
SAViYYE 

Dayf'ın etrafında geniş bir mürid halkası 
oluştu. Tarikatın adab ve erkanında yaptı
ğı bazı değişiklikler vefatından sonra kar
deşi Muhammed İsmail Dayf tarafından 
geliştirilerek Dayfiyye adlı müstakil bir kol 
kurulmuştur. Kahire'de İmam Şafii Mezar
lığı'na defnedilen Dayfiyye şeyhlerinin tür
beleri Mısır'da çokça ziyaret edilen mekan
lardandır. 

Tarikatın Şevadifiyye kolu Mısır Garbiye 
bölgesinde faaliyet gösteren Ahmed eş
Şerkavi'ye nisbet edilir. Mısır ordusunda 
zabit olan Şerkavl. Ahmed es-Savi'nin ha
lifelerinden İskenderiyeli alim Ali el-Ukba
rl'ye intisap ettikten sonra ordudaki gö
revinden ayrılıp ŞennCı yakınlarındaki İz
betüşşevadifi'de bir zaviye açtı. Vefatından 
( 1302/1884) sonra oğlu Atıyye es-Sa gir. Sa
viyye'nin en etkili şeyhlerinden biri oldu. 
Şevadifiyye'nin merkezi Şarkiye bölgesin
deki Farsis köyüdür. Şevadifiyye'nin Kahi
re'deki zaviyesinin şeyhi Abdüssettar Sa
dık eş-Şevadifi, Şerkav'i'nin torun udur. Di
ğer torun u Şeyh Abdüddaim tarikatı Şar
kiye bölgesindeki Bilbis'te temsil etti. Ta
rikat XX. yüzyılın başlarına kadar faaliye
tini sürdürdü. Ahmed es-Sav'i'nin halifesi 
Ahmed Ebü'l-Leyl'den irşad icazeti alan 
Abdülcevad el-Mensafisi, Saviyye'yi Yukarı 
Mısır'da Mensafisiyye adıyla yaydı. Men
safisiyye özellikle AsyCıt ve Minye civarın
da yaygınlık kazandı. 

Saviyye, Ahmed es-Savi'nin halifesi Mu
hammed Fethullah es-Semadisi tarafın
dan Filistin'e taşındı. Semadisi, Mısır'dan 
Kudüs'e giderken Yafa'ya uğradığında Hal
veti-Bekriyye'nin Semmaniyye kolunun şey
hi Yafa Müftüsü Hüseyin Salim ed-Decan'i'
ye Saviyye hilafeti verdi. Şeyh Hüseyin'in 
yeğeni Abdülkadir ed-Decani, Ahmed es
Savi'nin Trablusgarp'taki halifesi Muham
med el-Cisr'e intisap edip ondan Saviyye 
ve Şazeliyye hilafeti aldı. Şeyh Abdülka
dir'in yeğeni Muhammed Emin ed-Decani, 
Muhammed Fethullah es-Semadisl'nin 
halifesidir. Rifaiyye tarikatiarına da nis
beti vardır. Filistin-Ürdün bölgesindeki en 
önemli tarikatlardan biri olan Hifniyye-Rah
maniyye tarikatının kurucusu Muhammed 
b. Abdurrahman el-Kuşturı el-Curcuri. Şa
zeliyye'nin YeşrCıtiyye koluna mensup iken 
Ahmed es-Savi'ye intisap ederek Şazel'i ge
leneğinden ayrıldı. 

Muhammed el-Cisr, Ahmed es-Savi'nin 
Mısır dışındaki en önemli halifelerinden
dir. Ezher'de okuyup çeşitli tarikatiara in
tisap ettikten sonra Ahmed es-Sav'i'nin 
yanında seyrü sü!Cıkünü tamamladı. Os
manlı Devleti'ne baş kaldıran Mısır Valisi 
Mehmed Ali Paşa'ya karşı çıkanlara katıl-
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dı, ancak başarılı alamayınca ülkeyi terket
mek zorunda kaldı. Meşhur bir alim olan 
oğlu Hüseyin el-Cisr tarafından kaleme alı
nan Nüzhetü'l-fikr ii (menal!:ıbi) terce
meti'ş-Şeyl] Mul;ammed el-Cisr adlı me
nakıbnamesinde (Beyrut 1306) onun bir
çok tarikattan icazeti bulunduğu kayde
dilmektedir. Saviyye, Ahmed es-Sav'i'nin 
hayatının son yıllarını geçirdiği Medine ve 
çevresinde de yaygınlık kazandı. Saviyye 
tarikatında Derd'iriyye'nin adab, erkan ve 
zikir usulü benimsenmiştir. Saviyye mün
tesipleri. Savi'nin yazdığı el-Esrarü'r-rab
baniyye ve'I-füyuzati'r-raJ:ımaniyye 

