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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 In k 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
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reste re edilen bu ınedres ede bile:ı

arlirfoloj l tedı isan yapılmıı keadxr.

B ıa'dad'. S km, ::81iat'ede buluaaa
Kiı ı ::ıirre tf'iU~ c. merkulpr! ııden

biri ni te~kU et mekte, st u n kaplamalı

kubbeleri Vii mh:aro;JIerlI~f nf ıı kesme
kristaJ . y o&lu ll. müıeyye n dut"u ve
tannlaro, gi1 :ııe: e kaplı kapıları Ile
göz kamaıurmakt4dır. Abd~ıkadir

GefliaPaIn ve İmam- ı .tum'ID tü r 
billeri de birer .mü birn ziyaretııi hdır.

Şehrin ço:t: eblbeli yerlerinden bır

d fıeri d4 Antikiteler )ıuıesidir. Dua
ra da ııeıopot&lDya n:ıed$niyetin in en
nell f: baklyyeleri, yer darlı~ndan do 
I-yı bfra.z s ı kıeık .olma kla beraber ,
ga yet i' dnl ' bir ta rzda ıe,:bir 4N1i1.
mfş tir. lJ .ı A'dad elvan::ıda ziyaret edi 
ıee yerler meYI IJında Kt~IIto!l (Tak·ı

Ki~r.ı ) . Er bil \"e Kerbeu bulunmak
tad ır, Ktetlton otomobIlI, S_ıdad'·

da" 045 dakikalı k bır Ir.. u.fed~dir.

Harabefiili varmadan ônce yol ezeri na
U~ 1101 taralıı Se lman - ı Pa k (Faril!lJ)
ttı tarbeli ve kendı Isml le anılan ~a~

tabı b.ıluau r'. Kendi. i bo havalıyi

gaye t irJ taa ıdıgı ıç ı n Halid bın Ve·
IJd'in ordularına re boorJik ·e tmiş t i r.

..A n tık Seleucfa şebrlala lc.3z:"(U1Dda
Oie:e'n in ilt kıyıslnda kurulmu ş olan
Klesit on tari hte, lıUlida ta kaddüm
eden s. ırl'rdı Pırt krall. nma çok
5!rdikle r l ..yfIye yerı olarak ta nin
m.ıktadır. SÜ M. r haklm iy~tirden :ioe·
r a burası ka rfl tD ın Seleucla')·ı ~ÖJge·

de bırakın bir te!ıfr olu ak Ç% kınakta·

dı r. lfevcııd bi na b Ik 1ıye,, 1 l..Oubtt"a:e
l e::ı ıl . I.IV. urı Aiddi r. Şi rnaı karl adı

vık ıl aııdan 6~c;!. or:ada dzer ; moıu

~a ın tU#hl.du bir umatiı örtı"i ı a bır
"ynrı ve bU nt1fl lii:f yı nı n da korııie ·

I"rl", .a ıd l1 bırer tan d Ib ı ivil ediyor.
d lJ. 3to!,tkQr et,"~ nı takTI }'tl..b. d ura n
d"!: ")-:ını n C"I hı)· u k tı::?ia ı ıa n ya pıı·

a:ı t ej v,4,lld ,r.
.R~dıd'Ja ~ mU oel1u b;.mda DU·

Junn Bıl bU , Du ktan bakıl~I~1 ıauı&e-

bIr tepe wanıar..1 A rıetmekıe ve bl.
nem tebi rden hiç bir bina b.1kIrr~li

gö~Ql n:eC1ektf'dfr. D3rt blo se lle ön. '
ce: kuru:ao eebri:ı bugü nkü ka lmtr
Iı rıol o eherisİ !\.bukadcerar uma·
nı na afddfr ( ~t.ö.606·M2). Şehrin içi·
ne! ılren t:ı rbtfk yo lun başlargıelD-.

