
CAViD BEY, Mehmed 

Liberal bir iktisat anlayışına sahip olan 
ve iktisadi kalkınınayı dünya ekonomi
siyle bütünleşmede gören Cavid Bey, on 
yıllık İttihat ve Terakki döneminin (ı 908-
1918) altı yılı aşkın bir bölümünde bizzat 
Maliye nazırı, diğer zamanlarda da ma
liye ile ilgili aktif çalışmalarını sürdür
müş bir siyaset adamı olarak İttihat ve 
Terakki'nin iktisadi politikalarına dam
gasını vurmuştur. Ülkedeki sermaye bi
rikiminin dünya ekonomisiyle bütünleş
meyi sağlayacak güçte olmaması sebe
biyle bir yandan özel teşebbüsü geliştir
meye, öte yandan da yabancı sermayeyi 
çekmeye yönelik düşüncelerinin uygula
maya yansıyan en belirgin yönlerinden 
biri, yabancı sermayeli şirket ve banka
ların korunması ve desteklenmesi oldu. 
Ne var ki siyası istikrarsızlıkların da et
kisiyle kalkınınayı harekete geçirecek 
ölçüde bir yabancı sermaye akımı sağ

lanamadı. 

İmparatorluğun hızla dağılması, milli
yetçi akımların güç kazanması ve ı. Dün
ya Savaşı gibi olaylar Cavid Bey' in dü
şüncelerinde değilse bile uygulamaların
da önemli farklılaşmalara yol açtı. Kapi
tülasyonları kaldırma teşebbüsleri, Os
manlı İ'tiba r - ı Milli Bankası'nın kurul
masına öncülük etmesi, İstihlak-i Milli 
Cemiyeti'ne katılması onun bu tür uy
gulamalarının örnekleridir. Cavid Bey'in 
başta Maliye Nezareti olmak üzere bir
çok kamu kuruluşunda çok önemli ye
niden teşkilatianma faaliyetleri gerçek
leştirmesi, muhaliflerinin bile kabul et
tiği analiz ve tartışma gücüyle siyası tar
tışmaları zenginleştirmiş olması gibi özel
likleri üzerinde pek durulmamıştır. Bu
na rağmen "Cavid Bey maliyesi", ''Cavi
dizm" gibi tanımlarla onun yabancı ser
maye ve dış borçlarla ilgili olumlu görüş

leri çok sık tekrar edilegelmiştir. Kendi
sine yapılan bu tür atıflar, devletçiliğin 
ağır bastığ ı dönemde onun liberal ikti
sat anlayışını olabildiğince eleştirerek 

uygulanmakta olan milli iktisat politi
kasının farklılığını göstermek ve savun
mak amacına yöneliktir. Cavid Bey'in bu 
anlamda güncelliğini uzun süre koru
muş olmasının sebebi, onun liberal dü
şüncenin en önemli temsilcilerinden biri 
olmasında aranmalıdır. 

Cavid Bey'in maliye ve iktisat a lanın

da yayımianmış kitap ve makaleleri de 
vardır. İlk yazıları, Abdülhamid dönemin
de Servet-i Fümln'da "İim - i Servet" baş
lıklı tefrikasıyla neşredilmiştir. Daha çok 
Paul Leroy Beaulieu ve Charles Gide'e 
dayanarak yazdığı İlm-i iktisad adlı ki
tabı (1-IV, istanbul ı 3 ı 5- ı 3 ı 7), dönemin 
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en kapsamlı eseri olarak bir temel kay
nak niteliği taşımıştır. Bir süre sonra bu 
kitabın iki baskısı daha yapılmıştır (İlm-i 
İktisad, İstanbul ı 326; Ma 'lümat-ı İktisa
diyye, İstanbul ı 329). Ayrıca yine öncü ni
telikte İhsaiyyat adlı bir istatistik kita
bı vardır (İstanbul ı 325). ll. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra, arkadaşları Rıza Tevfik 
ve Ahmed Şuayb ile birlikte, Türkiye'de
ki pozitivist hareketin belli başlı yayın 

organlarından biri kabul edilen UlUm-ı 
İktisadiyye ve İctimaiyye Mecmuası'
nın (Aralık 1908- Ağustos 191 O arasında 
24 sayı) müdürü ve yazarlarından biri 
olan Cavid Bey, 1908 öncesinde Sabah, 
sonra da Tanin gazetelerinde makale
ler yazmıştır. 
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li'!l SELİM lLKİN 

