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ba zı la rı şun lar dır: 1. £Unvânü’l-mecd 

fî be yâ ni a¼vâli Ba³dâd ve’l-Ba½ra 

ve Necd (nşr. Ali el-Basrî, Bağ dat 1962; 
London 1419/1998; Ka hi re 1999). Irak’ın 

gü ney ve or ta ke sim le rin de ki aşi ret le rin 

Şiîleş me ta ri hi ne iliş kin nâdir eser ler den ve 

Ha san Mu ham med el-En kürlî ta ra fın dan 

tel his edil miş tir (Mek te be tü’l-evkåf, Bağ-
dat). 2. el-Mec dü’t-tâlid fî menâšıbi’ş-

ŞeyÅ ƒâ lid (İs tan bul 1292/1875). Ese ri 

Mahmu d Ham di (Mecd-i Tâlid Ter ce me si, 
İs tan bul 1307), Ya kup Çi çek (Mecd-i Tâlid: 
Bü yük Do ğuş, İs tan bul 1987) ve Eser Sa-

zak (Bü yük Do ğuş el-Mec dü’t-Tâlid: Mev-
lâ nâ Hâlid-i Bağdâdî’nin [k.s.] Ha ya tı, 
Ha li fe le ri ve Men kı be le ri, İs tan bul 2011) 
Türk çe’ye çe vir miş tir. 3. Tu¼fe tü’l-£uşşâš 

(İs tan bul 1293, 1990, 2005, Gazzâlî’nin 
el-Mün šı× mi ne’Š-Šalâl ’i ile bir lik te). 4. 

en-Nü ke tü’ş-şenî£a fî beyâni’l-Åilâf 

beyn’Allåhi te£âlâ ve’ş-Şî£a (nşr. Hamdî 
Ab dül me cîd es-Se lefî, Dahûk 1997; nşr. 
Ab dü la zîz Sâlih el-Mahmûd eş-Şâfiî, Ka-
hi re 1428/2007). 5. A¼vâlü’l-Ba½ra (nşr. 
Ali el-Bas rî, Bağ dat 1961). 6. “es-Sil si le tü’l-

¥ay da riy ye” (nşr. Ma‘n Hamdân Ali, e×-¬e-
Åâßir, sy. 6-7 [Ka hi re 1422/2001], s. 137-
198). 7. e½-Øı râ ¹ü’l-müs ta š¢m fi’d-dî ni’l-

Mu ¼am me diy yi’l-ša vîm (İs tan bul 1991, 
1997, 2011). 8. A¼ se nü’l-kelâm fî Dâri’s-

selâm a£nî Ba³ dâd (bas kı ye ri yok, ts.). 9. 

eş-Şe ce re tü’l-¥ay da riy ye (nşr. Ha mîd 
Âdil Yez dîn, Me cel le tü Câ mi£a ti Da hûk, 
VII/1 [Da hûk 1999]). 10. Şer¼u Risâle ti 

Åal ši’l-ef£âl li’l-ƒâlid en-Našşbendî. 11. 

Fa ½î ¼u’l-beyân fî tefsîri’l-Æurßân (Bağ-
dat el-Evkåfu’l-âmme Ktp., nr. 2322, 308 
va rak). Eser üze ri ne iki dok to ra ça lış ma sı 

ya pıl mış tır: Ha san Ab dü lazîz Mu ham med 

el-Ânî (baş tan Ba ka ra sûre si nin 25. âye-
ti ne ka dar); Âmir Sabâh Ah med (Ba ka ra 
sûre si nin 221-348 say fa la rı ara sı; 2011, el-
Câ mi atü’l-Irâ kıy ye kül liy ye tü’l-âdâb, Bağ-
dat). 12. Şer¼u šav li şâri¼i’l-Mül te šå 

