
istikra. islam kültür dünyasında zaman 
zaman çeşitli disiplinlerde kullanılmış ol
makla birlikte tam istikra tatbik imkanı 
sınırlı bulunduğu. eksik istikra da yeterin
ce güvenilir olmadığı için tayin edici bir is
tidlal şekli olarak itibar edilmemiştir. Ba
tı'da ise özellikle Rönesans'tan itibaren 
deneysel bilimlerin gelişmesiyle birlikte 
giderek kıyastan daha önemli bir bilgi ve 
düşünme yöntemi haline gelmiştir. Pozi
tivizmin gücünü ve etkisini kaybetmesi
ne paralel olarak istikra da esaslı tenkit
lere konu olmuştur. 
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İSTiKRAz 

(bk. KARZ). 

İSTİ'LA 
(ç~Yf) 

Arap alfabesine ait belli harflerin 
telaffuzunda dil gövdesinin 

üst damağa yükselme özelliğini 
belirten terim 

(bk. HARF). 

isTiLA. 
(ç~~f) 

Mubah bir mala malik olma kastıyla 
el koyma anlamında 

fıkıh terimi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Sözlükte "bir şeyi ele geçirmek, haki
miyeti altına almak" manasma gelen is
tila, fıkıhta bu anlam çerçevesinde "bir 
malın haklı veya haksız şekilde ele geçiril
mesi. kuwet yoluyla devlet yönetimine 
el konulması" gibi anlamlarda kullanılır. 
Eşya hukuku alanında istila, şahıs veya 
kamu mülkü olmayan mala malik olmak 
kastıyla el konulmasını ve bu şekilde 

mülkiyetinin kazanılması usulünü ifade 
eder. Sözlükte istila ile yakın anlamları 
bulunan hiyaze. ihraz. yed, vaz'u'l-yed 
gibi tabirlerin de fıkhın değişik alanlar
daki özel kullanımları yanında istila ile eş 
anlamlı veya onu kısmen karşılayacak bi
çimde kullanıldığı görülür. Bununla birlik
te çok belirgin olmasa da ihrazın "men
kul malların ele geçirilmesi" manasında 
daha çok kullanıldığı. çağdaş literatürde 
de tercih edilen istila teriminin ihraza gö
re daha kapsamlı olduğu. hiyaze kelime
sinde ise zilyedlik anlamının ağır bastığı 
söylenebilir. istilada sözlük anlamından 
da mülhem olarak güç kullanımına daya
lı ilk işgal. jhrazda ise belli bir emek ve 
us u lle sahipsiz malın tasarruf ve koruma 
altına alınması manası daha güçlüdür. 
Bu sebeple bazı kaynaklar mubah malın 
mülkiyetinin kazanılmasında istllayı bi
rinci. ihrazı da ikinci safha olarak gördü
ğünden iki terimi birlikte kullanırlar. 

Terminoloji tartışması veya aynı keli
menin farklı muhitlerde farklı anlamlar 
içermesi. diğer birçok alan gibi mülkiyet 
hukuku alanında da fıkıh doktrininin 
fer'i meselelerin çözümü ve bunlarda iz
lenen usülden hareketle tümevarımcı bir 
metotla oluşması, farklı dönem ve böl
gelerin uygulamalarına ileri dönemlerde 
ortak bir açıklama getirmenin zorlama
sıyla da alakah bir husustur. Nitekim kla
sik dönem islam hukukçuları genel litera
türün ihyaü'l-mevat, maden. av (sayd, ıs

t ıyad), gasp. satım (bey'), siyer veganimet 
gibi bölüm veya başlıklar altında veya em
va! ve harac literatüründe ilgili fer'i me
selelerin çözümü vesilesiyle mülkiyet hu
kuku ve sahipsiz malın mülkiyet altına 
alınması konusuna temas etmişler ve ka
çınılmaz olarak tasnif ve adiandırma da 
dahil farklı yaklaşırnlara sahip olmuşlar

dır. öte yandan mülkiyet. özellikle de mu
bah mal ve bunun sahiplenilmesi konu
sundaki telakkilerin insan ve tabii çevre 
faktörüne de bağlı olarak belli bir evrim 
geçirdiği. fakihlerin bu konuya ilişkin gö
rüşlerinin bu gelişim sürecinden bağım
sız olmadığı açıktır. Modern dönemde bu 
alanda yapılan doktriner çalışmalar. teo
rik tesbit ve tasnifler de bu zengin veri
lerin ürünüdür. 

