
AHMED EFENDi. Sikarizade 

Efendi'den hilafet• aldı; uzun yıllar bu 
tekkenin zakirbaşılığını yaptı, Bu vazife
deyken. 1791 yılında Medine kadısı olan 
Mehmed Ataullah Efendi ile birlikte Me
dine'ye gitti. Haccını ifa ettikten son
ra bir yıl kadar orada kaldt Döndükten 
bir müddet sonra. eski tekkesinde za
kirbaşılığını sürdürürken ayrıca Yedi
kule civarındaki Hacı Evhadüddin Tek
kesi şeyhliğine tayin edildi. Bu iki gö
revi hayatının sonuna kadar devam et
tirdi. 27 Haziran 1831' de vefat etti. Me
zarı Koca Mustafa Paşa Hankahı hazi
resindedir. 

Uzun süre şeyhlik vazifesinde bulu
nan Ahmed Efendi. daha çok devrinin 
önde gelen zakirbaşılarından biri olarak 
tanınmıştır. Bu sebeple mOsiki ile de 
uğraşmış ve bilhassa dini sahadaki bes
teleriyle meşhur olmuştur. Çeşitli el yaz
ması güfte mecmualarında pek çok ese
rine rastlanıyorsa da bunlardan ancak 
dokuz tanesi zamanımıza ulaşmıştır. 

Ahmed Efendi hac dönüşü Der Be
yan-ı Ahval-i Medine-i Münevvere 
adlı küçük bir eser kaleme almıştır. iki 
yazma nüshası Millet Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Ali Emi ri, T, nr. 305; 
Şer'iyye, nr. 722) Medine'de bulunduğu 
sıradaki şehir hayatını hatırat üslObuyla 
kaleme aldığı bu eser, Tayyibetü'l-ez
karıistanbul 1271 , 1316) ve Tayyibetü'l
ezkar fi Medineti'l-envar (Kazan I 283) 
adlarıyla basılmıştır . 
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~ NuRi ÖzcAN 

AHMED EFLAıd 
( __,5 ~ı _._ı ) 

Şemseddin Ahmed el-Efh1ki 
el-Arif! 

( ö. 7611 1360) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi 
ve etrafındakileri anlatan 

Mem1k1bü '/- 'arifin adlı eserin yazarı. 
L . ~ 

Asıl adı Ahmed olup daha çok Eflaki 
nisbesiyle tanınır. Arifi nisbesi ise Mev
lana'nın oğlu Ulu Arif Çelebi'ye intisa
bından gelmektedir. Eski kaynakların 

62 

Ahmed Eflaki'nin Menaf<:ıbü 'l · 'i!ri{in a dl ı eserinden bir 
sayfa (Süleyman iye Ktp., Serez, nr. 1794) 

hiçbirinde ailesi, adı. doğum yeri ve ta
rihi hakkında bilgi yoktur. Hayatına da
ir bilgiler. Menalpbü 'l- carilin 'deki ken
disiyle ilgili dalaylı bilgilerden ibarettir. 
Sultan Veled'i (ö 13 ı 2) gördüğüne ve 
1360'ta öldüğüne göre, 1286-1291 yıl

ları arasında doğduğu tahmin edilebilir. 
Ayrıca babasının Altın Orda Devleti'nin 
başşehri Saray'da öldüğünde kendisine 
büyük bir servetle birlikte kitaplar bı

raktığına bakılarak da kültürlü bir aile
den geldiği söylenebilir. Konya'da doğ
duğu. Ahi NatOr'un oğlu olduğu, ilhanlı 
Hükümdan Keyhatu'nun 1291 'de Kon
ya'ya gelişinde orada bulunduğuna dair 
rivayetlerin (Sakıb Dede, III , 5) gerçekle 
ilgisi yoktur. 

Eflaki, muhtemelen tahsilinin bir kıs
mını doğduğu ülkede tamamladıktan 
sonra devrin kültür merkezlerinden biri 
olan Konya'ya gelmiştir. Burada Siraced
din Mesnevihan, Abdülmü'min Tokadi 
ve Nizameddin Erzincanfnin talebesi ol
muş, büyük bir ihtimalle bir astronomi 
aliminden ders almış ve gözlemle uğ
raştığı için kendisine Eflaki nisbesi ve
rilmiştir. 

