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BİHzAD 
( Jl_*. ) 

Kemaleddin, Üstad 
(ö. 942/1535-36 [?] ) 

Tanınmış minyatür sanatçısı. 

\ 
Doğum tarihi bilinmemekte, 854'ten 

(1450) sonra dünyaya geldiği sanılmak
tadır. Yaşadığı dönemdeki yazarlardan 
Haydar Mirza ve Dost Muhammed onun 
Mirek Nakkaş adıyla tanınan Emir Rü
hullah ·ın öğrencisi olduğunu belirtir
ler. Babürlü Hükümdan Cihangir ise Bih
zad'ın (Behzad) Halil Mirza adlı bir nak
kaşın üslubunu geliştirmiş olduğunu ile
ri sürer. (The Tüzuk-i Jahtıngırı, ll, 116) 
XV!. yüzyıl Osmanlı yazarı Gelibolulu Mus
tafa Ali de Bihzad 'ın Tebrizli Pir Seyyid 
Ahmed'in öğrencisi olduğunu ve onun ta
rafından yetiştirildiğini zikreder. Tarih
çi Handmir, Babürlüler'in kurucusu Ba
bür ve tarihçi Mirza Muhammed Hay
dar. Bihzad'ın ününün artışını, kendisini 
himaye ve teşvik eden yakın dostu Ali 
Şir Nevai'ye borçlu olduğunu belirtirler. 
Ayrıca, Timurlu Hükümdan Hüseyin Bay
kara'nın himayesi de bu olağan üstü ye
tenekli sanatçının her türlü imkanı elde 
ederek ün sahibi olmasına ve eser ver
mesine yol açmıştır. 

Herat'ın 1 507'de ŞeybanT Muhammed 
Han tarafından alınıp Timurlular'ın ege
menliğine son verilmesinden sonra da 
Bihzad burada kalmıştır. Babür, Şeyba
nT Muhammed Han'ın Bihzad'ın resim
lerini tashihe cüret ettiğini belirtir ki 
bu durum ünlü sanatçının söz konusu 
dönemde kötü günler geçirdiğini gös
terir. Kısa süren bu dönemden sonra 
Herat'ı zapteden Şah İsmail Bihzad'ı hi
mayesine alarak Tebriz'e götürmüştür. 
Mustafa Ali'nin naklettiği bir rivayete 
göre Yavuz Sultan Selim'in 1514 Tebriz 
Seferi sırasında Şah İsmail , meşhur hat
tat Şah Mahmud Nisaburi ile Bihzad 'ı 
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bir mağaraya saklamış, savaştan boz
guna uğramış olarak döndükten sonra 
ilk önce mağaraya gidip onları aramış 
ve bulunca Tanrı'ya şükretmiştir. Bu r i
vayet, şöhretinin doruğunda olan sanat
çıya Şah İsmail'in ne kadar değer ver
diğini belirtınesi bakımından önemli
dir. Şah İsmail bir hayli yaşlanmış olan 
bu değerli sanatçıyı 27 Cemaziyelewel 
928'de (24 Nisan 1522) saray kütüpha
nesinin başına getirmiş, hafız-ı kütüb
ler , hattatlar, nakkaşlar, müzehhip ve 
musawirler ile altın varak yapımcıları, 
kuyumcular ve lapis lazuliden (lacivert 
taş) boya elde eden sanatçıların kahyası 
olarak görevlendirmiştir. Fahri Sultan 
Muhammed, yaşlı Bihzad'ın bu dönem
deki çalışma tarzı hakkında kısmen bil
gi verir (Leta' ifname, Londra British Mu
se um, Add. 7669, vr. 98). 1520 yılı civa
rında yazılmış olan bu esere göre Bih
zad, yardımcısı Horasanlı Derviş Muham
med Nakkaş'a önceleri sadece boyaları
nı hazırlatırken yaşlılığı sebebiyle gide
rek bütün işlerini bırakmıştır. Bihzad, 
Şah İsmail' in ölümünden sonra tahta 
geçen Şah Tahmasb' ın da büyük ilgi ve 
iltifatına mazhar olmuştur. Dost Mu
hammed, onun Şah Tahmasb'ın saray 
kütüphanesinde çalışmak şerefine eriş

tiğini ve Şah Tahmasb zamanında ha
yata veda ederek ünlü şair Kemal-i Hu
cendi'nin Tebriz'deki mezarının yanına 
defnedildiğini bildirir ve ölümü için Emir 
Dost Haşimi'nin düşürdüğü 942 ( 1535-
36) tarihini verir. Bir başka rivayete göre 
ise Bihzad 940'ta ( 1533-34) ölmüştür. 

