . J 97-~0ô) _

KU4lı -al.bad / : of ' Abd AUd10 ;bn
aJ·Jrfl.{tlI.t6 ( n ~ r. GiM Jlem. Seriı' ,

.XelC Series, Xı. Lo cdon , 1985.
Yirm in ci <uırda .Ara.; edt Uyah

(RusçA), Leni agrad, 19.'.
Gô:"uıi1ro:' ki, LK ' din eser leri, en

eikl ıhüs (firua.:ı Ar&b t&irl t dnden bit·
hrnık , en ıenl de t"fr eJ.ebiy&tı na ka·
~&r ~~:.::':-: A:-..b ~ı: h!1I:U Ile ır_kll.·

ltdre. Ban l_n n bep~i ete ahDl' ve I ş

le::io bak t .nınd:ın eldd en (bndlr." ya·
ı: ıl :nıt tt .:r ve ı:ıaka ı ele rdi r. 1. K.,
bunludan baoka, _Şark epigraff,ıi

t4riJıt. v•• ~ibf bi r ÇOk mühlm Ill!tr-
leri n neırice de ittirAk etmfltlr.

Onun hakkında umom ! bir hô'knm
vermek leap eders e, bu neric m6.
teroiaı.i Prof. )!. Cana.rd ne birlikte,
-ı. K., ba~tan b'ı~a ilme ve ara.bç.a
anı tırmaluına. ban edilmi, olan bi r
ha ya.ttan sonra ô[mü ttÜl'. Dir müd
det Önce onun ,imdlld devrio. t n bü
y ü,," arabfyatçısı olduğUna. ı lir lemlo·

ıim; o:ıu:ı bı.:. l el kabına itlraz edilebl ·
leoe2'fnl UDmıyo:ıım.. Çün kü o yalı·

IUI iı litnIyetten önceki devirden za..
mUllm12:a kadar Arab edebiyatı:ıın

b:1tün nbalarını içine alan bitgil e·
ri nid ce nid ik , teD~vru ve dulnU2i
ile deaU., faka!. bir de ~alı .ma gücü
ve bu a rı o ilk ,-ınannda.n ölümü·
ne k.a.d&r 1ı.:uUme d~:ı birbiriel ta ki b
eden ~serlerinla medret ye çoklujıı

Ue b:ına. müıtııbaltur' (& Due Afr i .
c:.ıiJu, xcn, s. 8t9) demek. kaablldl r.

L.K.'ahl bu taoıt:nı yulltnııı l.Iı l

menuuı:uı teşkil ed en ~ krice gelic
ee. b o. e ~er il k olarak 184~'te :ıetre·

dllmiştl , Hemen ertesl eeue çıkan

ikinci baskı ını n önıözünde liöylen·
diA' ı üzere , ear kfyya: ve erabea yaz·
malu la ılika ı ol:nan.n ~vrelerce

de. ümid edılmedik bi; şeki lde, ılAka
ile ka:'fıla:ıdı. 1948 yı lı ndA QçOncil
baskısı çaktı. Fran5!zcarl. tereü eıe

sinden önce veya hemen onunla ayııı

zamanla r.!a ing iliz ce, almanca ve leh
dillee terc'Imeler! neşredllmtşttr.

1. K., eser inin ml.hiyotİIıi giri t ku·
roında bulunan şu cümleler ile entee
makta-dır : eYazrr.alar erk f i ~ muha
t.aıa edildl kler-l kü t lJ bharıe ier v.• on .
lır na alik ııh elen kim seler hakkında

hAtıratar uyandırdı , bir ce tabit şah

8t hAtıralu vardır , Fak at biitlZD bun
Lar eaısu UQıar de~iIdir. Her şeyden

6.ı:ee bir ilb:ıin yaz mü &.r üıtrind e

ça.1ı ~t r~e:ı, neler duydtl~t1nu iöster .
me:' , oilluı harekete get:r en 're ht.·
5a r eser lerde, nrdlQ1, ilm i neticeleri
atıIatırken , b.ıkkıı:daa ıla bir ~er söy
le::nedfQ1 hisler! rı:ejdıu:a tıkarmak