Mevlana'nın oğlu Ulu Arif Çelebi'ye 
(ö. ı 3 16) intisap ederek ölümüne kadar 
yanından ayrılmayan Eflaki, onun Azer
baycan ve Anadolu seyahatlerine katıl
dı. Şeyhinin isteği üzerine Menakıbü'l
carifin 'in ilk şekli olan Menakıbii'l- ca-

rifin ve meratibü'l-kaşifin adlı eseri
ni yazdı. Ulu Arif Çelebi'nin ölümünden 
sonra türbedar olarak Abid Çelebi'ye, 
onun ölümünden sonra da sırasıyla Va
cid, Şehzade ve Emir Adil çelebilere in
tisap etti. Bu arada daha önce yazdı
ğı menakıbı , sadece Menôkıbü'l- carilin 
adı ile genişletmekle meşgul oldu. 30 
Receb 761'de ( 16 Haziran 1360) vefat 
etti. 

Eflakfnin adı geçen eseri dışında ay
rıca dört Türkçe gazeli vardır. Bunlar. 
Kilisli Rifat ve Veled Çelebi tarafından 
yayımlanan Divôn-ı Türki-i Sultan Ve
led'in sonunda birinci ilave şeklinde ba
sılmış olup (istanbul ı 34 ı . s. ı 17- ı 19) da
ha sonra Abdülbak.i Gölpınarlı (Mevla
na 'dan Sonra Mevlevflik, s. 469-4 72) ve 
Feridun Nafiz Uzluk (TDAY Selleten 1961, 

s. 291-296) tarafından yeni harflerle de 
yayımlanmıştır. 
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ı 
AHMED EMIN 

ı 

( .:r.:-ı _._ı ) 
Ahmed Emin b. İbrahim et-Tabbah 

(1886- 1954) 

Mısırlı mütefekkir, 

L 
medeniyet tarihçisi ve yazar. 

~ 

Kahire'de doğdu. iık öğrenimine ba
basının yanında başladı; özellikle baba
sının dini ve edebi alanlardaki katkısı 

onun düşünce ve kültür hayatının şekil
lenmesinde önemli rol oynadı . ilkokul
dan sonra tahsiline bir müddet Ezher'de 
devam etti. Birkaç yıl ilkokul öğretmen
liği yaptı; ardından Medresetü'l-kazai'ş

şer'fye kaydoldu ( 1907). Oradan mezun 
olup aynı medresede ahlak dersi akut
tu. Daha sonra dört yıl süreyle muhtelif 
kasabalarda hakimlik yaptı. 1926 yılın
da Taha Hüseyin'in aracılığı ile Kahire 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne inti
sap etti. Burada tanıdığı bazı müsteş
riklerin ve Batı zihniyetine sahip öğre
tim üyelerinin çalışma tarzlarını benim
sedi. Arkadaşları Taha Hüseyin ve Ab-



dülhamid el-Abbadi ile aralarında yap
tıkları vazife taksimi gereğince, başlan
gıcından itibaren islam'da fikir ve dü
şünce hayatını araştırmaya başladı. Fec
rü'l-İsJam serisi bu çalışmanın sonucu 
olarak meydana geldi. 1939'da Edebiyat 
Fakültesi dekanı oldu. 194Tde Arap Bir
liği ( C.3miatü 'd -düveli"I-Arabiyye) Kültür 
işleri müdürlüğüne getirildi. Ölümüne 
kadar bu görevini sürdürdü. Bazı arka
daşları ile 1914 yılında kurduğu Lecne
tü't-te'lif ve't-terceme ve'n-neşr'in de 
hayatı boyunca başkanlığını yaptı. Bu 
müessese bazı Arap klasikleri yanında 
Arap edebiyatı ve kültür tarihine dair 
eserler neşretmiştir. 