'ale'ş-şalavati'd-Derdiriyye adlı salavat 
şerhiyle ŞerJ:ıu'l-Man?ilmeti'd-Derdiriy

ye isimli esrna-i hüsna şerhini sıkça oku
muşlardır. 
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Iii SafiR CEYHAN 

SAVM 

(bk. ORUÇ). 

SAVMAA 

(bk. MANASTIR; zAViYE). 

SAVTİYYE 
(:Q~f) 

Arapça' daki sesleri inceleyen 
bilim dalı. 

.J 

.J 

.J 

Dil biliminin bir dalı olan ses bilimi (fone
tik) dildeki seslerin oluşumunu, çıkış yer
lerini, niteliklerini ve seslerle ilgili diğer ko
nuları inceler. Dilciler ilk zamanlardan be
ri sesler üzerinde durmuştur. Arap filolo
jisinde "savtiyye, ilmü'l-asvat, ilmü's-sav
tiyyat" ; Batı dillerinde "fonetik" ve "fono
loji" karşılığı olarak müstakil bir bilim da
lı hüviyetinde modern zamanlarda ortaya 

çıkmış olmakla birlikte seslerle ilgili konu 
ve meseleler sarf, nahiv, aruz ve belagatla 
tıp , felsefe, mCısiki, kıraat ve tecvide dair 
eserlerin içinde dağınık şekilde çok eski 
zamanlardan beri ele alınmıştır. 

Gırtlak sesin oluşumu ve biçimlenme
sinde yardımcı olan ilk organdır. Hava akı
mı titreşerek ya da titreşmeden gırtlakta 
sese dönüşür. Burada oluşan tımlar güzel 
bir ses için gereken özelliklerden yoksun
dur ve konuşma sesi biçimini almamış salt 
seslerdir. Bunların biçimlenerek konuşma 
sesine dönüşmesi ağız . burun ve boğaz 
boşluklarının oluşturduğu titreşim bölge
lerinde gerçekleşir. Dişler seslerin oluşma
sında önemli görevler üstlenirse de bu ko
nuda en etkili organ güçlü kaslarla örülü 
ve her türlü biçimi alabilen dildir. Bu or
ganlar ses yolunu (hançere), yani seslerin 
çıktığı noktaları (mahreç) meydana geti
rir. Her harfin kendine has veya bazı harf
lerle ortaklaşa fonetik özellikleri vardır. 
Bunlara harflerin sıfatları denir. Arap dilin
de -"lam elif"in ( ':1) tek harf sayılıp sayılma
masına göre- yirmi sekiz veya yirmi do
kuz harf (ses) bulunur. Bunların hepsi de 
ünsüzdür. Ünlüler ise hareke adı verilen 
işaretlerle (fetha, zamme, kesre) gösteri
lir. Arap dilinde bu kısa ünlülerin uzatılmış 
biçimi olan ve med harfleri (sakin vav. ya 
ve elif) adı verilen uzun ünlüler de bulu
nur. Ayrıca harfler asli harfler-zait harf
ler, asli harfler-fer'l harfler şeklinde kate
gerilere ayrılır. Fer'i harfler asli harflerin 
imtizaç ve etkileşiminden doğan. belirli 
şekilleri olmayan ara sesler olup bir kısmı 
kıraatte ve şiir inşadında güzel bulunmuş, 
bir kısmı ise güzel bulunmamıştır (harf
lerin mahreç, s ıfat ve çeş itl eri hakkında 

geniş bilgi için bk. HARF). 