Bihzad'ın olağan üstü sanat yeteneği 
konusunda bütün kaynaklar birleşmek
tedir. Handmir onun sanat yeteneğinin 
her zaman rastlanan cinsten olmadığı
nı, mucizevi sanatının bütün tasvir sa
natını etkilediğini, fırçasının cansız şe

killere can verdiğini belirtir . Babür ise 
Bihzad'ın çok ince ve zarif bir fırçaya sa
hip olduğuna t .emas ettikten sonra sa
kallı yüzlerin resmedilişinde son dere
ce usta, buna karşılık sakalsız yüzlerin 
tasvirinde başarısız olduğunu. çünkü in
sanların çenelerini iki misli büyük çiz
diğini yazmaktadır. Dost Muhammed, 
Behram Mirza Albümü'nün mukaddi
mesinde (TSMK, Hazine, nr. 2154) Bih
zad'ın tasvir ve tezhip sanatının guru
ru. devrinin en kıymetli ve ender sanat
çıs ı olduğunu belirterek onun her türlü 
övgünün üstünde bulunduğunu söyler. 
Şah Tahmasb'ın ad ıyla tanınan Emfr Hü
seyin Beg Albümü'nün mukaddimesi
ni yazan Mir Seyyid Ahmed ise Bihzad' la 
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tanışma şansını elde ettiğini ve onun fır
çasının kudretinin, zamanın diğer sanat 
çılarının çok üstünde olduğunu belirte
rek yaptığı resimlerin "1 00.000 değerin

de" olduğunu kaydeder (TSMK, Hazine, 
nr. 2161). Mirza Muhammed Haydar da 
Taril].-i Reşidi'de Bihzad'ın sanatını çağ
daşı Şah Muzaffer'in sanatı ile mukaye
se etmiş ve Şah Muzaffer 'in çizgisinin 
çok daha ince olmasına karşılık Bihzad 'ın 
fırçasının daha güçlü olduğu üzerinde 
durmuştur. 

Bütün bu kaynaklar Bihzad'ı devrinin 
en büyük nakkaşı olarak zikretmişler, 
onun gerçekçiliğini, fırça kullanmadaki 
ustalığını, zarafet ve inceliğini övmüş

lerdir. Yaşadığı dönemde ve ölümünü 
takip eden yüzyıllarda onun eserlerine 
pek çok kişinin sahip olmak istediği ve 
bu eseriere yüksek ücretler ödediği bi
linmektedir. İslam dünyasında uyandır
dığı ilgi ve üstün yeteneği, adının efsa
neleşmesine ve yüzyıllar boyunca Mani 
ile birlikte anılmasına yol açmıştır. Pek 
çok beğenilen eser ona atfedilmiş, eser
lerinin kopyalan yapılmıştır. Yaşadığı dö
nemde de büyük bir üne sahip olan Bih
zad'ın hamilerinden daima takdir gör
mesi, yaptığı minyatürlerin dikkati çek
meyecek bir köşesine imza atmasına da 
yol açmıştır: bazan da yazmanın hati
mesinde adı zikredilmiştir. 

Sanatçının en faal döneminin Herat'ta 
Hüseyin Baykara (1468-1506) zamanında 
olduğu anlaşılmaktadır. Tebriz sarayına 
geldikten sonra· yaşlılığı sebebiyle sa
nat faaliyetinde bulunduğunu söylemek 
zordur. Nitekim Şah İsmail ve Şah Tah
masb dönemine ait Bihzad'a atfedilebi
lecek bir minyatür bulmak güçtür. İ s
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
bir albümde (FY. nr. 1422, vr. 34a) Bihzad'ı 

yaşlılık yıllarında gösteren bir minyatür 
portresi yer almaktadır. 1520-1530 yıl
la rı arasında yapıldığı sanılan bu resim
de Bihzad oldukça zayıf, esmer tenli ve 
bir hayli yaşlı olarak gösterilmiştir. Sa
natçının bu dönemdeki faaliyeti yöneti 
cilik ve Safevi sarayındaki nakkaşların 