(Sü ley ma ni ye Ktp., Züh dü Bey, nr. 592). 
13. A£le’r-rüt be şer¼u (na¾ mi)’n-NuÅ be 

li’bn ¥a cer el-£As ša lâ nî. 14. İm dâ dü’l-

šå ½ıd fî şer¼i’l-Mašå½ıd (li’n-Ne ve vî). 
Di ğer Ba zı Eser le ri: Ta¹ bî šu’l-heyßeti’l-

cedîde ti’l-â¦âr £alâ ba£²i’l-âyâti’ş-şerîfe 

ve ba£²i’l-aÅbâr (İs tan bul 1292/1875); 
İm£ânü’l-fi ker fi’l-heyßeti’l-cedîde ti’l-

e¦er (İs tan bul 1292); İm£ânü’¹-¹ullâb 

fi’l-us¹urlâb; Şer¼u Teşrî¼i’l-eflâk (li-
Ba hâßed dîn el-£Âmi lî); el-Mu¼âŠarâtü’l-

ede biy ye (İs tan bul 1292/1875); Risâle 

fî lu³z (bas kı ye ri ve ta ri hi yok); Şer¼u 

Man ¾û me ti âdâbi’l-ba¼¦ (Be ya zıt Dev-
let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, nr. 3418, 56 
va rak); Şer¼u Na¾mi’l-¥ane fiy ye (Millet 

Kü çük lü ğün de Mu ham med Saîd, Mu ham-

med er-Rûzbihânî, Ab dul lah ed-Dâğıstânî 

ve Mu ham med el-Erbîlî gi bi âlim ler den 

sarf, na hiv, ede bi yat, fı kıh, ferâiz oku du. 

Ar dın dan Yahyâ el-Mezûrî el-İmâdî, Ab-

dur rah man b. Hü se yin Bek er-Rûzbihânî, 

Ah med b. Ali el-Kelâlî el-Bâlekî, İbrâhim b. 

Hü se yin er-Re mikî, vâiz la ka bıy la meş hur 

Ah med b. Resûl el-Kerâvî, Ebû Be kir Mol la 

Kü çük el-Erbîlî ve Mahmûd el-Ömer Kün-

be dî gi bi âlim le rin ders le ri ne ka tı lıp icâzet 

al dı. Hay darî, ho ca la rı da hil ol mak üze re 

Irak lı âlim le rin icâzet le ri nin doğ ru dan ve-

ya do lay lı bi çim de Hay darî ai le siy le bağ-

lan tı sı ol du ğu nu söy ler (£Unvânü’l-mecd, 
s. 151). Ay rı ca Şey hü lislâm Meh med Re fik 

Efen di, Bağ dat Va li si Dâvud Pa şa ve Ab-

dur rah man Kâmil el-Bur sevî gi bi âlim ler-

den icâzet al dı (a.g.e., s. 137-144).

Da ha son ra bir müd det Bağ dat’ta kala n 

Hay darî bu ra dan İs tan bul, Mı sır ve Hi caz’a 

gi dip Bağ dat’a dön dü. Su ri ye’ye ve ba zı 

Ana do lu şe hir le ri ne se ya ha ti nin ar dın-

dan tek rar Bağ dat’a gel di. Bu rada ka dı 

nâibi ola rak bir kaç yıl ça lış tık tan sonra 

1284’te (1867) Bas ra ka dı lı ğı na tayin edil-

di. 1869’da Mid hat Pa şa Bağda t valiliğin e 

ge lin ceye ka dar bu gö re vi devam et ti. 

1292’de (1875) İs tan bul’da Maa rif Mec li-

si üye li ği ne ta yin edil di. Ba zı kaynaklar da 

Hay darî’nin, Sul tan Ab dü la ziz’in taht tan 

in di ril me si ola yı na ka rı şan la rın sor gu lan-

dı ğı da va da hal‘ fet va sı nı ya zıp Şey hü-

lislâm Ha san Hay rul lah Efen di’ye ver di ği 

gerekçe siy le 1876’da II. Ab dül ha mid’in 

tah ta çık ma sın dan son ra rüt be le ri alı na-

rak gö re vin den uzak laş tı rıl dı ğı ve Bağ dat’a 

gön de ril di ği kay de di lir (M. Saîd er-Râvî el-
Bağ dâdî, s. 123-124). Bağ dat’a dö nünce 

Hâli diy ye Dergâhı’na ka pan dı ve ken di ni 

eser te li fi ne ver di. Bu nun ya nında Bağ dat 

ka dı lı ğı ve Bağ dat vilâyet mec lis üye li ği gö-

rev le ri ni ise han gi ta rih ler de yap tı ğı be lir-

til me mek te dir. el-Cevâßib ga ze te si sa hi bi 

Ah med Fâ ris eş-Şidyâk ve Rû¼u’l-me£ânî 

tef si ri mü el li fi Âlûsî gi bi âlim ler le dost luk 

ku ran Hay darî, 15 Sa fer 1300’de (26 Ara-
lık 1882) Bağ dat’ta ve fat et ti ve Cü neyd-i 

Bağdâdî Me zar lı ğı’na defne dil di.

