
lüsüyle, güçlü üzerinde bulunan buselik 
beşlisinin dizi halinde uzatılmasıyla sağ
lanır. Ancak bu sırada bayatideki gibi ne
vada hicaz, çargahta nikriz çeşnileri pek 
yapılmaz , bu da makamı bayatiden ayı
ran bir özelliktir. 

Basit ısfahan makamının karakteristik 
tarafları, seyir esnasında segah ve acem 
perdeleri arasında fazlaca gezinilmesi ve 
segah perdesin de, uşşak ve bayati ma
kamlarından daha fazla asma kalışlar ya
pılmasıdır. Böylece makamın en önemli 
asma karar perdesinin segah olduğu or
taya çıkar. Bu ise makama tasawufi ve 
lirik karakterli bir nitelik kazandıran 
önemli bir özelliktir. 

Yerinde ussak-bayati. 
basit ı sfahan makamı dizisi 

Yerinde Nevada Muhayyerde 
ussak dörtlüsü büselik besiisi kürdi dörtlüsü 
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Nevada büselik dizisi 

Birleşik Isfahan Makamı. Dizisi , basit 
ısfahan makamı dizisine zaman zaman 
dügahta bir rast dörtlüsü eklenmesinden 
meydana gelir. 

Yerinde basit ısfa han 
ussak -bavati makamı dizisi 

Yerinde Nevada 
ussak dörtlüsü büselik besiisi 

Dügahta 
rast dörtlüsü 
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N ota yazımında donanımına uşşak-ba
yatl- basit ısfahan dizilerinde olduğu gibi 
sadece si için ko ma bemolü (segah) yazılır, 

gerekli değişiklikle r eser içerisinde göste
rilir. Makamın yedeni rast, durağ ı dügah, 
güçlüsü neva olup bu perde üzerinde bu
selik çeşnisiyle yarım karar yapılır. 

Birleşik ısfahan makamının en önemli 
asma karar perdesi basit ısfahanda oldu
ğu gibi segah perdesidir. Seyir sırasında 
sık sık basit ısfahan dizisine geçileceğin
den segah ve acem perdeleri arasında 
çokça gezinilecek ve segahta fazlaca as
ma kararlar yapılacaktır. Ayrıca zaman 
zaman dügah perdesindeki rast dörtlü
sü de seyre karışacak ve nazari olarak dü
gah perdesinde rastlı asma kararlar ya
pılacaktır. Ancak dügahtaki rast beşlisi
nin pratik kullanımı. dügah perdesinde 
kalıştan ziyade bu dörtlünün seslerinin 

daha çok re. do#, si , do#, re. do#, re tar
zında bir nağme sıralanış ı şeklindedir. 

Diğer asma kararlar ise çargahta çar
gahlı ve rast perdesinde rastlı kalışiard ır. 
Bu makamın oluşmasında önemli bir ye
ri olan dügahtaki rast dizisiyle hiçbir za
man karar verilmez, tam karara yine ba
sit ısfahan dizisiyle gidilir. Birleşik ısfahan 
makamının genişlemesi tiz taraftan ve 
aynen basit ısfahan makamının genişle
mesi gibidir. 

Nevada büselik dizisi 

Yerinde Nevada Muhawerde 
ussak dörtlüsü büselik bestisi kürdi dörtlüsü 

Yerinde basit ı s fa han - bayati dizisi 

inici-çıkıcı olarak kullanılan birleşik ıs
fahan makamının seyrine ya basit ısfahan 
dizisi veya dügah perdesindeki rast dört
lüsüyle güçlü civarından başlanır. Zaman 
zaman dügah perdesinde rast dörtlüsü 
gösterilerek basit ısfahan dizisinde gezi
nilir. Bir başka deyişle basit ve birleşik ıs
fahan dizilerinde birbirine sık sık geçkiler 
yapacak şekilde dolaşılarak neva perde
sinde buselikçeşnisiyle makamın yarım 
kararı yapılır (bu makamdaki eserl erd e 
s ıkça rastlanan nevada rast beş ii s i sadece 
n eva makamına bir geçkiden ibarettir) . Yi
ne karışık gezinilerek diğer asma kararlar 
ve gerekiyorsa genişlemiş bölge de gös
terildikten sonra, mutlaka basit ısfahan 
dizisiyle dügah perdesinde uşşak çeşnili 
tam karar yapılır. 

