
nun sebebi köy hayatını çok sevmesi ve 

mecbur kalmadıkça şehre inmemesi ol

malıd ır. Hayatının son yıllarında gözlerini 

kaybeden şairin Mervan b. Hakem ile Ab

dullah b . Zübeyr arasında çıkan olaylara 

yetiştiğine göre Medine'de 64 (684) yılın

da öldüğü söylenebilir. 

Ma'n b. Evs'in İslami erdemiere müslü

man olmadan önce de sahip olması. Müs

lümanlığı kabul ettikten sonra İslami 
prensipiere uygun olarak yaşamaya de

vam etmesi şiirlerinde fazla bir değişikli

ğin ortaya çıkmaması neticesini doğur

muş, eski Arap şiirinin geleneği içinde 

yazdığı şiirlerinin temalarını aynı istika

mette sürdürmüştür. Bazı halife ve saha

bilere takdim ettiği methiyeleri beğenilen 

şairin hicivlerinde nükteli, alaylı ve sitem

li. kendisinin ve kabilesinin erdemlerini 

övdüğü fahriyyelerinde gerçekçi. hike

miyyata dair şiirlerinde ise eğitici tavrı 

dikkat çeker. 

Ebu Ali el-Kall tarafından rivayet edilen 

Ma'n'ın divanı Cahiliye şiirinin geleneksel 

konuları olan gazel, medih, fahr. hiciv ve 

hikemiyyat türü şiirlerden oluşur. İlk defa 

Almanca bir girişle birlikte Paul Schwartz 
tarafından neşredilen divanı (Leipzig 

I 903 ı daha sonra Kemal Mustafa (Ma' n 

b. Evs J:ıayatühü, şi'ruhü, ai]baruhü, Ka
hi re ı 927), Nuri Hammudl el-Kaysi- Ha

tim Salihed-Damin (Bağdad ı 977ı ve 

Ömer Muhammed Süleyman el-Kattan 

(Şi'ru Ma' n b. Evs el-Müzen!, Cidde 1403/ 
ı 983 ı tah ki k ederekyayımlamışlardır. 
Muhammed b. Süleyman es-Sedls son 

neşrin eleştirisine dair bir makale yazmış

tır ('Alemü'l-kütüb, Vll/4 [Riyad ı 9861. s. 

468-473) 
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Iii ALi ŞAKİR ERGiN 
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MA'Nh. lsA 
( ~ı,)! 0"-" ) 

Ebu Yahya Ma'n b. Isa 
b. Yahya b. Dinar el-Kazzaz el-Eşca! 

(ö. 198/814) 

İmam Malik'in talebesi. 
_j 

130 (748) yılından sonra doğdu. İpek 
dokumacılığıyla uğraştığı için "Kazzaz" Ia
kabıyla. Beni Eşca'ırı m eviası olduğu için 
"Eşcal" nisbesiyle anılmıştır. Medine'de 

yaşadı. İmam Malik'ten başka İbn Ebu 
Zi 'b, İbrahim b. Tahman. İshak b. Yahya, 

Ebü'l-Gusn Sabit b. Kays el-Medeni. Mu
aviye b. Salih. Mahreme b. Bükeyr el-Eş

ca' gibi şahıslardan rivayette bulundu. 

Kendisinden İmam Şafii. Ali b. Medlnl, 
Ahmed b. Hanbel. Ebu Hayseme Züheyr 
b. Harb, Abdullah b. Zübeyr el-Humeydl. 
Ebu Bekir Abdullah b. Ebu Şeybe , Sah
nun. Muhammed b. Haris el-Bezzar, Yah

ya b. Main gibi alimler hadis rivayet etti
ler. İ mam Malik'in özel ilgi gösterdiği ta

lebelerindendi. Malik mescide çıktığında 
ona tutun urdu; bu sebeple kendisine 
"Malik'in bastoncuğu" denmiştir. Malik'in 

en güvenilir ravilerinden olup el-Muvat
ta'ı rivayet etmiştir. Halife Harunürreşld 

ve oğulları İmam Malik'ten el-Muvatta'ı 
dinlerken kitabı Ma'n b. Isa'nın okuduğu 
kaydedilir. İmam Malik'in kendisine olan 
güveni hususunda Ma'n şöyle der: "Ma
lik soran ben olmadıkça lraklılar'a hadis 