İıtedi ::ı::: . Bır çaltıca odu-ı:ı<!ık i ta.
lı~ ınaıarıD serinç ve z:abmetlerinden
bab.'!etmek istedim. Bir çok k ımuler

bu za b.ıne tIerden asl a ' ~übheye dilO'
men:;ıi~lcrdfrı çü nkü ol anlar boyle bi r
çah :::tttayı sıkıcı, kurıı ve can!ız te 6

J!kkl ede r ler ••
Eserin Hk bahsi bUhassa yumaın

ile allkahdır ve cyu: malar dairesit:·
de:> başlt:ını taE1r. ı. K., burada Pe ·
tersbarı şehrlnia Umumi Küt Obba·
nes in de yu rnalar dai re5 in~ Ilk gir '
dili urnaQ dnydu:U berecanl arı :ın~

ıa: ı r. AU'k yıl !onn dı, yaz:nalu
daire sine Kfrar ken , I rDs heyeeaıır duy.
dlI~DU , ör ler. eZil"8 , d e:, eukfyrat
çıIu için, yu malar dzl ruI daima

_fev kal1de kıymetli bir r:ıektep ol·
muotur ve daima öyle kalaea.ktır;

genç fininrsi te ta.lebeAi ike n ora ,.a
gtrdlk, ilk çalıemduımn orada dOit.
~u~:ur, sonralan onl arca ıene P~:ıra,
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"tlarımız ~a.ra; a~a ba~ la.d ı~ ~akih

t aJebelnfm1ı.J e ~re:ı ı:r.e k Için oray!.
geldik, kendi talebeleMe izin ıelebe

Ierte t on ya genderrl ik , Bfrn uıJı::

çehretl i lbi dunn bu du varl ar ers
sıuda 5ay:~ız: tezlfr doğtuuş, pek çok
ınü h l uı iJmI ke t iller yapıl mı ştır. Dir
yaz:Ir; ay a dalmışk en, birde n bir e UC~
dalrar:m arkahAlıı8 dıyarıhr; l ik irde
beklenmedik bir dÜfüDce caalanı r, bir
he yecan titrernesi He aHmin bü yü)c
uadeti yaşa nır: Bu, Ia bar:ıtul"arlB rd;ı.

toyttl ı.1 u Inbl k ler-i önünda ayakta
d uran kimseler ile, masuı ba tıt:da.

ö turmuş oIao' k imt:eler Içln ayr. ı de.
reeede kıymetli olan yara tma ven-
residir-_ .

Yazmalar therinde çahşmaem h&~

"e hej-ecanıarnıı bôyle derin ve aı::: .

l ayttlı bir ~lc:ilde M I. tan L K., bu
bab i b!:- !J.ati:::::e I!e b!lfrf: . B:ı par.
ça 1941'de h.l8tan~de bulcndtlkU bir
"ıraa ka leme a.h:ı ı::ıftır, yahut öyle
bir bAl tauvv~r edfJE-rek ynıJml ~hr

Te ~tt ci!mlel€"r ile bacb r : c ••• Ben!
(evreliyeriı r (1 u n:alar ). t;,.kUiUZg~.

eelerd e, bıst alık saatIeriı:de. ba ~ ım

Sıtmacm 8tfşi ne alev alev, d~şüDoe.

Jerimi idife edfn: ez bfr halde Iken,
mabeub bir h!1de, uı:ıkf bana korlcJ:
ile yakta{IjOrlarmı ş gibi, etralıma

toplanıyorlar. ıtınhıla.rı arasında tai ..
lı ınler farkedlıorum: .BbI unutt un
mu ? Bizi te rk mf edeeeks1n 1_ _. Ba
pa rça şu cümleler il. ~.Da erer : eMi..
nldaol j orla r. o nlara sAbit bır bak1:
ile bakıyorum , oolan tanıyor Te Ot}r

lan. p himsuyorum; haylUcnn n bl_
teleri. batka lannın haya tluıcIn aa.
htfeltri onda: bakı~lanmm al tında
du ru yor ve uırlann li51er i eeçlIJ j~(c

pu lak L"8 açık tabIoIuın l artık ben.
den giJ,lenı lyor...