İslam geleneğinde Kur'an'ın nazil oluşuy
la birlikte Arap dilinde yer alan sesler ko
nusuna ilgi gösterilmeye başlanmış, Kur'an 
öğreticileri ve okuyucuları (kurra) seslerin 
çıkış yerleri (meharic), birbirinden ayıran 
nitelikleri, telaffuzu güç seslerin söyleni
şi, benzer seslerin birbirinden ayırt edil
mesi gibi meseleler üzerinde önemle dur
muştur. Kurranın ve Kur'an öğreticilerinin 
seslerle ilgili birikimleri özellikle ilk dönem 
Arapça gramer eserlerine yansımıştır. Me
sela kadim kurradan ve nahiv alimlerin
den olan İbn Ebu İshak el-Hadram'i'nin ( ö. 

117/735). özellikle Kur'an kıraatinde orta
ya çıkardığı meseleler dolayısıyla hemze 
sesiyle ilgili beyanları ve öğrencilerine bu 
konuda yazdırdığı notların müstakil bir ki
tap oluşturacak kadar çok olduğu, bundan 
dolayı kendisine Kitabü'l-Hemz adlı bir 
eser nisbet edildiği kaydedilir (Ebü't-Tay-



yib ei-Lugavf, Meratibü 'n-naf:ıviyyln, s. 12}. 
Onun öğrencisi olan. kadim kurradan ve 
nahiv alimlerinden lsa b. ömer es-Seka
fı'nin zamanımıza ulaşmayan el-Ct1mi' ve 
el-İkmal'i ile diğer gramer eserleri de kı
raat ve fonetik konuları itibariyle yoğun 
olmalıdır. Nitekim Sekafı'nin öğrencisi Ha
m b. Ahmed'in Kitabü'l-'Ayn'ında kelime
ler ses esasına göre sıralanmış ve bu eser 
ilk düzenli ses bilimi çalışması kabul edil
miştir. Aynı şekilde temel kaynaklarından 
biri Sekafı'nin el-Cami'i olan Kitabü Si
beveyhi de bu konuda yoğun bilgiler içer
mektedir. Günümüze ulaşmış ilk gramer 
eseri olan Ki tabü Sibeveyhi'de kıraate 
(ses ler} dair verilen bilgiler geniş yer tut
maktadır. Bu eserde hemzenin gerçek ses 
değeriyle telaffuzu (tah ki k} ve yumuşak 
telaffuzuna (teshfl } dair hükümler. imale 
ve feth. i'lal. ibdaJ ve idgam gibi seslerin 
değişim ve dönüşüm kurallarıyla ilgili me
seleler ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Slbevey
hi bu tür konulara Arap harflerinin sayısı , 

asl'i-ferl. ünlü-ünsüz harfler, harflerin mah
reç ve ses özellikleri gibi ses düzeninin olu
şumu kapsamında ele alınan bilgileri zik
rederek başlar. Bütün bunlar nahiv, dil ve 
kıraat alimleri için temel teşkil eden ko
nulardan sayılmıştır. 

Slbeveyhi'den sonra harflerin mahreç
leri ve sıfatlarıyla ilgili hususlarda onun 
ifade ve kavramlarını tekrar eden ve ses 
bilimi çalışmalarına özel bölümler ayıra
rak onun izinden giden gramer, lugat ve 

dil bilimi eserleri kaleme alınmıştır. Bun
lardan zamanımıza ulaşanların başında Mü
berred'in el-Mu~teçlab'ı , İbnü's-Serrac'ın 
el-Uşul fi'n-na}Jv ve Risaletü 'l-İştWWı. 
İbn Düreyd'in Cemheretü 'l-luga'sı , Zec
cacl'nin el-Cümelü '1-kübra 'sı. Ezherl'nin 
Teh~ibü'l-luga'sı, Ebu Ali ei-Farisl'nin el
lza}J ' ı, Abdullah b. Ali es-Saymerl'nin et
Tebşıra ve't-te~kire'si gelir. Kitabü Si
beveyhi'nin bir tür özeti niteliğindeki Ze
mahşerl'nin el-Mufaşşal'ı ile buna İbn Ya
lş'in yazdığı şerh seslerin mahreç ve sı
fatları ile i'lal, ibdal, imale, idgam gibi ses 
değişim ve dönüşümlerine dair zengin ma
lumat içerir. Ses değişim ve dönüşümleri
ne dair meseleler sarf ilminin esasını teş

kil ettiğinden bunlar Ebu Osman ei-Mazi
nl'nin et-Taşrif'i. İbn Cinnl'nin et-Taşri
fü '1-mülCıki'si, İbn UsfGr ei -İ şblll'nin el
Mümti' fi't-taşrifi. İbnü'I-Hacib 'in eş-Şa
fiye 'si ile bunun Radi ei-Esterabadl şerhi 
gibi müstakil sarf kitaplarında ayrıntılarıy
la incelenmiştir. 

