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ve müslümanların ele geçirdikleri bölgelerde sosyopolitik örgütlenmesi teşvik
edilmiştir. Kadisiye Savaşı ' na 100 civarın
da Bedir Gazvesi'ne katılan sahabi, 31 O
küsur Bey' atürrıdvan ' da hazır bulunan ve
daha sonra müslüman olan sahabi. Mekke'nin fethine iştirak eden 300 sahabi ve
700 sahabe çocuğu katılmıştı (i bnü'l-Eslr,
ll , 45 3). Savaş öncesinde iki taraf arasın
da yapılan görüşmelerde müslümanların
ortaya koydukları tavır ve söyledikleri
sözler, İslam fetihlerinin etik temellerini
açıklaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Daha sonraki fetih hareketleri için slogan haline getirilen. "Biz insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul
etmek için geldik" cümlesi Kadisiye'nin
armağanıdır. Kaynaklarda bu savaş ve
bazı savaşçıları (Ka 'ka' b. Amr ve EbO Mi hcen es-Sekafl gibi) hakkında yarı efsanevi hikayeler de yer almaktadır.
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Mirza Gulam Ahmed Karliyani
(ö. 1908)
tarafından kurulan d ini hareket.
_j

Mirza Gulam Ahmed'in adına izafetle
Mirzaiyye, ortaya çıktığı yere nisbetle Kadiyaniyye adıyla anılır. Gulam Ahmed'in 4
Kasım 1900 tarihinde yayımladığı bildiriyle Hz. Peygamber'in ismin e işaret etmek
üzere Ahmediyye olarak ilan edilmiş. bu
tarihten itibaren gerek kendileri gerekse Batılılar bu adı kullanmışlardır. Müslüman alimler ise bu adlandırmanın Gulam Ahmed'in kendisine işaret etmek
üzere yapıldığını belirterek Kadiyaniyye'-

yi tercih etmiş ve yakın dönem mezhepler tarihi literatüründe daha çok bu isimle yer almıştır.
Gulam Ahmed , Hindistan'da Pencap
eyaJetinin Gurdaspür bölgesinde küçük
bir kasaba olan Kadiyan'da kendi ifadesiyle 1839 yılında dünyaya geldi. Oğlu
Mirza Beş'irüddin Mahmud Ahmed ve diğer bazı Kadiyan'iler'ce 183S'ten başla
mak üzere çeşitli tar ihler zikredilmişse
de ağırlıklı olarak kabul gören doğum tarih i 1839'dur. Gulam Ahmed 'in ailesi,
1S26'da Babürlü Devleti'nin kurucusu
Babür ile birlikte veya ondan biraz sonra
( 1530) Hindistan 'a göç eden Hacı Barlas
soyundan gelmektedir. Gulam ' ın babası
Mirza Gulam Murtaza, kendi babası Mirza Hadi gibi bir halk hekimi olup her ikisi
de İngiliz idaresine karşı gösterdiği bağ
lılığın sonucu ailenin elde ettiği topraklarda tarımla uğraşmıştır.
Eğitimine Kur ' an-ı Kerim, Arapça ve
Farsça öğrenmekle ba ş layan Gulam Ahmed. daha sonra mantık ve felsefe dersleri alıp babasından da hekimlikle ilgili
b a zı bilgiler edindi. Babası onu Siyalküt'a
gönderip bölge mahkemesinde hukukçu
olmasını istedi. 1864 'te Siyalküt'a memur
olarak giden Gulam orada hukuk imtiha-