er-Risale ve eş-Şekafe dergileri baş
ta olmak üzere çeşitli dergi ve gazete
lerde yazılar yazdı. Kahire, Bağdat ve 
Şam dil kurumlarına üye seçildi. Kahi
re Üniversitesi'nce kendisine 1948 yılın
da fahri doktor unvanı verildi. 30 Ma
yıs 1954'te Kahire'de öldü. Amir el-Ak
kad. AJ:ımed Emin J:ıayatühı1 ve ede
bühı1 adlı kitabında (Beyrut ı402/ ı982. 
2. bs. ı. Harndi es-Sekküt ile Marsden Jo
nes "A'lamü'l-edebi'l-mu'asır fi Mısr" se
risinde neşredilen AJ:ımed Emin (Kahire
Beyrut ı40 ı 1 ı98ı) ve William S hepard 
da The Faith of a Modem Muslim In
tellectual: The Religious Aspects and 
lmplications of The Writings of Ah
mad Amin (New Delhi ı982) adlı eser
lerinde onu muhtelif yönleriyle incele
diler. 

islam kültür tarihi ile uğraşan ve da
ha çok bu sahadaki eserleriyle şöhrete 
kavuşan Ahmed Emin, müsteşriklerden 
bilhassa Brockelmann'dan etkilenerek 
Batı düşünce ve tenkit metodunu eser
lerinde uygulayanlardan biridir. Ancak, 
XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. yüzyılın 
ilk yarısında oryantalizmin etkisinde ka
lan bazı müslüman yazarlar gibi o da 
bu akımın fazlaca tesirinde kalmış ve 
bu yüzden islami çevrelerde pek rağ 
bet görmemiştir. Ayrıca bazı fikirleri ve 
çalışmaları uzmanlar tarafından haklı 

tenkitlere maruz kalmıştır. Mesela ha
disle ilgili kanaatlerini Mustafa es-Sibai 
(es·Sünne ve mekanetüha fi't-teşri'i'l-is· 
lamf, s. 236-3 ı 9) ve Muhammed Accac 
el-Hatib (es·Sünne ~able't·tedufn, s. 255-

259); tefsir ve bazı müfessir sahabiler 
hakkındaki görüşlerini Muhammed Hü
seyin ez-Zehebi (et· Te{sfr ue'l·mü{essiran, 
ı. 47, 48, 71 , 74 , 189, 190); Arap edebiya
tı tarihi hakkındaki görüşlerini Hüseyin 
Nassar (ei·Mu'cemü'l· 'Arabf, s. 33-36). 

Muhammed Hayr el-Halvani (el·Mu{aş· 

Ahmed 

Emin 

şal {i taril]i'n·nafıui'l· 'Arabf, ı. 50-6ı l ve 
Zeki Mübarek ("Cinayetü Ahmed Emin 
'ale'l-edebi'l- 'Arabi", erRisale, ı2 Hazi
ran-13 Eylül 1939 tarihleri arasında çıkan 
sayılardaki yirmi iki makale) tenkit et
mişlerdir. Art düşüneeli bazı müsteşrik
lerin iddialarını payiaşarak ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
l]Qri ve ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'deki bir kısım 
hadislerin, özellikle de bazı şahısların 

faziletine dair rivayetler ile tefsirle ilgili 
hadislerin uydurma olduğunu, cerh* ve 
ta'dil* konusunda muhaddislerin tu
tarsızlık içinde bulunduğunu, hadis ten
kidinde metnin muhtevasından çok is
nacl* a değer verdiklerini, Ebü Hürey
re'nin rivayetlerine pek güvenilemeyece
ğini, ibn Abbas ile bazı sahabilerin daha 
sonra müslüman olan Ehl-i kitap alim
lerinin tesirinde kaldığını. Ka'b ei-Ah
bar'ın islamiyet'i samirniyetle benimse
mediğini ileri sürmesi ve benzeri görüş
leri sebebiyle birçok islam aliminin hak
lı tenkitlerine hedef olmuştur. 

