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Ta rih ve Coğ raf ya sı 1817-1819 (trc. H. D. An dre-
as yan), İs tan bul 1969, s. 77-78; W. E. D. Al len, A 
His tory of the Ge or gi an Pe op le, Lon don 1932, s. 
187, 420; a.mlf. – P. Mu ra toff, Ca uca si an Batt-
le fi elds: A His tory of the Wars on the Tur co-Ca-
uca si an Bor der, 1828-1921, Cam brid ge 1953, s. 
248, 469; M. Fah ret tin Kır zı oğ lu, Os man lı lar’ın 
Kaf kas-El le ri’ni Fet hi (1451-1590), An ka ra 1976, 
s. 7-9, 18, 22, 276 vd., 328-329, 383; Mus ta fa 

Ay dın, Üç Bü yük Gü cün Ça tış ma Ala nı Kaf kas-
lar, İs tan bul 2008, s. 93-96, 152-153, 220-222; 
Ma hir Ay dın, “Faş Ka le si”, Osm.Ar., sy. 6 (1986), 
s. 67-138.

ÿMus ta fa Ay dın

– —FAZL HASAN ABBAS
ّאس )    )

Ebû Muhammed Fazl b. Hasen b. Ahmed
b. Âl Abbâs es-Safûrî eþ-Þâfiî

(1932-2011)

Tefsir, Arap dili ve belâgatý âlimi.˜ ™

Fi lis tin’de Nâsı ra ya kın la rın da ki Safûri ye 

ka sa ba sın da doğ du. Göz le ri gör me me si ne 

rağ men kü çük yaş ta ilim tah si li ne baş la dı. 

On ya şı na gel me den Kur’an’ı, fı kıh, kelâm 

ve ha di se da ir ba zı me tin le ri ez ber le di. 

Ar dın dan Akkâ’ya gi de rek 1946-1947’de 

Cezzâr Ah med Pa şa Ca mii müş te milâtın-

dan Ah me diy ye Med re se si’nde eği tim 

gör dü. Da ha son ra Mı sır’a geç ti ve li se 

öğ re ni mi ni ora da ta mam la dı. 1952’de Ez-

her Üni ver si te si Usûlüd din Fa kül te si’nden 

me zun olan en genç öğ ren ci ol du. 1953 

baş la rın da ba ba sı nın ve fa tı üze ri ne Lüb-

nan’a git ti. 1954’te ta yin edil di ği Ev kaf 

Da ire si’nde 1965 yı lı na ka dar ça lış tı. Bu 

dö nem de evin de ilim hal ka la rı dü zen le yip 

sü rek li ders okut tu. İlmî fa ali yet le ri ve fi-

kir le ri se be biy le 1965’te Lüb nan’ı ter ket-

mek zo run da kal dı, Ür dün’e geç ti ve kı sa 

sü re son ra Ev kaf Da ire si’nde vâiz ola rak 

gö re ve baş la dı. 1966-1971 yıl la rın da ay nı 

da ire ye bağ lı el-Ma‘he dü’ş-şer‘î’de ders 

ver di. Bu dö nem de Ez her Üni ver si te si’nde 

yük sek li san sı nı ta mam la yın ca (1967) dok-

to ra öğ re ni mi ne baş la dı ve 1972’ de İt ti câ-

hâ tü’t-tefsîr fi’l-£a½ri’l-¼adî¦ fî Mı½r ve 

Sû ri ye baş lık lı ça lış ma sıy la dok tor un va-

nı nı al dı. Tah sil ha ya tın da ken di si ni et ki-

le yen ho ca la rı ara sın da Ez her’de ho ca lık 

ya pan da yı sı Yûsuf Ab dür rezzâk el-Meş-

hedî, Mu ham med Ab dul lah Dirâz, Meş-

hûr ed-Dâmin, Mu ham med Yûsuf Mûsâ, 

Mah mûd el-Gu neymî ve İbrâhim Zeydân 

sa yı la bi lir.