Hepsi ayn ı heyecan ve aynı 6. V&1
ile yazılmı ş olan bu nhlfeler i geı:ç

Ierimizin tekrar tek ra r okumal arı J1.1

-!
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Ferrll tı c'a gönderiyor.. F.ııkat az bir
müdd e: sonra o:ıun ölUm i::a.beri ::i
a.lnoış. Bôylece bu ııl ı1h hn ve yeg!nl!l
niis ha ha ia kerıdijici aeş redecek Dir
mütuSSlJ beklemek te I miş .

Be ~i no f bölüm c C'D ivtrl!i ~e k l1t t.b
hIDeEl.ı:de_ baıh:J~J ta ş-ır ve I .K.' .nla
buradaki ç 11ı~tnal.ı rJ:; 1 ve küıü bha

nedekl meınarl a rı T". b. ea teue. Bu
babist e bir münaaebet le Hcllandal ı

IslAmlfyat l !i:ni Sı::: o :ı :': H urgrouJe''''
Din v. Ro!e:ı'e )' aıdıQl bır mektubtan
bir parça ik tibas ediyo r : 4 • • • h t!::::s.l
yakındı bu sa.hada·:ar:E: iıyat u-basın ·

da -dokt ora yap:na.k ist eyen geeç bir
na ma edin, kendi husu!f ahu ICla gir
meden ônea, ilmi e!erle rhı ueşredil

dl~! 2' dm o~re;jöU e~~ fC-i:; ed~k ;

btlnlara Ru~a ve Hollanda dJ!iode:ı

ba ~:ı::a . llala '·lit Taa:ul dill e rini de
ilA)"e et:::ıek IAzım-. Fak&t i . K.. beme:ı
ilAv~ ediJ"or: ..Şakilr ki, ameU ol.·
rak. bu o 'k adu korkulacık bJr ~,.
deZfldfr. Ar.ll.bça araştırmaları ub.a·
ıuada ar n aın dillerin ehemmiyeti
bir biri:ıe uıı1$1vi Te aynı de:Udfl'i
bundan başka bepıl ıu Teya bu .:nev·
zn 191 n aynı derecede t aruri deilU·
dir _o BununIa beraber i . K., arabo;a
,.ab,u ı n d a ç alı$a n ları n mAın'ın g.arb
dlllerlnde ıı b!.şka 1..pao,.olea11 da
ınuhakkak bllweleri u ru ri oldu~

ka ııu tlr.dedir.

Aluccı babf! bb! yazmalar ile
me\·ıuls.rın kend ili kleri:ıden lUmierin
3a ilne çrktlA1nl anlıtan ..,AT" kead i1f·
I feden a'rcınlQ ön üce dü een ba,htı·

1:1 taşı r. Yedinci bı b!oe 8ynoa ad ve
ritmlı c f'g-i1dir ... Burada meşhur ara
biy at liiır. i Refıke He Ruı şarkirrat

çun Gairgın'caa ve al -AMal üzerin·
de yarını &!Iır ka du Çllı E:I:lt! o laa
Şll ~i~ i 'deQ bah seder. Eier bi r bAd·
me ile nihayete euro En ıonunda re.
{erraat :nerJk.h !t ın5tebab.hirler için

Oçaıı c1 bıhi .Ara b müellllıer Ile
Ra! a.r.lı fyy&.tçıtcıca ta hs is edil:nf$.
t ir, i . K., b ..ra d3 ". b5lümde, bütün
~rkil1a:çl la: ne t~:~oıogJ ar i·;ia o
kıdır me şhur O:ıı Cl Pe: er~bJrl'l1n

· .cAgr a 31;lze fade _ ça1ıe :nlA"a nuIl
bıe :adıtıaı a c lat ı r. Sa arad a .o\rııp 

İsp ınj-c l şiiri tb., ~ tııaıin 'ln eseri 
nin neş rfrıde o!dutu g ı bı , b!z:uı bir
il mI mase lenin halil Için ıııf l letler

arası bir ie birliıt i yapmanın Zırurt

cldu ğuau gÖ!tIter ir . Bı r de, -ves ec d e
Gnıa'otn kıta\·u ı ı:.- baş lı .:h bo l ü:ı::de,

yazma mec muala r Içia de çok mühiı::

eserle r ,b :ı l u eab lleee4' i ne işaret edi ..
şor. İç inde S :ı l :a~ C!:D'i.e. :ıa:ııı~ ::ıa