eğitimi üzerine olmalıdır. Haydar Mir
za, Bihzad'ın öğrencileri arasında portre 
sanatçısı olduğunu belirttiği Kasım Ali 
Maksud ile Molla Yusuf'u zikreder. Mus
tafa Ali ise Horasanlı Şeyhzade ile Aga 
Mirek'i, İskender Münşi de Muzaffer Ali' 
yi yetiştirdiğinden söz ederler. Topkapı 
Sarayı Müzesi'ndeki bir albümde (H. nr. 
2161, vr. 52b) yer alan genç bir Safevi soy
lusunun tasvirinin altındaki yazı. Bih
zad'ın yetiştirdiği öğrencilerden birinin 
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de Abdülaziz adını taşıdığını ortaya koy
muştur. 

Sahip olduğu şöhret sebebiyle çağı

mızda da sanatçıya pek çok eser atfedil
miştir; fakat bunlardan ancak bir kısmı 

onun elinden çıkmış sanat eserleridir. 
Bihzad 'ın geleneksel islam tasvir sanatı
na yeni bir anlayış getirmiş olduğu söy
lenebilir. Tasvirlerinde minyatür sanatı
nın ana prensibine uyarak metni açıkla
yıcı olmayı ön planda tutmuş, daha ön
ce belirlenmiş kompozisyon ve kalıpları 
genellikle kullanınarnayı tercih etmiştir. 

Daha çok, pek işlenınemiş konuları re
simlemiş ve bunlarda da başarabildi

ğince gerçekçi olmaya çalışmıştır. Özel
likle detaylarda o güne kadar görülme
miş bir realizmle resimlerine ifade gü
cü kazandırmıştır. Günlük yaşam, savaş 
sahneleri gibi konuları işleyen minya
türleri bunun en güzel örnekleridir. Re
simlerinin bir diğer önemli tarafı figür
lerin duruş biçimleri, konuşma ve tar
tışmayı ifade eden hareketleridir. öte 
yandan konuya açıklık getiren yüz ifa
deleri de onun resimlerine oldukça ger
çekçi ve yorumcu bir anlam kazandır
mıştır. Resimlerinin bir diğer özelliği de 
kullandığı renkler, fırça inceliği ve üs
tünlüğüdür. Sanatçının en çok sevdiği 

renkler mavinin tonlarıdır. Gri-mavi renk 
arasında çeşitli tonlarla belirlenen ka
yalıklar, araziler, çiçek açmış ağaçlar, ki
mi zaman sonbahar renklerine bürünen 
çınarlar büyük bir ustalık ve duyarlılıkla 
resmedilmiştir. 

Bihzad'ın imzalı -;,e imzasız eserleri 
dünyanın çeşitli yerlerindeki müze, kü
tüphane ve özel koleksiyonlara dağılmış 
durumdadır. Bu eserleri, imzalı olanlar 
ile kitabın hatimesinde sanatçının çalış
masını belirten bir kayda sahip olanlar 
ve sadece üslüp özelliğinden Bihzad ta
rafından yapıldığı anlaşılanlar olmak üze
re gruplandırmak mümkündür. Sanat
çının en ünlü eseri, Sa'df'nin Bostôn 'ının 

Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Edeb, Fari
sT, nr. 908) bulunan nüshasındaki min
yatürlerdir. Bu yazma Sultan Ali (Meşhe
dT) tarafından istinsah edilmiştir. Eser
deki minyatürlerden dördü Bihzad 'ın 
·imzasını taşır; ayrıca iki minyatürde de 
893 (1488) ve 894 (1489) tarihleri var
dır. imza ve tarihler mimari tezyinat ara
sında ve gözle zor seçilebilecek küçük
lüktedir. Eskiden Maurice de Rothschild 
koleksiyonunda bulunan ve halen Souda
var koleksiyonunda olan, 891 'de ( 1486) 
Sultan Ali el-Katib (Meşhedf) tarafından 
istinsah edilmiş Sa'df'nin Gülistan'ının 
bir nüshasındaki minyatürler de Bihzad'ın 
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karakteristiğini yansıtır, bunların bir ta
nesi de imzalıdır. 