Eser le ri. Hay darî, Arap di li ve ede bi ya-

tı baş ta ol mak üze re fı kıh, ha dis, tef sir, 

ta sav vuf, aka id, ta rih, man tık, as tro no mi 

gi bi alan lar da te lif, şerh ve hâşi ye tü rün-

de yet miş ten faz la eser ka le me al mış tır. 

Bun la rın mat bu ve yaz ma nüs ha la rı New 

York Pub lic Lib rary ile İs tan bul ve Bağ dat 

(Mek te be tü’l-evkåfi’l-mer ke ziy ye ve Dârü’l-Irâk 

li’l-mahtûtât) kü tüp ha ne le rin de bu lun mak-

ta dır. Pek azı ba sıl mış olan eser le rin den 

de bun la ra he nüz rast lan ma mış tır. Millî 

Kü tüp ha ne’de (06 Mil Yz FB, nr. 206/1) Ah-

med Hayâlî-i Gül şenî adı na ka yıt lı Mev-

lid, Gül şenî-i Sa ruhânî’ye ait di va nın 

bir nüs ha sı dır. Türkân Al van, Ha yâ lî-i 

Gül şenî Dîvânı adıy la bir yük sek li sans 

te zi ha zır la mış tır (1998, İÜ Sos yal Bi lim ler 
Ens ti tü sü).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ahdî, Gül şen-i Şuârâ (haz. Sü ley man Sol maz), 
De niz li 2009, s. 22, 59, 149; Muhyî-i Gül şenî, Me-
nâ kıb, tür.yer.; Şem le lizâde Ah med Efen di, Şî ve-i 
Ta rîkat-ı Gül şe niy ye (a.e. için de), s. 547; Atâî, 

Zeyl-i Şekåik, s. 67-68; Pe çuy lu İbrâhim, Pe çe vi 
Ta ri hi (haz. Be kir Sıt kı Bay kal), An ka ra 1981, I, 
43-47; Hulvî, Le mezât-ı Hul viy ye (haz. Meh met 
Ser han Tay şi), İs tan bul 1993, s. 551-556; Ev li ya 

Çe le bi, Se ya hatnâme, I, 320, 335, 389; II, 243-
246; Si cill-i Osmânî, II, 135; Os man lı Mü el lif le-
ri, I, 116-117; Hü se yin Vassâf, Se fî ne-i Ev liyâ, 
İs tan bul 2006, III, 150-175, 181, 187; Sa det tin 

Nüz het Er gun, Türk Mûsikîsi An to lo ji si, İs tan bul 
1942-43, s. 393, 525, 582, 589, 642, 695, 696; 
D. Beh rens-Abo use if, “The Ta kiy yat Ib ra him al-
Kuls ha ni in Ca iro”, Mu qar nas, V, Lei den 1988, 
s. 43-60; Ali Öz türk, “Dinî-Ta sav vu fî Ede bi ya-
tı mız da Do lapnâme Tü rü ve Ah med Ha yâ lî’ nin 
‘To lab nâ me’ İsim li Kasîde si”, Ga zi Üni ver si te si 
Ço rum İlâ hi yat Fa kül te si Der gi si, II/3, Ço rum 
2003, s. 87-101; Ni hat Aza mat, “İb râ him Gül şe-
nî”, DİA, XXI, 301, 303.