yapl1uu l olan küçülr: mclI! blouı ebi.
adınden u;nul m1yaca k ka dar dökü·
manter olup tfya:-eıçi! C'r.t fehrin eııkj ·

vn Ir etl bakkında g.l~t v. z ı h bi r t i ·
kır ver mektedir. Rora -!a B.ıI bil şe-h

rfafn umurOıJ bir make tinden baEka.
orij inall Berlin'de reı tore edUmfeolan
meşhur h far kaptıını n ve zii urat' Jtt
de d~~.J"!: bl: .!, ::ake:!e..""f boı ı ....:sk·
tadır, Şebri boydan boy. ke teden ve
h esr k'pu ı \.• sonra da zf2'\lradla
nlbaşeı t enen prosesj'o n yolunun nt·
ve io:1u nda~ yo ldan ÇOk d ı : ı. aeı:t se...
' ·Iyede ",ra ylar, -küçük mebedler " 6

meşh ur Slim'raın i. 'in as ma ba bçeleri
yer al mı~ bulunmaktadı r. Yol:a bloı"

lar araııadakI bu Advi,.e larkı wn b"
telit iDeaat devi rlerine iearet etmek
tedir. Blbfl'ln en göz abcı ve afakta
k!.lmı, OhD bin..ı IObhelll h tar ka
pı81dır kı bcr.d! ·Ü.f t üste sl l'1. la nım ş. ·

proses yo n , eklfnde e~.l tlri hayvac ı ı ı-

. bu relier ola ra k taa vir edilmieti r.
ılaabbar devlrtle hatt!rat u. çıkanl

mıe olan ba kuı:ıı dol durula rak bu
nca tlstılDe çok dıha ıashl \"4! re nkli
yeni bir kapı yapıI m~ItU'. Siya h ba
nı ttan I nşa edil mf, olao me,hur Ba"
bil ula.rıı da proJe_yorı rolanun ba ..
şı nda biJi e. ki bafm etlyle du r mak"
tadır.

lJjhil'den ..o nra ziya ret edll." Ker'"
b d l Baltdad 'ın ~nub- ı ea rkl~Irıde '"

dır_ C.ıu!' '.t: ı ( ıLe , ·,u ı ." Ah in j)'
ya' nin eel olup ı;ir lin , 1)·(;8I.r• • lIın
ve güm C, levh1.larıa eaeaah bir ma,"..
zara uı e t ı:ı: e kted lr.

Baeka bır gün zlr at! t edıle n Gr

~<!hrl Bag-dl.d'ıD 3M k m. cenub-ı şar

khfnd.e r e ılmd ik! S u r.rlyye'ye oto
mobill . 1.5·20 da.kila meaatededlr, Uar
rifatı nIsbeten yenı yapılmıe olduğu

için şehlr iyi bir vaziyet te gl3:oillme
mektedir, Bilba.fl~a mıazzam. dııur&t 'ı,

mabedleri , kral ıceurları ve h!.lka
mahsUl evler r e dar IOka klar tok:
hoşa giden ::annra. teekil etmekte ·
dır. Kra l ıı::ı eıt.rlanndaa çıkan zen 
gin Ei er lerin bfr kıı;aa Bağdad müıe

ıindı bulunmaktadır,

M yleoo Bağdad'ın oh-anada ve
eeaubundaki tedkikten Mar a bey 'et
2' !;!l a hau a ıl a.sul 'i hareket eut, Bu-

".

ra da kalınan ik i gün urflDda ~hri:ı

içind e andk eserte r tnCıui. Kara sa.
rayı Ca~i'·i keblr, 're ete-eeb n te Ü~

saat mesafede buluuaa Ai nr ş ebrt

ziyaret edildi . A.sur oldukça eski bir
ta rihte hafr edildI:i Için bugü n hemen
hemen bi:tılarmdao biç bir $~J U la
mamı~tır raln:z zfgant ,ekliılı bır

tepe hal iade durraaktadn -,
Çok rakınlanna kadar gidlıdf~

halde mııleıe! ha'i"a mt:.halef!! ı i TÜ·
rnnd iB D Xlıı uva, S emr nd, Ht tra Ye
Sunern ıiraret edUe:ne:ılş ve bey'e~

21 Şubat. sabahı h ts.nbul'a m5tevee
elhen )o! ı.: ıu l 'dan ırnlan~tır.

A.dna n Pecnv.ın
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