· otdukç ı yakı a za:na.o.la.rda yaıı l.:nıı

0::- : ..!: ! {?} da :;~ hı: r;aü. lı5.f:. t ::
meeınua, uz:ın. seneler dikka ti- çe;';;..
mede::ı ba k lemiş. B:ır.ıda A~med b.
lU.e il! ıdlı bfrinla yazdılı m l!s~evi

e.a~1Jnde old ukça UI Dn. bir f ii r ( u, ..
.~iUaj vardı ki, i. K. mahlyeti:ıl bı r

tür lü te8blt edem emh . Ba gibf de..
eıZeilik tari hf ile allkah meıeleIerin

bn.rü~ bir mütehau 1Sl olaa Franıı%

.t tlml G. Fer:-.ılnd'ıa es~ rl erinden bu
müeııiti:ı Vas oo de Gama'fa. il k dela
Afri ka'yı dol aşırken reı bberlf k: etmff

·-olan· 49wed b.3U.c[d o ld ugunu an le .
miş; fa ka t o nınan bir mesele kah·
yor: BoL da bu e«erin bıoka nüıba.

lanc ıo1 bfUalp biJin i::udiıtl ın aselui·

-dı r. E :t:ıde b ulunl.tl r eh berler CC.
Bro ckelmana \"e ka:&lo61I r) b :ı hu·
I Ui:a bıl. bir bl;gi venniyor. l . K.,
!b~ ıltold glb! bır d . ni.cic!c böyle
.deniz yoUanedan bah.eden e~erJnfa

kia:ı'e tara!IQdan bUinmeınil olmuı ·

I:J iı:ak lnııı ~riiıor. Dumın Gzerine
. ...dı go!~n Fr.ı'I~11 aU:nlee yuıyar

Te bu ur,Ü,f<J'.aia b..s klkaten yegl·
ne bir n51ba oldu.tunu ~renfyor.

Keac ili bu meselelerin yaba nclfl ol ·
..<f ug-u Cldı. :ı ett::ri ne~ retıı::ek üzeN G.

Lo:ı i . CheikhO'Y4 ko~ .!". OjU eTinci e
O ıa:nanlar ç. i: ar;na lıı: t a O:dlô tu al·
J!a/I"Ü!- rr ecuıuasmın tu hjble :-ini c 
k urkea b ul ur, Dil,;;ka: edince önün
deki tl.!hib lerce t iir ler bu lu nduğuuu

gtr cr. L.CheIk bo 0 :11, - -ıleemuada

Sılima b.Cend al'In Dlvı:n 'ı :ı ı b utı rı·

yorum» der. Bundan bf: kıç ay önce
de, İs tatıbul nüshu Ilil :t mem l CL.
H uart tar an ndan Jourtıal ,.,hiagu~l te

IH~~red il tr. fştr. Tab!! böy (cc j I. K/ nin
tU:l\·\·urI n l s ıfı dÜ elIi ~ t ~O )"a psea .
~ı teze lG ıu!l1 kaluıauu ştır,

B:ı n k 'a .ra l ~u )- a:ı:ma lar fizerin
di! ç ıhşa :ilızı :ı ka r~119. ,leaklan su
k.ır.1 hay alle ri gö ~ le rıı:ıek te k al maı,

ayeı ztma~da bu s ahada Y8.pı~aa. ara, ·
r ırmal arr n, esu bakumndıı l! , Umin di_o
;ıar nhaları:da Y&j)ıll, :l a:-a şt ı rnıa lar·

d an farksız ol da g-a nu da g<5l:erlr.
Çünkü l r. e~li MyuiyMe u!.un 7a·
maı:la:'dan beri ha lledlle melCI' bir
bl lde du ran bir takım ~e.elelf:riD

bird en bire dünyanın t ürhl yerlerir 
de, birbi rlerinden tımamiyle baber.i z
A.lia:ler tarafından hemen hemen .aynı

nmanlarda halledildrtl gorülür, bın

keş i fleri n d~ birbi rlerinden ınfi ı taldı
olu 'ak ça.h~aQ. iUmler tarafından aynı
ıaaıa nl illrd a yapıld ı tlı , hatta. khlrler
araa:cda bid ro cUik h CllU$l uada çeki,·
meler çıktı~ ili mler ta r ih inde f- ık:

Bık ·tea. d ut edU~n vA kulardandı r. Bu.
accak erken olarak ortaya att lmı ı

ola n meulelerin ı Umin hAUedeee:1
bIr ieT"iyey e g",lme i "yeıinde. ayn
ayn l liw ler ta rdı:ıdao kolayca bu·
Innmn t Ile l ıah oluQabfll r. ŞarkJy·

,. at utu :ad. çalı şsala r ıçın de T"u i"
yet aynıdır: B:ı sabadakl Haıin n r "
mış oldQ~ıı neeice ler, b ir (Ok Ilim..
Jerln bakıelnı aı bir noktada top lar,
bır e8er \"8"& bir es! ri n b:r kaç nÜl·
buı türlü mine d ere IDensup mm
ada mlan tardında :! ayDI zam.edi.
ketredııı r.

:Cıda r r~ri:ıde ol urdal İ :l a bul r-e
Anadolu yaz ın.l ar il e dolu. Haı1111 

barıcı l tf!'II. ler yıumalul t!uzı bizden
daha Iyf bIliyo:' ve t:l :l1jorlar. Fa ka t
buralarda daha breteree geace ilmi
yu.tmanın bu tatlı hu, I !t'i :ıç ve
heyecanlarım duyuuoak De kadar
ylı ıua bör le bi r arzu ea.etya.a g'e:ıç·

ler, cree yaşlılar ve Hltiyadar bak-
... leu mek ted ir !

Ei erI n i kinci bölümü. I .K. 'nin Şark

taki uyahatla rı na d ai r b4.ura:ann ı

lhtf \"ı ed iyor, V.RoMa'in teNibled.IR"I,
t i. kaı. onun ölümünü hemen t l:Cib
eden güclerde ba~~• .fan bı serahat ,
y ani Lebnaa ı Filinfn re Mtsır eya
ba u , o uma:ı,"1 l!I ilU r vuJre :e g(i :"e.
O.ınıniı to pra kla n içinde ııeç :nie ot
du ğ u tılld~r bu böl ümdı Tur k ler hık

kıcda bınen hiç bir kayıd yok;ur.
Fak..: ı.K, bu vesiı, ile henaı dot 
mıkt. ol'a a yeDi Arab edebiratuıı il k
~ekm~ri ile göraıc(. KUbftiyet leri
keDdlslae has bır ~lIZlşte aDla:ııl:,

AÖarala rl Arab Illm ve edebiyattnın

yild ı zı a rı ol.a:ı eahsi,retler ile daha o
ıaaundan tanış=nlltlr.

BtI bölümde aalatt$ h.itır.aJa r iç in ·
de b ir u. a~sI , yaz ma la r fiZ: 1rind~ çı·

h ltltlarlO bsşlanna sı k sı k g~lea bi r
yak·arı anlatmaktır : bundan dola.yı

b'tlrada b ir ka ç cümle , il e b lUlsa edi ·
ıeoakdr. L .KOf t~ke Q.de rr,e'de k( kısa.
I kaıneti sı ra.s ı:ıda., bu şehri n k: ~tii b·

hınes iııde St li tna b. Ca-adl.l' in Dl"dn'
10UI o ıa n 1:1 yeıin i o la rı bir 111Z·

ma!1R1 göre rek. bileti ahn ııı ı~ olcı

&4yalıaunı te'bir edi p, b:ı :::ı üJbayı

dt kkat V~ itina ile i. tia:sa h. eder. Ge·
uıi ile I.D.t:nleket iae da::erke~, b:ı

.1ir üıeri:ı e bir tez yu:aıt#a karar
,·:eri r, hat tı bLl tez ve pL!cl üzer lc·
de harAller bU. kQrmt~a baııu.