ÿTürkân Al van

– —HAYDARÎ
ري ) ( ا

Fasîhuddîn (Fasîh) Ýbrâhîm
b. Sýbgatillâh b. Es‘ad el-Haydarî

el-Baðdâdî eþ-Þâfiî
(ö. 1300/1882)

Iraklý edip, fakih ve tarihçi.˜ ™

1235’te (1820) Bağ dat’ta doğ du. Kürt 

asıl lı olup bir çok âlim ye tiş ti ren Hay darî 

aile si ne men sup tur. Ne se bi nin Sa fevîler’e 

ve Hz. Hü se yin’e ka dar var dı ğı söy le nir 

(Mah mûd Şükrî el-Âlûsî, II, 534). Haydarî-

zâ de di ye de anı lır. Fasîhuddîn (Fasîh) laka-

bı nı ken di si ne de de si Es‘ad el-Hay darî 

ver miş tir. Bağ dat müf tü le rin den olan 

ba ba sı Sıb ga tul lah tah sil ama cıy la baş ka 

bel de le re git ti ğin den do kuz yıl bo yun ca 

eği ti miy le de de si il gi len di. Kü çük yaş lar da 

am ca sı Ubey dul lah el-Hay darî’nin ya nın da 

Hâ lid el-Bağdâdî’nin soh bet mec lis le ri ne 

ka tıl dı. De de sin den te mel dinî bil gi le ri öğ-

ren dik ten son ra Hâlid el-Bağdâdî’nin ha-

li fe le rin den Mu ham med Cedîd Efen di’nin 

eği ti mi ne ve ril di. Yi ne Hâlid el-Bağdâdî’nin 

ha li fe le rin den Ab dül gafûr el-Müşâhidî 

za ma nın da Hâlidî Dergâhı’na ka bul edil-

di ve kırk ya şı na ka dar bu ra da kal dı. İlim 

tah si li için yap tı ğı kı sa yol cu luk lar dı şın-

da dergâhta hep ilim le meş gul ol du. 
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II. Dün ya Sa va şı ön ce sin de as ker lik hiz-

me ti ne çağ rıl dıy sa da has ta lı ğı yü zün den 

as ke re alın ma dı ve Uy çi ka sa ba sı Halk 

Ko mi ser li ği Şu be Mü dür lü ğü’nde me mur 

ol du. Şu be mü dü rü nün, gö rev den uzak-

laş tı rı lan ba zı Sov yet kar şıt la rı nı hi ma ye 

et ti ği yo lun da ki suç la ma la rı na mâruz ka-

lın ca ha ya tın dan en di şe et ti ği için Ma re-

şal Vo ro şi lov’a bir tel graf çe ke rek as ke re 

git mek is te di ği hal de alın ma dı ğı nı bil dir-

di ve ge len olum lu ce vap üze ri ne 18 Ara-

lık 1939’da or du ya ka bul edil di. Teğ men 

rüt be siy le or du ya ka tı lan Bay mir za Ha yit, 

1940 yı lı nın yaz ay la rın da ko mu ta et ti ği 

tank bir li ğiy le Sov yet-Al man sı nı rı na ya-

kın Po lon ya’nın Byu las tok şeh ri ne git ti. 

Al man ya ve Sov yet ler Bir li ği ara sın da ki 

sa va şın baş la ma sın dan kı sa bir sü re son-

ra bir lik le ri ge ri çe ki lir ken ya ra lan dı ve 4 

Tem muz 1941’de Be yaz Rus ya’nın Slutsk 

şeh ri ya kın la rın da Al man lar’a esir düş tü. 

Al man esir kam pın da ön ce ya hu di sa nıl dı, 

an cak Türk ve müs lü man ol du ğu an la şı-

lın ca ölüm den kur tul du.

Tem mu zun son la rın da di ğer sa-

vaş esir le riy le bir lik te Slutsk şeh rin den 

Polonya’nın Çnes ta hov şeh ri ne nak le-

dildi. Bu sı ra da, 1917 Bol şe vik İh tilâli’nin 

ardından Av ru pa’ya ka ça rak bu ra da 

Sovyet kar şı tı çe şit li fa ali yet ler yü rü ten 

Rus, Ukra in, Tatar, Gür cü, Ka zak, Öz bek 

gi bi mil letlerin tem sil ci le ri nin Al man hü-

kü me ti ne sunduk la rı, esir as ker ler den 

Sov yet ler’e kar şı sa va şa cak gö nül lü bir-

lik ler oluş tu rul ma sı tek li fi ka bul edil di ve 

kamp lar dan gö nüllü top lan ma ya baş lan dı. 