nakletmezdi. el-Muvatta'daki bütün ha
disleri benim ona arzettiklerim müstes
na Malik'ten sema yoluyla aldım. Kendisi

ne sorduklarım hariç hadis dışındaki şey
lerin hepsini ona arzettim." Ali b. Medini 

de, "Ma'n bize Malik'ten işittiği kırk bin 
mesele nakletti" demiştir (Zehebl, IX. 
305-306 ı. Ebu Hatim er-Razı. Malik'in öğ
rencileri içinde hafızası en güçlü ve en gü
veniliri kabul ettiği Ma'n'ı Abdullah b. Na

fi' es-Saiğ ve İbn Vehb'e tercih ettiğini 
söyler. İbn Hablb onu Medine'de fıkıh ko
nusunda Malik' e halef olanlar arasında 
sayar. Ma'n 198 yılının Şewal ayında (Ha
ziran 814) Medine'de vefat etti. Ebu Isa 

et-Tirmizi, Ma'n'ın Malik'ten çok sayıda 
rivayetine el-Cdmi'u'ş-şa]J.il;'inde yer 
vermiş, Buhar! ve Müslim de kendisinden 
tahrlcde bulunmuştur. 
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~ ÜRHAN ÇEKER 

MANA 
(~f) 

Silret ve şekil karşılığı olarak kullanılan 
tasavvuf terimi 

L 

L 

(bk. SÜRET). 

MANA 
(~f) 

_j 

_j 

Sözlükte "demek istemek, kastetmek" 
anlamındaki any (inayet) kökünden mi m li 
masdar veya ism-i mef'ul (ma'nl-ma'na) 
olup "denilmek istenen, kastedilen şey" 
manasma gelir. Buna göre mana lafızla
rm tasvir ettiği , yöneldiği veya Iafızıarıa 
aniatılmak istenen, onlarla anlaşılan şey

dir. Nahiv ilminde lafzın mukabili olarak 
kullanılan mana "sözle aniatılmak iste
nen şey" (mal<sad, mediQI) olarak tanım
lanmıştır. Mantık disiplininde ise mana, 
benzer bir açıklama ile "vaz' yoluyla lafız
dan zihne yansıyan tasawur" şeklinde 
tarif edilir. Sözü edilen suret bir lafızla 
ifade edilirse "müfred", birleşik lafızla ifa
de edilirse "mürekkep mana" diye anılır. 
Mana ile mefhumun her biri akılda olu
şan sureti ifade etmesi açısından birbiri
ne benzer. Ancak oluşmaları bakımından 
farklılık arzeder ler; zira suret lafızla kas
tedilmesi bakımından mana, akılda oluş

ması bakımından mefhum diye isimlen
dirilir (Tehanevl, Il, ı 600- ı 60 ı) 

Lafızlarla manaları arasında tabii bir 
ilişkinin bulunduğu görüşünü ileri süre
rek hangi Iafızların hangi manalar için 
vazedildiği konusunda bir ön bilgiye sa
hip olmaya gerek bulunmadığı yolundaki 

görüş Ab bad b. Süleyman es-Saymerl ta

rafından savunulmuştur. Ancak bu görüş, 

aynı şeylerin farklı dillerde farklı isimle

rinin bulunmasını ve bir lafzın iki zıt an

lama gelmesini açıklayamaz. Ayrıca bu 

telakkinin doğru kabul edilmesi her insa

nın bütün dilleri anlayabileceği sonucu

na götürür. İbn Cin n! de Iafızların sesleri, 

harfleri ve vezinleriyle manaları arasında 
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bir ilişkinin olduğu görüşünü savunmuş 
ve çeşitli lafızlarla manaları arasındaki 
ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. Bilhassa 
tabiat seslerinin taklidiyle ortaya konul
muş isimlerle (savt isimleri -onomatope) 
manaları arasında bir ilginin olduğu şüp
hesizdir. 

Müfred manalar kelimelerin karşılıkla
rı olarak sözlük ilminin konusunu teşkil 
ederken bu manaların yan yana getiril
mesi nahiv ilminin alanına girer. "Nahvin 
manaları" (meani'n-nahv) kavramı bilindi
ği kadarıyla ilk defa Ebu Said es-Sirafi ( ö. 