Babürlü Hükümdan Cihangir tarafın
dan Bihzad'a atfedilen minyatürler, Şe
refeddin Ali Yezdf'nin ~afemame adlı 
eserinin 872 ·de ( 1467 -68) Şfr Ali tarafın
dan Hüseyin Baykara için istinsah edi
len nüshasında yer alır (Baltimore, Johns 
Hopkins Universty Milton S. Eisenhower 
Library, John Work Garrect Collection)_ 
Eserde bulunan imzasız on iki minyatür 
Cihangir tarafından Bihzad 'ın erken dö
nem eseri olarak yorumlanmıştır. 

British Museum'da (Add . 25.900) bu
lunan Geneeli Nizarni'nin ijamse'sinin 
846'da (1442) yazılmış bir nüshasında
ki daha sonra yapılmış minyatürler Bih
zad 'ın tanınmış eserleri arasmda yer alır. 

Bunlardan üçü sanatçının imzasını taşı
makta ve bir tarihten de 1493'te yapıl

dıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca Bihzad'a 
atfedilebilecek minyatürler arasında Bri
tish Museum'da bulunan diğer bir Ni
zami ijamse'sinin nüshasını da zikret
mek gerekir (Or. 6810) . 900 (1495) ta
rihli bu nüshadaki minyatürleri Bihzad 'ın 

dönemin diğer ünlü sanatçıları ile bir
likte yapmış olması söz konusudur. 

Bihzad'ın üslüp özelliklerini yansıtan 
ve bu sebeple araştırmacılar tarafından 
ona atfedilen diğer önemli minyatürler, 
Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki (Hazine, nr. 
676) Emir Hüsrev-i Dihlevi'nin Heşt Bi
hişt mesnevisinin Sultan Muhammed 
Muhsin Sahadır Han'ın kütüphanesi için 
902'de (1497) Sultan Ali Meşhedf tara
fından istinsah edilen nüshasında yer 
alır. Eserin içindeki çift yapraklık bir sü
rek avını tasvir eden takdim sayfaları ile 
bu eserden çıktığı anlaşılan Washington 
Freer Gallery of Art'taki bir minyatür ta
mamen Bihzad'ın üslübunu yansıtır. Sa
natçının üslübundaki bazı minyatürle
ri içeren bir diğer el yazması da New 
York Metropolitan Müzesi'nde bulunan 
Attar'ın Mantı~u·t-tayr nüshasıdır. 888 
(1483) tarihli yazmadaki minyatürlerden 
dördü belirtilen tarihte ve muhtemelen 
Bihzad veya onun ekolüne mensup sa
natçılar tarafından yapılmıştır. Sanat
çıya atfedilebilecek bir grup minyatür 
de Ali Şir Nevafnin Hayretü1-ebrar ad
lı eserinin 890 (1485) tarihli nüshasında 
yer alır (Oxford Bodleian Library Mss_ El
liot, nr. 317, 339, 408). Bu eserdeki on 
bir minyatürden bir kısmının Bihzad'ın 
elinden çıkmış olması mümkündür. 

Bihzad'a atfedilen veya orüinal imzalı 
olan bazı minyatürlere albümlerde de 
rastlanmaktadır. Bunlardan biri. ünlü 

hattatların yazılarını ihtiva eden ve es
kiden Kevorkian koleksiyonunda bulu
nan albümde yer alan yuvarlak bir ma
dalyon içindeki minyatürdür. 930 (1524) 
tarihli albümdeki bu minyatür imzalıdır 
ve burada bir kır manzarası içinde yaşlı 
bir adamla bir delikanlı tasvir edilmiş
tir. Bir diğer örnek, Tahran Gülistan Mü
zesi'ndeki çift sayfalık bir minyatürdür. 
Sultan Hüseyin Baykara'yı maiyetiyle bir 
bahçede tasvir eden eser 148S'e tarih
lenmekte ve orüinal olması mümkün Bih
zad imzasını taşımaktadır. Bu tanınmış 
minyatürün bir sayfasının tamamlan
mamış bir kopyası New York'ta özel bir 
koleksiyonda, desen halindeki bir diğer 
kopyası da Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'ndeki bir albümde (Hazine, m. 
2165, vr. 27•) bulunmaktadır. Bihzad'a 
atfedilen tanınmış resimlerden biri de 
yine Tahran Gülistan Müzesi'nde bulu
nan ve pek çok kopyası yapılmış olan 
bir deve güreşi minyatürüdür. Eserde 
Bihzad tarafından 1 520-1 SZS yıllarında 
yetmiş yaşındayken yapıldığını göste
ren bir kayıt mevcuttur. 

