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ABBAS SAL

Mu ham med Bâbâ el-Alevî’den ha dis oku-

yup icâzet al dı. Özel lik le İbn Tey miy ye ve 

Ze mah şerî’nin ki tap la rın dan et ki len di.

Ab bas Sal, bel li bir ilmî se vi ye ye ulaş-

tık tan son ra Ticâniy ye şey hi Ebû Be kir b. 

Mâlik Sî’ye in ti sap et ti (1925). Ba ba sı da 

Şeyh Mâlik’in mü ri di idi. An cak sağ lam ve 

et ki le yi ci ka rak te ri di ğer ta ri kat men sup-

la rı ara sın da kıs kanç lı ğa yol aç tı. Hak kın-

da ki ya kış tır ma lar so nu cu şey hi Ebû Be kir 

ken di sin den yüz çe vi rin ce 1953’te on dan 

ay rı la rak Ticâniy ye ta ri ka tı nın Lo uga böl-

ge sin de ki ko lu nu kur du. Sa int Lo uis’de 

on beş yıl sü rey le eğit men lik yap tıy sa da 

ar dın dan ge çi mi ni sağ la mak için ti ca re te 

baş la dı. Se ne gal’in ku zey böl ge sin de pek 

çok ca mi ve okul in şa et ti. 1987’de Lo-

uga’da te sis et ti ği, bin ler ce öğ ren ci ye tiş-

ti ren Ha ne fiy ye ad lı İslâm ens ti tü sü onun 

en önem li eser le rin den bi ri dir. Bu ens ti tü 

sa de ce Se ne gal’de de ğil çev re ül ke ler de 

de et ki li ol du ve ora lar dan pek çok öğ ren ci 

gel di. Ab bas Sal ara la rın da Mı sır, Ce za yir 

ve Irak’ın da bu lun du ğu Arap ül ke le ri ni 

zi ya ret edip yö ne ti ci ler le gö rüş tü. Ür dün 

Kra lı Hü se yin’i ve Fas Kra lı II. Ha san’ı öven 

şi ir ler yaz dı. Ye di de fa hac ca ve öm rü nün 

son la rın da te da vi ol mak ama cıy la bir kaç 

de fa Fran sa’ya git ti. 2 Tem muz 1990 ta-

ri hin de Lo uga’da ve fat et ti. Ka ne Dou dou, 

Da kar’da ki Uni ver sité Che ikh An ta Di op’da 

Se rig ne Ab bas Sall (1909-1990): Vie et 

•uv re d’une fi gu re de pro ue de la Tid-

ja ni ya sénégam bi en ne adıy la yük sek li-

sans te zi ha zır la mış tır (1998).

Eser le ri. Ya zı ha ya tı na 1934 yı lın da 

baş la yan Ab bas Sal ba zı risâle ler ka le me 

al mış sa da da ha çok şi ir le riy le meş hur 

olup Se ne gal’de en üret ken şa ir ola rak 

bi li nir. Lo uga’da ki kü tüp ha ne sin de bu-

lu nan, 7824 be yit ten olu şan dört bö lüm 

ha lin de ki, Ne fe¼ât Rabbâniy ye ad lı di-

va nı nın “Câmi£u’d-dü rer fî med¼i Åay ri’l-

be şer” baş lık lı bi rin ci bö lü mü na‘tlar dan 

Abbas Sal

D. An dre as yan), İs tan bul 1969, s. 80-81; Fah ret-

tin Kır zı oğ lu, Os man lı la rın Kaf kas-El le ri’ni Fet hi: 
1451-1590, An ka ra 1976, s. 1-4, 6, 10-11, 19, 
21; Şe ra fet tin Te rim, Kaf kas Ta ri hin de Abhazla r 
ve Çer kes lik Mef hu mu, İs tan bul 1976, s. 17, 19, 
20-30, 43-44 vd.; Ab dul lah Say dam, Kı rım ve Kaf-
kas Göç le ri, An ka ra 1997, s. 81-93; Va le ri Bey-

gua, Ab haz ya Ta ri hi (trc. Pa pap ha Ma hi nur Tu-
na), İs tan bul 1999, s. 9, 15, 26-28, 33, 37-38, 42, 
54-58, 80-81, 83, 88; Mu har rem Yıl dız, Dün den 
Bu gü ne Kaf kas ya, İs tan bul 2006, s. 40-41; Ufuk 