İdil-Ural, Kı rım, Türkis tan, Kaf kas müs lü-

man lej yon la rı ile Er me ni, Gür cü, Kal muk, 

Rus ve Uk ray na lı lar’dan millî kur tu luş or-

du la rı ve lej yon lar oluş tu rul du. Bay mir za 

Ha yit de Tür kis tan Lej yo nu’na ka tıl ma ya 

ka rar ve rin ce ödül ola rak esir kam pı nın 

mut fa ğın da ça lış tı rıl dı. Al man hü kü me ti-

nin Tür kis tan lı esir ler le il gi len mek üze re 

görev len dir di ği Mus ta fa Ço kay ile ta nış tı. 

15 Mart 1941’de esir ha ya tı so na er di. 265 

ar ka da şıy la bir lik te Tür kis tan Lej yo nu’nun 

mer ke zi olan Var şo va ya kın la rın da ki Le gi-

o no vo şeh ri ne gön de ril di. Bay mir za Ha yit 

lej yon da ki Tür kis tan lı as ker le re Tür kis tan 

ta ri hi ders le ri ver di. Bu ders not la rı da-

ha son ra Tür kis tan’ın Kı sa Ta ri hi adıy-

la ki tap ola rak da ba sıl dı (Ber lin 1944). 
Bay mir za, tah sil için Ber lin’e yol la nan, 

Bu ha ra hü kü me ti nin Bol şe vik ler ta ra fın-

dan or ta dan kal dı rıl ma sı nın ar dın dan ge ri 

dön me yip Al man ya’da ya şa yan Taş kent li 

Ve li Kay yum Han’ın Ağus tos 1942’de Al-

man hü kü me ti nin des te ğiy le Ber lin’de 

kur du ğu Tür kis tan Millî Ko mi te si’nde 

– —HAYÝT, Baymirza
(1917-2006)

Türkistan tarihçisi.˜ ™

17 Ara lık 1917’de Öz be kis tan’da Ne-

mengân vilâye ti nin Uy çi ka za sı na bağ lı 

Yar kor gan kö yün de doğ du. İlk eği ti mi nin 

ar dın dan 1928’de Ne mengân vilâye ti Ta-

lim Ter bi ye Tek nik le ri Oku lu’na gön de ril-

di. Bu oku la de vam eder ken bir ta raf tan 

da ede bi ya ta me rak sar dı. Şe hir de ya-

şa yan ya da bu ra ya uğ ra yan Sü ley man 

Çol pan, Ga fur Gu lam, İl yas Sa li hov, Sa fi-

za de ve Re fik Mü min gi bi ya zar ve fi kir 

adam larıyla ta nış tı. Cedîdci ay dın la rın 

top lan dı ğı Çına ral tı Çay Evi’nde ede bi yat 

ve mûsi ki soh bet le ri ne ka tıl dı. Bu yıl lar-

da Bi zim Fi kir ad lı bir du var ga ze te si 

neşret ti. An nesinin am ca sı, Tür kis tan 

Muh tar Cumhuriyeti’nin Maa rif Nâzı rı 

Sa id Nâsır Han Töre ve Da ğıs tan lı öğ ret-

me ni İl yas Sa li hov onun ye tiş me sin de ve 

millî duy gu la rı nın uyanma sın da et ki li ol-

du. Nemengân’daki oku lu ta mam la dık tan 

son ra 1933’te bir müddet An di can Su la-

ma Oku lu ve Ho kand Tıp Fakül te si’nde 

öğ re nim gör düy se de bun dan mem nun 

kal ma ya rak 1934’te Taş kent Üni ver si te-

si Ta rih Fa kül te si’ne kay dol du. Bu ra da 

okur ken Sta lin dö ne mi nin ağır bas kı la rıy la 

kar şı laş tı, sı nıf ar ka daş la rı ve öğ ret men-

le rin den ba zı la rı halk düş ma nı, dev rim 

kar şı tı ola rak suç la nıp ce za lan dı rıl dı; ağa-

bey le rin den iki si Bas ma cı ta raf ta rı ol duk-

la rı ge rek çe siy le Bol şe vik ler ta ra fın dan 

fe ci şe kil de öl dü rül dü. Bu du rum onun 

Sov yet re ji mi kar şı sın da ki tav rı nı be lir le di. 

Tür kis tan ta ri hi ni yok sa yan an la yı şa kar şı 

ken di ni ye tiş tir me ye ça lış tı.