Buhurlzade Mustafa ltrl Efendi'nin zen
cir usulünde, "Gel ey nesim-i sabahatt-ı 
yardan ne haber"; Zaharya'nın ağır çen
ber usulünde, "Leyle-i zülfü n dil-i şeyda 
(mecnOn) olur dlvanesi" mısralarıyla baş
layan besteleri; ltrl Efendi 'nin (baz ı kay
naklarda Hamamizade İ sma il Dede Efen
di). "Ya Rab kime feryad edeyim yarin 
elinden" mısraıyla başlayan ağır semaisi; 
Suphi Ziya Özbekkan ' ın , "Ol nahl-i çemen 
serv-i hıraman olacaktır" mısraıyla başla-
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yan yürü k semaisi bu makamın en güzel 
örneklerindendir. Şarkı formundaki bir
çok eser arasında Üdl Nevres Bey'in ağ ır 
aksak usulünde, "Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i 
perlşanındadır" ; Hacı Arif Bey'in müsem

men usul ünde, "Düşme ey aşık hayale 
yağma yok" ve mürekkep nlm safyan usu
l ünde, "Canda haysiyyet mi var sevda-yı 
canan olmasa" mısraıyla başlayan şarkı
ları ile, "Fesleğen ektim gül bitti" mısra

ıyla başlayan türkü örnek olarak verilebi
lir. Ayrıca dini musiki eserleri arasında Ze
kai Dede'nin safyan usul ünde, "Sakın dün
yaya aldanma"; Ali Rıza Şengel'in düyek 
usulünde, "Ya kerim Allah bize kıl mağfi
ret" mısralarıyla başlayan ilahileri bu ma
kamda bestelenmiş seçkin eserler arasın
da yer alır. 
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Orta Asya'da bir göl 
L ve içinde bulunduğu coğrafi bölge. _j 

Kırgızistan'ın kuzey kesiminde Küngey 
Ala, Terskey Ala , Kızıl-Ompul ve İçke Tas
ma dağlarının arasında deniz seviyesin
den 1609 m . yükseklikte yer alır; yüzölçü
mü 6202 km2 , uzunluğu yaklaşık 185, ge
nişliği 60 km. ve en derin yeri 702 met
redir. Göle !sık Göl ( l ssık Köl) denilmesinin 
sebebi suyunun ılık olmasıdır; milattan 
önce ll. yüzyıl Çin kaynaklarında da Je- hai 
( sı cak deniz) ad ıyla zikredildiği görülür. 
Kelime İs lam kaynaklarında İskuk. İ sku l, 
İsig-kul, İskul, İsi-kul şekillerinde geçer. 
Unkovskiy, 1722'de yaptığı haritada bu-

Dliyek 

' 
4 ~ ' r g UJ w ı~ g n &u rı ~ u w QQ± CIJil 

ısfahan makam ı 

seyir örneği 

~ J U r r p gFFIY CVCJ(FI U Q 6Qgj Fp 

'~ Jı E ~ Qggr El 5Cr uırl E rJ)F t$trıHtı rı tr G 1 

4J J. ~g;r WitQWJQ@J JI grgJJ 

135 



ISI K GÖL 

rayı suyunun tuzlu olmasından dolayı Ths
köl (Tuzgöl) adıyla göstermiştir. Moğol asıl
lı Kalmuklar ise Kırgızlar'ın bu yörede de
mir ürettiklerini gördükleri için göle Te
murtu- N or (Demirli Göl) adını vermişlerdir. 

Herhangi bir adanın bulunmadığı gö
lün sahilleri az girintili olup sadece doğu 
tarafında iki küçük körfezin arasında Tas
ma yarım adası teşekkül etmiştir. Dağlar