Tav kul, Kaf kas ya Ger çe ği, İs tan bul 2007, s. 34-
35, 125; Mus ta fa Ay dın, Üç Bü yük Gü cün Ça tış-
ma Ala nı Kaf kas lar, İs tan bul 2008, s. 48; Ok tay 

F. Tan rı se ver, “Gür cis tan’da ki 2 Kasım 2003 Par-
la men to Se çim le ri ve Gür cis tan’ın İstik ra rı Açı sın-
dan Öne mi”, 2023, sy. 31, An ka ra 2003, s. 22; 
Se fa Se kin – Rah şan Te kin, “Gü ney Kaf kas ya ve 
Gür cis tan”, Kaf kas ya, I/2, İs tan bul 2006, s. 34; 
Ha san Kan bo lat, “Ab haz ya ve Gü ney Oset ya So-
ru nu Ça tış ma ya Yö ne le bi lir mi”, Nart, sy. 59-60, 
An ka ra 2008, s. 7-8; W. Bart hold – [V. Mi norsky], 

“Abkhåz”, EI° (İng.), I, 100-102; “Ab ha zi ya Muh-
tar So vet So si alist Respub li kası”, Azer bay can 
So vet En sik lo pe di ya sı, Ba kü 1976, I, 25-26; Dzh. 

Giu nash vi li, “Abkåz”, EIr., I, 222-224.
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Senegalli eðitmen, þair ve yazar.˜ ™

Lo uga’nın ku ze yin de ki Sa kal’ın Ngu ick 

kö yün de doğ du. Sahâbî Ab dul lah b. Ab-

bas’a nis bet le onun adı nı al mak la bir lik te 

kı sa ca Ab bas Sal (Sall) ola rak bi li nir. As len 

Fu ta To ro’da yö ne ti ci bir ai le ye men sup-

tur. Ha ya tı nı ve eser le ri ni in ce le yen kı zı nın 

to ru nu Şeyh Ti cân Gåy ai le nin so yu nu Uk-

be b. Nâfi‘e ka dar gö tü rür (ŞeyÅ £Abbâs 
Øal, s. 9). Ba ba sı Ma yo ro, kö yün de tah sil 

gör dü ğü gi bi böl ge nin ru hanî li de ri Ha cı 

Ah med Vid’in hem mü ri di hem da ma dı 

ol du. Ab bas Sal eği ti mi ne Kur’an oku ma yı 

öğ ren mek le baş la dı, ön ce lik le ba ba sı nın, 

onun ölü mün den (1923) son ra da Şeyh 

Ali Dia’nın ya nın da hıf zı nı ta mam la dı. 

Ar dın dan Se ne gal’in ku zey böl ge sin de ki 

Nyam bur’a git ti. Ora da am ca sı Se rig ne 

Ömer’den Mâlikî fık hı tah sil et ti. Böl ge de-

ki âlim ler den Arap di li ve ede bi ya tı na da ir 

me tin ler oku du. Sa int Lo uis’de Berâyîm 

di ye ta nı nan edip Şeyh İbrâhim Di op’tan 

na hiv, belâgat, man tık, fı kıh usu lü ve tef-

sir ders le ri al dı. Son ola rak Şeyh Sa id Nur 

Tal’ dan (Sey du Nou rou Tall) ede bi yat, 

va şın (1993) ar dın dan bu ra da ya şa yan 

Gür cü hal kı nın 200.000’den faz la sı mül-

te ci du ru mu na düş müş, bun lar dan an-

cak 70.000’i ge ri dö ne bil miş tir. Rus lar’ın 

bü yük kıs mı da sa vaş sı ra sı ve son ra sın da 

Ab haz ya’yı ter ket miş tir. 2005’te ki ve ri le re 

gö re Aba za nü fu su 132.000, 2011 yı lın-

da ise ül ke de ki top lam nü fus 240.705’tir. 

Gü nü müz de bu nü fu sun 250.000’i aş tı ğı 

ve Aba za lar’ın nü fu su nun da 150.000’e 

yak laş tı ğı ka bul edi lir. Bu ra da sı ra la nan 

nü fus ve ri le ri ne ül ke sin den ay rı lıp baş ka 

ül ke ler de (Tür ki ye, Su ri ye, Ür dün, Mı sır 
vd.) ya şa yan ve ar tık ya şa dık la rı ül ke le-

ri ken di öz yurt la rı ka bul eden Aba za lar 

da hil de ğil dir.

