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FÂDÂNÎ, Muhammed Yâ sîn

Yû suf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, £İš dü’l-cev her 
fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâ mis 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 2147-2150; Ze ke riy-

yâ b. Ab dul lah Bîlâ, el-Cevâhi rü’l-¼isân fî terâci-
mi’l-fu²alâß ve’l-a£yân min esâti×e ve ¼ul lân 
(nşr. Ab dül vehhâb İb râ him Ebû Sü ley man – M. 
İb râ him Ah med Ali), Ri yad 1427/2006, I, 187-
192; Mohd. Kha fidz bin So ro ni – Mohd. Nor zi 

bin Na sir, “Syeikh Mu ham mad Ya sin al-Fâ dâ nî 
(1916-1990) dan Ke to ko hann ya da lam Ri wa yah 
al-Ha dith”, Pro si ding Se mi nar Se ran tau Il muan 
Ha dith Da lam Pe ra da ban di Alam Me la yu 
(haz. Ha zi yah Hus sin – Maz lan Ib ra him), Ban gi / 
Selango r 2010, s. 128-152; Ja wi ah Da kir v.dğr., 

“The Tra il of Ha dith Scho lars and The ir Works 
in the Ma lay Re gi on”, Ad van ces in Na tu ral and 
Applied Sci en ces, VI/7, Ku ala Lum pur 2012, s. 
1156-1161; “Dar al-Ulum ad-Di niy yah”, En sik-
lo pe di Is lam di In do ne sia: Sup le men I, Jakar ta 
1999, s. 87-88.

ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —FAKœ-yi TEYRÂN
ان )   )

(ö. 1050/1640 [?] )

Klasik Kürt þiirinin
önde gelen temsilcilerinden.˜ ™

Asıl adı Mu ham med (Mîr Mihê) olup Fa-

k¢-yi (Fe ki yê) Tey rân (kuş la rın fa kı sı, med re se 

ta le be si) di ye anı lır. Ba ba sı nın adı Ab dul-

lah’tır. Ken di siy le il gi li ilk ya zı lı bil gi ler, 

Mol la Mahmûd-i Bâ ye zî dî’nin 1848-1866 

yıl la rın da Er zu rum’da Rus kon so lo su ola-

rak gö rev ya pan Ale xan dre Ja ba için der le-

yip ka le me al dı ğı not lar da yer al mak ta dır. 

Elî He rî rî ve Mol la Ce zerî’den son ra Fa k¢-yi 

Tey rân hak kın da kı sa ca bil gi ve ren Bâ ye-

zî dî, Hakkâri vilâye ti ne bağ lı Mü küs (Miks) 

ka sa ba sın dan ol du ğu nu, 702 (1303) yı lın-

da doğ du ğu nu, Hikâyetâ Şeyh-i San’ân, 

Kıs seyâ Bersîs, Kavlê Hes pê Reş gi bi 

man zum eser ler te lif et ti ği ni, güç lü mü-

lem ma‘ ve rengîn şi ir ler yaz dı ğı nı, şi ir le-

rin de “Mim-He” mah la sı nı kul lan dı ğı nı 

ve yet miş beş yıl lık bir ömür den son ra 

777’de (1375) ölüp Mü küs’te def ne dil di-

ği ni ya zar (Re cu eil, s. 8; Kürt çe kı sım, s. 
14). Muh te me len halk ara sın da do la şan 

ri va yet le re da ya nan bu mâ lû ma tın, Fa-

k¢-yi Tey rân’ın şi ir le rin de ki bazı bil gi ler ve 

Mol la Ce zerî ile iliş ki si göz önü ne alın dı-

ğın da yan lış ol du ğu açık tır. Zi ra ken di si 

“Di lo Râbe” ad lı şii rin de bu şi iri 1041’de 

(1631) yet miş ya şın da iken yaz dı ğı nı açık-

ça be lir tir (Dîwa na Fe qiyê Tey ran, s. 174). 
Ay rı ca Mol la Ce zerî ile kar şı lık lı söy le dik le ri 

şii rin, son kı ta sın da di le ge ti ril di ği üze re 

1031’de (1622) ya zıl mış ol ma sı (al tı mıs-
ra lı el li bend den olu şan bu man zu me 
için bk. Me layê Cı zi ri, s. 310-323; Arap ça 
harf li kıs mı, s. 221-226; Fe qiyê Tey ran, s. 

¼a dî ¦en min er ba£îne ki tâ ben £an er-

ba£îne şey Åân, Şer ¼u’l-Cev he ri’¦-¦e-

mîn fî er ba£î ne ¼a dî ¦en min e¼â dî ¦i 

sey yi di’l-mür se lîn, Er ba£ûne ¼a dî ¦en 

mü sel se le ten bi’n-nu ¼â ti ile’l-Ce lâ-

li’s-Sü yû ¹î, İt ¼â fü üli’l-hi me mi’l-£aliy-

ye bi’l-ke lâm £ale’l-¼a dî ¦i’l-mü sel sel 

bi’l-ev ve liy ye gi bi ça lış ma la rı da var dır.

Fâ dâ nî’ nin di ğer eser le ri de şun lar dır: 

el-Fe vâßi dü’l-ce niy ye (¼âşi ye) £ale’l-

Me vâ hi bi’s-se niy ye (nşr. Remzî Sa‘ded-
din Dı maş kıy ye, I-II, Bey rut 1411/1991, Ab-
dul lah b. Sü ley man el-Cev herî’ye ait şer-
hin hâşi ye si dir); el-Mevâhi bü’s-se niy ye 