Minyatürleri çok çeşitli koleksiyonlara 
dağılmış olan sanatçının etkisi XVI. yüz
yılın ilk yarısında gerek SafevTier'in Teb
riz sarayında, gerekse daha sonra Kaz
vin sarayında görülmüş ve geleneği da
ha çok Buhara'da Şeytanller'in sarayın
da Heratlı sanatçılar tarafından sürdü
rülmüştür. Bihzad'ın etkisinde kalarak 
yetişen sanatçılar bu üslübu Hindistan'a 
da taşımışlardır. 

Minyatürleri Bihzad 'a atfedilen Dlhlevi'nin Heşt Bihişt mes
nevisinin sürek avını tasvir eden takdim sayfalarından biri 
(TSMK, Hazine, nr. 676) 
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BiKAi 
(~~1) 

Ebü'l-Hasen Burhanüdd!n İbrahim b. Ömer 
b. Hasen er-Rubat el - Hırbevlel - Bikal 

(ö. 885/1480) 

L 

Müfessir, muhaddis, Şafii fakihi, 
tarihçi ve edip. 

.J 

809'da (1406) Lübnan'ın Bika' bölge
sindeki Hırba köyünde doğdu ve hıfzını 
burada tamamladı. Çerkez Memlükleri '
nin hüküm sürdüğü bir muhitte yaşadı. 
Babasını ve amcalarını kaybettiği bir ha
diseden sonra Şam'a yerleşti (14 ı 7). Şam. 

Kudüs ve Kahire 'de ibnü'l-Cezerl, İbn 
Hacer el-Askalanf, ibn Kadi Şühbe. ibn 
Nübate. ibn Raslan gibi alimlerden ders 
okudu. 1433'te Kahire'ye yerleşti. Yirmi 
sekiz yaşında iken fetva ve tedris ica
zeti aldı. 1440 ve 1443'te Sultan Zahir 
Çakmak'la birlikte iki defa Rodos sefe
rine katıldı. Bu seferler sırasında bile 
telif işinden geri kalmadı. 144S'te hac
ca gitti. Mücadeleci bir mizacı olan Bi
kaT, ibnü'l-Arabf ve ibnü ' l - Farız ' ı hulul* 
ve ittihad* isnadıyla tekfir etmesi. hat
ta bu hususta eserler yazması ve Gazza
IT'ye tenkitler yöneltmesi sebebiyle şim
şekleri üzerine çekti. Nitekim Süyütf, 
reddiye mahiyetinde kaleme aldığı bir
kaç eseriyle bu alimleri savunma gere
ğini duydu. Vefatından dört beş yıl ön
ce çevresinin kendisini fazlaca rahatsız 
etmesi sebebiyle Şam'a hicret etti. Şam 
valisi tarafından büyük itibar gördü ve 
Gazzaliyye Medresesi müderrisliğine ta
yin edildi. Daha sonra bu şehirde vefat 
etti. 

Eserleri. Bikaf k.ıraat, fıkıh, hadis, ta
rih, kelam ve nahiv dallarında, özellikle 
de tefsir sahasında eserler yazdı. Tesbit 
edilebilen altmış üç eserinden kırk tane
sinin nüshaları günümüze kadar gelmiş
tir. Önemli eserleri şunlardır: 1. Nazmü'd
dürer• ii (min) tenasübi'l-ay ve 's-süver. 
Ayetler ve süreler arasındaki münasebet 
ve insicam ile sürelerin ana fikirlerine 
dair bir tefsirdir. Haydarabad Nizarniye 
Üniversitesi'nden Muhammed Abdülha
mfd ve arkadaşları tarafından 1969 ·da 
Dairetü'l- maarifi' 1- Osmaniyye yayınları 

arasında neşrine başlanan eserin yirmi 
iki cildi yayımlanmıştır. 2. Delaletü 'l-bur
hdni'l-~avim 'ala tenasübi ayi'l-~ur'a
ni'l- 'a?im. Nazmü'd-dürer'in muhta
sarı olup Süleymaniye (Kılıç Ali Paşa, nr. 