Aba za lar’ın di li Kaf kas dil le ri nin özel bir 

ai le si ola rak gö rü le bi lir ve Adi ge (Çerkez) 

di li nin ya kın ak ra ba sı dır. 1862’de Rus Ge-

ne ra li O. Ul sar, Ki ril al fa be siy le bir Aba za 

gra me ri ya yım la mış tır. Ar dın dan Hıristi-

yan lı ğı bu ra da ya ya bil mek ama cıyla Aba-

za al fa be si ha zır lan mış ve 1865’te bas-

tı rıl mış tır. Ab haz ya’da 1928’de La tin 

esaslı Aba za al fa be si, 1938’de Ki ril asıl lı 

Rus al fa be si ka bul edil miş tir. İlk Aba za 

edib i Dmitry I. Gu lia’dır. Ti carî yön den 

ise Abhaz ya, An tik dö nem den be ri dik-

kat çeke n yer ler den bi ri ol muş tur. O dö-

nem de Abhaz ya’dan İran, Şam ve Mı sır’a 

buğ day, şa rap, bal mu mu ve özel lik le 

ağaç ih raç edi li yor du. Bu na kar şı lık silâh, 

ev eş ya sı, giy si ler vb. alın mak tay dı, XI-XI-

II. yüz yıl lar da ar pa, buğ day, da rı ya nın da 

ke ne vir ve şa rap önem li ih raç mad de le ri ni 

oluş tu ruyordu. XI II-XV. yüz yıl lar ara sın da 

Ab haz ya sa hil le ri Ce ne viz ko lo ni le ri ha li-

ne gel miş, Cene viz li ler, Ab haz ya’ya San ta 

Sof ya adı nı ver miş tir. Bu dö nem de sağ-

lam lı ğın dan do la yı do ku ma tezgâhla rı nın 

vaz ge çil me zi olan şim şir ağa cı Av ru pa’ya 

sa tıl ma ya baş lan mış ve ti ca ret te önem li 

rol oy na mış tır. Di ğer bir ti carî me ta ise 

kö le dir. Os man lı dö ne min de kö le men şe li 

bir çok Aba za asıl lı dev let ada mı nın çe şit li 

ka de me ler de gö rev yap tı ğı bi lin mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ev li ya Çe le bi, Se ya hatnâme (Dağ lı), II/1, s. 
128, 130-131; J. Rei neggs, All ge me ine histo-
risch-to pog rap hisc he Besc hre ibung des Kauka-
sus (ed. F. E. Schrö der), Hil des he im-St. Pe ters-
burg 1797, II, 6, 8, 10-13; S. Bro nevs kim, İz ves-
ti ya o Kav ka ze, Mosk va 1823, I, 58, 318, 321, 
331-333, 336-339; K. F. Neu mann, Russ land 
und Tscher kes sen, Stutt gart 1840, s. 8, 18; M. 

Bros set, His to ire de la Géor gie, St. Pe ters burg 
1851, s. 173, 175; Mir’ât-ı Hakîkat (Mi roğ lu), 
s. 375-378, 381; J. Mar qu art, Os te uropäisc he 
und Os ta si atisc he Stre if zü ge, Le ip zig 1903, s. 
176-177, 184-185; W. E. D. Al len, A His tory of 
the Ge or gi an Pe op le, Lon don 1932, s. 79-84, 
85-94, 133-134; P. Mi nas Bı jışk yan, Ka ra de niz 
Kı yı la rı Ta rih ve Coğ raf ya sı 1817-1819 (trc. H. 
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ka b¢r des Ga‘ far¢ ibn Mu ¼am mad al-

¥u sa in¢ (Ma inz 1960, doktora tezidir); 
A¹las-ı TârîÅ-i Îrân (Tah ran 1350 hş., 
Sey yid Hü se yin Nasr ve Ah med Müs-
tevfî ile bir lik te); TârîÅ-i Sâ sâ ni yân 