(Sü yû tî’ nin el-Eşbâh ve’n-ne¾âßir fi’l-fürû£ 
ad lı ese ri nin Ebû Be kir b. Ebü’l-Kåsım 
el-Eh del ta ra fın dan özet le ne rek naz ma 
çekilmiş ha li olan el-Ferâßidü’l-be hiy ye’-
nin şer hi dir); Tet mî mü’d-düÅûl (Ta£lîšåt 
£alâ Med Åa li’l-vü½ûl ilâ £il mi’l-u½ûl); ¥â şi-

ye £ale’t-te la¹¹uf şer¼i’t-Te£ar ruf fî 

u½ûli’l-fıšh; Bu³ye tü’l-müştâš Şer ¼u 

Lü ma£i’ş-şeyÅ Ebî İs¼âš (nşr. Ahmed 
Dervîş, Dı maşk 1427/2006); Ney lü’l-meß-

mûl ¼âşi ye £alâ Lüb bi’l-u½ûl ve şer ¼i-

hî øå ye ti’l-vü½ûl; Ce ne’s-se mer şer ¼u 

Man ¾û me ti Menâzi li’l-šamer (baskı ye-
ri ve ta ri hi yok [Mat ba atü Hicâzî]); Teş nî-

fü’s-sem£ muÅta½ar fî £il mi’l-va²£; Men-

he lü’l-ifâde ¼âşi ye £alâ Risâle ti’l-ba¼¦ 

li-Taş köp rizâde; Tašrîbü’l-meslek li-

men erâde £il me’l-fe lek. Mü el li fin tah-

kik, ta‘lik ve tas hih et ti ği eser ler için de 

Ez her şeyh le rin den Ab dul lah b. Hicâzî eş-

Şer kå vî’ nin el-Câ mi£u’l-¼âvî fî mer viy-

yâ ti’ş-Şer šå vî’ siy le (Dı maşk 1405/1985) 
Mu ham med Fâtih b. Mu ham med ez-Zâ hi-

rî’ nin ¥üs nü’l-vefâ li-iÅvâni’½-½afâ ad lı 

ese ri (Bey rut 1408/1987) ve ko nu la rı nı se-

çip dü zen le di ği el-Muš te ¹af min it¼âfi’l-

ekâ bir bi-esâ nî di’l-müftî £Ab dil šå dir 

(nşr. Mu ham med Hâşim b. Ab dül gafûr 
es-Sindî, Bey rut 1408/1987) gi bi ça lış ma-

la rı bu lun mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Mu ham med Yâ sîn el-Fâ dâ nî, İt ¼â fü’¹-¹âli bi’s-
sirrî (nşr. Bessâm Ab dül vehhâb el-Câbî), Dı maşk 
1403/1983, neş re de nin gi ri şi, s. 8-16; Mu ham-

mad Zak wan, Bi og ra fi Sing kat Sye ikh Ya sin al-
Fâ dâ nî, Ja kar ta 1993; Muh yid din Atıy ye v.dğr., 
De lî lü müßel lefâti’l-¼adî¦i’ş-şerîfi’l-ma¹bû£a, 
Bey rut 1416/1995, I, 845, 987, 990, 991, 997, 
1007, 1009, 1013, 1026, 1029, 1035; II, 2654, 
3026, 3227; M. Hayr Ra ma zan Yû suf, Tek mi-
le tü Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Bey rut 1418/1997, 
s. 563-566; a.mlf., Te tim me tü’l-A£lâm, Bey rut 
1418/1998, II, 155-158; a.mlf., Mu£ce mü’l-
müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 
(1897-2003), Ri yad 1425/2004, II, 743-744; M. 

van Bru ines sen, Ki tab Ku ning, Pe san tren dan 
Ta re kat: Tra di si-Tra di si Is lam di In do ne sia, Ban-
dung 1999, s. 36-37; Nizâr Abâza – M. Ri yâz el-

Mâ lih, İtmâmü’l-A£lâm, Bey rut 1999, s. 275-276; 

bir icâzet ve se bet tir. Mü el lif “el-Mü sel sel 

bi’l-ev ve liy ye” ha di siy le baş la yan ese rin-

de ha dis, usûl-i ha dis, tef sir, usûl-i tef sir, 

dört mez he be gö re meş hur fı kıh ki tap la-

rı, ferâiz, ilm-i fe lek, na hiv, sarf ve lu gat 

gi bi ilim le ri ken di le rin den oku du ğu ho ca-

la rıy la bun la ra ait se ned le ri ni zik ret miş tir 

(Ja kar ta 1370/1951; Dı maşk 1403/1983). 
3. İt ¼â fü’¹-¹âli bi’s-sirrî bi-esânîdi’l-Ve-

cî hi’l-Küz be rî. “Kü çük Küz berî” di ye bi li-

nen Ve cî hüd din Ab dur rah man b. Mu ham-

med el-Küz berî’ye ait ¡ebe tü’l-Küz berî 

üze ri ne ya zıl mış tır. Küz berî’nin se be tin-

de hak la rın da kı sa bil gi ver di ği yir mi üç 

ho ca sı na ait is nad lar bu eser de ay rın tı lı 

bi çim de açık lan mak ta ve on la ra ait ba-

zı icâ zet le rin tam met ni ve ril mek te dir 

(¡ebe tü’l-Küz berî ile bir lik te, nşr. Bessâm 
Ab dül vehhâb el-Câbî, Dı maşk 1403/1983). 
4. el-£Ucâle fi’l-e¼âdî¦i’l-mü sel se le (Dı-
maşk 1405/1984). 5. Ma¹ma¼u’l-vicdân 

fî esâ nî di’ş-ŞeyÅ £Ömer ¥am dân. Fâ-

dâ nî’ nin, ho ca sı Ömer Hamdân’dan aldı ğı 

ha dis ders le ri nin ar dın dan onun sened le-

riy le ver di ği icâzet le ri der le di ği üç cilt lik 

bir se bet tir. Mü el lif ese ri ni daha son ra İt-

¼â fü’l-iÅvân bi-iÅti½âri Ma¹ma ¼i’l-vic-

dân fî esânîdi’ş-ŞeyÅ £Ömer ¥am dân 

adıy la ih ti sar et miş tir (Ka hi re 1371/1952; 
Dı maşk 1406/1985). 6. Riyâ²u eh li’l-cen-

ne bi-â¦âri Eh li’s-sün ne (Dı maşk 1405/ 
1985). Ta kıy yüd din Ab dül bâ k¢ b. Ab dül-

bâ k¢ el-Ba‘lî’nin ay nı ad lı se be ti nin muh-

ta sa rı olup Fâ dâ nî’ nin dü zelt me ve ilâve-

le ri ni de içe rir. Fâ dâ nî’ nin ay nı tü re gi ren 

eser le ri ara sın da el-Fey ²ü’r-ra¼ mâ nî 

bi-icâ ze ti fa²île ti’ş-şeyÅ Mu ¼am med 

Taš¢ el-£O¦ mâ nî (Bey rut 1406/1985), 
Fey ²ü’l-müb dî bi-icâze ti’ş-şeyÅ Mu-

¼am med £İvaŠ Mü naš šaş ez-Ze bî dî 

(Bey rut 1408/1987), el-£İšdü’l-ferîd min 

Ce vâ hi ri’l-esânîd (Su ra ba ya, ts. [Dârü’s-
sek kåf]), Ten vî rü’l-ba½îre bi-¹urušı’l-is-

nâ di’ş-şehîre (Dı maşk 1403/1982), İt-
¼â fü’l-be re re bi-esânîdi’l-kü tü bi’l-¼a-

dî ¦iy ye ti’l-£aşe re (Dı maşk 1403/1982) 
gi bi ör nek ler yer al mak ta dır. 7. Va rašåt 

fî mec mû£a ti’l-mü sel selât ve’l-evâßil 

ve’l-esâ nî di’l-£âli ye (Ka hi re 1406/1985). 
8. el-Er ba£ûne’l-büldâniy ye: Er ba£ûne 