Sırru şına'ati'l-i'rab adlı hacimli ese
riyle Arap dilindeki sesleri ilk defa müsta
kil bir bilim dalı olarak ele alıp inceleyen 
İbn Cinnl (ö. 392/ 1002} Arap dilinde fone
tiğin öncüsü ve kurucusu kabul edilmiştir. 

Müellif bu kitapta Arap harflerinin mah
reçleri ve sıfatları ile bu harfiere arız olan 
i'lal. ibdal. idgam. nakl, hazf gibi değişim 
ve dönüşümleri, ayrıca savt-harf farkı , savt 
ve harfin etimolojisi, hareke-harf farkı , as
ll, fer'l ve zait harfler, güzel ve çirkin gö-

ömer b. Said eı-Endeıü si' nin et-Taf:ıdit fi şına'ati'L- i tlf;an ue't-tecvid a dlı eserinin ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı 
Vehbi Efendi, nr. 40/ 1) 
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rülen fer'l harfler, harflerin ses yolundaki 
çıkış noktalarını belirleme yöntemi ve bu
na göre sıralanışı. kısa ünlüler (harekeler) 
ve uzun ünlüler (med harfleri), bir kelimeyi 
oluşturan seslerin uygun olan ve olmayan 
kompozisyonu gibi meselelerden sonra her 
harfi (sesi) teker teker ele alıp ona arız olan 
asıl-ziyade, i'lal. ibdal. kalb, idgam. hazif 
gibi değişim ve dönüşümleri ele almıştır. 
İbn Cinnl'nin diğer eserlerinde ve özellik
le el-ljaşa'iş'inde de fonetik meselelerle 
ilgili zengin bilgiler yer alır. 

İbn Sina. Esbdbü }Juduşi 'l-}Juruf'ta 
Arap dilindeki seslerin hançerede çıktığı 
yerlerle ses özelliklerini tabiattan ve ha
riçten verdiği eşdeğer ses örnekleriyle so
mutlaştırarak açıkladığı gibi el-KanCın ve 
eş-Şifa' adlı eserlerinde de fonetikle ilgili 
bilgilere yer vermiş, onun halefi olan ba
zı filozoflar da benzer konulara temas et
miştir. Bunlardan biri Abdüllatlf el-Bağ
dMI olup Ma~aletan fi'l-}Javaş, en-Nefs 
ve 'ş-şavt ve 'l-kelam, el-Luga ve k ey
fiyyetü tevellüdiha adlı eserleri konuyla 
ilgili çalışmalardan bazılarıdır. öte yandan 
Ham b. Ahmed, İbnü's-Sikl<it. Ebü'I-Hüse
yin ei-Müzenl, Farabi ve Ahmed b. Mu
hammed er-Razi gibi müellifler tarafın
dan yazılan ve "Kitabü'l-l:luruf" genel baş
lığını taşıyan eserler içinde sadece Razi'
ninki bazı fonetik bilgiler içermektedir. 