Sta lin te rö rü bü tün Sov yet ler Bir li ği’nde 

gö rül dü ğü gi bi Öz be kis tan’da da bir çok 

oku lun öğ ret men siz kal ma sı na yol aç tı ğın-

dan yük sek okul lar da tah sil gö ren öğ ren-

ci ler üç ay lık te mel eği tim den son ra öğ ret-

men ola rak gö rev len di ri lin ce Bay mir za da 

Taş kent’te Nizâmî Eği tim Ens ti tü sü’nde ki 

üç ay lık te mel eği ti min ar dın dan 1937’de 

ön ce To ro kur gon ka sa ba sı na, da ha son ra 

Ca ma coy ve Kay ram köy le ri ne öğ ret men 

ta yin edil di. Okul la rın fi zikî şart la rı nın kö-

tü lü ğü ve öğ ren ci yok lu ğu do la yı sıy la sık 

sık yer de ğiş tir mek zo run da kal dı. Bü tün 

ha ya tı bo yun ca ıs tı rap du ya ca ğı ro ma tiz-

ma has ta lı ğı na da bu sı ra da ya ka lan dı. 

1938’de Uy çi Bo yun ka sa ba sı na ön ce öğ-

ret men, ar dın dan maa rif mü dü rü ola rak 

ta yin edil di ve 23 Ara lık 1939’a ka dar bu 

ka sa ba da gö rev yap tı. Bu sı ra da 30 Ekim 

1939’da Taş kent Üni ver si te si Ta rih Fa kül-

te si’nden me zun ol du.

Ktp., Ali Emîrî Efen di, Arabî, nr. 1742, vr. 
6-47 [mü el lif hat tı]); Şer¼u Dîvâni Ebî 

Tem mâm; Şer¼u Dîvâni Ebi’l-£Alâß 

el-Ma£ar rî (Nef¼u’r-rend fî şer¼i Saš ¹ı’z-
zend); Şer ¼u’l-Ma šå mâ ti’¹-¹ay fiy ye; 

Şer ¼u’l-Ma šå mât li’l-¥arîrî; U½û lü’l-

Åayl ve’l-ibil ve’l-£alâmâtü’l-cey yi de 

ve’r-re diy ye fîhimâ. Bun la rın ya nın da 

Şeb râ vî’ nin £Un vâ nü’l-be yân ve büs tâ-

nü’l-e× hân ve mec mû£u ne ½âßi¼ fi’l-¼i-

kem ad lı ese ri ni tas hih ede rek neşret miş-

tir (İs tan bul, ts. [Mat baa-i Âmi re]; eser le-
ri nin tam lis te si için bk. es-Sil si le tü’l-¥ay-
da riy ye, s. 159-165).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Hay darî, £Unvânü’l-mecd fî beyâni a¼ vâ li 

Ba³dâd ve’l-Ba½ra ve Necd, Lon don 1419/1998, 
s. 124-151; a.mlf., es-Sil si le tü’l-¥ay da riy ye (nşr. 
Ma‘n Hamdân Ali, e×-¬eÅâßir, sy. 6-7  için de), Ka hi re 
1422/2001, s. 137-198; Serkîs, Mu£cem, I, 18; II, 
807; Î²â¼u’l-meknûn, I, 92; III, 488; IV, 66, 128, 
195, 200, 260, 290, 431, 536, 680; Zi riklî, el-A£lâm, 
I, 44; He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 42-43; Kehhâle, Mu£ce-
mü’l-müßel lifîn, I, 40; Ab bas el-Azzâvî, £Aşâßirü’l-
£Irâš, Bağ dad 1365/1946 ^ Kum 1411/1990, I, 
13; a.mlf., TârîÅu £il mi’l-fe lek fi’l-£Irâš, Bağ dad 
1378/1958, s. 272-274; a.mlf., TârîÅu’l-ede bi’l-
£Arabî fi’l-£Irâš, Bağ dad 1382/1962, II, 58-59; K. 

Avvâd, Mu£ce mü’l-müß el lifîne’l-£Irâšıyyîn, Bağ-
dad 1969, I, 51; Ha lîl Mer dem Bek, A£yânü’l-šar-
ni’¦-¦âli¦ £aşer fi’l-fikr ve’s-siyâse ve’l-ic timâ£ 
(nşr. Adnân Mer dem Bek), Bey rut 1977, s. 248; 
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