77) ve istanbul Üniversitesi kütüphane
lerinde (AY, nr. 853) birer nüshası vardır. 

3. Me.şa 'idü'n -na?ar li'l-işrafi 'ala ma-

Bi KAl 

~ii.şıdi's-süver. 114 sürenin tek tek ele 
alındığı bu eserde her sürenin esas ko
nusu, temel hedefleri ve süre ile ismi 
arasındaki münasebet açıklanmış, süre 
ve ayetlerin faziletlerine dair hadisler 
zikredilmiştir. Eserin Nuruosmaniye (nr 
598) ve Süleymaniye (Fatih, nr. 64 7; Rei
sülküttab, nr. 96; Beşir Ağa , nr . 76) kütüp
hanelerinde nüshaları bulunmaktadır. 4. 
La'ibü'l - '.Arab bi'l-meysir m-cahiliy
yeti'l-ı1la . Bakara süresinin 219. ayeti
nin Nazmü'd-dürer'den naklen tefsiri 
olup Araplar'ın Cahiliye devrinde ayna
dıkları kumar hakkındadır. C. Landberg 
tarafından Turaiun Arabiyye (Primeurs 

arabes) adlı dergi içinde neşredilmiş

tir (Leiden 1303/ ı886) S. Sırrü'r- rı1h. İbn 
Kayyim el-Cevziyye'nin Kitabü'r-Rı1]J. ad
lı eserinin özetidir. Ruhun mahiyetin
den ve bedenle_ birlikte ölüp ölmeyece
ğinden bahseden eser Kahire'de basıl
mıştır (ı 326/ ı 907). 6. 'Unvanü 'z-zaman 
ii teracimi'ş-şüyı11J-i ve'l-a~ran. BikaT'
nin çağdaşı olan alimierin ve mektep ar
kadaşlarının biyografilerine dair alfabe
tik bir eserdir. 386 varak halindeki bir 
nüshası Köprülü Kütüphanesi' nde (nr 
ı ı ı 9) bulunan eseri ve 'Unvanü'l- 'un
van adlı muhtasarını Camiatü Ayni'ş
şems hocalarından Hasan Habeşf yayı
ma hazırlamıştır. 7. en-Nüketü'l-veiiy
ye. Zeynüddin el-lraki'nin usul-i hadise 
dair Eliiyyetü'l- 'Irakf adlı eserinin şer
hi olup Millet Kütüphanesi'nde bir nüs
hası vardır (Feyzullah Efendi, nr 252, 275 
varakl 8. Al]bôrü'l-cilad ii iütı1hi 'l-bi

lad. Tarihe dair bir eserdir. Süleymani
ye Kütüphanesi 'nde nüshaları bulunmak
tadır (Laleli , nr. ı 994; Dama d İbrahim Paşa, 
nr. 886) 9. el-Akvalü 'l -~adime fi ]J.ük
mi 'n-na~l mine'l-kütübi'l-~adime. Ka
tib Çelebi'nin el-~valü'l-kavime adıyla 
zikrettiği eser Muhammed Mürsf el-HO
lT tarafından Mecelletü'l-ma 'hedi'l
mal]tı1tati 'l- 'Arabiyye'de neşredilmiştir 
(140ı / 1980. XXVI / 2, s. 37-96) 10. Esva
ku 'l- eşva~ min Mesari 'i'l- 'uşşak. Mı
sırlı şair Serrac el -Verrak'ın Me.şari 'u 'l
'uşşa~ adlı eserinin muhtasarı olan ki
tabın Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüs
haları bulunmaktadır (Reisülküttab, nr. 

745, 300 varak; Beşir Ağa, nr. 552, 285 va
rak) 11. Tenbihü'l-gabi 'ala (ila) tekii
ri İbni 'J- 'Arabı~ Bu eserin de Süleyma
niye Kütüphanesi'nde nüshaları vardır 

(Laleli. nr 36791 3; Şe h id Ali Paşa. nr 
2734 / 3 ; Celal ökten. nr. 218) . 12.lfaşi
ye 'ald ŞerJ:ıi '1- 'ak ii' id. TeftazanT' nin 
Şer]J.u'J- 'a~ii'id'i üzerine yapılmış bir 
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