CAVİDAN-HIRED 
( y> ı.:ıl-ıt.,~ ) 

İbn Miskeveyh'in 
(ö. 421/1030) 

İran, Hint, Yunan ve 
Arap- İslam kültüründe ahlak ve 
adaba dair hikmetleri topladığı 

L Arapça eseri. _j 

İbn Miskeveyh'e pek az yer veren kla
sik biyografi kaynaklarında Cavidan
lpred'den veya eserin bazı yazmalarda
ki diğer adı olan Adabü'l- cArab ve'l
Fürs'ten söz edilmemektedir. Ancak Ya
küt'un Mu ccemü 'l-üdebô' adlı eserin
de hem İbn Miskeveyh hakkında geniş 
bilgi verilmiş, hem de eserleri arasında 
Ca vi dan -.!Jıred'in adı zikredilmiştir (V, 
ıoı İbn Miskeveyh'in Cavidan-.!Jıred 
içinde ünlü eseri Teh?Jbü 'l - a.IJlal!-'ı an
ması (s. 25), ayrıca kitabın bütün yazma
larında müellif adının İbn Miskeveyh ola
rak kaydedilmiş olması, eserin ona ait 
olduğunu kesin olarak göstermektedir. 
Şevki Dayf, müellifın bu esere Farsça bir 

ad vermesinden onun erken bir dönem
de yazılmış olduğu, hatta ilk teliflerin
den biri olarak kabul edilebileceği so
nucunu çıkarmaktaysa da (~şrü'd-düvel 
ve 'l -imarat, s. 468) bizzat müellifin Ca
vidan - .!Jıred içinde daha önce yazdığı 
Teh?Jbü 'l -a.IJlal!-'a atıfta bulunması (s. 
25). Cavidan -.!Jıred'in bu eserden son
ra yazıldığını göstermektedir. Nitekim 
Muhammed Arkoun Teh?ibü'l-a.!Jlôk'ın 
372-376 (982-986). yılları arasında, Ca
vidan -.!Jıred 'in ise 382 'ye doğru, yani 
müellifın ömrünün altmışlı yıllarında ya
zılmış olduğu ihtimali üzerinde durmak
tadır (L'HumanismeArabe, s. I 18). 

"Cavfdan-uıred" tabiri ilk defa İbn Mis
keveyh tarafından kullanılmış değildir. 

Onun da naklettiği (bk s. 5-6) gelenek
sel inanca göre bu adı taşıyan ilk eser, 
kaynaklarda Helenistık literatürdeki Her
mes gibi destanı bir şahsiyet olarak an
latılan . Nüh tufanından kısa zaman son
ra yaşadığı öne sürülen, demirin bulun
ması ve kullanılması, sulama tesisleri 
kurulması, bina yapım ı gibi bazı yeniilk
Ierin mücidi olarak kabul edilen, Zer
düşt'ten önce bir din kurucusu ve ada
let timsali diye tanıtı lan Hoşeng (Arap

lar'da Uşhenc) adlı bir İran hükümdan ve 
bilgesine aittir. İbn Miskeveyh'in de Ca
hiz'e nisbet ettiği ve hakkında başkaca 
bilgi bulunmayan İstitaletü '1 - iehm adlı 
bir eserden naklettiği (el-fiikmetü'l-l]a
lide: Cavfdan-l]ıred, s. 5-6, 18-20) riva
yete göre Hoşeng bu eseri halefine na
sihatname olarak yazmış, daha sonra 
eser. İran hükümdarı olması dışında hak
kında herhangi bir bilgi bulunmayan Ken
cür b. İsfendiyar tarafından eski Fars
ça'dan (PehlevTce) yeni Farsça'ya adapte 
edilmiştir. Nihayet Hasan b. Sehl de ese
rin önemli bir kısmını Arapça 'ya çevir
miştir ki Cavidan-.!Jıred'in ilk bölümü 
bu eseri ihtiva etmektedir (s. 6-18). An
cak İbn Miskeveyh'in Cavidan-.!Jıred ' ini 
el-Ifikmetü '1-.!Jalide adıyla neşreden 

Abdurrahman Bedevf, esereyazdığı uzun 
mukaddimede yukarıdaki rivayetlerin ke
sinlikten uzak olduğunu belirtmiştir. Ona 
göre eserin Hoşeng'e nisbeti, hatta Ho
şeng'in şahsiyeti hakkında anlatılanlar 

asılsızdır. Cavidan -.!Jıred adlı Farsça 
müstakil bir asıl nüshanın varlığı kesin 
olmakla birlikte bunun, Sasanf Devleti'
nin son zamanlarında yani miladi VI. 
yüzyılda yazılmış olması gerekir (el -fiik
metü'l-l]alide, "Giriş" , s. 3 1, 33). 