Eserleri. Velüd bir yazar olan Ahmed 
Emin'in başlıca eserleri şunlardır : 1. el
Al]lak (Kahire 1920) z. Fecrü'l-İslam 
(Kahire 1928). Duha'l-İslam (1 - 111. Kahire 
1933-1936) ve Zuhrü'l-İslam'dan (1 - IV, 

Kah i re 194 5-195 5) oluşan sekiz ciltlik se
ri halindeki eserinde, başlangıcından IV. 
(X.) asra kadar islam medeniyet ve kül
tür tarihini tahlili ve tenkidi bir şekilde 
ele alıp incelemiş, islami ve tarihi konu
lardaki görüşlerinin birçoğunu bu kitap
larında ortaya koymuştur. Fecrü'l-İsJam, 
Abbas Halil ikdam tarafından Fertev-i 
İslam adıyla Farsça'ya (Tahran ı315 1 
1930), Ahmet Serdaroğlu tarafından da 
Fecrü'l-İslam adıyla Türkçe'ye (Ankara 
1976) tercüme edilmiştir. Kadir Zakiri 
Ugan'ın Fecrü'l-İslam ve DuJ:ıa'l-İslam 
tercümeleri ise henüz basılmamış olup 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır. 3. Zü 'ama ,ü'l-ıslah fi'l
'aşri'l-hadiş (Kahire 1948) Ahmed Emin 
bu kitabında Muhammed b. Abdülveh
hab. Midhat Paşa. Cemaleddin-i Efga-
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ni. Seyyid Ahmed Han. Seyyid Emir Ali. 
Tunuslu Hayreddin Paşa. Ali Paşa Mü
barek ve Muhammed Abduh gibi kişile
rin yaptıkları ve yapmak istedikleri ıs

lahat hareketlerinin tahlil ve tenkidini 
yapmıştır. 4. Hayati. Bir otobiyografi
dir !Kahire ı950. 1978 17 bs ll s. Fey
:iü '1-l]atır ( 1-X. Kah i re 1938- 1956) Çeşitli 

gazete ve dergilerde neşrettiği 700 ka
dar makale ve araştırmasından yaptığı 
seçmeleri bu eserde toplamıştır ımaka
lelerinin tam bir dökümü içi n bk. H. es
Sekküt·M. Jones. s. 1 3 ı-ı9 5l. 6. el-Mehdi 
ve'l-mehdeviyye (Kah ire ı95ı ı. 7. Ha
run er-Reşid (Kahire ı95ıı. s. es-Sa'le
ke ve'l-fütüvve fi'l-İsJQm (Kahire 19521. 

9. Yevmü'l-İslam (Kahire 1952) Bu ese
rinde, ikbal günlerinde müslümanların 
gayri müslimlere yaptıkları muameleye 
karşılık bugün onların müslümanlara 
yaptıklarını dile getirmekte ve islam 
dünyasının gerileme sebepleri ile kal
kınma çarelerini münakaşa etmektedir. 
Eser Abdülvehhap Öztürk tarafından İs
JQm'ın Bugünü adıyla Türkçe'ye tercü
me edilmiştir (Ankara ı 977l. 10. en-Nak.
dü'l-edebi(l-11 , Kahire 19521.11. Kiimı1-

sü'l- 'adat ve't-tekalid ve't-te'dbiri'l
Mısriyye (Kahire ı 953l 1Z. eş-Şark ve'l
Garb (Kahire ı955l. Muhtelif kongreler 
vesilesiyle gezip gördüğü Batı dünyası 

ile Doğu memleketleri arasında yaptığı 
mukayese ve değerlendirmeleri ihtiva 
etmektedir. 13. Şevretü'l - 'alemi'l-İsla 
miyyi'l-yevm (Kahire ı960l. 14. Muham
med 'Abduh (Kah i re ı 960 l. 

Bunlardan başka, Ahmed ez-Zeyn ile 
Ebü Hayyan et-Tevhidi'nin el-İmta' ve'I
mü,anese (1 - 111. Kahire ı939- 1944); yi
ne Ahmed ez-Zeyn ve ibrahim el-Ebyari 
ile ibn Abdürabbih'in el- 'ik.dü'l-ferid 
(!-VII . Kahire ı 940- ı 953) ; Şevki Dayf ile 
Ebü'I-Ferec el-isfahani'nin Haridetü '1-
kaşr ve ceridetü'l- 'aşr (1-11. K-ahire 1951 -

ı952 , Mısırlı şair l er kısmı); Abdüsselam 
Harun ve Ahmed Sakr ile Ebü Ali el
Merzüki'nin ŞerJ:ıu Divani'l-J:ıamase li
Ebi Temmam (1-llı . Kahire ı 95ı-ı952) ; 