Seslerin değişim ve dönüşümleriyle ilgili 
meseleler sarf kitaplarında "ibdal". "i'lal" . 
"kalb" gibi başlıklar altında ve sarfı ibdal 
kategorisi olarak incelendiği gibi Arap di
lindeki kelimelerin bünyesinde meydana 
gelen ses değişim ve dönüşümleri lugavl 
ibdal kategorisi içinde "ibdal" genel başlı
ğıyla müstakil eserlerde ele alınmıştır. As
mal'nin Kitabü'l-İbdal'i, İbnü's-Sikl<it'in 
Kitabü '1-Kalb v e'l -ibdal'i. Zeccacl'nin 
Kitabü 'l-İbdal ve'l-mu'a~abe ve'n-ne
;:o: a'ir'i, Ebü't-Tayyib ei-Lugavl'nin Kita
bü'l-İbdal'i , İbn Cinnl'nin Te'a~ubü'l
'Arabiyye'si ile çağdaş yazarlardan Ah
med Muhammed Herrat' ın M u'cemü 
müfredati'l-ibdal'i bu tür eserlerin baş
lıcalarıdır. Lugavl ses dönüşümleri daha 
çok ibdal adıyla anıldığı gibi değişik eser
lerde bedel, mebdul, kalb, maklub, mu
hawel. muzaraa, nezair, teakub, muaka
be, i'tikab ve iştikak (keblr 1 ekber) adlarıy
la da anılmıştır. İbn Cinnl, el-ljaşa'iş'in
de "Biri diğerinin yerine kullanılan iki harf 
(ses) bölümü" başlığı altında bu tür dönü
şümlerden söz etmiştir. Alimler eserlerin
de bu tür fonetik dönüşümlerin dayandı
ğı kural ve ilkeleri tesbit etmiştir (Ebü't 
Tayyib ei-Lugavf, Kitabü '1-ibdal, neş rede

nin g iri ş i , 1. 5-42}. XX. yüzyılda ses bilimi 
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ve meseleleriyle ilgili olarak Abdülkadir el
Cecfıdl el-Binyetü'ş-şavtiyye fi'l-kel ime
ti'l-'Arabiyye, Hüsa.m Said Nalıni ed-Di
rasatü'I-leheciyye ve'ş-şavtiyye, Ganim 
KaddQrl Hamed el-Medl]al ila 'ilmi eş

vati'l- 'Arabiyye ve ed-Dirasatü'ş-şav
tiyye inde 'ulema'i't-tecvid, Galib Fazı! 
Mattabi Fi'l-eşvati'J-lugaviyye ve Hasan 
Abbas ljaşa'işü'l-J:ıurufi'I- 'Arabiyye ve 
me'aniha adıyla eserler yazmış, ayrıca İb
rahim Enis ve Alyan b . Muhammed el-Ha
ziml tarafından bazı eserler kaleme alın
mıştır (bk bibl) . 

Kıraat ve tecvid kitapları da harflerin 
mahreçleriyle fonetik özelliklerini konu 
aldığından ses bilimiyle doğrudan ilgilidir. 
Başta Slbeveyhi'nin el-Kitab'ı olmak üze

re temel gramer kitaplarını esas alan bu 
eserler, Arap dilindeki ve Kur'an'daki ses

lerin tım ve nağme özelliklerine münhasır 
olarak ses bilimi çalışmalarının işlevsel

pratikyönünü temsil eder. Bunlara örnek 
olmak üzere İbn Mücahid'in Kitabü's
Seb'a adlı eseri, Musa b . Ubeydullah b. 
Hakan'ın el-Kaşidetü'I-Jja]fiiniyye fi't
tecvid'i, Muhammed b. Ubeydullah b. Sü

heyl en-Nahvl'nin Kitabü'çl-l)ad ve'?:-?:d' 
min J:ıurufi'I-hica'sı, Ebu Amr ed-Danl'

nin et-TaJ:ıdid fi'l-it]fiin ve't-tecvid adlı 
risalesi, İbnü'l-Benna el-Bağdadl'nin Be
yanü'I-'uyube'lleti yecibü en yecteni
behe'l-]furra' ve izaJ:ıu'l-edevate'lleti 
büniye 'aleyhe'l-i]fra' adlı kitabı, Mekkl 
b. EbQ Talib'in Kitabü'r-Ri'aye Ii-tecvi
di'I-kıra'e ve taJ:ı]fi]fi(laf?i)'t-tilave'si , 

Batalyevsl'nin el-Far]f beyne'l-J:ıun1fi'l
}]amse'si , İbnü't-Tahhan'ın Mel]aricü'I
J:ıun1f ve şıfatühd'sı, İbnü'l-Cezerl'nin et
Temhid ii 'ilmi't-tecvid ve el-Mu]fad
dimetü'l-Cezeriyye adlı meşhur kaside
siyle en-Neşr ii ]fıra'ati'I- 'aşr'i, İbn Ve-
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sik diye tanınan İbrahim b. Muhammed 
el-Endelüsl'nin Fi Tecvidi'l-kıra'e ve me
}]drici'l-J:ıun1fu zikredilebilir. 
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liiJ İsMAiL DuRMuş -AHMET YüKSEL 

