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1981’de baş kan lı ğı nı üst len di. Şer kå vî’ye 
1974’te ede bi yat da lın da dev let tak dir 
ödü lü, 1975’te bi rin ci de re ce den ilim ve sa nat ma dal ya sı ile sa nat al tın ma dal ya sı ve ril di. Şer kå vî, doğ du ğu gü ne denk ge-
len 10 Ka sım 1987’de Ka hi re’de ve fat et ti. İz zet, Ah med, Şe rîf ve Ey men ad la rın da dört oğ lu var dır.Üni ver si te de ki öğ ren ci lik yıl la rın dan iti-ba ren kar deş le riy le bir lik te İn gi liz iş ga li ne kar şı baş kal dı ran hal kın saf la rın da fii len mü ca de le eden Şer kå vî ka le miy le de mü-ca de le si ni sür dür müş, ya zı iş le ri mü dü rü ol du ğu e¹-ªalî£a der gi sin den (19431946) baş la ya rak bir çok der gi ve ga ze te de bu ko nu da ya zı lar yaz mış, sol cu lu ğu ve sos-ya list akı mın il ke le ri ni sa vun muş, hap se gir miş, yok sul lar dan ve za yıf lar dan ya na ol ma yan hiç bir dev ri min ba şa rı ka za na-ma ya ca ğı nı söy le miş, ken di si si yasî bir gö-rev al ma mak la bir lik te Ce mal Ab dünnâsır 
ile En ver Se dat si ya se ti nin ön de ge len des tek çi le ri ara sın da yer al mış tır. Ede-bî ha ya tı na 1936’da he nüz li se öğ ren ci si 
iken Rûzel-Yûsuf der gi sin de ya yım la dı ğı şi ir le baş la yan Şer kå vî, 1938’de Lo uis Ara-gon’un “Les ye ux d’El sa” ad lı Fran sız ca şi iri ni “£Uyû nü İlzâ” adıy la ter cü me et miş ve şi iri ni üni ver si te me zun la rı nın çı kar dı ğı 
Râbı¹atü’ş-şebâb der gi sin de neş ret miş-tir. Bu nu va tan ve in san sev gi si ni te ren-nüm eden di ğer şi ir le ri iz le miş tir. Ser best şi ir tar zın da ka le me al dı ğı ti yat ro eser le ri dı şın da ki li rik şi ir le rin de gur bet, yal nız-lık, mah ru mi yet, hür ri yet öz le mi, sev gi-hü zün, ta bi at la kay naş ma, te dir gin lik ve çe liş ki gi bi un sur la rın yer al dı ğı gö rü lür. Şi ir le rin de tek rar ve iro ni ya nın da kül tür se vi ye si dü şük olan hal ka yö ne lik bir üs-lûpla yaz dı ğı eser ler de ro man tik yak la şım bas kın dır. Şer kå vî, Arap şi iri nin bi çim ve içe rik ba kı mın dan mo dern leş ti ril me si ni sa vun muş tur.1943-1956 ara sın da yaz dı ğı kı sa hi kâ ye-le ri der gi ve ga ze te ler de ya yım lan mış, bu hi kâ ye ler iki ko lek si yon ha lin de top lan mış, da ha son ra ta ma mı bir ara ya ge ti ril miş-
tir. 1950’li ve 1960’lı yıl lar da ka le me al dı ğı ro man la rın or tak ya nı olay la rın köy de geç-me si, yer yer halk di li kul la nıl mış ol ma sı, onur lu bir ha yat ya şan ma sı, hür ri yet ve sos yal ada le tin ger çek leş ti ril me si, hal kın ya ra rı na top lum sal de ği şi min za ru re ti gibi hu sus lar dır. Özel lik le el-Ar² ad lı ese ri Mı-sır köy le ri ne rea list ba kış çı ğı rı nı açan ilk ro man ka bul edil miş tir (KemâlM.Ali,s.
93). Ti yat ro, dram ve ope ra tü rü eser le-rin de İs lâm ta ri hi nin olay la rın dan esin-len miş, bun lar da in sanî so run lar, sö mür-geci ler ve sö mür ge ci lik, zu lüm ve za lim ler