1975-1978 yıl la rın da Bir le şik Arap 

Emir lik le ri’nde bu lun duk tan son ra Ür dün 

Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’ne dön dü ve 

2002 yı lı na ka dar tef sir ana bi lim da lın-

da ça lış tı. 2002-2007 ara sın da Yer mük 

28 Ma yıs 1918’ de bu ra da Gür cü-Al man 

ön ant laş ma sı im za lan dı. Da ha son ra 14 

Mart 1921’ de Rus Kı zı lor du su’nun iş ga li-

ne uğ ra dı. Sov yet ler dö ne min de Faş bir 

de niz li man ken ti ya nın da en düs tri ve as-

kerî böl ge ha li ne gel di. Bu dö nem de şe hir 

ci va rın da ki ba tak lık lar ku ru tul du, böy le ce 

bu gün kü şeh rin te mel le ri atıl dı.

II. Dün ya Sa va şı es na sın da Al man lar’ın 

1942’ de Si vas to pol ve No vo ros sis ki’yi ele 

ge çir me le rin den son ra Faş / Po ti Ka ra-

de niz’ de en önem li as kerî li man ol du. 

1990’ la rın ba şın da Sov yet Ka ra de niz fi-

lo su nun çe şit li kü çük bir lik le ri ni ba rın dır-

mak tay dı. Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma-

sıy la bu fonk si yo nu nu kay bet ti. 1992’ de 

Rus lar de niz üs sün den ge mi ve di ğer 

mal ze me le ri ni ge ri çek ti. Ar dın dan Gür-

cü ler bu ra da bir de niz tu ga yı oluş tur du ve 

NA TO ile iş bir li ği ne git ti. 1998’ de Rus as-

kerî per so ne li Po ti’den ay rıl dı. 2008 Rus-

Gür cis tan sa va şın da Rus ha va kuv vet le ri 

8-9 Ağus tos’ta bu ra yı bom ba la dı ve 14 

Ağus tos’ta iş gal ede rek li man da ki pek çok 

Gür cü sa vaş ge mi si ni ve kı yı ko ru ma bot-

la rı nı ba tır dı. Fa kat Rus iş ga li ulus lar ara sı 

bas kı lar dan do la yı kı sa sür dü ve Rus bir-

lik le ri 13 Ey lül’de bu ra dan ge ri çe kil mek 

zo run da kal dı. Po ti gü nü müz de Gür cü 

do nan ma sı nın ana üs sü ko nu mun da dır. 

Da ha ön ce ki yüz yıl lar da ba tak lık la rın bir 

hay li yer kap la dı ğı Faş’ta pek çok ba tak lık 

ku ru tu la rak na ren ci ye ağaç la rı ye tiş ti ril-

di. Şe hir Kol he ti Millî Par kı ile çev ri li olup 

nem li ve sub tro pik özel lik ar zet mek te dir. 

Tif lis’e bağ la nan de mir yo lu bu ra yı da ha 

kul la nış lı ha le ge tir di. Gü nü müz de Faş 

Li ma nı’ndan man gan, mı sır, buğ day, ke-

res te ve şa rap ih raç edil mek te dir. Faş’ın 

nü fu su 1876’ da 3026 ola rak kay de dil di. 

Bu nü fus 1850’ li yıl la rın so nu ile 1860’ lı 

yıl lar da Os man lı Dev le ti’ne bu böl ge ler den 

ya pı lan göç ler den do la yı et ki len di. 1989’-

da Faş’ta 52.922, 2012 sa yı mı na gö re de 

47.900 ki şi ya şa mak tay dı. Şe hir de ge mi 

ya pı mı ile de niz di bi ta ra ma ma ki ne si sa-

na yii ve ba lık çı lık en önem li eko no mik fa-

ali yet ler den dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Stra bon, An tik Ana do lu Coğ raf ya sı (Ge-
ograp hi ka: XII-XI II-XIV) (trc. Ad nan Pek man), İs-
tan bul 2000, s. 28; J. von Klap roth, Re ise in den 
Ka uka sus und nach Ge or gi en: Un ter nom men 
in den Jah ren 1807 und 1808, Ber lin 1814, II, 
2, 224; Du bo is de Montpére ux, Re ise um den 
Ka uka sus zu den Tscher kes sen un Abc ha sen, 
nach Kolc his, Ge or gi en, Ar me ni en und in die 
Krim, Darm stadt 1842, I, 454-455, 520, 536, 
544, 545, 546-551; K. Koch, Re ise durch Russ-
land nach dem ka uka sisc hen ist mus in den 
Jah ren 1836, 1837 und 1838, Stutt gart 1843, 
s. 216-221; P. M. Bı jışk yan, Ka ra de niz Kı yı la rı 