¼a dî ¦en £an er ba£îne şey Åan min er-

ba£îne be le den (Bey rut 1407/1986). 9. 

ed-Dür rü’l-men Šûd Şer ¼u Sü ne ni Ebî 

Dâ vûd. Yir mi cilt ol du ğu be lir ti len eser 

mat bu de ğil dir. 10. Fet ¼u’l-£al lâm şer ¼u 

Bu lû ³i’l-merâm min edil le ti’l-a¼kâm. 

İbn Ha cer el-As ka lâ nî’ ye ait ese rin dört 

cilt lik şer hi olup he nüz ba sıl ma mış tır. 

Fâ dâ nî’ nin kırk ha dis ve mü sel sel tür le-

ri ne gi ren eser le ri ara sın da el-Er ba£ûne 
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Zey nelâbidîn Zi nar, Emîr Ha sanpûr, Meh-

met Uzun gi bi yazar lar bun la rı Fa k¢’ nin 

do ğum ve ölüm ta rihle ri ola rak ve rir ler 

(EI° [İng.], V, 482; Kürt Ede bi ya tı na Gi riş, 
s. 19, 27; Kür dis tan da Mil li yet çi lik, s. 146; 
Fe qiyê Tey ran, s. 38-39).

Elî He rî rî, Mol la Ce zerî, Melâyê Batê ve 

Ah med-i Hânî ile bir lik te Fa k¢-yi Tey rân 

kla sik Kürt ta sav vuf ede bi ya tı nın ön cü le ri 

ve Kürt ede bi yat ge le ne ği nin ku rucu la rı 

ara sın da yer alır. Ah med-i Hânî bir şii-

rin de, “Ge ri ge ti rir dim Melâyê Ce zerî’nin 

ru hu nu / Ve di ril tir dim onun la Eliyê He-

rî rî’ yi / Fe ki yê Tey rân’a öy le bir se vinç 

ve rir dim ki / Son su za dek hay ran ka lır dı” 

söz le riy le ilk üç meş hur şa iri anar (Mem 
û Zîn, s. 63). Fa k¢-yi Tey rân ta sav vufî ko-

nu ve maz mun la ra olan de rin hâki mi ye ti, 

sa de di li ve üslûbuy la ko nuş ma di li ni ter-

cih et me si ve folk lor un sur la rı nı us ta ca 

kul lan ma sıy la dik kat çe ker. Âlim ve bil-

ge ki şi li ği ni yan sıt tı ğı şi ir le rin de ilâhî aşk, 

mâ ri fet ve hik met, vah det-i vücûd, ka dın 

gü zel li ği, ta bi at tas vi ri gi bi ko nu la rı us-

ta lık la iş ler. Ga zel ve ka si de le ri ya nın da 

ba zı ta rihî hikâye le ri de man zum ola rak 

ka le me al mış tır. Şi ir le ri ni aruz la yaz mış, 

uzun des tan ve aşk hikâye le rin de be yit 

ye ri ne dört lük le ri ter cih et miş tir. Eser le ri-

ni Kürt çe’nin Kur man çi leh çe siy le ka le me 

al mış, bu gün bi le ko lay ca an la şı la bi le cek 

sa de üslûbu, ses ve ka fi ye uyu mun da ki 

ba şa rı sı şi ir le ri nin ez ber len me si ve bes-

te len me si ni ko lay laş tır mış, ge niş halk 

ke sim le ri ara sın da bü yük rağ bet gö re-

rek bu gü ne ka dar gel me si ni sağ la mış-

tır. Fa k¢-yi Tey rân, kla sik şii rin adı ge çen 

üs tat la rın dan fark lı ola rak ta sav vuf kav-

ram ve maz mun la rı nı halk di liy le ifa de 

et me si ba kı mın dan Kürt ta sav vufî halk 

ede bi ya tı nın da ilk tem sil ci si sa yı lır. Di va-

nı üze rin de ya pı la cak in ce le me ler, onun 

dinî ve ta sav vufî de rin bi ri ki mi nin or ta ya 

ko nul ma sı ya nın da Arap ve Türk ta sav vuf 

ede bi ya tı nın ta nın mış üs tat la rı ara sın da ki 

mev ki ini gös ter me si ba kı mın dan önem 

ta şı mak ta dır.

Fa k¢-yi Tey rân şi ir le rin de Fekî’den baş ka 

Miksî, Mîr Mihê, Mîm û Hê gi bi mah las-

lar kul lan mış tır. Hâlid Sadînî, Mîm û Hê 

ru mu zu nun Mı hem medê Hekârî’nin kı-

salt ma sı ol du ğu nu kay det mek te (Fe qiyê 
Tey ran, s. 28, 43), Ja ba bu nu Al lah’ın 

isim le rin den bi riy le ir ti bat lı gör mek te dir. 

An cak bu ru mu zun Mu ham med adı nın 

ilk iki har fi ol du ğu ih ti ma li da ha güç lü 

gö rün mek te dir; zi ra ba zı şi ir le rin de bu 

adı teş kil eden üç harf ola rak “Mîm Hê 

Dâl” mah la sı nı da kul lan mış tır (Dîwa na 

ba zı ri va yet le re gö re Fa k¢’ nin da ha bü yük 

ol ma sı ge rek se kar şı lık lı söy le dik le ri şii rin 

ge nel muh te va sı ve son iki bend de her bi-

ri nin ken di si ni di ğe ri nin “senâhân”ı ola rak 

an ma sı, ara la rın da ho ca-ta le be iliş ki si ni 

aşan bir denk lik ve dost luk bu lun du ğu nu 

gös te rir.