Emîn gi bi meş hur ho ca la rın ders le ri ne ve kon fe rans la rı na ka tıl dı, es ki ve ye ni Arap ede bi ya tı na da ir ge niş bir kültür edin di.
1943 yı lın da Hu kuk Fa kül te si’nden me-zun olun ca iki yıl avu kat lık yap tı, daha son ra Eği tim Ba kan lı ğı’nda tah ki kat mü-fet tiş li ği ne ta yin edil di. Bir yan dan da ede bi yat la il gi li araş tır ma la rı nı sür dür dü. Tâhâ Hü se yin, Ab bas Mahmûd el-Akkåd, İb râ him Ab dül kå dir Mâzinî, Mu ham med Avad, Mu ham med Hü se yin Hey kel, Tevfîk el-Hakîm gi bi dö ne mi nin ede bi yat oto ri-te le ri va sı ta sıy la Arap ede bi ya tı dı şın da Fran sız, İn gi liz, Al man ve Yu nan edebiyat-la rı ala nın da da bil gi edin me ye ça lış tı (Ke

mâlM.Ali,s.46). Özel lik le hem şeh ri si olan ya zar Sa‘d Mekkâvî’den çok et ki len di. An-ton Pav lo viç Çe hov, Mak sim Gor ki, Vi la di-mir Vla di mi ro viç Ma ya kovs ki gi bi ün lü Rus ya zar ve şa ir le ri ni onun sa ye sin de ta nı dı 
(a.g.e.,s.51). Eği tim Ba kan lı ğı’ndan izin li ola rak bir yıl lı ğı na (19501951) git ti ği Pa-ris’te ede bi yat, fi kir ve sa nat ha re ket le ri-ni iz le me imkânı bul du. 1956’da Eği tim Ba kan lı ğı’nda ki gö re vin den ay rı lıp ken-di ni ede bi yat ça lış ma la rı na ver di, ay rı ca çı ka rıl ma sı na yar dım cı ol du ğu eş-Şa£b,
el-Cumhûriyye,el-Mı½rî,el-Fecrü’l-
cedîd,et-Te¹avvür,el-øad gi bi der gi ve ga ze te le rin ya zı iş le rin de gö rev al dı. Ar dın dan Rûzel-Yûsuf der gi si ya zı işle ri mü dür lü ğü ve 1971-1977 ara sın da idare mec li si baş kan lı ğı yap tı, da ha son ra el-

Eh râm ga ze te sin de ya zar lı ğa baş la dı. Ya zı la rın da ede bi ya tın, ça ğın an la yı şı na uy gun bi çim de Arap mil le ti ve top lu mu-nun so run la rı na ce vap ve re cek şe kil de ye ni leş ti ril me si ge re ği ni sa vun du. Ay rı ca ba zı önem li resmî gö rev ler de üst len di. 
1975’te İn san Hak la rı Der ne ği baş ka nı, 
1976’da Rad yo-Te le viz yon Bir li ği ve ardın-dan Mı sır Ede bi yat çı lar Der ne ği, Pen Ku-lüp, Hi kâ ye Ku lü bü üye si ol du. 1977’de Sa nat, Ede bi yat ve Sos yal Bi lim ler Yük-sek Kon se yi ge nel sek re ter li ği ne ge ti ril-di, Ba sın Yük sek Kon se yi ve Şûrâ Kon se yi üye lik le ri ne se çil di. 1978’de Af ri ka-As ya Da ya nış ma Ör gü tü ge nel sek re ter li ği ni ve 

ÞERÝF MEHMED EFENDÝ

ya pıl mıştır (bk.bibl.). 6.Tahmîs-iKasî-
de-iBürde. Kâ ti bî Hâfız Sey yid Hü se yin b. Sey yid Ali el-Amâ sî’ nin 1631 yı lı ci va-rın da ter tip et ti ği Æa½îdetü’l-Bürde’nin iki tah mî si ni, bir Fars ça ve beş Türk çe ter cü me si ni içe ren bir mec mu anın için de yer al mak ta dır. Bu mec mu anın on ci va-rın da nüs ha sı tes bit edil miş tir (meselâbk.
SüleymaniyeKtp.,Fâtih,nr.3715). 7. Na-

k¢bü’l-eşrâfDefteri. Mü el li fin nakîbü leş-raf lık gö re vin de bu lun du ğu dö nem de Os-man lı top lu mun da ki sey yid le ri ka yıt al tı na al mak için tut tu ğu, İs tan bul Müf tü lü ğü Şer‘iy ye Si cil le ri Ar şi vi’nde bu lu nan def ter 1625-1630 yıl la rı ara sı nı içe rir.
BİBLİYOGRAFYA:

Şerîf Mu ham med Efen di’nin Me nâ kıbu’l-Ev-
li yâ’ sı: İn ce le me-Me tin-İn deks (haz.SedaUysal,
yükseklisanstezi,2011),KaradenizTeknikÜni-
versitesiSosyalBilimlerEnstitüsü,hazırlayanın
girişi,s.13-24;Şerîf Meh med’in Men sur Fer ruh 
u Hümâ Hi kâ ye si: İn ce le me-Me tin (76 b-154 b) 
(haz.ZeynepNamoğlu,yükseklisanstezi,2013),
YıldızTeknikÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitü-
sü,hazırlayanıngirişi,s.2-5;Kı na lızâde, Tez ki re, 
I,172;Atâî, Zeyl-i Şe kå ik, s.77-78,742-744;
Keş fü’¾-¾u nûn, II,1665;Ah med Na zîf Efen di, Ri-
yâ zü’n-nü kabâ, SüleymaniyeKtp.,HacıMahmud
Efendi,nr.4590,vr.8a;Meh med Sü rey yâ, Si cilli 

Os ma nî (haz.NuriAkbayar,s.nşr.SeyitAliKah
raman),İstanbul1996,II,546;Ba hat tin Ya man, 
Os man lı Re sim Sa na tın da Kı ya met Ala met le ri: 
Ter cü me-i Cif rü’l-Câmi’ ve Tas vir li Nüs ha la rı 
(doktoratezi,2002),HacettepeÜniversitesiSos-
yalBilimlerEnstitüsü;Re şat Ön gö ren, Ta rih te Bir 
Ay dın Ta ri ka tı: Zey nî ler, İstanbul2003,s.121;Sa dık Ya zar, Eğir dir li Mü nev ver Bir Ai lenin Hikâ-
ye si: Şerîf Meh med’in Me nâ kıb-ı Şeyh Bur hâ-
ned dîn’i, İstanbul2012;Ne şet Kö se oğ lu, “Eğridir-
liŞairŞerifiveBabasıileOğlu”, Ün, I/7,Isparta
1943,s.104-105;Kå mû sü’l-a‘lâm, IV,2856.
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Abdurrahmân Ahmed eþ-Þerkåvî
(1920-1987)

Hikâye,romanvetiyatroyazarý,þair,
hürriyetiçinverdiðimücadeleyletanýnan

Mýsýrlýyazar.
˜ ™

10 Ka sım 1920’de Mı sır’ın Menûfi ye vi-lâ ye ti ne bağ lı Şi bînülkevm’in mer ke zi olan De lâ tûn kö yün de doğ du. Kur’an’ı ez ber-le di, il ko ku lun ar dın dan Ka hi re’de bü yük kar deş le riy le bir lik te li se yi bi tirdi. Bu ara-da oku du ğu halk hi kâ ye le ri ve ede bî eser-ler den et ki len di. Ba ba sı nın isteği üze ri ne 
1939’da Ka hi re’de ki I. Fuâd Üniver si te si Hu kuk Fa kül te si’ne gir di. Aynı zaman da Ede bi yat Fa kül te si’ne de vam ede rek Tâhâ Hü se yin, Mus ta fa Abdürrâzık ve Ah med 
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ÞERK…VÎ ÝKBÂL, Ahmed b. Abbas

Ro bert B. Camp bell), Bey rut 1996, II, 775-777; 

M. Hayr Ra ma zan Yû suf, Tek mi le tü Mu£cemi’l
müßel lifîn, Bey rut 1418/1997, s. 279-281; a.mlf., 
Te tim me tü’lA£lâm, Bey rut 1418/1998, I, 277-

279; Ah med el-Alâ vi ne, ¬ey lü’lA£lâm, Cidd e 

1418/1998, s. 116; Ni zâr Abâ za – M. Ri yâz el-
Mâ lih, İtmâmü’l-A£lâm, Bey rut 1999, s. 148; 