Hoşeng'e nisbet edilen Cavfdan-.!Jı

red 'in İ bn Miskeveyh'in eserindekinden 
başka birkaç nüshası daha vardır. Bun
lardan biri, Bedevi'nin İbn Miskeveyh'e 



ait eseri tahkik ederken dikkate aldığı, 
İbnü'I-Mukaffa'a nisbet edilen ve Yeti
metü 's -sultan adını taşıyan nüshadır 

(Da rü' l - kütübi' I-M ıs riyye . nr. 672 . vr. 27b-

44 b) Ancak bu nüshada Hoşeng 'den hiç 
söz edilmemesi ve müellif olarak İbnü'I
Mukaffa'ın gösterilmesi. bunun İbnü'I 
Mukaffa' tarafından yapılmış bir tercüme 
veya bizzat onun bir telifi olma ihtimali
nin ortaya atılmasına yol açmıştır (Hen
ning, CV!. 75) Diğer bir nüsha ise Kitii
bü Taşfiyeti 'l- e?,hiin ve nefii?,ü'l-fikr ve 
şahzü'l -kulub başlığını taşımakta olup 
Kencür b. istendiyar'ın telifi olarak gös
terilmiştir. Hoşeng 'e nisbet edilen eseri 
neşreden Abdülaziz ei-Meymeni bu son 
nüshanın Cahiz'in İstitiiletü '1- fehm 'inde 
sözü edilen nüsha olabileceğini belirt
mektedir (MMİADm., IX/ 3, s. 130) . 

İbn Miskeveyh, uzun arayıştan sonra 
iran'da bir Zerdüşt rahipleri reisinden 
aldığını belirttiği (s 5) asıl Ciividôn -1]1-
red 'e (s 6- ı 8) "Adabü'l- Fürs" başlığı al
tında Azerbaz. Büzürgmihr. Kisra Ku
baz. Enüşirvan. Behmen el- Melik gibi 
eski İran hakimlerinin hikemiyatından 
derlemeleri de eklemiştir (s 26-88) Ese
rin bu bölümündeki koleksiyonun otan
tik değeri üzerine bir makale yayımla
yan Von W. Bruno Henning'in tesbitleri
ne göre İbn Miskeveyh, Pehlevi metinle
rini olduğu gibi almak yerine metinleri n 
sıralarını değiştirmek, İslami telakkilere 
aykırı sözleri ayıklamak veya bazı düzelt
meler yapmak gibi tasarruflarla bu me
tinleri. içinde yaşadığı müslüman çevre
nin beklentilerine ve inançlarına uygun 
hale getirmeye çalışmıştır. Nitekim Zer
düştflik'te Ehrimen'in insanların üzeri
ne gönderdiği kötü ruhlar İbn Miske
veyh 'in eserinde tabii ihtiraslar veya şey
tan. Zerdüşt din adamı ise fakih olarak 
ifade edilmiştir. Bu sebeple artık eserin 
bu bölümünün bütünüyle yabancı kay
naklı olduğunu söylemek güçtür (Hen
ning, CVI , 76) 

Côvidôn-l]ıred'in "Hikmetü'l- Hi nd " 
adlı bölümü (s 89- 1 00) öteki bölümlere 
göre oldukça kısadı r; ayrıca diğer bö
lümlerin aksine buradaki hikmetlerin sa
hipleri olarak hiçbir isme yer verilmemiş
tir. Bu durum. müellifin Hint literatürO 
hakkındaki bilgisinin kısıtlı ve sathi ol
duğunu göstermektedir. 