nında başarılı olamadı, babasının ç a ğrısı

üzerine Kadiyan 'a döndü ( ! 868 ) ve inziva hayatıyaşamaya başladı . Bu süreçte
Kur'an, tefsir, hadis alanında ve diğer dinler üzerinde çalışmalar yaparak denemeler kaleme aldı . Kendisinin "vahiy" dediği
bazı sesler duyduğunu ileri sürmesi de bu
yıllara rastlar. Gulam Ahmed , 1876 yı lın
dan itibaren gazetelerde Hindular ve hı
ristiyanlara karşı yazılar yazdı. 1857 si pahi ayaklanması sonucunda tamamen ingiliz hakimiyeti altına giren Hindistan'da
Hindular'la hır i stiyanların Hint müslümaniarına h ücum ettiği bir dönemde İs
l a m ' ı savunmak için g iri şile n bu faaliyet
beklenen ilgiyi çekt i ve Gulam Ahmed'in
pek farkına vanlmayan kişiliği ön plana
çıktı . Bu fırsattan faydalanan Gulam Ahmed. Hindu ve hıristiyanlarakarşı elli ciltlik bir reddiye yazacağım ilan ederek eser e abone olunmasını istedi. Berahin-i
AJ:ım e diyye adıyla Urducakaleme alınan
eserin ilk cildi yayımlandığında (Amritsa r
1880) bir kısım müslümanlar tarafından
heyecanla karşılandı. 1884 yılına kadar
dört cildi neşredilen eserin ilk iki cildinde
İslamiyet , diğer diniere karşı çeşitli yollarla ve bu arada birtakım ilhamlar, kerametler ve kehanetlerle savunuldu . lll ve
IV. ciltlerde vahyin kesilmediği , kesilme-

mesi

gerektiği,

Resul-i Ekrem'e tam anuyan bir kişinin peygambere verilen zahiri ve batıni bilgilerle donatıla
cağı gibi konular ele alındı. Bu arada Oulam Ahmed. İngiliz hükümetini överek silahla cihad fikrine karşı çıktı. Başlangıçta
elli cilt olacağı bildirilen Berahin-i AJ:ı
m ediyye'nin V. cildinin önsözünde (Kadiyan 1905) beş ciltle yetinildiği , böylece
-elli ile beş arasında sadece bir sıfır farkı
olduğundan- verilen sözün de yerine getirildiği if ade edildi.
lamıyla

Gulam Ahmed 1303'te ( 1885) kendisinin hicr'i XIV. yüzyılın müceddidi olduğu
nu ilan etti. Hindular ' ın Arya Samac grubuyla giriştiği tartışmanın sonunda Sürme-i Çeşm e -i Arya adlı kitabını yayım
ladı (Lahor ! 886) . 1 Aralık 1888'de Luziyana'da. Allah'ın kendisine taraftarların
dan biat almasını ve ayrı bir cemaat oluş
turmasını emrettiğini bildirdi. Gulam Ahmed biraz daha ileri giderek 1891 yı lın
da, aldığ ı vahiy ve ilhamlara göre Tsa b.
Meryem 'in diğer neb'iler gibi tabii bir
ölümle öldüğünü , Allah ' ın kendisini hıris 
tiyanların ve müslümanların beklediği
mesih ve mehdi olarak gönderdiğini söyledi. Bu konudaki görüşlerini arka arkaya yayımladığı Fe tl:ı-i İsldm ( b ask ı ye ri
yok, 189 ı), Ta vz iJ:ı -i Mer am (bas kı yeri
yo k, 189 1) ve İzale -i Ev ham (baskı ye ri
yo k, 189 1) adlı kitaplarında açıkladı. Bu
açıklamalara göre Hz. isa çarmıhta ölmemiştir. Öldü sanılarak mezara konduktan
sonra kendine gelmiş ve yaralarını merhem-i İsa denen bir ilaçla iyileştirip İncil'i
yaymak ve özellikle kayıp "on İsrail koyunu"nu aramak üzere Keşmir ' e seyahat
etmiştir. Keşmir'de 120 yaşlarında ölmüş
ve Srinagar'da gömülmüştür. Ahir zamanda gelmesi beklenen Mesih İsa b.
Meryem değil yaratılış bakımından ona
benzeyen Muhammed ümmetinden bir
kimse ol ac aktı r. Mü sl ü m anl a rın beklediği
mesih ile m ehdi aynı kişi olup bu da Mirza
Gulam Ahmed Kadiyan'i'dir. Gulam Ah-
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med, hem Hz. Muhammed'in hem İsa'
ruhunu taşıdığı için barışçıdır: cihadını kılıçla değil tebliğle yaparak İslam'ı
yayacaktır. Davasının doğruluğunu ispat
etmek için ileri sürdüğü deliller, kendisine
indirilen vahiy ve verilen mucizeler sebebiyle ona inanmak zorunludur.
nın