islam hukukunda mülkiyet sebepleri 
mubah malı istila. mülkiyet nakledici 
akidler ve halefiyet şeklinde üç ana baş
lık altında toplanabilir (Mecelle, md. ı 248) . 
Satım , hibe gibi akidler ikinci. miras ve 
vasiyet de üçüncü sebebin örnekleridir. 
Bu sebepleri mülkiyetin cebri intikali de-

iSTILA 

rnek olan şüf'ayı da ekleyerek dörde çıka
r anlara, sadece emek ve ilk işgal şeklinde 
ikiye i ndireniere rastlandığı gibi çok farklı 
başka tasniflere de rastlanır (bk. MÜLKİ
YET). Bu tasniflerde istila, sahipsiz bir 
malın ilkten mülkiyetinin kazanılmasını 
ifade ettiğinden diğer sebepler arasında 
adeta asli sebep konumundadır (İbn Nü
ceym, V, 278). Hakkın niteliği ve aidiyeti 
açısından malların özel mal, hazine malı. 
kamu malı , vakıf malı ve mubah mal şek
linde beşli ayırımında mubah mal. bir ma
lın mülkiyet altına girmeden önceki asli 
durumunu ifade eder. Bu sebeple malın 
mubah ve m emiCık şeklindeki iki ana gru
ba ayırımı da yanlış olmaz. Literatürde 
bazan mubah mal teriminin , kamunun 
ya da belli bir bölge halkının yararlanılma
sına tahsis edilen (metrOk). fakat mülki
yete geçirilmesi caiz görülmeyen kamu 
mallarını da kuşatacak bir anlam genişli
ğinde kullanıldığı görülmekle birlikte (Me
celle, md 1234-1261) bu ayırımdaki tek
nik anlamıyla mubah mal üzerinde mül
kiyet hakkı kurulmamış. elde edilmesi ve 
mülkiyete geçirilmesi mümkün ve caiz 
malları ifade eder. Av hayvanları. kaynak 
ve yağmur suları. sahipsizyerde kendi
liğinden biten otlar, meyve ve ağaçlar 
menkul mubah malın, mevat arazi de 
gayri menkul mubah malın en bilinen ör
nekleridir. istila da bu tür malların mülki
yete alınmasını. dolayısıyla diğer gruplar
dan birine aktarılması sürecinin başlan
gıcını ifade eder. Doktrinde, ayn üzerin
deki mülkiyet hakkının kural olarak ıska
ta değil mülkiyet nakledici bir işleme ko
nu olabileceği belirtilerek sahibi tarafın
dan terkedilen malın istilaya değil ariyet 
yoluyla intifaya konu olabileceği ya da bu 
terkin malı almak isteyene temlik anlamı 
taşıyacağı ifade edilir. Zeydiyye mezhe
binin yanı sıra bazı Han efi, Malil<i ve Şafii 
fakihlerinin de sebep ayırımı yapmaksızın 
mülkiyeti ya da sadece ihya gibi fiili se
beple kazanılan mülkiyeti ıskata ve dalaylı 
olarak istilaya elverişli görmesi, çoğunlu
ğun görüşünün mülkiyet ihtilaflarını ve 
gasbı önlemeye matuf bir tedbir niteli
ğinde olduğunu gösterir. 