"Hikmetü 'l- 'Ara b" bölümü ise (s ı O 1-
208) öteki bölümlerden hayli geniş tutul
muş ve en başta Hz. Muhammed'in söz
lerine yer verilmiştir. Bunlar eserin ma
hiyetine uygun olarak genellikle özdeyiş
ler ve hakimane kısa ifadelerdir. Hadis-

ler Bedevi neşrinde tahric edilmiş olup 
bunlar arasında hemen hemen hiçbir 
mevzü veya zayıf hadis bulunmamakta
dır. Bu bölümde daha sonra Hz. Ali, Ha
san-ı Basri ve diğer baz ı ashap ve tabi
in ileri gelenleriyle mutasawıfların öz
deyişlerinden. ayrıca Hz. Lokman ' ın oğ

luna öğütlerinden. Cahiliye döneminin 
tek tanncı bilgesi Kus b. Saide ile Ek
sem b. Sayfl gibi ünlü Arap ediplerin
den seçmeler yer alır. 

"Hikmetü'r-Rüm" adlı bölüm (s 209-
282) Sokrat' a isnat edilen hikemiyatla 
başlar ve Hermes. Diogenes ve Batlam
yus'a mal edilen hikemiyatla devam eder. 
Daha sonra İslam dünyasında çok tanı
nan "Eflatun'un öğrencisi Aristo'ya öğüt
leri ", "Arsito 'nun İskender'e öğütleri " , 
Ptagoras' ın "ez- Zehebiyye" (ez -Zehebiy
yat ) adıyla bilinen vasiyeti yer alır. Be
devi. tamamen geç dönem Helenistik 
muhayyilenin mahsulleri olan bu öğüt
lerin ve "Eflatun'un çocukların eğitimi
ne dair öğütleri " gibi daha sonraki frag
manların önemli bir kısmının İbn Hindü'
nun Kelimü'r-ruhdniyye'si. İbn Fatik'in 
Muhtiirü'l -hikem'i, İbnü'I-Kıftf'nin İh
biirQ '1- 'ule~ii' bi- ahbiiri'l -hükemii-,, 
İbn Ebü Usaybia ' nın "'uyunü;l-enbii\ 
Şehristanf'nin el-Milel ve'n-nihal'i gi
bi İslami kaynaklarda geçtiği yerleri dip
notlarla göstermiştir. Bu fragmanların 
İslami literatüre hangi yollarla intikal et
tiği henüz tam olarak tesbit edilmiş de
ğildir. 

Ciividôn-l]ıred'de geniş yer tutan (s. 
229-262) ve tam metni İslam dünyasına 
İbn Miskeveyh tarafından tanıtılmış olan 
Lugazü Kabis'e gelince buradaki Ka
bis'in, Sakrat' ın arkadaşı ve Eflatun'un 
Phaidon diyalogundaki kişilerden Ke
bes olduğu sanılmaktadır. Ona nisbet 
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sayfas ı ile 

son sayfas ı 

(Sü leymaniye K tp., 

Ayasofya, 

nr.4304) 
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edilen Lugaz veya Levh 'in ise büyük öl
çüde Stoa felsefesi karakteri taşıdığı, bu 
sebeple eserin tamamını veya bir kıs
mını Kebes·e isnat etmenin imkansız ol
duğu görüşü yaygındır. Bu arada eserin 
Yunanca metni kırkıncı paragraf orta
sında. Latince metni ise kırk birinci pa
ragrafın bitiminde sona ermektedir. Bu 
durum. kırk dördüncü paragrafla son 
bulan C avidan -l]ıred içindeki Arapça 
tercümenin eserin tam metni olduğunu 
göstermektedir. Lugazü ~abis'in Arap
ça'ya ilk defa kimin tarafından çevrildi
ği bilinmemektedir. R. Basset müterci
min (ibn) Miskeveyh olabileceğini söylü
yorsa da onun Yunanca bildiğine dair 
hiçbir delil yoktur. Bedevi'ye göre eser 
muhtemelen hicri lll. yüzyılda veya IV. 
yüzyılın başında tercüme işiyle uğraşan
lardan biri tarafından çevrilmiştir (e/-Hik
metü 'l-l)alide, "Giriş", s. 54) 

Ciividôn-l]ıred'in "Hikemü'l- İslamiy
yin el - muhdeşin" bölümünde (s 285-342) 
müellifin kendisi ile İbnü'I-Mukaffa' ve 
Farabi'nin hikmetli sözlerine yer veril
miştir. İbnü'I -Mukaffa'a ait kısım onun 
el-Edebü'l-kebir'inden iktibas edilmiş
tir. 