Bu aşırı iddialarından dolayı müslümanlar, hıristiyanlar ve Arya Samac mensupları Gulam Ahmed' e şiddetle karşı çık
tılar. Daha önce Berahin-i AJ:ımediyye'
yi öven Muhammed Hüseyin ei-Batalevl,
29 Ramazan 1308'de (8 Mayıs 1891) Luziyana'da onun küfrüne dair bir fetva neş
retti. Ancak Gulam Ahmed bu karşı çı
kışlara rağmen arka arkaya yayımlanan,
Arapça kaleme aldığı Keramatü'ş-şadı
~in (baskı yeri yok, 1893). Ijamametü'lbüşra (baskı yeri yok, 1893), Nurü'l-]J.a~
(baskı yeri yok, 1894) ve Sırrü '1-l]ilôte
(baskı yeri yok, 1894) adlı eserlerinde iddialarını sürdürdü. muhaliflerinin felaket ve ölüm gibi kötü gelecekleriyle ilgili kehanetlerde bulundu. 26-29 Aralık
1896'da Lahor'da Hindular tarafından
düzenlenen dinler konferansına katılıp
bu münasebetle İslami Uşul ke Felasifi
(baskı yeri yok, 1899, The Teachings of fslam, tre. L. Luzac, London 191 O) adlı eserini yazdı. Ardından İngiliz hükümetine
bağlılığını dile getirip adalet ve iyilik yıl
dızı olarak gördüğü kraliçenin duacısı olduğunu açıklayan Tu]J.fe-i Kayşeriyye
ile (Lahor 1899) Sitare-i Kayşere'yi (Lahor 1899) kaleme aldı.
Gulam Ahmed, 1o Zilhicce 1317 (11 Nisan 1900) tarihinde kurban bayramı namazında Arapça bir hutbe okudu . Daha
sonra el-Ijutbetü'l-ilhfımiyye başlığı ile
yayımlanan bu hutbe üzerine (Kadiyan
1319/190 I) taraftarlarından Mevlevl Abdülkerlm onun için "nebl" ve "resul" sıfat
Iarını kullandı ( 190 ı ). Bağlılarından bazı
larının itirazına rağmen Gulam Ahmed,
karşı çıkmadığı bu sıfatla ilgili olarak çok
farklı yorumlarda bulunup kendisinin "yeni bir kitap getiren kişi" anlamında bir
peygamber olmadığını, nübüwetinin "AIIah'ın has ve seçilmiş bir kulu" manasın
da değerlendirilmesi gerektiğini, bu noktada neblliğinin velayet nuruna sahip bulunması sebebiyle mecazi anlamda zılll
(gölge) ve burQzl (yeniden beli rm e) biçiminde anlaşılabileceğini, ayrıca Allah tarafından kendisine haberler ilham edilmesi açısından "muhaddes" olduğunu
ifade etti. Bu konudaki itirazlara karşı da
Tu]J.fetü'n-nedve (Kadiyan 1902) ve Ija~i~atü'l-va]J.y (Kadiyan ı 907) adıyla iki
·eser telif etti. Gulam Ahmed'in bu yo-
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kendisinden sonra ikiye ayrılan
ciddi tartışmalara
sebep oldu. Kadiyan grubu onun gerçek
anlamda neblliğini ileri sürerken Lahor
grubu Hz. Muhammed'in son peygamber
olduğunu, ondan sonra hakiki veya mecazi anlamda hiçbir neblnin gelmeyeceğini. Gulam Ahmed'in sadece müceddid
yahut mesih ve mehdi olduğunu ileri sürdü. Gulam Ahmed 2 Kasım 1904 tarihinde SiyalkOt'ta. kendisinin müslüman ve
hıristiyanlar için mehdi ve mesih olduğu
gibi Hindular için de Vedalar döneminde
tanrı Vişnu'nun iki şahsiyetinden biri ve
insanın tamıyı tanımanın aracı olan Kriş
na-Avatar olduğunu ilan etti.
taraftarları arasında