368/979) tarafından kullanılmıştır. Slrafi 
bu kavramla kastettiği şeyin lafızların ha
rekeli veya sakin olması. gereken yerler
de kullanılması. kelamın takdim veya te
hir edilerek telif edilmesi, bu konuda doğ
runun aranması ve hatadan kaçınılması 
gibi hususlar olduğunu belirtir. Mantığın 
manaları, nahvin ise lafızları araştırdığını 
söyleyen mantıkçı Matta b. Yünus'a kar
şı Slrafi. nahvin bir bakıma Arap dilinin 
mantığı olduğu gibi mantığın da bir an
lamda Yunan nahvi sayıldığını ileri sür
müştür. Bu bakımdan ona göre nahiv sa
dece lafızlarla değil manalarla da ilgili bir 
ilimdir. İ'cazı kelime ve harfiere kadar 
indirgeyen fesahatçı görüşe karşı, Kur
'an'ın i'cazının kelimelerin ve sözlerin 
emsalsiz dizilişive terkibinde (nazm) ol
duğu görüşünü temeliendiren Abdülka
hir el-Cürcanl'dir. Cürcanl'ye göre nazım 
ve i'caz nahvin manalarında ve kelimele
rin anlamlarının kompozisyonundadır. 
Kelimelerin tek başına ve nahvin mana
larından soyutlanmış olarak ifade ettiği 
sözlük anlamının i'cazla ilgisi yoktur. 

Mana konusunun nahiv ilmiyle irtibatlı 
olarak ele alındığı bir başka husus, söz 
dizimi içinde yer alan kelimelerin son 
harflerinde meydana gelen değişiklikle
rin (i'rab) gerçekte lafza mı manaya mı 
yönelik olduğudur. Bu konuda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Slbeveyhi, Ebü 
Ali el-Farisl. Rummanl, Abdülkahir el
Cürcanl, A'lem eş-Şentemerl, İbnü'l-Haş
şab, İbn Mu'tl, İbn Usfür el - İşblll gibi 
alimler i'rabın mana olduğu görüşünü 
benimserken İbn Harüf en-Nahvl, Şelev
bln. İbnü'l-Hacib, İbn Malik et-Tal. İbn 
Hişam en-Nahvl. Abdullah el-Fakihl gibi 
bilginler lafız olduğu görüşündedir. Lafız 
olduğunu savunanlar i'rabın mu'reb keli
menin sonundaki hareke, harf veya hazif 
şeklindeki değişiklikten ibaret olduğunu 
söylerken mana olduğunu savunanlara 
göre i'rab kelimenin söz dizimindeki ko
numuna bağlı olarak değişik anlamlar 
ifade etmesidir. Hareke ve sükün gibi ala-
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metler ise değişikliği sağlayan vasıtalar 
mesabesindedir. 

Mana kelimesinin nahiv ilminde çeşitli 
ayırımları belirleme hususunda kullanıl
dığı görülür. Cins ismi ayn (madde) ismi ve 
mana (soyut) ismi olmak üzere ikiye ayrı

lır. Ayn ismi insan, at ve ağaç gibi bağım
sız varlığı bulunan ve algılanan şeylere 
delalet eder; mana ismi ise ilim, cehalet 
ve cesaret gibi bağımsız bir varlığa sahip 
bulunmayan ve algılanamayan kavramları 
gösterir. Bunlara masdarlar da dahildir. 
Harfler de hece harfleri ve mana harfle
ri olmak üzere iki kısmıdır. Hece harfleri 
kelimeleri oluşturan aifabe harfleri iken 
mana harfleri isim-fiii-harf taksimine 
dahil kelime kategorisi olup tek başına 
anlamları olmayan, ancak söz dizimi için
de isim ve fiillerle birlikte mana ifade 
eden ve "edat" adı verilen kelime çeşidi
dir. 

Belagat ilminde kelamın ma na mı yok
sa lafız mı olduğu konusundaki tartış
manın ardında itikadl mülahazalar da 
vardır. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı onun 
sıfatlarından sayan ve mahlük olmadığı 
görüşünü benimseyen Ehl-i sünnet' e gö
re kelam nefiste bulunan (zat-ı ilahiyye ile 
kaim olan) bir mana iken Kur'an'ı mahlük 
gören Mu'tezile'ye göre kelam "harfler 
ve işitilen sesler" demek olan lafızdır. 