ge re ğin ce Faş Ka le si silâh ve top la rı ile bir-

lik te Os man lı Dev le ti’ne ve ril di (19 Ara lık 
1812). Os man lı lar ka le yi tes lim al dık tan 

son ra sü rat le kuv vet len dir me ça lış ma sı 

baş lat tı lar. İs tan bul’a gön de ri len bir tef tiş 

ra po run da ka le nin sa de ce hi sar dan iba ret 

ol du ğu, ta mir edil me si ge rek ti ği, ka le ye 

ya kın olan Acı su Bo ğa zı’na bi ri es ki si nin 

ye ri ne ol mak üze re iki ta ne ka le / pa lan ka 

ya pıl ma sı öne ril di. Ay rı ca Faş’ın em ni ye ti-

nin sağ la na bil me si için Çü rük su ta ra fı na 

da bir ka le in şa edil me si ön gö rül dü (a.g.e., 
s. 152-153). Bu nun üze ri ne 1814’ te ka le-

nin dört ta ra fın da bu lu nan tab ya bi na sı 

ye ni len di, sek sen as ker oda sı ve 1000’ er 

ki le er zak ka pa si te li al tı am bar ya pıl dı. Sa-

vaş es na sın da tah ri ba ta uğ ra yan iki ka le 

ka pı sı, fı rın, ca mi nin mi na re si ve ha mam 

ona rıl dı. Ka le yi ko ru mak ama cıy la de ği şik 

yer le re beş pa lan ka ve iki ah şap ka ra kol 

ku le si in şa edil di. Ar dın dan ka le 1819-

1821 yıl la rın da ye ni den ta mir ge çir di (Ay-
dın, sy. 6 [1986], s. 114-119).

1828-1829 Os man lı-Rus sa va şın da Faş 

Ka le si on üç gün lük bir ku şat ma dan son ra 

ka le de ki ha sa rın gi de rek art ma sı üze ri ne 

ka le ku man da nı Ba tum âya nı Ars lan Bey 

ta ra fın dan 26 Ha zi ran 1828’ de Rus lar’a 

tes lim edil di. Böy le ce Faş’ta Rus ida re si 

dö ne mi baş la dı. Rus lar ka le va sı ta sıy la, Kı-

rım ile Azak de ni zi ve Trans kaf kas ya ara-

sın da doğ ru dan de niz ula şı mı nı da sağ-

la mış ol du lar. Os man lı lar, Faş Ka le si’nin 

Rus ya’ya geç me si nin ar dın dan bu ra da 

fahrî şeh ben der lik aça rak il gi le ri ni sür-

dür me ye ça lış tı lar. Rus lar da Faş’ı Kü ta yis 

va li li ği ne bağ la dı ve ka le yi pi ya de bir lik le-

ri nin gar ni zo nu ola rak kul lan dı. Ka le nin 

he men ya nın da şe hir, li man ve am bar lar 

kur ma ya da te şeb büs edil di. Fa kat bu iş le 

va zi fe li Pas ki eviç’in Po lon ya is ya nı nı bas tır-

mak ama cıy la bu ra dan ay rıl ma sı üze ri ne 

bu ça lış ma ger çek leş ti ri le me di. Ar dın dan 

pla nı tek rar ele alan Ba ron Ro sen, Gü ney 

Av ru pa mal la rı nı bit miş olan Re dut ka le 

ye ri ne Po ti Li ma nı’na yön len dir me ye ça-

lış tı. Ri on ça yı nın ke na rı ba tak lık ol du ğun-

dan bu ça lış ma lar dan da is te nen ne ti ce 

el de edi le me di (Du bo is de Montpéreux, 
I, 454-455; Koch, s. 216-217). Faş 1858’ de 

li man şeh ri sta tü sü al dı. Li man 1863-1905 

yıl la rın da ye ni len di ve şe hir 1872’ de doğ-

ru dan Tif lis’e ula şan Kaf kas de mir yo lu na 

bağ lan dı. I. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sı nı 

mü te akip Os man lı de niz kuv vet le ri ta ra-

fın dan 7 Ka sım 1914’ te Bres lau / Mi dil li 

zırh lı sın ca bom ba lan dı (Mu ra toff, s. 248). 
Sa va şın ar dın dan Gür cis tan’ın ba ğım sız 