dan göle ulaşan ırmaklar karların eridiği 
mevsimde sel akıntısı haline gelir. Kuzey
de Tat dı-bulak, Turaygır, Kese- sen gir, 
Büyük Aksu, Küçük Aksu ve Koysu; do
ğuda Tüp, Cırlagan; güneyde Karakol, 
Ceti-oğuz, Kızıl-su, Barsgan (Barshan) , 
Ton, Çiçkak, Ak-Terek, Cu ka ırmakları gö
lü besleyen başlıca kaynaklardır. Göle yıl
da yaklaşık 60.000 m3 su ulaştığı halde 
seviye belirgin biçimde yükselmemekte
dir; bunun ve sudaki tuzluluğun sebebi 
buharlaşmanın fazlalığıdır. Göl seviyesi
nin en yüksek olduğu dönem dağlardaki 
karların eridiği ağustos ayıdır; en düşük 
seviye ise şubat ayına rastlar. Çok berrak 
olan suyun rengi yeşilimtraktır; sıcaklığı 
temmuz ayında 19 dereceyi bulur. 20 m. 
derinlikten itibaren sıcaklığı hızla düşen 
suların kışın sahil boylarında ve ırmak 
ağızlarında donduğu görülür. Gölün sa
hillerinden SO m. yükseklikte taraça ve 
300 m. yükseklikte fosillerin bulunması. 
bir zamanlar seviyesinin daha yüksek ve 
alanının daha geniş olduğunu göstermek
tedir. Tarım yapmaya çok elverişli bir ara
ziye sahip olan Isı k Göl bölgesinde buğday, 

pamuk, şeker pancarı, mısır ve tütün ye
tiştirilmekte; kömür, petrol, çinko, demir 
ve kükürt gibi madeni er çıkarılmaktadır; 
gölde ileri derecede balıkçılık yapılır. 

!sık Göl bölgesi çok zengin bir tarihi 
geçmişe sahiptir. 1969 kazılarında ünlü 
"altın elbiseli adam" arkeolajik buluntu
sunun ele geçtiği Esik kurganı ile milat
tan önce lll-milattan sonra ı. yüzyıllar 
arasına tarihlenen Karakol kurçanları bu 
bölge içerisindedir. Ayrıca burası Tanrı 
dağlarının en çok heykel bulunan mevki
idir. Heykellerin çoğunda kına bağlanan 
iki kayışla bel kemerine asılmış eğri kılıç, 
Türk tipi börk ve uçları sarkık bıyıklar dik
kat çekrnektedir. Gölün etrafında Bars
gan. Atbaş, Çumgal ve Tokuz Tarav gibi 
birçok harabe mevcuttur. Bu harabeler
deki kalelerin çoğunun Fergana, bazıları
nın da Gök- Türk dönemindeki Soğd ka
lelerine benzediği görülür. Türkler hak
kında bilgi veren İslam kaynaklarına ve 
bazı Türk destaniarına göre en eski Türk 
yurdu bu bölgedir. ·Mesela Oğuzname
ler'e göre Yates ilk defa İ dil (Volga) ve Ya
yık (Ural) nehirlerinin kenarına gelip yer-
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leşmiş, oğlu Türk ise !sık Göl civarında 
oturmuştur. Kırgız destanı Karahan oğ
lu Alman- Bet'te !sık Göl önemli bir yer iş
gal ettiği gibi Manas destanında da esas 
yerleşilen bölge !sık Göl çevresidir. Yapı
lan arkeolajik kazılar ise Türkler'in ilk de
fa Altay dağlarının kuzeyi ve Sayan dağ
larının güneybatısında yer alan Abakan
Tuva- Minusinsk bozkırlarında yaşadığını 
ortaya koymuştur (m .ö. 2500-1700 yılla

rı). Isı k Göl bölgesinin en eski Türk yurdu 
olarak gösterilmesinin sebebi, b uranın 
Orta Asya Türk tarihinde çok önemli bir 
yer işgal etmesinden ve Doğu Türklüğü 
ile Batı Türklüğü'nün kaynaşma yeri ol
masından kaynaklanmaktadır; ayrıca ba
tı- doğu ticaret yolu Balasagun- Isı k Göl
Kuça-Koço üzerinden Çin'e ulaşıyordu. 

Milattan önce ll. yüzyılın başlarında Or
ta Asya'yı tamamen kaplayan Büyük H un 
İmparatorluğu, bu yüzyılın ilk çeyreğinde 
Isı k Göl çevresinde yaşayan Wu-sunlar'ı 
hakimiyeti altına aldı. Çin yıllığı H an
shu'ya göre H unlar'la aynı kültürden ge
len Wu-sunlar'ın Ch'ih-ku ch'eng (kızıl va
di şehri) adlı bir yerleşim merkezleri vardı . 