Fî nîk, Ciz re ve He şe te’de uzun bir sü re 

ka lan Fa k¢-yi Tey rân’ın, ar dın dan Mü küs’e 

dön dü ğü, bir sü re ika met et ti ği Ve re-

züz kö yün de def ne dil di ği söy le nir. Onun 

mem le ke ti ne dö nü şü 1031’den (1622) 
son ra ol ma lı dır. Zi ra Ciz re’de bu lun du-

ğu sı ra da Mol la Ce zerî ile kar şı lık lı şi ir 

söyleme leri son bend de ge çen, “Di hezâr 

û yek û sihan ” ifa de sin den an la şıl dı ğı üze-

re bu yıl ger çek leş miş tir. Mol la Ce ze rî’ nin 

ve fa tıy la il gi li bey ti de 1050’de (1640) yaz-

dı ğı na gö re ve fa tı bu ta rih te ve ya bun-

dan son ra dır. Bâ ye zî dî, Fa k¢-yi Tey rân’ın 

Mü küs’te ve fat et ti ği ni, Ab dür rak¢b Yûsuf 

da ve fa tı na ka dar son yıl la rı nı bu ra da ge-

çir di ği ni, Ve re züz kö yün de bu lu nan tür be-

si nin zi ya ret edi le gel di ği ni be lir tir (a.g.e., 
s. 32). Saîd Dêre şi, “Bey ta Dilî” ad lı şii rin 

bir yaz ma sın da ki Arap ça not tan ha re ket-

le Ne mi ra ka za sı na bağ lı Şandis kö yün de 

1041’de (1631) öl dü ğü nü ya zar (Dîwa na 
Fe qiyê Tey ran, neş re de nin gi ri şi, s. 19, 24; 
Adak, s. 213). Bu gün Hi zan’a bağ lı Şan dis 

(Da yı lar) kö yün de 2013 yı lın da keş fe di len 

ona ait ka bir de ki Arap ça me zar ta şın da 

da ve fat ta ri hi 1041 ola rak ya zıl mış tır 

(Sa dinî, Nû bi har, XXII/127 [2014], s. 31-
35). Ve re züz kö yün de ona nisbet edilen 

meza rın üze ri ne ya kın za man lar da et ra fı 

açık, kub be li kü çük bir tür be ya pıl mış tır. 

Mac Ken zie, şi ir le rin de ge çen ta rih ler den 

ha re ket le Fa k¢-yi Tey rân’ın yak la şık 1000-

1070 (1590-1660) yıl la rı ara sın da ya şa mış 

ola ca ğı nı kaydeder ken (Yâdnâme-yi Îrânî-
yi Mi norskî, s. 129) onu iz le yen T. Bo is, 

Hizan'a bağlı Şandis (Dayılar) köyünde Fa k¢-yi Teyrân'a nisbet 

edilen kabirdeki mezar taşları

123-147), yi ne Ce ze rî’ nin ölü mü do la yı sıy la 

yaz dı ğı dört lü ğün (Fe qiyê Tey ran, s. 86) 
eb ced he sa bıy la 1050 (1640) yı lı nı ver me si 

bu nu te yit et mek te dir.

1041’de “Di lo Râbe” şi iri ni yaz dı ğın da 

yet miş ya şın da ol du ğu na gö re 971 (1564) 

yı lın da doğ muş ol ma lı dır. An cak Saîd Dê-

re şî, do ğum ta ri hiy le il gi li ola rak bu bil gi-

yi de nak let mek le bir lik te 957’de (1550) 
ve “Bey ta Dilî” ad lı şii rin bir yaz ma sın da ki 

not tan ha re ket le Mü küs ka za sı na bağ lı 

Ve re züz (Ve re zor / Ve re göz; şim di ki Kar-
tal) kö yün de dün ya ya gel di ği ni, bu ara-

da yi ne ba zı şi ir le rin de dü şür dü ğü ta rih-

ler den ha re ket le 950 (1543) ve ya 953’te 

(1546) doğ muş ola ca ğı na da ir ih ti mal le ri 

de zik re der (Dîwa na Fe qiyê Tey ran, neş-
re de nin gi ri şi, s. 19, 21-24, 107, 312, 479). 
Bu na gö re Ja ba’nın ver di ği ta rih ler gi bi 

on dan nak len V. Mi norsky, Celîlê Celîl, Mi-

norsky’yi kay nak gös te ren Meh med Emin 

Zekî Bey, on dan nak len de Bâbâ Merdûh 

Rû hâ nî ve di ğer bir ço ğu nun (Sadînî, Fe-
qiyê Tey ran, s. 36-37) Fa k¢’ nin do ğum ve 

ölüm ta ri hiy le il gi li ola rak 707-777 (1307-

1375) yıl la rı nı kay det me le ri (bu ta rih le ri 
Ja ba 702-777 ola rak ve rir) ve Zekî Bey ve 

Bâbâ Merdûh’un onu Mâkûlu gös ter me si 

de ger çek le bağ daş maz.

Fa k¢-yi Tey rân’ın, şi ir le rin de kul lan dı ğı 

“mîr” sı fa tı nın da îmâ et ti ği gi bi bir bey 

ai le sin den gel di ği söy le nir. Ken di mem le-

ke tin den baş ka Hi zan, Fî nîk, Ciz re, He şe-

te gi bi yer le ri do la şa rak kla sik med re se 

eği ti mi ni ta mam la dı ğı, an cak tah si lin den 

son ra mes le ğe de vam edip mol la (melâ) 

ol ma dı ğı, do la yı sıy la “fa kı” kal dı ğı ya hut 

te va zu ge re ği bu la ka bı kul lan dı ğı an la-

şıl mak ta dır. Bir der viş gi bi di yar di yar 

do la şan Fa k¢’ nin böl ge de gez me dik yer 

bı rak ma dı ğı, uğ ra dı ğı yer ler de ki mec lis 

ve med re se ler de şi ir le ri ni oku du ğu nak-

le di lir. “Fa k¢-yi Ge rok” (gez gin fa kı) la ka bı 

da bun dan kay nak la nır. Celâdet Ali Be-

dir han, onun Mol la Ce ze rî’ nin öğ ren ci si 

ol du ğu na da ir bir ri va yet zik ret mek te 

(Ha war, IX/33 [1941], s. 812), son ra ki ba-

zı kay nak lar Be dir han’a da ya na rak bu ri-

va ye ti nak let mek te (Mac Ken zie, s. 128; 
Tho mas Bo is, EI° [İng.], V, 482; Uzun, s. 
20), Ab dür ra k¢b Yûsuf da bu nu uzak bir 