1908'de bir toplantı için buLahor'da ansızın ölen Gulam Ahmed, ertesi gün Kadiyan'a götürülerek
orada taraftarları için ayrılan Bihiştl Makbere'ye gömüldü. Cenaze namazından
önce, onun 14 Aralık 190S'te yayımladığı
vasiyetine uyularak sağlığında oluşturu
Ian Sadr-ı Encümen-i Ahmediyye'nin ileri
gelenlerinden Kadiyan'da hazır bulunanların katılımıyla yapılan seçimde Hakim
NOreddin meslhin birinci halifesi sıfatıy
la hareketin başına getirildi.
1841 'de Pencap'ın Sargoda bölgesinin
Biheyre şehrinde doğan Hakim NQreddin
1880 yılında Taşdi~-i Berahin-i A]J.mediyye (SiyalkQt ı 890) adıyla bir kitap yazmış, böylece Gulam Ahmed ile aralarında
sağlam bir dostluk başlamıştı. Oula m Ahmed' e nisbetle daha sistemli ve ciddi bir
eğitim görmüş olduğu için gerek Arapça
ve Farsça bilgisi gerekse dini ilimlerdeki
üstünlüğü onu hareket içinde ön plana
geçirmiş ve perde arkasında hareketin
fikir babası olarak tanınmasına yol açmış
tır. Hakim NOreddin'in yönetimi sırasında
mezhep içinde, Gulam'ın oğlu Mahmud
Ahmed'in küfür ve İslam hakkındaki görüşleriyle 1913 yılında vuku bulan KanpOr
Camii ayaklanması yüzünden birtakım
huzursuzluklar ortaya çıkmışsa da herhangi bir bölünme olmamıştır. Hakim NQreddin. 13 Mart 1914'teki ölümünden önce halifeliğe Gulam Ahmed'in oğlu Mirza
Beşlrüddin Mahmud Ahmed'i aday göstermişti. Bu arada Mevlana Muhammed
Ali ve arkadaşları, Gulam Ahmed'in vasiyetine bağlı kalınarak halife seçilmemesi
ve mezhebin işlerini Sadr-ı Encümen-i Ahmediyye'nin yürütmesi gerektiğini ileri
sürmüşse de Mahmud Ahmed meslhin
ikinci halifesi unvanıyla halifeliğe getirilmiş, diğer grup da Kadiyan'dan ayrılarak
Lahor'a yerleşmiştir. Böylece hareket ikiye ayrılmıştır.
26