Ha lîl Ah med Ha lîl, Mev sû£a tü a£lâ mi’lmüb di£în 
fi’l-šar ni’l-£işrîn, Bey rut 2001, I, 609-613; Na gu ib 
Ba la di, “No ti ces et ex tra its: La Ter re (al-ArŠ) de 
‘Abd el-Ra¼man el-Shar qa wi”, MI DEO, II (1955), 

s. 307-310; J. Jo mi er, “A tra vers le mon de des 
ro mans Egy pti ens: No tes et in ter vi ew”, a.e., VII 

(1962-63), s. 127-130; M. Ah med Atıy ye, “Fi’l-
mu¼teve’¦-¦evrîli-edebi’ş-Şeršåvî”, elMe cel le, 
sy. 163 (1970), s. 48-61; a.mlf., “Æırâßecedîde
li-rivâyešadîmeel-Ar²helhiyerivâye¦evriyye”, 
e¦¡e šå fe tü’l£Ara biy ye, II/5, Ka hi re 1975, s. 39-

43; Fev zî An tîl, “£Abdurra¼mâneş-Şeršåvîve’l-
mes ra ¼u’l-ce dîd”, a.e., I/5 (1974), s. 19-38; Fet hî 
el-Ebyârî, “eş-Şeršåvîfennânenvemüfekkiren
İslâmiyyen”, a.e., II/17 (1975), s. 73-75; Recâ’ en-Nak kåş, “£Abdurra¼mâneş-Şeršåvîveedebü-
hü’r-rivâßî”, elHi lâl (Kasım1972), s. 96-105; Ab-
dül mün‘im Te lî me, “eş-Şeršåvî:Türâ¦ü’l-fenni’l-
müteceddid”, e¹ªa lî£a, XI/2, Ka hi re 1975, s. 161-

163; Emî ne Re şîd, “Rivâyetü’l-Ar²”, Fu ½ûl, IV/5, 

Ka hi re 1985, s. 203-210; Ha bîb ed-Dâim, “el-Ar²
ve Zey neb”, a.e., VI/6 (1986), s. 155-166; Fâ ruk Hur şîd, “£Abdurra¼mâneş-Şeršåvî”, a.e. (Aralık
1987), s. 78-85; Înâs Mem dûh Tâhâ, “Øûretü’l-
šaryefi’r-rivâyeti’l-£Arabiyye”, elMüstašbe lü’l
£Arabî, sy. 48, Bey rut 1983, s. 50-65; M. Sabrî 
Sey yid, “Arşîfü’l-Æı½½a:£Abdurra¼mâneş-Şeršå-
vî”, el-Æı½½a, sy. 42, Ka hi re 1984, s. 127-130; Mu ham med el-Fık¢, “Mü×ekkirâtfîrivâyeti’l-Ar²
li’ş-Şeršåvî”, en-Neş re tü’t-ter be viy ye (Ekim
1987), s. 5-15; M. Sey yid en-Nes sâc, “¡ümme
ra¼ale’l-fellâ¼ ½â¼ibü’l-Ar²”, elHi lâl, Aralık
1987, s. 86-97; Suâd İd rîs Nü bîğ, “eş-Şeršåvî,
£Abdurra¼mân”, Mv.AU, XIV, 354-360.

ÿİsmailDurmuş
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(1927-2002)

Faslý edip ve þair.
˜ ™

Fas’ın Me ra keş şeh rin de doğ du. Ba ba ta ra fın dan so yu nun, Şer kåviy ye Zâvi ye-
si’ nin ku ru cu su Ebû Ubey dul lah Mu ham-med eş-Şark¢ (ö. 1010/1601) yo luy la Hz. Ömer’e ulaş tı ğı söy le nir. Şer kå vî, Kur’ân-ı Ke rîm’i ez ber le dik ten son ra Bûhar be Med re se si’ne gir di ve Sebî‘ la ka bıy la ta nı-nan Saîd el-Meslûhî’den Kur’an kı ra ati ni tek rar la dı. Ay rı ca el-Mürşidü’l-mu£în,
el-Âcurrûmiyye,Na¾mü’l-Cümel,Lâ-
miyyetü’l-ef£âl,eş-Şâfiye,el-Elfiyye,
Mušaddimetüİbni’l-Cezerî  vb. ki tap-la rı ez ber le di. Kur’an’da ve si yer me tin le-rin de ge çen garîb la fız la rı şi ir le açık la yan Mes lû hî’ nin et ki siy le dil ala nı na yö nel di. Da ha son ra İhmâd es-Sûsî’nin mek te bi ne 

(Kahire1982,1406/1985). Eser de, Ah-med Urâ bî Pa şa’nın İn gi liz iş ga li ne baş kal dı rı sın dan esin le ne rek Mı sır hal kı nın sö mür ge ci li ğe ve fe oda li te ye kar şı çı kı şı övül mek te dir (İng.çeviri:ThorayaMah
diAllam,Ora bi Lea der of the Fel lå h¢n: A 

verse Trans la ti on,Cairo1989).