ol du ğu 1918-1921 yıl la rın da Faş Li ma nı, 

Gür cis tan’ın Av ru pa’ya açı lan ka pı sı ol du. 
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(Di râ sât İslâmiy ye ve £Ara biy ye mühdât 
ile’l-£al lâ me ti’l-üstâ×i’d-duktûr Fa²l ¥asan 
£Ab bâs bi-münâse be ti bulû³ihi’s-seb£în, 
Am man 2005) ve Mu ham med b. Yûsuf el-

Cûrânî ve fa tı nı mü te akip onun tef sir de ki 

ye ri ne da ir bir dok to ra te zi ha zır la mış tır 

(bk. bibl.). Öğ ren ci le ri ay rı ca 2012 yı lında 

Am man’ da ki Cem‘iy ye tü’l-muhâfa za ale’l-

Kur’âni’l-kerîm’e bağ lı Mer ke zü Fazl Ab-

bâs li’d-dirâsâti’l-Kur’âniy ye’yi kurmuştur.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Fazl Ha san Ab bas, et-Tefsîr esâsiyyâtühû ve’tti-
câ hâ tüh, Am man 2005, s. 146, 158, 183-188, 
207; a.mlf., İtšånü’l-burhân fî £ulûmi’l-Æurßân, 
Am man 2010, I, 39, 240, 387; II, 317, 349; Cemâl 

Ebû Has sân, “el-£Allâme tü’l-üstâ×ü’d-duk tûr Fa²l 
¥a san £Abbâs key fe £araf tüh?”, Dirâsât İs lâ miy-
ye ve £Ara biy ye mühdât ile’l-£allâme ti’l-üs tâ-
×i’d-duktûr Fa²l ¥asan £Abbâs bi-münâse be ti 
bu lû ³i hi’s-seb£în, Am man 2005, s. 19, 47; Mu-

ham med b. Yû suf el-Cûrânî, Cühûdü’ş-ŞeyÅ el-
£al lâ me Fa²l ¥a san £Ab bâs fi’t-tefsîr ve £ulûmih 
(dok to ra te zi, 2012), Am man Câmi atü’l-ulûmi’l-
İs lâ miy ye ti’l-âle miy ye, s. 17-78; Hi da yet Ay dar, 

“Ür dün Üni ver si te le rin de Tef sir Ala nın da Ya pılan 
Ça lış ma lar”, İÜ İlâ hi yat Fa kül te si Der gi si, sy. 
7, İs tan bul 2003, s. 27-29, 38, 44; “¥i vâr £il mî 
ma£a’l-üstâ×i’d-duktûr Fa²l ¥asan £Abbâs”, Me-
cel le tü’l-Furšån, sy. 27, Am man 2003, s. 4.

ÿEng hın Che rım

– —FAZLULLAH, 
Muhammed Hüseyin

(bk. MUHAMMED HÜSEYİN FAZLULLAH).˜ ™

– —FER FÛR, Muhammed Sâlih
ر ) א ا  ّ  )

Muhammed Sâlih b. Abdillâh
b. Muhammed Sâlih el-Fer fûr el-Hasenî

el-Fer fûrî ed-Dýmaþk¢
(1901-1986)

Suriyeli âlim.˜ ™

Şam’da doğ du. Ab dül kå dir-i Geylânî ve 

onun ne sep zin ci ri nin ulaş tı ğı Hz. Ha san’ın 

so yun dan dır. Fer fûrî (Fürfûrî) nis be siy le 

anı lan ta nın mış bir ulemâ ai le si ne men-

sup tur. İlk ve or ta öğ re ni mi ni el-Med-

re se tü’l-Kâmi liy ye’de ta mam la ya rak li se 

dip lo ma sı al dı (1910-1917). Ba ba sı ve fat 

edin ce (1918) an ne siy le bir er kek ve altı 

kız kar de şi nin ge çi mi ni sağ la ya bil mek 

için yük sek öğ re ni me de vam ede me di. 