Eserin hatimesinde sözde Eflatun'a 
ait bazı hikmetli sözlerle Ebü' 1- Hasan 
ei-Amirf'ye isnat edilen fragmanlar bu
lunur. Hatime. müellifinin Ciividôn -l]ı
red 'i telif etmekteki maksadının, insan
lığın ortak kültür mirası durumundaki 
hikemiyatın her zaman ve her yerde ay
nı olup milletierin aynı akli gerçekleri 
paylaştığını ortaya koymak olduğunu ve 
bu sebeple esere Ciividiin -l]ıred (e be
dT hikmet veya ebedT ak ıl ) adını verdiğini 

belirten ifadelerle son bulur. 

Ciividôn-l]ıred'in Türk ve dünya kü
tüphanelerinde birçok yazma nüshası 
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bulunmaktadır. Abdurrahman Bedevi 
eserin neşrine yazdığı uzun girişte bu 
yazmaları geniş olarak tanıtmıştır (s 54-

63). Kitabın ilk tam ve doğru neşri de 
aynı kişi tarafından yapılmıştır (el-Hikme

tü ' l -l].alide: Caufdan-l].ıred, Tahran 1952) . 

Eserin XL yüzyıl başlarında Takıyyüddin 
Muhammed Şüsterf tarafından yapılan 
Farsça tercümesi, Muhammed Arkoun 
ve naşir B. Thirvatian ·ın yazdığı geniş 
mukaddimelerle birlikte 1976'da Tah
ran'da yayımlanmıştır. 
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Imi MusTAFA ÇAGRıc ı 

L 

cAviDANNAME 
( .. ~.;ıiJ._ı~ ) 

Fazlullah-ı Hurufi'nin 
(ö. 796 / 1394) 

Hurufiler tarafından 
ana kaynak sayılan eseri. 

_j 

VIII. (XIV.)' yüzyılın ikinci yarısında, gü
nümüzde Gürgan diye adlandırılan Ha
zar denizi kıyısındaki Esterabact bölge
sinde ortaya çıkan ve İran üzerinden Su-
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riye, Anadolu ve Balkanlar'a kadar yayı
lan Hurüfilik fırkasının kurucusu Estera
badlı Fazlullah-ı Hurüff'nin en önemli 
eseridir. Yaklaşık 788'de ( ı 386) kaleme 
alınan kitabın bazı bölümleri Esterabact 
lehçesiyle yazıldığından anlaşılması ol
dukça güçtür. Esterabad bölgesine ait 
mahalli ifadelerin yanı sıra çeşitli sem
bol ve kısaltmaların (mesela C Cavidan
name, J Adem, c:.. Bi şt u Heşt, .,= Si vü 
dü, ~..ı Vesselam) kullanıldığı eserde Faz
luilah Kur'an-ı Kerfm'i kendi Batıni gö
rüşleri doğrultusunda te'vil ve tefsir et
miş, bazı sürelerin başında bulunan hu
rüf-ı mukattaanın sırlarını çözdüğünü 

söyleyerek Cavidanname'nin Kur'an'ın 
bir tefsiri olduğunu ileri sürmüştür (Sa
dık Keya, s. 34) 

Bütün Hurüff eserlerin ana kaynağı 

olan Cavidanname'nin Esterabad leh
çesiyle yazılan asıl nüshası Cavidanna
me-i İJahi veya Cavidanname-i Kebir 
olarak adlandırılır. Eser Fazlullah tara
fından klasik Farsça ile yeniden kaleme 
alınmıştır. Asıl Cavidanname'ye oranla 
daha kısa olan bu nüshaya Cdviddnnd
me-i Şagir denir (Gölpınarlı , s. 1 2) . Cdvi
ddnndme-i Kebir, altı defa ardarda tek
rarlanan "ibtida" { 1~1 ) kelimesiyle, Cd
viddnndme-i Sagir ise" ... ~ ) ... r." 
sözleriyle başlar. 