Gi! :nf B~jrl1 t 'a. gelince, ısbı.bın. er·
ken ....s. tfrıde, keıfial ba ber vermek
Jçw, m,~bıı r bırl.i ~iıa ..·Arl.b ilimi
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konulduğu turih edU:ııI ~ bi:'biblirog
nt fya Te açıklımalar kısmı vardır,

Ancsk bhı nokta!a.nDa temas edt l
mJı ola.n I .K/nin bu euri oi ilim r o,
tueue eecç Te yaşlı bü'tun yoleul&:,ı

ca tanır' e:~ek kubildir. Gençler,
gayre t gö terdikleri takdirde, kendi
leri ne açılaoak: atan ve scura kendi 
lerinden gençlere ı16stueeeklerl Dur
lu izleri S!u::!klerd.ir; ra~lıl.r ise, bu
yo:ın: g üçI5Jtilı:ıı1n verdilti ve bazac
kötü tendün e: in artı:,dıgı yorgun
la kla"''ln ı dfa lecd lrece k. ~am l::nr ve
bubI gayretler ile vanI_n cet ieele ri
ara.da ~ında karıuızlık: He kU$ı1a.

sac. çevreler Içinde bile keodUe rice
ye nf bir ,ırret ı ces aret V~ dmlt kay
na~ balaeaklardır,

Bu yat ıp bidrmeden önce, fr a.n..
, tzcaya çerirenin Y~ t eNfi mu inin bır

kııç meıiretlndc!l bu!'a.dıı bahsetmek
yerinde olacaktır. Şimdi Cezayir (Al
ger) ı1niçertf tufnde t 'I Am arHıt pro 
l eEÖrü olan )!. Canardı ee ya şında

olmasına (hatırıııdı~una gôre tSSS'de
doıl~uş:ur) ragmen, yorıılmadan ç.a..
Itemalanna devam eden bir i({ı:ıdlr.

Birinci cildI geçen senelerde çıkmı$

olan HamdanHer tar ihiDe da ir 18se·
.. r i, (l li. to1'rt de la dYllaıtie du Ham·

danidu de rarira et tü Sllrü , T OM6'"

l , AIg<r. 1951, Xvı +853 •. •PubL de
la. FaculU del ÜlJru d'A.lgt r, seri
II, nr . 21-), çılı e :ı: ılanD ı :ı vc.ı'.tl ve
usu lünQo utla.mlı.tı ile ha.kikl bir tt ..·
rl h tedkfkl ~ahe5erf sayılabilir. Ga- ·
IIba. ~e':21ıeke tlade rlUçacl :::ı. o kada.r ·
iri bmntneciainf ve bu dllde rapılmıe- ~

t~kiklerden haberdar olunmadılım ·

g3rdfltü:ıden, kıymttli zamanı .:.ın bir 
kUt:ıI: 1 Rus !J imleriııl:::ı. e a.rkiyyı.t

uhuıaak! ça lışmalınnı tanltma;!a
hUretmi ~tfr (bk, bfIhu$I. fA, Uudu 
ara.bu en Ruuie. .Aptrgu histcriqru,
Revue de iı l!edfteZTa~~. Alger. 19'7,
nr. 20. i . 436-~ v.b.), Bu arada da .
il k: önce bfr bah!fni bır t~ıt!na ya.
zIBlada. tere ll ::ıe etmlş o1da~lı bu k i
tabı bıltan bata erıarızcıy. Q6v1r - ·
cd~:ir. Ter oame., ese rolD ık t net baskı

HCr. gd!'e ra.nl::r.l~ tı:. Fak8.t üçll:ıcı:.

haskısmın düzeltme ve nAıoeleri der ·
dfk k&tli iUırJere bb b!r t!tlılikle.

notlar kııımıadı f: aret edilerek, ısd

metinde gösteriln:.h tir. BUnda.~ b t ' ·
ka Ruli olmayan okuyuoLlta.r lçfn ba·
lunmaai u rar! oran açıklamalar da
es erhı gonuna Hl.ve edUmiltir . Bun..·
daa dolayı tercüme ber b1·k ımdan taı:n

ve mükemmel bir terc üme :sayıla bilir•.