Eme viy ye Ca mii’ne bi ti şik Kabâka biy ye 

Çar şı sı’nda dükkân aça rak ma ran goz luk 

yap ma ya baş la dı, ay rı ca emlâk ve in şaat 

iş le riy le meş gul ol du. Bu ara da ki tap oku-

ya rak ken di ni ye tiş tir me ye ça lış tı, el-Mec-

mau’l-il miy yü’l-Arabî’de ki kon fe ransla-

rı ta kip et ti. Şeyh Mu ham med Hâşim 

Bri tan ni ca’ da ki Kur’an mad de si nin ten ki-

di hak kın da dır. Serdâr Şehâbî ta ra fın dan 

Fars ça’ya çev ril miş tir (Æurßân Kelâm-i ¥aš, 
Ah vâz 2000). 3. £İl mü’l-beyân ve’l-bedî£ 

(Am man 1987). 4. Le¹âßifü’l-mennân 

ve re vâßi£u’l-be yân fî nef yi’z-ziyâde ti 

ve’l-¼a× fi fi’l-Æurßân (Bey rut 1989; Am-
man 2010). İlk ola rak Le¹âßifü’l-mennân 

ve re vâßi£u’l-beyân fî da£vâ ez-ziyâde ti 

fi’l-Æurßân is miy le ya yım lan mış tır. 5. el-

Be lâ ³a el-müf terâ £aleyhâ bey ne’l-a½â-

le ve’t-te be£iy ye (Bey rut 1989; Am man 
1999). 6. İ£câzü’l-Æurßâni’l-Ke rîm (Am-
man 1991). 7. Æa½a½ü’l-Æurßâni’l-Ke rîm 

½ıdšu ¼ade¦in ve sü müv vü he de fin, 

irhâfü ¼is sin ve teh×îbü nef sin (Am-
man 1420/2000, 1427/2007). İlk ba sı mın-

da el-Æa½a½ü’l-Æurßânî î¼âßühû ve ne-

fe¼âtüh baş lı ğıy la ya yım lan mış tır (Am man 
1985, 1987, 1992; Ce za ir 1989). 8. et-Tefsîr 

esâsiyyâtühû ve’tticâhâtüh (Am man 
2005). Mü el li fin dok to ra te zi olup baş lan-

gıç tan gü nü mü ze ka dar tef sir ta ri hi ve 

yön tem le ri ne da ir dir. 9. et-Tefsîrü’l-men-

hecî (Am man 2006). Üni ver si te ler de oku-

tul mak üze re bir ekip ta ra fın dan ha zır la-

nan bu ça lış ma da Fazl Ha san Ab bas Fâ ti ha, 

Ba ka ra, Âl-i İmrân ve Nisâ sûre le ri nin tef si-

ri ni yap mış tır. 10. el-Mü fes si rûn medâri-

sü hüm ve menâhi cü hüm (Am man 2007). 
Mo dern dö nem de ki mü fes sir le rin tef sir 

yön tem le ri ne da ir olup ilk kıs mı neş re dil-

miş tir. 11. el-Æırâßâtü’l-Æurßâ niy ye ve 

mâ ye te£al lašu bihâ (Am man 2008). 12. 

İtšånü’l-burhân fî £ulû mi’l-Æurßân (Am-
man 1997, 2010). Mo dern tar tış ma la rı da 

göz önün de bu lun du rup Zer ke şî ve Sü yû tî’-

nin ulûmü’l-Kur’ân’ la il gi li eser le ri ni dik ka te 

ala rak bu ko nu lar da ki ka na at le ri ni ser det-

ti ği eser Arap dün ya sın da bir çok üni ver-

si te de ders ki ta bı ola rak oku tul mak ta dır.

Mü el li fin ya yım lan mış di ğer ba zı eser le-

ri de şun lar dır: el-Minhâc: Ne fe ¼ât mi-

ne’l-isrâ ve’l-mi£râc (Am man 1407/1987), 
En vâ rü’l-mişkât fî a¼ kâ mi’z-ze kât (Am-
man 1988), et-Tav ²î¼ fi’½-½a lâ te yi’t-te-

râ vî¼ ve’t-tesâbî¼ (Am man 1988, 2003), 
ƒu mâ siy yât muÅ tâ ra fî teh×îbi’n-nef-