Ro man: el-Ar¾ (Kahire 1953, 1954,
1404/1985),ÆulûbÅâliye(Kahire1955,
1957, 1984),eş-Şevâri£u’l-Åalfiyye(Ka-

hire1957,1958,1970,1986),el-Fellâ¼
(Kahire1967,1968),e½-Øa£âlîk. Hi kâ ye: 

Ar²ü’l-ma£reke(Kahire1952,müellifin
19491952yıllarındakalemealdığıyirmi
hikâyeyiiçerir);A¼lâm½a³¢re(Kahire
1953,1954,ilkhikâyeninadıylabilinenbu
koleksiyonuntamamıelA£mâlü’lkâmile 

li-müßel lefâti £Ab dir ra¼ mân eş-Şer šå vîadlı
eserdetoplanmıştır,Kahire1978;hikâye
lerdeMısırtarihindenhareketleMısırhal
kınınMemlükveTürkyönetimine,Fransız
veİngilizişgalinekarşıverdiklerimücade
leleranlatılır). Şiir: Şer kå vî’ nin liri k şi ir le ri iki di van da top lan mış tır: Æa½îde/Risâle
minebinMı½riyyinile’r-reßîsTrumân
veša½âßiduÅrâ(Kahire1953,1957,1986;
çoğu19451948arasındayazılmış,onaltı
sındaromantiküslûbunhâkimolduğuyir
midokuzkasideyiihtivaeder);Tim¦âlü’l-
¼urriyyeveša½âßiduÅrâ(Kahire1988;
içerdiğiyirmisekizkasidegenelde1939
1945yıllarındakalemealınmıştırvebuka
sidelerinçoğundaromantizmhâkimdir).

Diğer Eserleri: Bândûnc ve’s-selâ-
mü’l-£âlemî(Kahire1956;Endonezya’ya
bağlıJavaadasınınBandung[Bandoeng]
şehrinde1955’te,yirmidokuzülkeninkatı
lımıyladüzenlenen,kapsamlıişbirliği,az
gelişmişülkelereyardım,ırkçılıkvesömür
geciliğinreddedilmesi,İsrail’ekarşıArap
devletlerinindesteklenmesigibikararların
alındığıkonferanslailgilidir),Æırâßefi’l-
fikri’l-İslâmî(Beyrut1972),RisâleilâaÅî
(Kahire1965),Risâleilâşehîd(Kahire,
ts.[eşŞeriketü’lArabiyye]). Şer kå vî’ nin ha ya tı, eser le ri, el-Ar² ad lı ro ma nı, fi kir-le ri et ra fın da bir çok ki tap ve ma ka le ya-zıl mış tır: Ab dül muh sin Tâhâ Bedr, er-Ri-
vâßîve’l-ar²(Kahire1971); Mu ham med Beşûş, el-Bîßetü’r-rîfiyyevemeşâkilü’l-
fellâ¼ı’l-Mı½rîfîâ¦ârî£Abdirra¼mân
eş-Şeršåvi’r-rivâßiyye:el-Ar²,Æulûb
Åâliye,el-Fellâ¼(Tunus1974); Mus ta fa 
Ab dül ga nî, eş-Şeršåvîmütemerriden
(Kahire1987); Muhamme d Be de vî, el-Ar² 

ve’½-½adâ(Sûse/Tunus1997).
BİBLİYOGRAFYA:Kemâl M. Ali, £Ab dur ra¼ mân eş-Şer šå vî: el-

Fel lâ ¼u’¦¦âßir, Ka hi re 1990, s. 46, 51, 80, 86, 

93; A£lâ mü’l-ede bi’l-£Ara biy yi’l-mu£â½ır (haz.