Mayıs

lunduğu

1. Kadiyan Ahmedileri. Mirza Beşlrüd
din Mahmud Ahmed'in önderliğindeki
Kadiyan grubu, Gulam Ahmed'in peygamberliğini ve ona inanmayanların kafir olduğunu ileri sürmekle kalmamış.
Mahmud Ahmed'in bütün dünyanın halifesi sayıldığını söylemiştir. Pakistan'ın kuruluşu üzerine (ı 94 7) Kadiyan Hindistan
sınırları içinde kaldığından bunlar merkezlerini Pakistan'da yeni kurdukları Rebve şehrin e nakletmişlerdir. Mahmud Ahmed'in (ö. 1965) yarım yüzyılı bulan idaresi kendi topluluğu için oldukça başarılı
geçmiş, hakkında lehte ve aleyhte pek
çok şey söylenmiştir. Mahmud Ahmed,
Kadiyanlliği dünyaya yaymak için 1911'de oluşturulan ve kırk yaşını geçmiş her
Kadiyanl'nin katılabildiği Encümen-i Ensarullah'ı kendi emrine tabi bir kuruluş
haline getirmiş. bu kuruluşa bağlı olarak
1918 yılından itibaren genel sekreterlik.
ayrıca eğitim öğretim. propaganda ve
tanıtım, iç ve dış işleri, maliye, ağırlama
ve yerleştirme, basın yayın ve kutlu- mezarlık gibi birtakım teşkilatlar ihdas etmiştir. Yine tanıtım amacıyla aylık Review of Religions ( 1902'den itibaren).
Urduca el-Fazl ( 1913'ten bu yana). Amerika'da The Muslim Sunrise, Londra'da
aylık The Muslim Herald gibi birçok
dergi yayımlanmaktadır. Ayrıca Kur'an-ı
Kerim Melik Gulam Ferld tarafından İn
gilizce'ye çevrilmiş (Lahore 1969) ve bu
çeviri esas alınarak çeşitli Batı ve Afrika
dillerine de tercüme edilmiştir. Kadiyan
grubu günümüzde (200 ı) mesihin dördüncü halifesi unvanıyla Mirza Tahir Ahmed'in yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.
2. Lahor Ahmedııeri. Mevlana Muhammed Ali'nin önderliğinde Lahor'a yerleşe
rek Ahmediyye Encümen-i İşaat-ı İslam
adı altında başkanlık statüsü çerçevesinde organize olmuşlardır. Sayıları diğer Kadiyanller kadar olmamakla birlikte onlardan çok daha faaldirler. Muhammed Ali'-
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nin 1917'de tamamladığı Kur'an tercümesi (Chicago-lllinois 1973 !ayrıca çeşit li baskıları vard ı rJ) akılcı bir yaklaşımla
kaleme alınmıştır. Bunun yanında onun
ve arkadaşlarının Londra. Berlin ve Endonezya'daki misyonları aracılığı ile İslami 
yet'i Batı'da yayma çalışmaları da etkili
olmuştur. Urdu dilinde üç haftalık Peyglim-ı Şul]J., İngilizce haftalık The Light,
aylık Islami c Review and Muslim lndia
(Arab Affairs), Almanca aylıkMuslimisch
ve diğer dillerde çıkan çeşitli dergileri vardır. Lahor Ahmedileri Gulam Ahmed'in
peygamberliğinden söz etmemekte, onu
sadece bir müceddid ve zaman zaman
"mesih-i mev'üd" olarak nitelemekte,
kendilerini de İslamiyet'in savunucuları
ve yayılması için çalışan kimseler olarak
göstermektedirler.
Kadiyaniler, Pakistan'ın kuruluşuyla
birlikte yönetim kademelerinde önemli
yerlere geldiler. Özellikle Kadiyan kolunun
nübüvvet iddiası. küfür telakkisi, kılıçla
cihadı reddetmesi ve Gulam Ahmed'e
inanmayanların kafir sayılması gibi aşırı
lıkları Pakistan'daki müslüman halkı galeyana sevketmiş ve 1953 yılı başlarında
patlak veren ayaklanmalar askeri tedbirlerle bastırılarak iş mahkemeye intikal
ettirilmiştir (mahkeme kararlarının değe rl e ndirilme s i için bk. An Analysis of
the M un ir Report : A Critica/ Study o{ the
Punjab Disturbances-lnquiry Report Itre.

ve ed. Hurşid Ahmed], Karachi 1956). Sonuçta Kadiyanlliğin her iki kolu da Pakistan Parlamentosu'nun 7 Eylül 1974 tarihinde aldığı kararla "İslam dışı azınlık"
olarak kabul edilmiş ve Pakistan anayasasının 260. maddesine eklenen bir fıkra
ile, "Hz . Muhammed'in nübüvvetinin
mutlak sonluğuna inanmayan. Muhammed'den sonra peygamberliğini iddia
· eden veya böyle bir iddiada bulunanı peygamber ya da dini bir müceddid olarak
tanıyan kişi anayasanın ve hukukun hedeflerine göre müslüman değildir " hükmü getirilerek Pakistan'da yaşayan Kadiyanller faaliyetleri açısından ciddi biçimde kısıtlanmıştır. Nübüvvet, mehdilik
ve cihadın konumu dışında İslam'ın temel ilkeleri açısından Ehl-i sünnet alimleri gibi düşünen Kadiyanller arneli bakımdan Hanefi fıkhına tabidir (geniş bilgi için bk. Fığlalı, s. 169-184) .
Günümüzde Pakistan dahil 2 milyon
bir nüfusa sahip bulunan Kadiyanller faaliyetlerinin ağırlığını Avrupa,
Asya, Pasifik, Amerika ve kısmen Afrika
misyanlarına kaydırmışlardır. Kadiyanller'in her iki kolunun başlıca gelir kaynakdolayında

ları Kadiyan ve Lahor'a beytülmal hissesi olarak gönderilmesi gereken zekattır.
İkinci gelir kaynağı her ay yapılan mecburi ödemelerdir. Buna göre her Kadiyanl. aylık gelirinin on altıda birini mecburi
olarak ve düzenli bir şekilde hareketin
mali organizasyonuna öder. Ayrıca fedakarlık ve cömertlik derecesine göre gelirinin onda birinden üçte birine kadar olan
bölümünü hareketin fonlarına aktarır.
Bunların dışında her Kadiyanl'nin. ölümü
halinde malının onda birini mezhebe ayır
ması ve bu hususu önceden vasiyetine
kaydetmesi istenir.