SA'Y 
(~f) 

Hac ve umre ibadetlerinde 
Safa ile Merve tepeleri arasında 

yedi defa gidip gelmeyi ifade eden 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "çalışmak; yürümek, koşmak" 
gibi anlamlara gelen sa'y, fıkıh terimi ola
rak hac ve umre tavaftanndan sonra Safa 
tepesinden başlayarak dördü gidiş, üçü 
dönüş olmak üzere Safa ile Merve tepele
ri arasında toplam yedi defa gidip gelme-

Sa'y yerinin · 
alt katından 
bir görünüş 

yi ifade eder. Gidiş ve gelişlerden her biri
ne şavt, sa'yin yapıldığı yere mes'a denilir. 
Bu tepeler arasındaki sa'y yerinin uzunlu
ğu 394,5, genişliği 20 metredir. 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sa'y ke
limesi ve türevleri sözlük anlamlarıyla bir

çok yerde geçer. Terim anlamıyla sa'yi be
lirtmek üzere Kur'an'da sadece tavaf (el

Bakara 2/158), hadislerde bunun yanı sıra 
daha çok sa'y kelimesi kullanılmıştır (Wen

sinck, el-Mu'cem, "sa"y" md.). Sa'yin Kur
'an'daki dayanağını oluşturan, "Şüphesiz 
Safaile Merve Allah'ın (dininin) nişanelerin
dendir; hac veya umre niyetiyle Kabe'yi zi
yaret eden kimsenin onları tavaf (sa'y) et

mesinde günah yoktur" mealindeki ayet
te (el-Bakara 2/158) "günah yoktur" ifade
si sa'yin, Safa ile Merve tepeterindeki İsaf 
ve Naile adlı iki putu selamlamak üzere 
yapılan Cahiliye dönemi uygulamasını çağ
rıştırdığını düşünen bazı sahabilerin bu kay
gısını gidermeyi amaçlamaktadır (Buha

r!, "I:Iac", 79, 80; İbn Hacer, III, 498). Hz. 
Peygamber'in hac yaparken Safi!ı ile Mer

ve tepeleri arasında sa'y etmiş olması (Bu
har!, "I:Iac", 80; Müslim, "I:Iac", 147) ve, 
"Sa'y etmek size emredildi , sa'y ediniz" 
buyurması sa'yin meşruiyetinin sünnet

teki delillerindendir (Müsned, VI, 437; ez
Zeyla!, lll, 55-57). Sa'yin din! bir hüküm 
oluşu ayrıca icma ile desteklenmiştir. İbn 
Abbas tarafından nakledilen ve genel ka

bul gören rivayete göre Hz. İbrahim'in eşi 
Hacer'in, oğlu İsmail için su aramak mak

sadıyla bu iki tepe arasında koşması sa'yin 

menşeini oluşturur (Buharı, "Enbiya'", 9; 
başka rivayetler için b k. Fakih!, Il, 209-212). 
Muhammed Hamidullah sa'yin ana şefka
t inin ifadesi, dolayısıyla Allah'ın kullarına 
sevgisinin sembolü olduğunu belirtir (fl'ED, 

VIll/1-4 [1984]. s. 149) . 

Sa'y Hanefi mezhebine göre hac ve um

renin vikiplerinden, diğer üç mezhebe gö
re ise rükünlerindendir. Hanbeli mezhe
binde sa'yin vacip veya sünnet olduğuna 
dair görüşler de vardır. Kıran haccında Ha

nefi mezhebine göre biri umrenin, diğeri 
haccın olmak üzere iki sa'y yapılması ge
rekirken cumhura göre ifrad haccında ol
duğu gibi tek sa'y yapılır, bu hem haccın 
hem de umrenin sa'yi kabul edilir. Sa'ye 

Safi!ı tepesinden başlanır, Merve tepesin
den başlanırsa birinci şavt geçersiz sayı
lır. Zira ResOl-i Ekrem, Safa tepesine doğ

ru yürürken Bakara sOresinin 158. ayetini 
okuyup burada önce Safa'nın zikredildiği
ne işaretle, "Allah'ın başladığı yerden baş

lıyoruz" demiştir (Müslim, "I:Iac", 147; İbn 
Mace, "Menasik", 84). 