Ahmed Sakr ile Ebü Hayyan et-Tevhidi 
ve ibn Miskeveyh'in el-Hevamil ve'ş-şe
vamil (Kah i re ı95ı); yine Ahmed Sakr 
ile Ebü Hayyan et-Tevhidi'nin el-Besa ,ir 
ve'?-?el]a ,ir (Kah ire ı 953) adlı eserleri
nin ilmi neşrini yapmıştır. Ayrıca, 1926-
1954 yılları arasında, Taha Hüseyin. Ah
med es-Sikenderi, ibrahim Mustafa. Mu
hammed Ahmed Cadülmevla. Ali Carim 
gibi yazarlarla birlikte ilk ve orta dere
celi okullar için yirmi kadar ders kitabı 
hazırlamıştır. 
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liJ Huu}si Kıuç 

AHMED ESAD EFENDi 
1 

(bk. ESAD EFENDi). 
L _j 

1 
AHMED ESAD PAŞA 

(1828- 1875) 

Sultan Abdülaziz devri 
sadrazamlarından. 

L _j 

Sakız'da doğdu. Babası. Kuleağası la
kabıyla anılan Kolağası Mehmed Ağa'dır. 
Kaptanıderya Halil Rifat Paşa'nın aracılı
ğıyla Mekteb-i Harbiyye'ye girdi; 18S7'
de buradan erkan-ı harbiyye yüzbaşısı 
rütbesiyle mezun oldu. Mesleğinde hız
la yükseldi ve Sadrazam Fuad Paşa'nın 
teveccühünü kazanarak Paris sefareti 
ataşemiliterliğine ve Paris'teki Mekteb-i 
Osmanf müdürlüğüne tayin edildi. Bu 
sırada rütbesi de binbaşılığa yükseltil
di. Çalışmaları takdir edilerek kayma
kam ve miralay oldu. Sultan Abdülaziz'in 
1867'de Paris'i ziyareti sırasında mirli
valığa yükseltildi ve padişah ile birlikte 
istanbul'a döndü. Bu arada Aif Paşa'nın 
da teveccühünü kazandı ve dönüşünden 
kısa bir süre sonra Dar-ı ŞOra-yı Aske
riyye azalığına tayin edildi. 1868'de fe
rik rütbesiyle Bosna Fırka-i Askeriyyesi 
kumandanı, yine aynı yıl işkodra vilayeti 
mutasarrıfı oldu. 1869'da Dar-ı ŞOra-yı 
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Askeriyye reisliğine ve ertesi yıl Hassa 
Ordusu müşirliğine getirildi. 1871 'de, 
Alman imparatoru 1. Wilhelm'in impara
torluğunu tebrik etmek üzere gönderi
len "fevkalade heyet"le birlikte Berlin'e 
gitti. Dönüşünde Hüseyin Avni Paşa'nın 
yerine seraskerliğe getirildi. 1872'de 
Bahriye nazırı oldu; aynı yıl içinde ikinci 
defa seraskerliğe tayin edildi. 1 S Şubat 
1873'te sadrazam oldu. Genç yaşta sa
darete tayin edilmesi devlet ricali ara
sında uygun görülmediğinden bu gö
revde ancak iki ay kala bildi. 1 S Nisan 
1873'te aziedilerek önce Konya valili
ğine, bir yıl sonra da Beşinci Ordu mü
şirliği ile birlikte Suriye valiliğine tayin 
edildi. 187S'te tekrar Bahriye nazırı ol
du. Aynı yıl ikinci defa sadarete getiril
di, fakat dört ay sonra aziedilerek önce 
Nafia nazırlığına, ardından Aydın vali
liğine tayin edildi. Bu görevde iken 28 
Kasım 187S'te vefat etti; İzmir'de Şeyh 
Seyyid Mükrimüddin Dergahı haziresine 
defnedil di. 

Yunanca. Almanca, Fransızca ve ingi
lizce bilen Ahmed Esad Paşa dürüst ve 
kanaatkar bir devlet adamıydı. ikinci 
sadareti sırasında maaşını 200.000 ku
ruştan SO.OOO kuruşa düşürmüş, diğer 
devlet adamlarının maaşlarını da ay
nı oranda indirerek devlet bütçesinde 
önemli bir tasarruf sağlamıştır. 
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AHMED FAiZ EFENDi 

(ö. 1907'den sonra) 

Son devir Osmanlı iiiimi 
ve devlet adamı. 