Arap edebiyatında belagatın kelamın 
lafzında mı manasında mı olduğu husu
su başlıca tartışma konularından birini 
teşkil etmiştir. Özellikle şiir alanında ce
reyan eden bu tartışmalarda Ebu Amr 
eş-Şeybanl'nin mana tarafını tuttuğu gö
rülür. Bu teoriye karşı çıkan Cahiz'e göre 
manalar Arap olan ve olmayan. köylü-şe
hirli herkesin bildiği şeylerdir. Bu konuda 
önem taşıyan husus vezni oturtmak, la
fızların telaffuzu kolay ve akıcı, yapısı sağ
lam ve kalıbı iyi olanını seçmektir. Çünkü 
şiir bir sanattır. bir tür dokuma ve resim 
sanatıdır. İbn Kuteybe ise şiirde lafız ve 
manayı birlikte mütalaa ederek bunları 
güzellik vasfı taşıma veya taşırnama ba
kımından tasnife tabi tutmuş, sözün 
belagatında lafızla mananın her birinin 
önemli olduğunu vurgulamıştır. Abdül
kahir el-Cürcanl belagat ve fesahatin 
mana ile ilgili bir konu olduğu görüşünü 
benimsemiş ve Cahiz ile İbn Kuteybe gibi 
alimierin mana ile kastettiklerinin ına
nanın aslı olan tema (garaz). lafız kelime
siyle kastettiklerinin ise sesler değil ına

nanın sureti (anlatılma biçimi) olduğunu 
söylem iştir. Ancak Kadi Abdülcebbar gibi 
alimierin fesahat ve belagatı lafza yük
lemeleri Cürcanl'ye göre önceki bilginle-

rin maksatlarını anlayamamalarından 
kaynaklan mıştır. Cürcanl, hakikat ve me
caz türü ifadelerin delalet şekillerini tah
lil ederek manasma doğrudan delalet 
eden lafızları hakikat. hakikat manasının 
ikinci bir manaya delalet ettiği lafızları 
mecaz olarak nitelemiştir. Bu ikinci tür
den manaları. doğrudan lafzın değil onun 
medlQlü olan mananın med!Cılü olduğu 
için "mananın manası" diye adlandıran 
Cürcanl lafzl delaletin dışında manevi bir 
delaletin de varlığına dikkat çekmiştir. 
Daha sonra bazı belagat alimleri, birinci 
ve ikinci manalar ayırımını mecaz türü 
ifadelerle sınırlamayarak hakikat türü 
ifadeleri de kapsayan bir ayınma dönüş
türmek suretiyle birinci manalarıo kela
mın lafzının delalet ettiği lugavl, ikincisi
nin ise bu ilk manaları n delalet ettiği kas
tedilmiş manalar olduğunu söylemişler
dir. Birinci mananın ikinci manaya dela
letinin kesinlikle akl! olduğu belirtilirken 
lafzın birinci manaya delaletinin bazan 
vaz'!, bazan akli olduğu ifade edilmiştir. 

Mana kavramı çerçevesinde ortaya çı

kan bir başka konu akli ve hayall mana
lar ayırımıdır. Bu ayırımın temelini İslam 
düşüncesinde. gerek filozofların gerekse 
kelamcıların akıl ve hayal arasında çelişki 
bulunduğu yolundaki görüşü teşkil et
mektedir. Zira akıl hakikati ve batılı bir
birinden ayırt etme gücüne sahiptir, ha
yal etme yetisinin ise böyle bir gücünün 
bulunmadığı ve onun hakikatle batılı bir
birine karıştırabileceği kanaati hakimdir. 
İbn Sina teşbih, istiare ve mecazı hayal 
etme ameliyesinin araçları olarak gör
müştür. Zahir'iler, mecazı bir nevi yalan 
sayarak Kur'an'da mecaz türü ifadelerin 
bulunmadığı görüşünü benimserken 
Abdülkahir el-Cürcanl bu tür ifadelerin 
Kur'an'da çokça bulunduğunu söylemiş 
ve bunları tahy'il türünden sayınayıp akli 
manalar kapsamına girdiğini savunmuş
tur. 