(Tah ran 1354 hş.); Âßîne-i Câm: Şer¼-i 

Müşkilât-ı Dîvân-ı ¥âfı¾ (Tah ran 1368 
hş.); Bezm-âverd: Şeşt Ma šå le der 

Bâre-i TârîÅ, Fer heng ve Fel se fe (Tah-
ran 1368 hş.); Sîre-i Resûlul låh ez Â³åz 

tâ Hic ret (Tah ran 1370 hş.; Ar. trc. Ali es-
Sey yid Hâdî, Dirâse ta¼lîliy ye fi’s-sî re ti’n-
ne be viy ye £a½ri mâ šab le’l-hic re, Bey rut 
1997); Bezm-âverdî-i Dîger (nşr. Sey yid 
Sâdık Seccâdî, Tah ran 1385 hş., 1386 hş., 
yir mi iki ma ka le si ni ih ti va eder); Ders 

Güf târ hâ-yi Fel se fe-i TârîÅ (nşr. Hü-
se yin Te vek külî v.dğr., Tah ran 1387 hş., 
üni ver si te de ver di ği ders le ri içe rir); Ma-

šå lât-ı Zeryâb (çe şit li ko nu lar la il gi li 
otuz iki ma ka le si ile ken di oto bi yog ra fi si ni 
kap sar) (nşr. Mâlik Hü seynî ve Rı za Tâhirî, 
Tah ran 1389 hş.). Ab bas Zeryâb’ın eserle-

rin den ba zı seç me ler Mîlâd Azîmî ta ra fın-

dan neş re dil miş tir (bk. bibl.). Ne şir: Bî-

rû nî, Kitâbü’½-Øay de le fi’¹-¹ıb (Tah ran 
1370 hş./1991); Mîrhând, Rav²atü’½-½afâ 

(ese rin iki cilt lik muh ta sa rı dır, Tah ran 
1338 hş., 1373 hş.). Çe vi ri: Will Du rant, 

Tâ rîÅ-i Fel se fe (Tah ran 1335 hş.); a.mlf., 

Le××ât-ı Fel se fe (Tah ran 1344 hş.); 
The odor Nöl de ke, TârîÅ-i Îrâniyân ve 

£Arabhâ der Za mân-ı Sâsâniyân (Tah-
ran 1358 hş.); Hell mut Rit ter, Deryâ-yi 

Cân: Seyrî der Ârâ û A¼vâl-i ŞeyÅ Fe-

rî düd dîn £A¹¹âr Nî şâ bû rî (Tah ran 1374 
hş., Mihr Âfâk Bây berdî ile bir lik te). Ay-

rı ca Dâßire tü’l-Ma£ârif-i Fârisî, Dâ niş-

nâ me-i Îrân ve İs lâm, Ency clo pa edia 

Ira ni ca, Dâßire tü’l-Ma£ârif-i Bü zürg-i 

İs lâ mî, Dâßire tü’l-Ma£ârif-i Te şey yu£ ve 

Dâ niş nâ me-i Cihân-ı İslâm an sik lo pe-

di le rin de bir çok mad de yaz mış, Ya³mâ, 

Dâ niş, Mihr, So han, Fer heng-i Îrân-ze-

mîn ve Âyen de baş ta ol mak üze re çe şit li 

der gi ler de ma ka le ve çe vi ri le ri ya yım lan-

mış tır (Rızâ Rızâzâde Len gurdî, s. 57-68).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Yekî Æa¹re-i Bârân: Çeşnnâme-i £Abbâs Zer-

yâb-i ƒûyî (ed. Ah med Te faz zulî), Tah ran 1370 
hş.; Ab bas Zeryâb, Şa¹¹-ı Şîrîn pur-Şev ket: Mün-
teÅabî ez Â¦âr-ı Üstâd £Abbâs Zeryâb-i ƒûyî (nşr. 
Mîlâd Azîmî), Tah ran 1387 hş., tür.yer.; a.mlf., 
“Zin degânî men”, Ta¼š¢šåt-ı İslâmî, X/ 1-2, Tah-
ran 1374 hş., s. 19-56; Mahmûd Ab dul lah zâde, 
“Üstâd Duktûr £Abbâs Zeryâb (1298-1373)”, a.e., 
s. 13-18; Rızâ Rızâzâde Len gurdî, “Â¦âr-ı Duktûr 
£Abbâs Zeryâb”, a.e., s. 57-68; Meh dî-i Dâmegånî, 
“Beyâd Üstâd Zeryâb-ı ƒûyî”, Kilk, sy. 58-59 
(1373 hş.), s. 293-296; Bahâed din Hür remşâhî, 
“ƒûrşîd-râ be Gul Endûdîm (be Yâd-ı Şâdırvân 
Duktur £Abbâs Zeryâb-ı ƒûyî)”, a.e., s. 297-300; 
Îrec Efşâr, “Ez Meyân-ı Nâmehâ-yi Zin de-yâd 