si’l-em mâ re (Am man 1990), et-Tilâve 

ve’t-tec vîd (Am man 1993), et-Tibyân 

ve’l-it ¼âf fî a¼ kâ mi’½-½ıyâm ve’l-i£tikâf 

(Am man 1996), el-A¼vâlü’ş-şaÅ½iy ye 

(Am man 1998), el-İsrâ ve’l-mi£râc dü rûs 

ve ne fe ¼ât (Am man 2000, 1425), £Ulû-

mü’l-Æurßân: øı×âßü’l-cenân bi-¦e me-

ri’l-ci nân-mu¼âŠarât fî £ulûmi’l-Æurßân 

(Am man 2007), Fıšhunâ bey ne’t-tesellu¹ 

ve’t-te ves sü£ (Am man 2008). Fazl Ha-

san Ab bas’ın yet mi şin ci yaş gü nü mü-

nasebe tiy le öğ ren ci le ri bir ar ma ğan ki tap 

Üni ver si te si’nde ders okut tu. 2008’de 

Am man’ da ku rul muş olan Câmi atü’l-

ulûmi’l-İs lâ miy ye ti’l-âle miy ye’ye geç ti ve 

bu ra da ha ya tı nın so nu na ka dar gö re vi ne 

de vam et ti. Fazl Ha san Ab bas yi ne ha ya-

tı nın so nu na ka dar na maz kıl dır dı ğı Ze-

mi li ye Ca mii’nde, evin de ve rad yo da ders 

ver di. Kur’an’ın ta ma mı nı iki de fa Ür dün 

Radyosu aracılı ğıy la tef sir et ti. Ür dün’ün 

ilmî, ede bî ve fikrî ha ya tın da et ki le ri gö-

rü len bir çok öğ ren ci ye tiş tir di. Ah med 

Nev fel, Ab dünnâ sır Ebü’l-Be sal, Mu ham-

med Uvey da, Şeh hâ de el-Am rî, Ce mâl 

Ebû Hassân, Muham med el-Mecâlî onun 

öğren ci le rin den bazı la rı dır. On beş ço cuk 

ba ba sı olan Fazl Ab bas 9 Şu bat 2011’de 

um re ye git mek üze re evin den çı kar ken 

öl dü. Te va zu, sa bır ve me ta net gi bi ahlâkî 

gü zel lik le ri ya nın da mü ca de le ci bir ka-

rakte re sa hip ti ve Fi lis tin me se le si ne ha-

ya tı bo yun ca özel bir il gi duy muş tu.

Ulû mü’l-Kur’ân ala nın da tecdidin ka-

çı nıl maz ol du ğu ve ilmî mi ra sı ya pı cı bir 

ten ki de tâbi tut mak ge rek ti ği ka na atin-

de olan Fazl Ha san Ab bas’a gö re ri va yet 

tef si ri, re’ye yer ver mek si zin sa de ce Hz. 

Pey gam ber’in tef sir le rin den ve esbâb-ı 

nüzûlle il gi li olan lar baş ta ol mak üze re 

merfû hük mün de olan sahâbe nin ri va-

yet le rin den iba ret tir. Ona gö re Kur’an’ı 

Kur’an’la tef sir yön te miy le ger çek leş ti ri-

len tef sir le rin ço ğu re’yden iba ret tir, bu 

tür tef sir le ri ri va yet tef si rin den say ma-

mak ge re kir. Dirâyet tef si ri ne ge lin ce mü-

fes si rin ön yar gı la rı na gö re ha re ket et-

me me si, tef si ri nin Arap di li ka ide le ri ne, 

sö zün bağ la mı na ve Hz. Pey gam ber’den 

ge len sa hih ha ber le re ay kı rı ol ma ma sı 

ge re kir. Sahâbe dö ne min de İsrâili yat’ın 

tef si rin kay nak la rı ara sın da yer al ma dı ğı, 

Me denî sûre ler de Mekkî âyet le rin bu lun-

ma dı ğı da onun gö rüş le ri ara sın da dır.

Eser le ri. 1. el-Belâ³a fünûnühâ ve ef-

nâ nü hâ: £İl mü’l-me£ânî (Am man 1985). 
2. ÆaŠâyâ Æurßâniy ye fi’l-Mevsû£ati’l-

Bri ¹â niy ye našdü metâßin ve red dü 

şü bü hât (Am man 1986). Ency clo pa edia 

Fazl Hasan

Abbas