Belagat ilminde manaların lafızlara de
ğil lafızların manalara tabi olması esas 
kabul edildiğinden cinas ve seci gibi lafzl 
sanatlarda aşırıya kaçma hoş görülme
miştir. Söz tabii akışına bırakıldığı tak
dirde manalar kendilerine en uygun dü
şecek lafızlarla cinas ve seci öğelerini bir 
mıknatıs gibi çekerler. Aksi takdirde sa
natkarane söz söyleme gayretiyle cin as 
ve seci öğelerinin kullanılması manaları 
boğduğu gibi sözün tabii güzelliğini de 
yok eder. Cin as ve seci gibi lafzl sanatlar 
içinde sadece mananın gerektirdiği ölçü 
ve kriteriere bağlı olanlar güzel kabul 
edilmiştir. 



Arap edebiyatı eleştirisinde mana şii
rin teması. lafız da üsiOp olarak görülür. 
Bu gelenekte ana temalar övgü (medih). 
övünme (fahr). yergi (hica). ağıt (risa). nite
leme (vasfve tasvir), azarlama (itab). uyarı 
(Ikaz). özür dilerne (i'tizar) gibi türlerle sı
nırlandırılmıştır. Daha sonra bir düşün
cenin farklı üsiOplarla ifade edilebileceği 
fikrine bağlı olarak şiirde mananın mı üs
IObun mu önemli olduğu meselesi orta
ya çıkmış. daha çok taraftar bulan görüş 
önceliğin üslı1ba verilmesi yönünde ol
muştur. Çünkü üsiOp şairin ana temaya 
verdiği aniatış biçimidir. Bu esasa bağlı 
olarak muhtelif ana tema listelerinin 
oluşturulması ve intihal olgusunun bun
lara göre belirlenmesi girişimleri gerçek
leştirilmiş. ana temaların ifade şekilleri
ni geliştiren değişiklikler halinde ortaya 
çıkan intihaller genel olarak makbul gö
rülmüştür. 
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MANAS DESTANI 

L 
Kırgızlar'ın milli destanı. 

_j 

En eski Türk destanlarından olan Ma
nas. Türk mitolojisinden ve bozkır kültü
ründen derin izler taşımakla birlikte Ya
ratılış ve Türeyiş, Göç, Ergenekon, Şu. 
Oğuz Kağan gibi diğer Türk destanların
dan bağımsız, mısra sayısı bakımından 
Finli ler'in Kalevala. Almanlar'ın Nibelun
gen, Hintliler'in Ramayana. eski Yunanlı
lar'ın İliada ve Odysseia gibi destanların
dan çok hacimli olup dünyanın en büyük 
destanıdır. 

Üç büyük koldan oluşan destanın "Ma
nas" adını taşıyan birinci bölümü bir Kır
gız kahramanı olan Manas'ın doğumu, 
güç sahibi olarak kendini tanıtması, Kır
gızlar arasındaki savaşlarda şöhret ka
zanması, Kalmuklar'a karşı elde ettiği ba
şarılar, Kırgızlar'ı bir bayrak altında top
laması ve ilini düşman istilasından kur
tarması gibi olaylardan meydana gelmek
tedir. Bu bölümde verilen bilgilere göre 
Kara Han'ın oğlu Yakub (Cakıp) Han ile 
Haydar Han'ın kızı olan karısı Çıyrıçı'nın 
çocukları olmaz. Yakub Han bir çocuk 
vermesi için Tanrı 'ya yalvarır ve bunun 
üzerine bir oğlu olur. Çocuğa "dört ulu 
peygamber" tarafından Manas adı veri
lir. Aslı Sanskritçe olan bu ad "akıllı, zeki" 
anlamına gelmektedir (Gülensoy, s. 16-
19) Beşikte iken konuşmaya başlayan 
Manas'ı Hızır korur. Manas çabuk büyür 
ve yiğit bir delikanlı olur; Kaşgar'da bu
lunan Çinliler'i haraca bağlayıp doğuya 
sürer. Bu bölüm ün en güzel kısımları "Kö
kütey Han ' ın Aşı" (yuğ töreni). Manas'ın 
yaralanması ve ikinci ölümünün anlatıl
dığı parçalardır. Manas, Kökçököz ve Köz
Kaman tarafından zehirtenerek öldürü
lür. Manas'ın ilk ölümü ise Kökçö ile sa
vaşırken aldığı yara sonucundadır; üçün
cü ölümü de geri dönmeyecek şekilde ölü
müdür. Manas'ın ölümünden sonra Kır

gızlar arasındaki iç çekişmeler artar, ik
tidar mücadelesi yeniden başlar. 