L _j 

Çok sayıda alim yetiştiren ve Serzen
ciler adıyla tanınan seyyid bir aileden 
gelmektedir. Babası, Berzenciyye şeyhle
rinden Mahmud Efendi'dir. 1842'de Mu
sul yakınlarındaki Süleymaniye'ye bağlı 

Addan ( .:ı~~ ) köyünde doğdu. Özel ho
caların yanında başladığı tahsilini Sü
leymaniye ve Kerkük medreselerinde 
tamamladıktan sonra Süleymaniye'de 
Nevtuşfzade Müftü Efendi Medresesi'n
de dersiam oldu (4 Eylül 18591 Uzun sü-

re bu görevi yürüttükten sonra ailesinin 
kalabalıklaşıp geçim zorluğu çekmeye 
başlaması üzerine 1868'de Merke ka
zası naibliğine tayin edilerek idari göre
ve geçti. Köysancak (Musul), Karadak. 
KOtülamare ve Müntefek naibliklerinde 
bulunduktan sonra Kerbela sancağı na
ibi oldu. idari ve ilmi çalışmalarındaki 
başarıları sebebiyle kendisine İzmir pa
yesi verildi ( 1886). Kerbela'daki görevin
de süresini tamamlayınca Dersim sanca
ğı naibliğine getirildi ( 1888) Bir yıl son
ra Urfa naibliğine tayin edildi ve bura
da üç ay kadar mutasarrıf vekilliği de 
yaptı. Bu vazifedeyken kendisine Kudüs 
payesi verildi. 1891 'de Kastamonu mer
kez naibi oldu. Burada ayrıca yedi ay 
valiliğe vekalet etti 1892'de Musul vi
layeti naibliğine getirildi. 1896'da Mu
sul'dan ayrılarak Meclis-i Maarif üyesi 
oldu (24 Ağustos 1897) ve aynı yıl bilad- ı 

hamse payesini aldı. 1901'de Haremeyn-i 
muhteremeyn payesine yükseltildi. 1 
Şubat 1906'da Edirne vilayeti merkez 
naibliğine tayin edildi. 1907'de emekli 
oldu. Bu tarihten sonraki hayatı hak
kında bilgi yoktur. 

Eserleri. Faal bir idareci olan Ahmed 
Faiz Efendi, aynı zamanda İslami ilimie
rin çeşitli dallarında Türkçe, Arapça ve 
Farsça eserler yazmıştır. Hakkında bilgi 
bulunabilen basılmış veya yazma halin
deki eserleri şunlardır: 1. Enfesü'l-fe
vô.,id fi'l-kelô.m ve']- ca~ii,id. Dersim 
naibliği sırasında kaleme aldığı fevaid* 
türündeki bu Arapça eserde, başlıcaları 
kelam, akaid ve fıkıh olmak üzere çe
şitli islami ilimlerle ilgili konular işlen
miştir. Ehl-i sünnet kavramını açıklayan 
bir bölümle başlayan eser 283 varaktır. 
Sonunda 284a'dan 289a'ya kadar devam 
eden bir ilave kısımda müellif Hz. Hü
seyin'e varan nesebi, doğum yeri ve ta
rihi, tahsili, eserleri. mansıpları ve rüt
beleriyle ilgili bilgiler vermektedir. 1889 
yılında tamamlanan eserin bir nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi 'nde
dir (AY. nr. 4783) 2. Ijayrü'l-eşer fi'n
nusı1si'l-vô.rideti ii }ıak~ı ô.li seyyidi'l
beşer. Muteber kitaplarda yer alan Ehl-i 
beyt. ashap ve Hz. Muhammed hakkın
daki bilgilerden derlenmiş elli yedi varak 
hacminde bir eserdir. Önsözünde belir
tildiğine göre. 1888 Ramazam başların
da, gece gündüz çalışılarak on iki günde 
tamamlanmıştır. Müellifin ta'lik hattıyla 
yazdığı bir nüsha istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndedir (AY, nr. 4840). 3. Ki
tô.bü Cİkdi'l-le, til ffmô. hava ta crffô.ti'l-. . 
culr1m ve yukra,ü calô. işney eaşere 