Yezdî (Mu hak kık Dâmâd), İmam Hu mey nî, 

Sey yid Ah med-i Hüs revşâhî ve Mu ham-

med Alî-i Kirmânî, ay rı ca dı şa rı dan Sey-

yid Sad red din Sadr, Sey yid Şehâbed din 

Mar‘aşî (Âgå Ne cefî) ve Sey yid Mu ham-

med Hüc cet Kûhke merî gi bi âlim ler den 

ders ala rak dinî ilim ler de ki öğ re ni mi ni 

ta mam la dı. Ba ba sı has ta la nın ca 1943’te 

Hoy’a dön dü. İki yıl bu ra da ders ver dik-

ten son ra Tah ran’a gi dip Mec lis-i Şûrâ-yı 

Millî Kü tüp ha ne si’nde ça lış ma ya baş la-

dı. Bu sı ra da Tah ran Üni ver si te si Aklî ve 

Naklî İlim ler Fa kül te si’ne gi re rek üni ver-

si te eği ti mi aldı. The Ency clo pa edia of 

Is lam’ın Fars ça’ ya ter cü me edil me si ve 

re dak si yo nu ça lış ma la rı na ka tıl dı. 1955’te 

Al man ya’ya gi dip Frank furt, Ma inz ve Mü-

nih üni ver si te le rin de beş yıl sü rey le ta rih, 

fel se fe, kül tür alan la rın da araş tır ma lar-

da bu lun du. Dok to ra eği ti mi ni Ma inz’deki 

Johannes Gutenberg Üni ver si te si’nde 

ta mam la dık tan son ra 1960’ ta Tah ran’a 

dön dü. Bir müd det Se na to Mec li si Kü-

tüp ha ne si’nde gö rev yap tı. 1962-1964 

yıl la rın da Ber ke ley Üni ver si te si’nde Fars ça 

ders le ri ver di. Üni ver si te de sü rek li kal ma-

sı için ya pı lan tek lif le re rağ men Tah ran’a 

dön dü. 1966’da Tah ran Üni ver si te si’nde 

gö re ve baş la dı ve 1978 yı lı na ka dar ta rih 

bö lü mün de ça lış tı. Ulus lar ara sı bi lim sel 

top lan tı la ra ka tı lan Ab bas Zer yâb baş ta 

Al man Or yan ta list ler Bir li ği, Ulus la ra ra sı 

İran El Yaz ma la rı Top lu lu ğu, Fel se fe Bir-

li ği, İran Kül tür Ku ru mu Mü te vel li He ye ti, 

İran Ta rih Ku ru mu ve Fir devsî Şeh nâ me si 

Vak fı ol mak üze re çok sa yı da ku ru mun 

üye li ğin de bu lun du. Dâßire tü’l-Ma£â rif-i 

Bü zürg-i İslâmî ve Dâßire tü’l-Ma£â rif-i 

Te şey yu£ gi bi an sik lo pe di le rin te lif fa ali-

yet le ri ne ka tıl dı. 3 Şu bat 1995’te Tah ran’-

da ve fat et ti ve Bi heşt-i Zehrâ Me zar lı-

ğı’na def ne dildi. Türk çe, Arap ça, Al man ca 

ve İn gi liz ce bilen Ab bas Zeryâb ha ya tı nı 

eği tim öğ re tim, te lif, ne şir ve ter cü me 

fa ali yet le ri ne ada mış tır.