ih ti mal ola rak gör me di ği ni be lirt mek te dir 

(Şaîrên Kla sîk, s. 31). Fa kat ay nı yaş lar-

da olan bu iki zat ara sın da ho ca lık-ta le-

be lik iliş ki si bu lun du ğu na da ir ke sin bil gi 

yok tur. Fa k¢’ nin onun ta le be si ol du ğu nu 

ile ri sü ren gö rüş muh te me len, kar şı lık lı 

söy le dik le ri şi ir de Ce ze rî’ nin “melâ”, onun 

da “fa k¢” di ye anıl ma sı na da ya nır. Ge rek 
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ya hut âbid ol du ğu söy le nen Ber sî sâ ri va-

ye te gö re yet miş yıl iba det eden, dua sıy la 

has ta la rın he men şi fa bul du ğu bir ki şiy-

di. Onu yol dan çı kar ma ya ça lı şan şey tan, 

in san kı lı ğı na gi re rek hü küm da rın has ta 

olan gü zel kı zı nın Bersîsâ’ya gö tü rül me-

si ni ve iyi le şin ce ye ka dar onun ya nın da 

bı ra kıl ma sı nı sağ lar. Ar dın dan da iliş ki ye 

gir me le ri ne ve Bersîsâ’nın ka dı nı öl dür-

me si ne se bep olur. Bersîsâ ya ka la nıp 

idam edi le ce ği sı ra da onun ya nı na gi de-

rek ger çek kim li ği ni açık lar ve, “Se ni ben 

yol dan çı kar dım, ba na sec de eder sen se ni 

kur ta rı rım” der, o da ba şı nı eğe rek bu na 

kar şı lık ve rir. Bu nun üze ri ne şey tan ken-

di sin den berî ol du ğu nu söy ler ve Bersîsâ 

idam edi lir. Tef sir ki tap la rın da bu kıs sa-

ya Benî Nadîr ya hu di le riy le mü na fık lar 

hak kın da nâzil ol du ğu be lir ti len şu âyet 

do la yı sıy la yer ve ri lir: “Mü na fık la rın du ru-

mu tıp kı şey ta nın du ru mu gi bi dir; şey tan 

in sa na, ‘İnkâr et’ der, o da inkâr edin ce, 

‘Şüp he siz ben sen den uza ğım, çün kü ben 

âlem le rin rab bi olan Al lah’tan kor ka rım’ 

der” (el-Haşr 59/16). İbn Ab bas’tan nak-

le dil di ği ne gö re mü na fık lar ya hu di le ri kış-

kır tıp yar dım vaa diy le Hz. Pey gam ber’e 

kar şı di ren me ye sev ket miş, da ha son ra 

ya hu di le rin ye ni lip Me di ne’den sü rül me-

le ri üze ri ne şey ta nın Bersîsâ’ya yap tı ğı 

gi bi on lar dan yüz çe vir miş tir (Mukåtil b. 
Sü ley man, IV, 282-283; Be gavî, VI II, 82-85; 
Kur tubî, XVI II, 37-41; Nü veyrî, XVII, 148-
153; Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, s. 67-74). 
4. Bey ta Dim dim (Dim dim hikâye si; Şerê 

Dim dim [Dim dim sa va şı]). Ku zey ba tı İran’da 

Ur mi ye-Mehâbâd yo lu na bir kaç ki lo met-

re me sa fe de, Bârândûz neh riy le Ur mi ye 

gö lü ara sın da bu lu nan Dim dim Ka le si’ne 

Sa fevî Şa hı I. Ab bas za ma nın da ya pı lan 

hü cu ma kar şı (1017/1608) Kürt Emîri Han 

Zül kifl Ze hebî’nin des tan sı sa vun ma sıy-

la il gi li hikâye nin alt mış ye di dört lük ten 

olu şan naz ma çe kil miş şek li dir (Dî wa na 
Fe qiyê Tey ran, s. 175-188). Or di xa ne Celîl, 

Fa k¢-yi Tey rân’ın met ni da hil bu hikâye nin 

fark lı dö nem ve çev re ler de der le nen al-

tı ver si yo nu nu dok to ra te zi ola rak Rus ça 

ter cü mey le bir lik te ya yım la mış (Mos cow 
1967), İb ra him Ka le de bu nu Türk çe’ye 

çe vi re rek Kürt çe me tin le be ra ber neş ret-

miş tir (Kürt Kah ra man lık Des ta nı: Dım-
dım, İs tan bul 2001). 5. Zembîlfi roş (Zin cir 

sa tı cı sı). Alt mış beş dört lük ten iba ret bu 

man zum hikâye ba ba sı nın sa ra yı nı ter ke-

den, zâhidâne bir ha yat ya şa ma yı ter cih 

ede rek zin cir sa tı mıy la ge çi nen bir Kürt 

gen ci nin ona âşık olan gü zel bir ka dı nın 

aş kı na ce vap ver me me si ni ve ka dı nın 

(Da huk 1383/2005; La tin harf le riy le, İs tan-
bul 2011). Hâlid Sadînî, Fe qiyê Tey ran: 

Ji yan, Ber hem û Hel bestên Wî ad lı ese-

rin de şai rin ha ya tı na da ir ge niş bil gi nin 

ya nı sı ra çe şit li şi ir le riy le “Şeyh San‘ân”, 

“Bersîsê Âbid”, “Zembîlfi roş” ve “Bey ta 

Dim dim” gi bi uzun man zu me le ri ne de yer 

ver miş tir (İs tan bul 2000, 2003, 2014, 8. 
bas kı). Di van, Kürt çe yaz ma met nin tıp kı-

ba sı mı, Latinize şekli ve Türk çe ter cü me-

siy le bir lik te Tür ki ye Cum hu ri ye ti Kül tür 

Ba kan lı ğı ta ra fın dan neş re dil miş tir (T trc. 
Kad ri Yıl dı rım, I-II, An ka ra 2014). 2. Şeyhê 