Kadiyanllik hakkında gerek kendi mengerekse müslüman ve hıristiyan
müellifler tarafından kaleme alınmış kitap ve makalelerden meydana gelen zengin bir literatür vardır. Gulam Ahmed'in
kırk civarında eseri Urduca. Arapça. Farsça ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Kadiyarı ve Lahor kolları tarafından yazılıp
neşredilen yüzlerce kitap, broşür ve dergi
vardır. Kadiyan kolunun en önemli eserleri Mirza Beşlrüddin Mahmud Ahmed'in
kaleme aldığı Ahmadiyya Mavement
(Lahore 1971). Ahmadiyyah or The TJue
Islam (Lahore 1972). Introduction to the
Study of the Holy Qur'an (Lahore 1969)
ve Muhammed Zafrullah Han'ın IslamIts M eaning for Modern Man (London
1962) adlı eseridir. Lahor kolu için Mevlana Muhammed Ali'nin The Ahmadiyyah
Mavement (Urdu ca' dan tre. S. Muhainmad Tufail, Lahare 1973). The Finality ot
Prophethood (Urduca'dan tre. S. Muhammad Tufail , Woking-England 1966). The
Religion ot Islam (Lahore 1971) adlı
eserleri zikredilebilir. Ayrıca Avrupa.
Amerika, Afrika ve Asya misyonları tarafından gerçekleştirilmiş pek çok yayın mevcuttur.
Kadiyanllik'le ilgili olarak müslümanlar
ve hıristiyanlarca yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu reddiye mahiyetindedir.
Bunlardan , mezhebin doğuşu sırasında
Muhammed İkbal'in yazdığı Islam and
Ahmadism ile (Meerut, ts., son baskı l a
rından biri, Lahare 1980) ve Howard Arnold Walter'in The Religious Lite ot India: The Ahmadiyya Mavement (Mysore City 1918) adlı eseri özellikle zikredilmelidir. Mezhep hakkında önemli bilgiler
veren diğer eserlerden Ebü'l-A'Ia el-Mevdüdi'nin Ma hiye'J-Kadiyaniyye (tre. Halll Ahmed el-Ham idi, Küveyt 1389/1969) ,
Ebü'I-Hasan en-Nedvi'nin el-Kadiyani
ve'J-Kadiyaniyye (Beyrut 1387/ 1967). İh
san İlahi Zahlr'in Qadiyaniat (Lahore
1975), Hasan Tsa Abdüzzahir'in eJ-Kadisupları

yaniyye: Neş'etüha ve tetavvuruha
( Küveyt 1980) adlı kitapları da kaydedilmeye değer niteliktedir. Ethem Ruhi Fığ
lah K adiyanilik: Ahmediyye Mezhebi
adıyla bir doçentlik tezi hazırlamış (İzmir
1986) , bunun özeti K adiyanilik ismiyle
de yayımlanmıştır (An ka ra I 994). Ayrıca
Hint alt kıtasının son dönemiyle çağdaş
İslam hakkında bilgi veren bütün kitaplarda Kadiyanlliğe atıflarda bulunulmuş
tur (Gulam Ahmed' in kitaplarının listesi,
Kadiyan ve Lahor koliarına mensup müelliflerin eserleriyle reddiye mahiyetindeki diğer kitap ve makaleler hakkında
geniş bilgi için bk. Fı ğ lalı, s. 203-220; ayrı
ca bk. HATM-i NÜBÜWET).
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Boomington 1997, s. 109-146; Ethem Ruhi Fığ
lah, Kadiyanflik: Ahmediyye Mezhebi, İzmir
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Kur'an-ı Kerim'in
doksan yedinci suresi.

_j

Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke
döneminde Abese süresinden sonra nazil olmuştur ; Medine'de in diğine dair bazı
rivayetler de mevcuttur. Nüzül sırasına
göre yirmi beşinci süre olduğu kabul edilir. Beş ayetten oluşan sürenin fasılası ;
harfidir. Adını, sürede üç defa tekrar
edilen ve üstünlüğü sebebiyle "leyletü'IKadr" olarak nitelenen geceden almıştır
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