Hz. Peygamber'in sahipsiz mallara at
fen. daha önce kimse tarafından ele ge
çirilmemiş malların ilk ele geçirene ait 
olacağı (Ebu DavGd, "İmare", 36). insanla
rın su, ot ve ateşte (bazı rivayetlerde tuz 
da zikredilir) ortak olduğu. satılınaması 
ve bunlardan kimsenin engellenmemesi 
gerektiği(İbn Mace,"Rühün" 16, 18; EbG 
DavOd, "Büyü«•, 60, 61; Eb O Ubeyd Kasım 
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b. Sellam, s. 372-381 ; Şevkanl, V, 343-
345 ) yönündeki hadisleriyle mevat arazi
nin ihyası, maden ve definelerin zekatma 
ilişkin hadisler, ilk dönem islam toplu
munda iktisadi kalkınma alanında önemli 
rol oynamıştır. Özellikle islam öncesi dö
nemlerde mülkiyetin en tabii ve asli ka
zanım yolu olan istila, islami devirde de 
imar ve iskan faaliyelerini hızlandırıcı bir 
teşvik unsuru olarak uzunca bir süre öne
mini korudu. Ancak ileri dönemlerde özel 
mülkiyet altında olmayan malların kamu 
ve hazine (devlet) malı kavramiarına da
hil edilmesine, nüfus ve imar hareketle
rine bağlı olarak istila gayri menkullerde 
ve ona tabi mallarda giderek önemini yi
tirmiş ve belli alanla sınırlı kalmıştır. Kla
sik fıkıh doktrininde Hz. Peygamber ve 
Hulefa-yi Raşidin döneminin konuyla ilgili 
uygulamalarındaki ana çizgi korunınakla 
birlikte hem içinde bulunulan yeni şart
ların gereği bazı ayrıntılara girilmiş hem 
de kara ve deniz avcılığı, maden ve defi
ne iktisabı ile mevat arazinin işlenmesi 
konuları sahipsiz mal iktisabının, yani is
tllanın birer türü olduğu halde özel terim
lerle ifade edilip her biri bazı özel şartlar 
taşıması sebebiyle literatürde ayrı başlık
lar altında ele alınmıştır. Mubah mallar 
arasında sayılan su. ot, odun, kerpiçlik 
toprak gibi malların ibtidaen el koyma ile 
mülkiyete geçirilmesi de istilanın en eski 
türlerinden biri olup nisbeten daha sade 
kurallara bağlanmıştır (bk iHRAz). Çağ
daş islam hukukçularının istllayı avlan
ma, mevat arazinin ihyası. maden ve de
finelerin iktisabı, su, ot, odun gibi men
kul mubah malların ihrazı şeklinde dört 
grupta ele alarak incelemesi de bu geliş
melerin sonucudur. 

Esasen mubah mala el koymada dev
let de dahil olmak üzere bütün gerçek ve 
tüzel kişiler fırsat eşitliğine sahip olup bu 
tür mal üzerindeki yetki ortaklığına "şir
ket-i ibaha" adı verilir (Mecelle, md. 1045). 
Bu anlayış, yeryüzünün ve üzerinde bu
lunanların yararlanması için insanoğlu
nun emrine verildiği şeklindeki genel dini 
anlayışla da örtüşür. Hukuki mahiyeti iti
bariyle istila fiili. iradi ve hak doğurucu 
bir işlem niteliğindedir. Mubah maldan 
hangi usullerle faydalanılabileceği konu
sunda doktrin ve uygulamada getirilen 
kurallar da bu hakkı kısıtlamaya değil bu 
mal üzerinde başkalarına ait diğer hak
ları korumaya ve hak kullanımında düze
ni sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Mubah
mal ilave özellikler taşıdıkça bazı ilave 
şartlar ileri sürülür. Mesela şahıs veya ka-
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munun hakkı taalluk etmeyen su, bitki, 
meyve, odun, ateş, av hayvanı gibi aslen 
mubah malların elde edilmesinde bunlar 
üzerinde fiili hakimiyetin kurulması ye
terli görülürken, hatta hakiki ihrazda ni
yet ve kasıt şartı da aranmazken mevat 
arazinin ihyasında tahcir ve devlet başka
nının izni gibi şartlar ileri sürülmesi , imar 
ve iskan faaliyetlerine bağlı olarak gayri 
menkul mülkiyetinin çok daha önemli ha
le gelmiş olmasından kaynaklanır. 