Bu şehrin Divilnü lugiiti't-Türk'te bah
sedilen Yavgu ile aynı yer olması ihtimali 
bulunmaktadır. Kaynaklarda 630.000 nü
fusa ve 188.800 mükemmel askere sahip 
oldukları bildirilen W u- sunlar sonradan 
tamamen Hunlar'a bağlanarak bu dev
let içindeki yerlerini aldılar. Büyük Hun 
İmparatorluğu'nun gücünü bölmek iste
yen Çinliler Wu-sunlar'a bir elçi gönder
dilerse de (m.ö. 138-126) başarı elde ede
mediler. Yine Çin kaynaklarına göre 11ng
!ing (Ogur) boyu ile diğer bazı Türk boyları 
da !sık Göl bölgesinde yaşıyorlardı. Hun
lar'dan sonra bu bölgede Sabar Türkleri 
yerleşmiş ve bunlar V. yüzyılın ortaların
da M oğal asıllı Juan -Juanlar'ın sıkıştırdı
ğı Avarlar'ın baskısıyla batıya doğru çe
kilmişlerdir. 552 yılında Gök- Türk Devle
ti kurulunca ülkenin batı kısmını idare 
eden İstemi Yabgu, !sık Göl' e yakın sayı
labilecek bir mevkide Tanrı dağları silsi
lesinde yer alan Akdağ'a (Ek -tag, Altındağ) 
yerleşti. !sık Göl, bundan sonra yaklaşık 
iki yüzyıl sürecek Gök-Türk hakimiyeti 
boyunca demir çıkarılan verimli toprak
ları ile önemli bir bölge teşkil etti. Ünlü 
Budist rahibi Hsüan Tsang, 629 yılında 
Çin'den yola çıkarak Orta Asya üzerinden 
Hindistan'a giderken !sık Göl'ün kenarın
daki Suya b şehrinden geçmiş ve hatırala
rında gölün doğudan batıya doğru uzun. 
kuzeyden güneye doğru dar bir şekilde 
göründüğünü, suyunun acı olduğunu ve 
içinde balık ve diğer su hayvanlarının bu
lunmasına rağmen kimsenin balıkçılık 

yapmadığını yazmıştır. ll. Gök-Türk Dev
leti döneminde (682-7 42) Isı k Göl civa
rında Az boyu yaşıyordu ve gölün kuzey
batısındaki Tokmak şehri önem kazan
mıştı. Bundan sonra bölgede Türgişler, 
arkalarından da Karluklar görülür; Kar
luklar zamanında en önemli merkez ola
rak Barsgan ortaya çıkmıştı. Karluklar, 
Türgiş Devleti yıkıldığı sırada hakimiyeti
ni Çu nehrinden !sık Göl'ün güneyine ve 
Tanrı dağlarından Tarım havzasında Ak
su şehrine kadar yaymışlardı. Belhl, Da
kiki, Firdevsl gibi İran kaynakları da Çi ğil-

. ler'le Karluklar'ın esas unsurunu oluştur
dukları bir Türk devletinden bahsetmek
tedir. Arap elçisi Temlm b. Bahr 750'li yıl
larda Büyük Uygur Kağanlığı'nın başşeh
ri ne gittikten sonra geri dönerken ! sık 

Göl sahilindeki Barsgan'dan geçmiş ve 
buralarda birçok marnur yerleşim mer
kezinin bulunduğunu kaydetmiştir. Kara
hanlı Devleti'nde önemli birer unsur olan 
Karluk ve Çiğit Türkleri'nin bu bölgede 
yaşamaları o dönemde de Isı k Göl çevre
sini ön plana çıkarmıştır. Türgiş. Karluk. 
Ezgiş. Çiğil, İlak, Tün, Argu ve Çumukgibi 
Türk boylarının teşkil ettiği halkın özel
likle Barsgan şehrinde oturan kısmı çini
cilik, nakkaşlık, demircilik ve marangoz
luk sanatlarında uzmanlaşmıştı. 