Düzensiz bir şekilde yazılmış olan Cd
vidanname'nin muhtevasını altı bölüm
de incelemek mümkündür. Birinci bö
lümde müellifin itikadf görüş ve düşün
celeri sıralanmış, bazı kelamf konular 
ele alınmış, ikinci bölümde kilinatın ya
ratılışı, sema, arz, ay, güneş ve burçlar
la ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü bö-

C~vidanname'nin 

il k iki sayfası 
(Millet Ktp ., 

Ali Emir!. 

Far., nr. 920) 

!ümde Adem ile Hawa'nın ve diğer var
lıkların yaratılışı, dördüncü bölümde ahi
ret, kıyamet ve haşr anlatılmış, beşinci 
bölümde peygamberlerin gönderilme
si, Hz. isa ve şeriat hakkındaki görüş ve 
te 'viller zikredilmiştir. Caviddnname'
deki konuların tahlillerinin tekrarlandığı 
altıncı bölüm ise Allah'ın sıfatları ve sır
ların keşfiyle son bulmaktadır. 

Hurüff müellifler tarafından yazılan 

bütün eserlerde Cdviddnndme esas alın 

mış ve esere bol bol atıflarda bulunul
muştur. Kitaplarını "name" sözüyle bitir
meyi bir gelenek haline getiren müellif
lerin çoğu Caviddnname'den iktibas 
ettikleri bölümlerin şerhleriyle yetinmiş
lerdir. 

Henüz tenkitli bir neşri yapılmamış 

olan Cdviddnndme'nin dünyanın çeşitli 
kütüphanelerinde birçok yazma nüshası 
bulunmaktadır (bk. Münzevi, ll / 1, s. ll 1 l
l ı ı 2; Dihhuda, Xl, 485 -486, 488 ; Browne, s. 
69-86; Gölpınarlı, s. 56-59, 100- 102) Gür
gan lehçesiyle yazılan eserler ve özellikle 
Cdviddnndme için çeşitli sözlükler hazır
lanmıştır . Bunların ilki, anonim bir eser 
olan Lugat-ı Esterdbddf'dir. Aynı konuda 
son zamanlarda Sadık Keya tarafından 
Vdjendme-i Gürgdni adıyla bir eser da
ha yayımlanmıştır (Tahran ı 330 hş ) 

Cdviddnname, Cdviddnndme-i Sa
gir esas alınarak 1048 ( 1638-39) yılın
da Derviş M urtaza adlı bir Bektaşi tara
fından Dürr-i Yetim adıyla Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir. Dürr-i Yetim'in mü
tercim hattıyla olan nüshası Konya Mev
lana Müzesi Kütüphanesi'nde Abdülba
ki Gölpınarlı'nın kitapları arasında bu
lunmaktadır (Gölpınarl ı, s. 144- 147) Ese
ri ayrıca Abdülmecid Pirişteoğlu da (ö. 
864 / 1459-60) Işkndme (İ sta nbul 1288) 

adıyla kısaltarak Türkçe'ye tercüme et
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Fazlullah- ı Hurüfi, Cti.uidti.nname, Millet Ktp., 
Ali Emir i , F, nr. 920; İÜ Ktp. , FV, nr. 869; E. 
G. Browne, A Catalogue of the Pers ian Ma
nuscripts in the Library of the Univers ity of the 
Cambridge, Cambridge 1896, s. 69 -86; S. Nüz
het Ergun. Bektaşi Şairleri, istanbul 1930, s. 
475-477; Şeybi. eş-Ş ıla, ll , ı56; Sadık Keya, 
Vti.jename·i Gürgti.nf, Tahran 1330 hş . , s. 34, 39· 
40; DMF, 1, 724; Münzevi, Fihrist, ll 1 ı , s. 1 ı ll-
1112; Ali Alparslan, Cti.uidti.nnti.me 'nin Nesi
mi'ye Tesiri i doçentlik tezi. 19671. iü Ed. Fak. , 
s. 28; Abdülbaki Gölpınarlı. Hurüfflik Metin leri 
Kata/oğu, Ankara 1973, s. 12, 56-59, 69, 100-
102, 144- ı49; Hüsamettin Aksu, Emfr Gıya
seddin Muhammed el-Esterabadf ue isliuanti
me 'si (doktora tezi, 198 1), DİA K tp., s. 71-73, 
77- 78 ; Dihhuda, Lugatnti.me, Xl, 485 -486, 488. 

Iii HüSAMETTİ N AKSU 