istllaya konu mal üzerinde kimsenin ön
celik hakkının bulunmaması şartı istllayı 

. gasptan ayırır. Bu bağlamda darülharpte 
savaş sonrası müslümanların eline geçen 
harbilere ait malların veya müslümanla
rın düşman tarafından ele geçirilen mal
larının hukuki statüsü ve istila -mülkiyet 
ilişkisi tartışması gündeme gelir. Savaş
ta düşmanı öldüren kimsenin onun üze
rindeki eşyaya (seleb) malikolacağına iliş
kin hadis (Buhar!, "l:j:umus", 18; Müslim, 
"Cihad", 42; Ebu DavGd, "Cihad". 136), 
mubah menkul malın mülkiyetinin ihraz
Ia kazanılmasının özel bir uygulaması ni
teliğindedir. Ancak bu açıklamayı. mevat 
arazinin ihyasında olduğu gibi Hz. Pey
gamber'in yönetici ya da ordu kumandanı 
sıfatıyla yaptığı bir teşvik niteliğinde ka
bul edenler, bunu mutlak izin sayınayıp 
her savaşta ordu kumandanının özel ka
rar ve iznini gerekli görmüşlerdir (Ka raf!, 
s. ı 05-1 08). Bir görüşünde imam Şafii ve 
bir grup fakih, düşmandan elde edilen 
menkul malların mülkiyetinin mücerret 
istila ile, çoğunluk ise taksimle kazanıla
cağı görüşündedir. Ancak darülharpte ya
pılan taksimi taşıma amaçlı geçici taksim 
(kısmet-i hami) olarak gören ve malı düş
manın mülkiyetinden tamamen çıkmış 
saymayan Hanefiler. mülkiyetinin kaza
nılabilmesi için darülislamda yapılacak 
taksim (kısmet-i mülk) sonrası ihrazı ge
rekli görürler. ileri sürülen şartlarda ay
rılsalar da fakihlerin düşmana ait malları 
hukuken koruma altında olmaması sebe
biyle hükmen mubah mal saydıkları an
laşılmaktadır. Düşmandan ele geçirilen 
topraklar menkul mallara nisbetle olduk
ça farklı bir statüde ele alınır; bu alanda 
devletin müdahale hakkı daha belirgindir 
(bk. FEY; GANİMET). Ancak bu toprakla
rın özel mülkiyete intikali söz konusu ol
duğu durumlarda istila tek başına ya da 
taksim, islam ülkesine eklenme, ihya gibi 
şartlar ilavesiyle mülkiyet kazandırıcı bir 
işlem niteliğinde görülür. 

Savaşta müslümanlara ait malın düş
man tarafından ele geçirilmesini imam 

Şafii ve bazı hukukçular gasp hükmünde 
gördüklerinden malın geri alınması halin
de eski sahibine intikaline de imkan ver
mek için böyle bir istilanın hukuki sonuç 
doğurmayacağı görüşündedir. Bir riva
yette Ahmed b. Hanbel mücerret istilayı 
mülkiyetin geçişi için yeterli sayarken Ha
nefiler başta olmak üzere fakihlerin ço
ğunluğu. bunun için malın darülharbe gö
türülerek düşman tarafından ihraz edil
miş olması şartını arar. Çoğunluk, ilkeden 
hareket ederek malın üzerinden gerek 
sahibinin gerekse devletin hakimiyetinin 
kalkması ile onu mubah mal hükmün
de görmekte ve bu konuda müslüman
gayri müslim ayırımı yapmamaktadır. Bu 
malın düşmandan geri alınması duru
munda ise eski sahibinin hakları farklı 
usullerle de olsa korunmaya çalışılmıştır. 

Fıkıh literatüründe istila, sözlük anla
mı çerçevesinde kalan bir diğer kullanım
la devlet başkanlığının zorla ele geçirilme
sini ifade eder. Fakihlerin genel tavrı. zor
la iş başına gelen ve halkın da kendisine 
itaat etmesini sağlayan kimsenin halife
de aranan şartları taşıdığı, dinin alıkarnı
nı açıkça çiğnemediği sürece meşru halife 
kabul edilmesi yönünde olup bu konuda 
icma iddiası bile vardır. Bu görüş. bir yön
den fakihlerin; toplumu fitne ve iç savaşa 
sürüklememek ve mevcut şartlar içinde 
iyileştirme imkanını araştırmak maksa
dıyla fiili durumu kabullenmeleri şeklin
de yorumlanabilirse de istila ile ilgili ola
rak devletlerarası hukukta geliştirilen ve 
fiili hakimiyet boşluğunu esas alan bakış 
açısıyla da yakından ilgili görünmektedir. 
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İSTİLAn 
( .:ı~Y f ) 

Kişinin cariyesinden 
çocuk sahibi olması anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bir erkeğin çocuk sahibi ol
mak istemesi, bir kadını hamile bırakma
sı" manasma gelen istilad, fıkıh terimi 
olarak kişinin cikiyesini hamile bırakma
sıyla başlayan ve dıriyenin hürriyete ka
vuşmasıyla sonuçlanan hukuki süreci ifa
de eder. Efendisi tarafından hamile bıra
kılan cariyeye "ümmüveled" denir. 