! sık Göl çevresi Moğol hakimiyeti sıra
sında Çağatay Hanlığı'nın yönetiminde 
kaldı ve özellikle bu dönemin sonlarına 
doğru bölgenin tamamı İslamiyet' i benim
sedi. Timur devrinde de önemli tarihi olay
lara sahne olan !sık Göl bölgesine ziraat 
yapmaları amacıyla Anadolu 'dan getiri
len 30.000 çadı r Kara Tatar yerleştirildi. 
Timur'un asıl niyeti Siriderya ile !sık Göl 
arasını ziraata açmaktı; fakat onun ölü
münden sonra kuzeydeki şamanist göçe
belere karşı durmak zor olacağı için böl
ge boşaltıldı. XVI. yüzyıldan beri Kırgız
lar'la meskCın olan göl havalisini XVII. 
yüzyılda Kalmuklar, XVIII. yüzyılda Çin'
de hüküm süren Mançu İmparatorluğu 
(Ch'ing hanedanı) ele geçirdi. Ancak Çin is
tilasını hiçbir zaman kabul etmeyen Kır
gızlar dağlara çekilerek devamlı bir ba
ğımsızlık savaşı verdiler. XIX. yüzyılın ilk 
yıllarında başlayan Rus h ücumları Kırgız
lar tarafından önlendiyse de 1860' lı yıllar

da bölge tamamen Ruslar'ın eline geçti 
ve daha önce oluşturulan Yedisu vilaye
tinin bir kazası haline getirildi; kazanın 
merkezi de Ruslar tarafından gölün gü
neydoğu sahiline kurulan 15.000 nüfus
lu Prjevalsk (Kara kol) şehriydi. 1892 yı l ın

da 93.877 olan bölgedeki Kırgız nüfusu
nun yanında az miktarda Rus da vardı. 
Daha sonra Sibirya demiryolu hattından 



ayrılan bir kolun Tokmak üzerinden !sık 
Göl sahilindeki Balıkçı Limanı'na kadar 
ulaşması. Buam Bağazı tarafında 11 O km. 
uzunluğunda bir kara yolunun yapılması 
ve gölde 1926 yılından itibaren vapur ta
şımacılığına başlanması üzerine verimli 
bölge toprakları yoğun bir Rus iskanına 
maruz kaldı. Bu sebeple halen Kırgızis

tan'ın güneyinde kuvvetli olan islam dini 
bu bölgede çok zayıftır ve sadece göl ci
varındaki Çalpan Ata'da cami vardır. 
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ISKAT 
( .l>Lö...YI) 

Bir hak veya mükellefiyeti 
düşürme anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "düşmek" anlamına gelen su
küt kökünden türemiş olup "düşürmek. 
atmak, izale etmek" manasma gelir. is
lam hukukunda ise bir hak veya mükel
lefiyeti düşürmeyi ifade eder. Literatür
de ıskat. "ıskat-ı cenln"in kısaltılmış şekli 
olarak "anne karnındaki ceninin düşürül
mesi" (bk. ÇOCUK DÜŞÜRME) veya "ıs

kat-ı salat" ve "ıskat-ı savm"ın kısaltılmışı 
olarak "bir kimsenin sağlığında ifa ede
mediği bazı ibadetlerle ilgili sorumlulu
ğunun vefatından sonra fidye ödenerek 
düşürülmesi" anlamlarında kullanılır. 

a) Hukukta Iskat. "Bir mülkiyet veya 

hakkın malik veya hak sahibine intikali 
söz konusu olmaksızın düşürülmesi" an
lamındaki ıskatın en başta gelen örnekle
rini talak. köle azat etmek ( ıtk). kısastan 
af ve borçtan ibra gibi hukuki işlemler 
oluşturur. islam borçlar hukukunda sa
tım. icare. hibe. vasiyet gibi hukuki işlem
ler, ayn veya menfaat üzerindeki mülki
yetin yeni hak sahibine geçmesini amaç
ladığı için "temllkat" grubunda yer alır
ken böyle bir nakil söz konusu olmaksızın 
bir hakkın bedelli veya bedelsiz olarak hak 
sahibinden düşmesini amaçlayan hukuki 
işlemler "ıskatat" grubunu teşkil eder. 
Ancak bu ayırım talak. kısastan ve şüf'a 
hakkından vazgeçme gibi tasarrufların 
bedelsiz yapılması halinde açık biçimde 
görülebilirse de muhalea. kısastan belli 
bir bedel karşılığında vazgeçme. borçlu
yu ödeyeceği borçtan bedel karşılığında 
ibra etme (sulh) gibi işlemlerde ıskat ve 