San‘ân. Da ha ön ce Ferîdüd din Attâr’ın 

Man ¹ı šu’¹-¹ayr’ın da ge çen (s. 77-102) 
“¥i kâ yet-i ŞeyÅ-i San£ân”, Mı sır lı âlim ve 

edip Mu ham med b. Ah med el-İbşîhî’nin 

(ö. 854/1450 [?]) el-Müs te¹raf fî kül li 

fen nin müs ta¾ref’in de de he men he men 

ay nı muh te va ile nak le di lir (s. 169-170). 
Fa k¢-yi Tey rân, bu hikâye yi son iki kı ta sın-

da be lirt ti ği ne gö re 1030 (1621) yı lın da 

362 dört lük için de man zum ha le ge tir miş-

tir (Dî wa na Fe qiyê Tey ran, s. 295-479). Hi-

kâ ye ye gö re, bir hı ris ti yan kı zı na âşık olan 

yaş lı bir âlim ve mu ta sav vıf aş kı uğ ru na 

ta le be ve mü rid le ri ni ter ke dip kı zın ar dı 

sı ra onun mem le ke ti ne gi der, ken di si ne 

ya kın laş mak için Hı ris ti yan lı ğı be nim se yip 

haç ta kar, kı zın ba ba sı na do muz ço ban lı ğı 

ya par. Du ru mu öğ re nen ta le be le ri ya nı-

na gi de rek onu cay dır ma ya ça lış sa lar da 

ön ce vaz geç mez. An cak ıs rar la rı üze ri ne 

ih ti da ede rek mem le ke ti ne dö ner, kız da 

onu iz le yip müs lü man olur ve ni ha yet bir-

lik te ölür ler. Rus Kürt di li araştırmacıs ı 

Mar ga ri ta Bo ri sov na Ru den ko, Sa int Pe-

ters burg Umu mi Kü tüp ha ne si’nde Ja ba 

Ko lek si yo nu için de ki bir yaz ma yı esas 

ala rak bu hikâye yi Rus ça ter cü me siy le 

bir lik te neş ret miş tir (Mos ko va 1965; bu 
neş rin La tin harf le ri ne çe vi ri si, ay rı ca Ru-
den ko, Mac Ken zie, Celâdet Ali Be dir han 
ve Qa natê Kur do’nun ko nuy la il gi li me-
tin le ri nin ilâve siy le, nşr. Me mo Yet kin, 
Stock holm 1986; nşr. Ce lîlê Celîl, Wi en 
2003; nşr. Reşîd Mu ham med Sâlih Seftî 
v.dğr., Destânâ Şeyhê San‘ân, Hevlîr 2007, 
2008). Kå dir Fettâhî Kådî ese ri Fars ça’ya 

ter cü me ede rek Kürt çe met niy le bir lik-

te ya yım la mış tır (Men zû me-i Kürdî-yi 
Şeyh-i San‘ân, Teb riz 1967). 3. Bersîsê 

Âbid. Da ha ön ce bir çok tef sir, ta rih ve 

ede bi yat ki ta bın da yer alan bu kıs sa yı 

Fa k¢-yi Tey rân 211 dört lük te man zum 

ha le ge tir miş tir (nşr. Ab dür rak¢b Yû suf, 
2001; Dîwa na Fe qiyê Tey ran, s. 148-292; 
Qa natê Kur do, s. 72-74). İsrâilo ğul la rı za-

ma nın da ve ya Fet ret dev rin de bir ra hip 

Fe qiyê Tey ran, s. 67). Ba zı la rı Tey rân la ka-

bı nı Ferîdüd din At târ’ın Man¹ıšu’¹-¹ayr’ı 

ve ora da yer alan Sîmurg hikâye siy le, ba-

zı la rı kuş la rı çok sev me si ve şi ir le rin de 

on lar dan çok söz et me siy le iliş ki len di rir 

(Dîwa na Fe qiyê Tey ran, neş re de nin gi ri şi, 
s. 26; Adak, s. 212; Sadînî, Fe qiyê Tey ran, 
s. 25-26; Tek, Var lık, sy. 1248 [2011], s. 12). 
Celâdet Ali Be dir han ise biz zat kuş lar la 

ko nuş tu ğu na da ir bir halk hikâye si ne atıf 

ya pa rak bu ri va ye te uzun ca yer ve rir (Ha-
war, IX/33 [1941], s. 812; ay rı ca bk. Uzun, 
s. 20; Sa dî nî, Fe qiyê Tey ran, s. 24). Ab dür-

rak¢b Yû suf ta ma men baş ka bir yo rum da 

bu lun muş, ön ce Mü küs ile Hi zan ara sın da 

Hi zan’a bağ lı Tey rân ad lı köy den ol du ğu nu 

ve bu se bep le Tey rân di ye anıl dı ğı nı ile ri 

sür müş, an cak da ha son ra Saîd Dê re şî’ye 

gön der di ği bir mek tup ta böy le bir kö yün 

ol ma dı ğı nı, do la yı sıy la ha ta et ti ği ni açık la-

mış tır (Şaîrên Klasîk, s. 29; Sadînî, Fe qiyê 
Tey ran, s. 24). Dêreşî onun Fe ki yê Tey rân 

adı nı kul lan ma dı ğı nı, ba zı kay nak lar da 

şi ir le rin de Fekîyê Hêşetî ve Fekîyê Ge rok 

gi bi mah las lar kul lan dı ğı na da ir bil gi nin 

de yan lış ol du ğu nu söy ler (Dîwa na Fe qiyê 
Tey ran, neş re de nin gi ri şi, s. 24). Ni te kim 

ken di si nin ya yım la dı ğı di van da bu isim le re 

rast lan maz. Bu na kar şı lık Sadînî, Fe ki yê 

Tey rân adı nın yer al dı ğı bir kı ta yı zik re der 

(Fe qiyê Tey ran, s. 23, 447). Bu nun fark lı 

bir te laf fu zu olan Feqê Têra ise “Ez çi be-

jim” şi iri nin son kı ta sın da gö rü lür (Dîwa-
na Fe qiyê Tey ran, s. 220; Sadînî, Fe qiyê 
Tey ran, s. 23, 416).

Eser le ri. 1. Dîwânâ Feqiyê Tey ran. 