İslam'ın ortaya çıktığı dönemde savaş 
esirlerinin köleleştirilmesi yaygın bir uy
gulamaydı. İslam dini, bütün insanların 
özgür olduğu kölesiz ve efendisiz bir top
lumu hedefiernekle birlikte o günkü sos
yal bünye açısından ve milletlerarası şart
larda bu kurumu tek taraflı olarak kal
dırmak imkanı bulunmadığından buna 
yönelik bir statü değişikliği yapmak yeri
ne beşeri ilişkilere hakim olmasını istedi
ği ahlaki ve insani esaslara ağırlık vermiş. 
kölelere mümkün olabilecek en insani 
muamelenin yapılması yönünde kurallar 
getirmiştir (bk. ESiR; KÖLE). Bu çerçeve
de kadın kölelerle başka kişilerin ancak 
nikah akdiyle, efendilerinin ise birtakım 
hukuki sonuçlar doğuracak şekilde cin
sel ilişki kurabilecekleri hükme bağlan
mış, bu konuda keyfilik ve istismarınönü 
alınmak istenmiştir. Kur'an'da, kişilerin 
nikahlı eşleri gibi sahip oldukları cariyele
riyle de ilişkide bulunmalarının meşrü ol
duğu belirtilir (en-N isa 4/3,24, 25 ; el-Mü
min On 23/6; ei-Mearic 70/30) . Sünnette 
ve sahabe uygulamasında da bu konuda 
ileride ayrıntılı biçimde gelişecek olan fı
kıh nazariyatma kaynak teşkil edecek ye
terince malzeme mevcuttur. Doğu Roma 

İmparatorluğu'nun Mısır valisi Mukavk.ıs 
tarafından Hz. Peygamber' e gönderilen 
hediyeler arasında bulunan Kıptl asıllı ca
ri ye Mariye'den ResGiullah'ın oğlu İbra
him'in dünyaya gelmiş olması. bunun 
üzerine Resül-i Ekrem'in, "O.ğlu onu azat 
etmiştir" (İbn Ma ce, "'1t[5", 2). başka bir 
rivayette de, "Efendisinden çocuk dünya
ya getiren her cariye efendisinin ölümün
den sonra h ür olur" ( el-Muuatta', "'It[5", 
6; Abdu llah b. Yusuf ez-Zeylal.lll. 287) de
mesi. Hz. Ömer'in ve sahabeden bazıla
rının ümmüveledlerinin bulunması, efen
dilerin cariyeden doğan çocukları ve bun
ların anneleri hakkındaki görüşlere esas 
teşkil etmiştir. Tabi'in ulemasından Zey
nelabidin b. Hüseyin b. Ali, Kasım b. Mu
hammed b. EbG Bekir. Salim b. Abdullah 
b. Ömer gibi tanınmış kişilerin anneleri
nin ümmüveled olmasının cariyelerden 
çocuk edinme temayülünde artış sağla
dığı ifade edilmektedir (Mu.F, IV, 165) . 

İslam'dan önceki Arap toplumunda 
efendilerinden çocuk dünyaya getiren 
cariyelerin ümmüveled adıyla diğer cari
yelerden farklı bir statü kazandıklarına. 
efendilerinin ölümünden sonra da hür
riyetlerine kavuştukları na dair bir bilgi 
mevcut değildir. Bu statüyü kazanan cil
riyelerin ileride hürriyetlerinin kaybına 
sebep olacak satılma , hibe edilme. vasi
yet olarak bırakıl ma gibi bir tasarrufa en
gel olunmasına dair görüş ve uygulama
ların Hz. Peygamber'in irşadıyla başladı
ğını kabul etmek gerekir. 

Klasik fıkıh kitaplarındaki bilgilere gö
re cariye efendisinden çocuk dünyaya 

. getirmekle ümmüveled statüsü kazanır. 