temlik bir arada bulunduğundan anılan 
ayırım fazla belirgin değildir. Bu sebeple 
söz konusu işlemlerin ana karakterinin 
ıskat mı temlik mi olduğu ve hangisinin 
hükmüne tabi olacağı islam hukukçuları 
arasında tartışmalıdır. Bu son grup huku
ki işlemlerde. karşılığında bedel alınmış 
bile olsa sabit bir hak veya borcun karşı 
tarafa intikal etmeyip düştüğü göz önü
ne alınırsa bunlarda ıskat niteliğinin ağır 
bastığı ve Maliki hukukçularından Kara
fi'nin mil k ve hakları "nakil" ve "ıskat" şek

linde iki ana gruba ayırmasının (el-Fu

ruk, ıı. 110) daha teknik bir adiandırma 
olduğu söylenebilir. 

Hukuki işlem olarak ıskat. bir kimsenin 
başkasının hakkını ihlal etmeden kendi 
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hukukunu ilgilendiren bir tasarrufta bu
lunmasından ibaret olduğu için kural ola
rak caiz ve mubahtır. Ancak ıskat. ifa ede
cek olanın niyetine ve bundan faydalana
cak olan kişinin konumuna bağlı olarak 
vacip, mendup. mekruh. haram gibi dini
şer'! bir nitelik de kazanabilir. Vasinin kü
çüğü n yararına olduğunda onun şüf'a 
hakkından vazgeçmesi, aralarındaki şid
detli geçimsizlik sebebiyle evliliğin deva

mına imkan kalmaması halinde kocanın 
karısını boşaması (ei-Bakara 2/229). ala
caklının darlık içindeki borçluya mühlet 
vermesi (ei-Bakara 2/280) vacip olan ıska
tın . maktulün yakınlarının katili kısastan 
affetmesi (ei-Bakara 2/178; ei-Maide 5/ 
45), ödeme güçlüğü içindeki borçluyu ta
mamen veya kısmen ibra. köleyi azat et
mek veya köle ile bedel karşılığında azat
lık anlaşması (mükatebe) yapmak da men
dup olan ıskatın örnekleri olarak zikredi
lir. Fakihler. vasinin küçük adına katili kı
sas ve diyetten birlikte affetmesini. kü
çüğün zararına olacak şekilde şüf'adan 
vazgeçmesini. ıtk. sulh ve ibrada bulun
masını, kocanın sebepsiz yere veya hak
sızlıkla karısını boşamasını duruma göre 
rnekruh veya haram olarak nitelemişler
dir. Son grupta yer alan ıskatlar bu dini 
hükümden ayrı olarak islam hukukunda 
da bazı müeyyidelerle. mesela fasid veya 

batı! sayılarak hakimin iznine yahut kü
çüğün bu!Gğ sonrası icazetine bağlana
rak önlenmeye çalışılmıştır. 

Iskatın rüknü. mevcut bir hakkın düş
tüğüne veya o haktan vazgeçildiğine açık
ça delalet eden sözdür (siga). Hanefi fa
kihlerine ait olan bu görüş. onların akid 
ve hukuki işlemlerin kuruluşuna ilişkin 
genel teorisiyle de uyum gösterir. lskat 
işleminin tarafları ·ve konusu Hanefiler'e 
göre siganın tabii unsurları iken diğer fa
ki h ler bunları da ıskatın rükünleri olarak 
tanıtırlar. Hangi sözlerin ne tür bir huku
ki sonuç dağuracağı konusunda doktrin
de çeşitli görüş ve ölçüler mevcutsa da 
bunlar. hukuki işlemlerde açıklık ve gü
veni korumaya matuf önlemler olarak gö
rülmelidir. Bundan dolayı özellikle talak 
ve köle azadı taraflar açısından önemli 
sonuçlar doğurduğu için bu iki ıskat tü
rünün hukuken vaki olması belirli ifade 
kalıplarıyla sınıriandınimaya çalışılmıştır. 

Bunun dışında hangi tür beyanın hangi 
usule veya şekil şartına bağlanabileceği 
ve nasıl bir hukuki sonuç dağuracağı hu
susu dilin özelliklerine, halin delaletine, 
örf ve adete ve yasal düzenlemelere gö
re değişebilmektedir. Hangi sözlerin ıskat 
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