Semetey ve Seytek kollarında Kırgızlar 
arasındaki kardeş kavgasının derin izleri 
görülür. Milli mücadeleelen çok şahsi kav
galar, hanlar ve beyler arasındaki iç sa
vaşlar anlatılır. Semetey'in adını taşıyan 
yedinci bölümde Manas'ın karısı Kanıkey 

ve annesi Çıyrıçı oğulları Semetey'i yan
larına alarak Buhara'ya gider ve Ma
nas'ın kayınpederi Temir Han'a sığınırlar. 
Buhara'da dayısının yanında büyüyen Se
metey ancak on dört yaşına geldiğinde 
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kim olduğunu öğrenir. Babası Manas'ın 
da vasiyeti üzerine Talas'a geri döner. 
Uzun mücadelelerden sonra iktidarı de
desi Temir Han ile amcalarının elinden 
alır. Buna rağmen Kırgızlar arasındaki 
beylik ve benlik mücadeleleri sürer. Bu 
mücadeleler sonunda akrabalarından biri 
olan İlyas Han Semetey'i öldürür ve karı
sı Ay-Çörök'ü kendisine alır. Bu bölümün 
karakterleri Manas'ın karısı, Semetey'in 
annesi Kanıkey ile Seytek'in annesi Ay- Çö
rök'tür. Her iki bölümde de başroldeki 
kadınların intikam alması anlatılır. 

Seytek kolu Manas destanının üçüncü 
bölümü olup Seytek'in hayat hikayesin
den ibarettir. Seytek de babası Semetey 
gibi gençlik çağına gelince babasının ka
tillerinden intikam alır. iktidarı eline ge
çirir ve uzun zamandır esir olan dedesi 
Manas'ın karısı, büyükannesi Kanıkey'i 
esaretten kurtarır. Bu üç büyük kol dışın
da Manas dairesi içinde kabul edilen Er 
Töştük ve Colay Han destanları da vardır 
ki bu son iki kol bazı bilim adamlarınca 
müstakil birer destan olarak kabul edilir. 

Üzerinde çalışan bilim adamlarına gö
re Manas destanı. esas itibariyle 840 yılı 
civarında Kırgızlar'ın Yenisey ırmağı ile 
Minusinsk bozkırlarında devlet kurduk
ları yıllarda Uygur Türkleri ve Çinliler'le 
yaptıkları savaşlarda oluşmaya başlamış. 

daha sonra XVI-XVII. yüzyıllarda Kırgız

lar ile Kalmuklar'ın veya Budist Kalmuk 
Moğolları ve ÇiniHer'in Orta Asya'daki 
müslüman Türk kavimleriyle yaptıkları 
savaşlar sırasında bünyesine yeni unsur
lar katılarak zenginleşmiş. i 9i 7 Sovyet 
devriminden önce Rus çarına ve ardın
dan komünist yönetime övgülerle yeni
den teşekkül etmiştir. Günümüzde yapı
lan çalışmalarda destana sonradan giren 
bu tür ekleme ve methiyeler ayıklanarak 
destan aslına uygun biçimde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Manas destanında hayatları anlatılan 
eski Kırgızlar (!(ara Kırgızları o zamanlar 
henüz bir devlet kurma, dünyayı fethet
me ve ülkelere hükmetme gibi ülkülere 
sahip olmayıp küçük kabileler halinde ya
şamaktaydılar. Fakat destan eski Kırgız
lar'ın iç ve dış düşmanları. Budist Kal
muk-Moğollar, Çinliler, kısmen de Uygur
lar ve Orta Asya'da yaşayan diğer Türk 
boylarıyla yaptıkları mücadelelerin. de
rin millet ve vatan sevgisinin şiir dili kul
lanılarak söylenişiyle dikkati çeker. Ma
nas destanı eski Türk milli özellikleri iti
bariyle çok renkli, Kırgızca'nın kendine 
has dey işleriyle yoğrulmuş orUinat bir 
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