Eser le ri. Te lif: Der Be richt über die 

Nach fol ger Ti murs aus dem Ta’r¢Å-i 

oluş mak ta, “Sü bü lü’s-selâm fî med¼i 

vâri¦i Åay ri’l-enâm” ad lı ikin ci bö lüm Ah-

med et-Ticânî için yaz dı ğı ka si de le ri içer-

mek te dir. Üçün cü bö lüm de ta sav vuf ve 

te ves sül le il gi li şi ir le ri, dör dün cü bö lüm de 

çe şit li müs lü man âlim ler hak kın da yaz dı ğı 

ka si de ve mer si ye le ri mev cut tur (ba zı la rı 
Şeyh Ticân Gåy’ın ese ri için de ya yım la-
nan bü tün şi ir le ri nin lis te si için bk. Hun-
wick, IV, 353-373). Di va nın üçün cü bö lü mü 

Ne fe¼ât Rabbâniy ye: el-cüzßü’¦-¦âli¦, 

Mecmû£u’t-te ves sülât adıy la ba sılmıştır 

(Lo uga 1999). Dör dün cü bö lüm de ki “Kifâ-

ye tü’¹-¹ullâb fi’l-¼a¦¦ £ale’l-£ilm ve’l-âdâb” 

baş lık lı şi iri Şeyh Ticân Gåy ve Şeyh Ticân 

Fâl ta ra fın dan Fran sız ca’ya tercü me edil-

miş tir (Kifâya tu ¹ul lab: ref le xi ons de Se rig-
ne Ab bas Sall sur l’édu ca ti on ou l’uti lité du 
sa vo ir, Sa int Lo uis 1994). Yaz ma nüs ha-

la rı ken di kü tüp ha ne sin de bu lu nan di ğer 

eser le ri şun lar dır: ¥al lü’l-ašfâl fî ¼adî¦i 

“lâ tü şed dü’r-ri¼âl”, Ta¼ š¢šu’l-mebânî 

fî ¹arîšati’l-Åat mi’t-Ticânî, el-Ed£iye-

tü’l-mübâre ke fî muÅte li fi’l-a³râ², el-

Esânîdü’l-³åli ye fi’¹-¹arîšati’t-Ticâniy-

ye, el-Cevâhi rü’l-³åli ye fi’l-esânîdi’l-

£âli ye li’¹-¹arîšati’t-Ti câ niy ye.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dülkådir M. Seylâ, el-Müs limûn fi’s-Se ne³ål 
me£âli mü’l-¼â²ır ve âfâšu’l-müs tašbel, Ka tar 
1406/1986, s. 117-142; Şeyh Ticân Gåy, eş-ŞeyÅ 
£Ab bâs Øal et-Ticânî: ¥ayâtühû ve a£mâlüh, 
Da kar 2001; J. O. Hun wick, Ara bic Li te ra tu re of 
Af ri ca: The Wri tings of Wes tern Su da nic Af ri ca, 
Lei den 2003, IV, 350-373; Sou ley ma ne Bac hir 

Di ag ne, “Shaykh al-Hajj Ab bas Sall: In Pra ise 
of the T¢jån¢ya Or der”, Ta les of God’s Fri ends: 
Is la mic Ha gi og raphy in Trans la ti on (ed. J. Re-
nard), Ber ke ley 2009, s. 169-178; Che ikh Ti di ane 

Fall, “Al-Hajj Ab bas Sall (1909-1990)”, Is lam et 
so ciétés au sud du Sa ha ra, sy. 11, Pa ris 1997, 
s. 163-172.

ÿŞük ran Faz lı oğ lu

– —ABBAS ZERYÂB
ّאس زرياب )  )

(1919-1995)

Ýranlý tarihçi.˜ ™

12 Ağus tos 1919 ta ri hin de Hoy şeh-

rin de doğ du. Kur’an’ı ez ber le yip il ko ku lu 

bi tir dik ten son ra Hoy’da or ta okul bu lun-

ma dı ğın dan öğ re ni mi ne ara ver di; an cak 

Hoy’da ki âlim ve ho ca la rın ders le ri ne de-

vam ede rek ken di ni ye tiş tir me ye ça lış tı. 

Şeyh Ab dül hü se yin A‘lemî’den man tık, 

be lâ gat ve usûl-i fı kıh, Ha san-ı Fak¢h’ten 

na hiv oku du. 1937’de Sâdık-ı Ferâhî’nin 

teş vi ki ve da yı sı nın des te ğiy le Kum’a gi dip 

Med re se-i Nâsı riy ye’ye gir di. Bu ra da Sâ-

dık-ı Ferâhî, Sey yid Mu ham med Mû se vî-yi 

Abbas Zeryâb
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