Tey rân şi ir le ri ni bir di van da top la ma mış, 

ba zı şi ir le ri ilk de fa Aram Ça çan ta ra-

fın dan Gul bi har adıy la ya yım lan mış tır 

(Eri van 1957). Ab dür rak¢b Yûsuf Dîvânâ 

Kur mân cî’ de (Ne cef 1971) dört, Qa natê 

Kur do Ta ri xa Edeb ye ta Kur di’de (bk. 
bibl.) se kiz şi iri ne yer ver miş, bir kı sım şi-

ir le ri çe şit li an to lo ji ve der gi ler de neş re dil-

miş, da ha son ra on ta ne si Saîd Dêreşî ve 

şa ir Pîzânê Âlihânî ta ra fın dan bir di van da 

der le ne rek ya yım lan mış tır (Bağ dat 1989). 
M. Re şit Ir gat ve M. İs met Kı lı ças lan bu 

ya yı mı La tin harf le ri ne çe vi rip Dîwa na 

Fe qi yê Tey ran: Ey avê av adıy la bas tır-

mış (İs tan bul 1998), Zey nelâbi dîn Zi nar 

da Ni mû ne Ji Gencîne ya Çan da Qe-

de xe ki ri ad lı ese ri ne (Stock holm 1991) 
do kuz şi iri ni al mış tır. Saîd Dêreşî, on yıl 

sü ren araş tır ma so nu cun da Ku zey Irak, 

Av ru pa ve Rus ya kü tüp ha ne le rin de sek-

sen ci va rın da yaz ma nüs ha dan fay da la na-

rak Fa k¢’ nin ha ya tı ve nüs ha la rın özel lik-

le ri ne da ir bir gi riş le bir lik te neş ret miş tir 
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nis be si mey ve sa tı cı lı ğıy la il gi li olup İbn 

Ha cer el-As kalânî’nin onu İb nü’l-Fâ ki hâ-

nî di ye an ma sı (ed-Dü re rü’l-kâmi ne, III, 
178) bu mes le ği ba ba sı nın da yap tı ğı nı 

ima eder. Fâkihî nis be siy le de bi li nir.

İlk tah si li ni İs ken de ri ye’de ta mam la-

yan Fâ ki hâ nî, Arap ça’yı ve Kur’an ilim-

leri ni Mu ham med b. Ab dul lah el-Mâzûnî 

ve Mekînüd din Ab dul lah b. Mansûr el-

Es mer’ den öğ ren di. İs ken de ri ye ka dı sı 

Nâ sı rüd din İb nü’l-Mü ney yir’den Mâlikî 

fık hı, Şâfiî mu had di si Ali b. Ah med el-

Gar râ fî’ den ha dis oku du. Ebû Ab dul lah 

Mu ham med İbn Tarhân’dan Kådî İyâz’ın 

eş-Şi fâß ad lı ese ri ni ve Sü nen-i Tir mizî’yi 

din le di. Şâzelî şey hi Ebü’l-Ab bas Ah med b. 

Ömer el-Mürsî’nin ilim soh bet le ri ne ka-

tıl dı. 684 (1285) yı lın dan ön ce Ka hi re’ye 

git ti ve eği ti mi ne uzun yıl lar bu ra da de-

vam etti. Şehâbed din el-Karâfî, Nec med-

din İb nü’r-Rif‘a, İbn Dak¢kul‘îd, Bed red-

din İbn Cemâa, İb nü’n-Nehhâs el-Ha lebî, 

Abdül mü’min b. Ha lef ed-Dimyâtî’den 

ders al dı. Ka dı Cemâled din Mu ham med 

b. Abdüla zîm es-Se katî’den İbn Mâce’nin 

es-Sü nen’ini din le yip icâzet al dı. Ar dın-

dan dön dü ğü İs ken de ri ye’de ders okut-

tu ve fet va ver di. 731’de (1331) Ku düs’e, 

ora da bir kaç ay kal dık tan son ra git ti ği Dı-

maşk’ta Şâfiî Ka dı sı Ale müd din el-Ahnâî 

baş ta ol mak üze re âlim ler le ilmî mü za-

ke re ler de bu lun du. Ay nı yıl ara la rın da 

İb n Kay yim el-Cevziyye ve İbn Kesîr gi bi 

âlim le rin de yer al dı ğı 400 fa kih le bir lik te 

hac ca git ti. Hac dan son ra İs ken de ri ye’ye 

dön dü ve ölü mü ne ka dar ders le ri ne ve 

ha dis ri va ye ti ne de vam et ti. Öğ ren ci le ri 

ara sın da İbn Hişâm en-Nahvî, İbn Merzûk 

el-Ha tîb, Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, Ebû Be kir 

Şe re fed din İbn Cemâa, Cemâled din İbn 

Ha dî de el-Ensârî, Ab dül vehhâb el-He revî 

sa yıl mak ta dır. Ze hebî ve Ahnâî gi bi âlim-

ler le ri va yet alış ve ri şin de bu lun du, bun lar-

la kar şı lık lı ders yap tı. Fâkihânî, ta ba kat 

ya zar la rı nın ço ğu na gö re 7 Cemâzi ye lev vel 

734 (14 Ocak 1334) ta ri hin de İs ken de ri ye’-

de ve fat et ti. Kâtib Çe le bi, İb nü’l-İmâd, 

İbn Ha cer ve Süyûtî gi bi mü el lif ler 731’de 

(1331) öl dü ğü nü kay de der. Zi riklî, mü el li-

fin et-Ta¼ rîr ad lı ese ri nin yaz ma bir nüs-

ha sın da bu ki ta bı 733’te ta mam la dı ğı na 

da ir ifa de sin den ha re ket le doğ ru ta ri hin 

734 ol du ğu nu be lir tir (el-A£lâm, V, 56).