AhIM<!. Au~

Ed<l>ilı<u FaküUuı-. in Trak 'da
::yapmış olduğu Udkik '~a1w.ti.

t9~ı k'tl t"UHade:: is tifade ed ere k
ff tınb :ıl Onl 'f~niteı;;i Ed ebiyat Fa ·
külteij ög"r..t im 'Ü yeleri ve ıale bele

r inde:! mate ekkl l bi r grup ı u"tı n'

daa Irak'A bir tedktk 5 '!yah ltl ıertf b

edild i, Pec! • .\rıı )ı alid )1.n..1 baf'
k "ntıgında yol. çıkan ( ruba Fa kdile

,.Dl!kIlDI Prof. )[ao id Gö lı. b~rk . Pro f .
H. Ziya. Clite:ı. P ro~. .Vabin Turhan ,
Doç, Atit Erzen, A...ıı ista :ı Dr. Sema 'l"I
Eyice, Asil tan Adnan Pekmaa, Fo 
to~raf a.t~lre5i ~efi A.ziz Al bek, Kll 
Aik F lloloji Seminer lditfpbaneelıi

S uza n Albek \""8 Ar keoloj! tal ebeleri
dah il bul unm akta ldl:.

11 Şu b3.t 1\l34 tarIhinde Toro s ekıı ~

~&i ile Bq dad'a müte\"eeci lıen Hay~

..d..arpa,ıı'dan hareket eden hıyet 14
Şubat ak01lJI11 e.a&t · 18 de Bag:dad'a
vuıl olda. Garda T ürkiye büyilk el

...çtlIgi memıubları ve Ira k )[a.arlt Se·
'Zu'e ti temsilcileri tarafından karıı"

lanan ney'et, Irak toprakları ndaki

ilıcaoeti c:ilddet inoe biL ha.t~m etiıı

-m.!.u tlrl olarak bu yllk bIr b.üınfika"

bılle mu bar oldu .
Tari h ve a.r keotoif baku:ıından

kıymetlI . 'fe ç.ok e a-yı.da Ibldeler ie do
lu o\a:::ı. Ira.k.'da, on iki gün gibi
.kıta bır %Iman kdmık ve ~ok kere
-ban muhalefetf ile k1.!l-ıla$mak ye...
-;zinden buı nıahim yerleri görüp ted-
...kık et mek hrsatı bulunama.i ı .

.\.sral t ca~deı~r boyuOQ.3. un tut-

lada n rapılmış dil ı ça: ı li bitalan ne
n tcte'et e 'uruıcda uzan an Bağdad ,

Irak I~iadeki ba " J"a h...:i :ı mer kerf 
ni teık ll vdl j -ordu. Kadf::ı D~d:ad

7d2'de Ab bu t . b i.lffe l erirı den )l an a
.ı:r tn(ı roda'" D!cle'tıin gt rb ~ıyınn

cia tut. ed ilmhı olup b u,,"lnk il B~

dıd1ın bi ra 7. t imaHne -dü, rnek!.edir .
Ya yarlak b ir p1iu Gıeri ::ıe b~i. edll 
iLLi ' olan t~bir en p.arlak devielerhı !

i 9j He aıs sen eler hıde yaea ır ı ıı ıır. Za
ına.nla , eMr t..... i ur liin aşı:,~k me~ "'''

nİa ,ark: kıyısında da inki,at etmiş 

tlr. 1258'd. lIiil1gll Bağdad'd a Ab ·
bul ha,kimlyeH:ıe 10 :1 verınto ve şeb ri

tah r ib ctmIfUrJ lS74'de Timur!eng'In
d~ eli ne geçen ~hlr nihayet 15&5' d e
Kanuni tara.tuıd&D O!ma-nh impara
torluQuna katılmıştır• .bırlares. Tür k
hakimiyetinde kalan & a:dad i 91i 'de
İ ngilizle r tara fı ndan iego.ı edilmiş
t ir . Bugun i5e müstakU Irak. kwh
tının merkezi ·ve en meobur eehrf
olar ak Ink iıd etmek tedir.

Hllen LIZ da olu eıki B~d'ın

b!erl ne teude t etme k mümkü ndfir .
A.rab Ese rl erf ı[ azeıi b D. meranda
ıikredilebUir. İ51imi devir enr leri nin
en g~z el a6munete:lni bir arayE. g6'"
tfr en bu müıe bı nu. Ab ba. i hali te
lerinde:ı kalnıa bir saraydır. Gene
Ab basiter devrinden kal~... e&ırl er

araımda :ılk re ~ayan olanlarda n biri•
1233'de haıtte ılallae_ır tara fı::dan

ın ş.. etti rilınl~ olan ılaıanaınre med
r~'e:lidir, So:ı _enelerde b.arabiden
kurarı tarak (e"'kallde bir şekilde