ele alın mış tır. Şer kå vî, Arap ti yat ro su nun mo dern leş ti ril me si çağ rı sın da da bu lun-muş tur. Ha ya tı nın son yıl la rın da yaz dı ğı İs lâm bü yük le ri ne iliş kin bi yog ra fik eser-ler de bun la rın de ha la rı na, ör nek ve ide al ni te lik le ri ne, ölüm süz in sanî de ğer le ri ne vur gu yap mış, İs lâm için ver dik le ri mü ca-de le ler çer çe ve sin de çağ daş yak la şım lar or ta ya koy muş tur. Bu tür eser le rin de yer alan mo dern dü şün ce ve yak la şım la rı se-be biy le eleş ti ril miş tir.
Eserleri.Biyografi. 1.Mu¼ammed:Re-

sûlü’l-¼ürriyye(Kahire1381/1962,1385/
1965, 1387/1967, 1392/1972, 1398/1978). Hz. Pey gam ber’in risâle tiy le il gili çağda ş yak la şım la rın or ta ya kon du ğu ese ri Ah-
med el-Alâvi ne ha ta lar ve mugalatalar ya nın da Kur’an hak kın da şüp he ye düşü-rü cü fi kir ler içer mek le eleş tir miştir (¬ey

lü’lA£lâm, s. 116). 2.£Alî(b. Ebî ªâ lib) 

İmâmü’l-müttaš¢n (III, Kahire 1984
1985).el-Ehrâm ga ze te sin de tefri ka edil-miş ma ka le ler di zi sin den der le me dir. 3. 
Eßimmetü’l-fıšhi’t-tis£a(III,Kahire1406/
1985, 1407/1987). Zeyd b. Ali Zey nelâbidîn, Ca‘fer es-Sâdık, Ebû Hanîfe, Mâ lik b. Enes, Leys b. Sa‘d, Şâ fiî, Ah med b. Han bel, İbn Hazm ve İbn Ab düs se lâm es-Sü le mî’ nin fıkhî gö rüş le riy le bi yog ra fi le ri ni içer mek-
te dir. 4.e½-Øıddîš:Evvelü’l-Åulefâß(Ka-

hire1407/1987). 5.el-Fârûš:£Ömerb.el-
ƒa¹¹âb(Kahire1407/1987). 6.£Ömerb.
£Abdil£azîzÅâmisü’l-Åulefâßi’r-râşidîn
(Kahire1407/1987). 7.İbnTeymiyye:el-
Faš¢hü’l-mu£a××eb(Kahire1408/1988,
1410/1990).

Ti yat ro. Mü el lif ti yat ro la rın da İs lâm ül-ke le ri nin mâruz kal dı ğı sö mür ge ci li ği ve zu lüm le ri an lat mış, yer yer Kur’an, ha dis, şi ir ve me sel ler den ik ti bas la ra yer ver miş-
tir. 1.MeßsâtcemîleevmeßsâtCezâßi-
riyye(Kahire1958,1962). Ce za yir hal kı nın sö mür ge ci le re kar şı ver di ği mü ca de le nin öv gü sü ne da ir dir. 2.el-Fetâmehrân(Ka-

hire1965,1966). Eser de Mem lük ler dö ne-min de ay dın ke sim le yö ne ti ci ler ara sın da ki iliş ki ler an la tıl mak ta dır. 3.Va¹anî£Akkâ
(Kahire1967,1969,1970). Bu eser de de Fi lis tin so ru nu ele alın mış tır. 4.Tim¦âlü’l-
¼ürriyye(Kahire1967). 5.¡eßru’llåh(Ka-

hire1969,1970,1988). “el-¥u seyn ¦âßiren” ve “el-¥u seyn şe hîden” baş lık la rıy la iki bö lüm den olu şan eser de Hz. Hü se yin’in ger çe ği üs tün kıl ma uğ run da yap tı ğı ci-had ve fe da kâr lık di le ge ti ril mek te dir. 6. 
¡ülâ¦iyyetü’n-nesri’l-a¼mer (Kahire
1975). “en-Nesr ve’l-³ır bân”, “en-Nesr ve 
šal bü’l-esed”, “en-Nes rü’l-a¼ mer Sa lâ ¼ud-dîn el-Ey yû bî” ad lı üç bö lüm den mey da na 
gel mek tedir. 7.£Urâbîza£îmü’l-fellâ¼în