Fâ ki hâ nî her han gi bir idarî gö rev al ma-

ya rak ilim le meş gul ol muş, fı kıh, ha dis, 

Arap di li ve ede bi ya tı gi bi alan lar da ken-

di ni ge liş tir miş tir. Eser le rin den ha re ket le 

ya şa dı ğı dö nem de yay gın olan Eş‘arîli ği 

be nim se di ği söy le ne bi lir. Ta ri ka ta in ti sa-

bın dan söz edil me mek le bir lik te Şâze liy ye 

İs tan bul 1999, s. 19, 20, 22, 24, 27, 32, 41; Mârif 

Hez nedâr, Mêjûyê Edebê Kurdî, Hevlîr 2001, s. 
76, 81, 100, 177; Ya şar Ke mal, Ka rın ca nın Su 
İç ti ği, İs tan bul 2002, s. 335-374; Bâbâ Merdûh 

Rû hâ nî, TârîÅ-i Meşâhîr-i Kürd (nşr. M. Mâcid 
Merdûh Rû hâ nî), Tah ran 1382 hş., I, 198-199; 
Amir Has san po ur, Kür dis tan’da Mil li yet çi lik 
ve Dil: 1918-1985 (trc. İb ra him Bin göl – Ce mil 
Gün do ğan), İs tan bul 2005, s. 146, 159; a.mlf., 

“Dim dim”, EIr., VII, 404-405; M. Ali Su vey rekî, 
Mu£ce mü a£lâmi’l-Kürd, Sü ley ma ni ye 2006, s. 
542; Se lim Te mo, Kürt Şi iri An to lo ji si, İs tan bul 
2007, I, 192-211; Reşîd Findî, el-Fik rü’l-šavmî el-
Kürdî bey ne ƒânî ve ¥âcî Æådir el-Kûyî, Da huk 
2008, s. 11, 41, 44, 55, 99; a.mlf., “Feš¢h ªayrân: 
Şâ£iru’t-ta½av vuf ve’l-fel se fe ve’l-³azel”, el-Me-
de’¦-¦ešåfî-¡ešåfe Kür diy ye, sy. 604, Bağ dad 
18 Şu bat 2006, s. 11; İz zed din Mus ta fa Resûl, el-
Vâšı£iy ye fi’l-ede bi’l-Kürdî, Er bil 2010, s. 58-60; 
Zül küf Er gün, Dı Pey dabûna Ede bi ya ta Kurdî 
Ya Li Cızîra Bo tan De Karîge ri ya Ba jar va niyê 
(yük sek li sans te zi, 2012), Mar din Ar tuk lu Üni ver-
si te si Tür ki ye Ya şa yan Dil ler Ens ti tü sü, s. IV, VI, 7, 
43, 44-48, 84, 86, 166-171; Ab dur rah man Adak, 
Destpêka Ede bi ya ta Kurdî ya Kla sik, İs tan bul 
2013, s. 48, 50, 70, 76, 166, 168, 198-199, 211-
218, 225, 243, 252, 272, 368; M. Xa lid Sadînî, 
Fe qiyê Tey ran: Ji yan, Ber hem û Hel bestên Wî, 
İs tan bul 2014; a.mlf., “Çend me se le di der ba re yi 
Fe qiyê Tey ran de”, Nûbi har, XXII/127, İs tan bul 
2014, s. 31-35; He re kol Azîzan [Ce la det Ali Be-

dir-Xan], “Klasîkên Me: An Şa hir û Edîbên Me 
Ên Ke vin”, Ha war: Ko va ra Kur di – Re vue Kur-
de, IX/33, Şam 1941, s. 812-813; Tho mas Bo is, 

“Co up d’oe il sur la litéra tu re Kur de”, el-Meş riš, 
XLIX/2, Bey rut 1955, s. 203, 205; a.mlf., “Kurds 
(Folk lo re and Li te ra tu re)”, EI° (İng.), V, 481-482; 
Mah mut Ki per, “Fe qiyê Tey ra êdî kal e, nex we şek 
pirr bi hal e”, Çi ra, III/12, Stock holm 1998, s. 15-
17; Ay han Tek, “Lı Dor Beh sa Pat ro najê Mem û 
Zîna Eh medê Xanî”, Mu kad di me, sy. 3, Mar din 
2010, s. 44, 47, 48, 59; a.mlf., “Mem û Zîn ve 
Hüsn ü Aşk Kar şı laş tır ma sı Bağ la mın da Kla sik 
Kürt ve Türk Ede bi ya tı Üze ri ne Not lar”, Var lık, 
sy. 1248, İs tan bul 2011, s. 12; a.mlf., “Kürt ve 
Türk Ede bi yat la rı nın Or tak Ha vu zu”, De rin Ta-
rih, sy. 17, İs tan bul 2013, s. 42; Ömer Ulu çay, “Dı 
Hel best û Ber he hemên Fe qıyê Tey ran De Rêzên 
Nas nav’an”, Ti roj, IX/55, İs tan bul 2012, s. 52-54; 
V. Mi norsky, “Kurds (Folk lo re, Li te ra tu re, News-
pa per)”, EI, IV, 1154.
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Ebû Hafs Tâcüddîn Ömer
b. Alî b. Sâlim b. Sadaka el-Lahmî

el-Ýskenderânî el-Fâkihânî
(ö. 734/1334)

Mâlikî fakihi ve muhaddis.˜ ™

654’te (1256) İs ken de ri ye’de doğ du. 

Ken di sin den nak le di len bu bil gi ye kar şı-

lık (Mu ham med b. İbrâhim el-Ce zerî, III, 
705) Burhâned din İbn Ferhûn 656’da doğ-

du ğu nu zik re der (ed-Dîbâc, s. 287). So yu 

Ye men’ de ki Kahtânîler’in Kehlânî ko lu na 

bağ lı Lahm ka bi le si ne da ya nır. Fâ ki hâ nî 

ıs rar lı da ve ti ne di ren me si ni ko nu edi nir 

(Dîwa na Fe qiyê Tey ran, s. 189-217; Celîlê 
Celîl, I, 189-197; Hu go Ma kas, s. 50-52).

Ab dür rak¢b Yûsuf, Sîsebân va di sin de 

as ha bın kâfir ler kar şı sın da mağlûp du-

ru ma düş müş ken Hz. Ali sa ye sin de üs-

tün lük sağ la dı ğı sa va şı an la tan ve Şeyh 

Hâ lid-i Zebârî’ye nis bet edi le rek ya yım la-

nan Sîsebân Hikâye si’nin de Dim dim 

hikâye siy le olan ben zer li ğin den ha re ket le 
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Tey rân: ¥ayâtühû ve şi£ruhû ve šıy-

me tü hü’l-fen niy ye adıy la bir eser (Bey-
rut 1993, 2012), Ab du sa met Yi git (Ber lin 
2010) ve Ronî War (İs tan bul 2011, 2013), 
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kı bevî hikâye si ne uzun ca yer ver miş tir (s. 
335-374).
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