Nesep iddia ve ikrarı istiladın rüknü olup 
efendinin doğumdan önce cariyenin ken
disinden hamile kaldığını kabulü ile de is
tllad gerçekleşebilir. ihtilaflı durumlarda 
cariyenin özgürlüğü yönünde yorum ya
pıldığından cariyenin düşükyapması ha
linde çocuğun organlarının kısmen de ol
sa teşekkül etmiş olması istiladın geçer
liliği için yeterli kabul edilmiştir. Cariye
siyle ilişkide bulunduğunu kabul eden 
efendinin düşük veya doğum halinde ço
cuğun kendisine ait olduğunu ayrıca ka
bul etmesine gerek kalmaksızın nesep 
sabit olur. Çocuk h ür, annesi de ümmü
veled statüsü kazanır. Çoğunluğun aksi
ne Hanefiler'e göre ise efendinin cariye
siyle ilişkide bulunduğunu ikrar etmesi 
yeterli olmayıp düşen veya doğan çocu
ğun ya da hamlin kendisinden olduğunu 
ayrıca kabullenmesi gerekir. Hanefi kay
naklarında bu şart. neslin devamını sağ
lamada cariyelerin eş olarak seçilmeleri-
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nin prensip olmaması mantığıyla açık
lanmaktadır. 

Efendi, cariyesinin dünyaya getirdiği 
çocuğun kendisinden olduğunu kabul et
tikten sonra artık bundan vazgeçemez. 
Zira çocuğun nesebi sabit ve hürriyeti ka
bul edilmiş olduğu gibi cariye için de efen
disinin ölümünden sonra hürriyete ka
vuşma imkanı doğmuştur. İkrarla doğan 
hakların inkarla ortadan kaldırılmasına 
imkan verilmemiştir. Efendisinin izniyle 
evlendiği kimseden çocuk sahibi olan ca
riye ise ümmüveled statüsü kazanamaz. 
Ancak kocası tarafından satın alınırsa ni
kah bağı geçersiz ve cariyelik hükmü sa
bit olur. Bu durumda Şafii ve Hanbel'iler'e 
göre ister hamile iken ister doğumdan 
sonra satın alınsın istilad yine gerçekleş
mezken EbG Hanife'ye göre her iki du
rumda kadın ümmüveled statüsü kaza
nır. Ahmed b. Hanbel'den de böyle bir ri
vayet nakledilmiştir. Malikiler ise hamile 
iken alınması durumunda istlladın ger
çekleşeceğini belirtirler. 

Ümmüveled olan cariyenin hürriyet 
hakkının korunması için onun başkasına 
satılması. mülkiyeti nakledici herhangi 
bir tasarrufa konu edilmesi caiz görülme
miş, efendinin ölümüyle doğrudan hürri
yetine kavuşacağı bildirilmiştir. Ümmü
veled olduktan sonra başkasıyla evlenen 
cariyenin o kişiden olan çocukları da an
neleri gibi efendisinin ölümünden sonra 
hürriyete kavuşur. Hukukun naslarda yer 
alan genel dini ve ahlaki ilkelere göre da
ha kuralcı ve sosyal realiteye bağımlı ol
masının tabii sonucu olarak klasik dönem 
fakihlerinin karşılaştıkları fıkhl mesele
lerde genel bir tavır olarak köle ve cari
yelerin hürriyete kavuşması yönünde yo
rum geliştirdikleri. ancak dönemlerinde 
mevcut sosyal yapıyı ve o zeminde meş
ruiyet taşıyan hakları da göz ardı etme
dikleri , dokt rindeki farklı görüşlerin bu 
iki yönden birine ağırlık vermekten kay
naklandığı görülür. ist'ilad gibi tarihsel 
bağlamla sıkı ilişkisi bulunan konularda 
bu tereddüt daha yoğun biçimde yaşan
mıştır. Nitekim ümmüveled statüsü ka
zanan cariyen in bir yönden mülkiyete ko
nu bir mal. diğer yönden efendisinden ço
cuk dünyaya getiren bir anne olması se
bebiyle klasik fıkıh literatüründe mülki
yet ve nesep haklarının içiçe girdiği ve 
birbiriyle çatıştığı veya babalık iddiasının 
ispatının zorlaştığı değişik ihtimaller ve 
örnek olaylar üzerinde ayrıntılı biçimde 
durulmuş. dönemin bilgi ve tecrübe biri
kimi ışığında bazı çözüm yolları gündeme 
gelmiştir. 
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