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GULCALI, Zemire: Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur'dan ((Aç Bars
Hikayesi (Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin): Ankara 2013, 445 s.
(AKDTYK Türk
Kurumu Yayınları 1084. Eski Uygurca
Kütüphanesi 2).
JJ

Türk
Kurumunun Eski Uygurca Kütüphanesi serisinin ikinci kitabı
olarak geçen ay yayımlanan bu kitap, Budist Uygur edebiyatının en
önemli metinlerinden Altun Yaruk Sudur'un X. Tegzinç'inde (26.
Bölük 'ünde) yer alan "Aç Bars" adıyla bilinen hikayenin ayrıntılı
incelemesidir. Eser, Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ danışmanlığında Xingjian
Uygur Özerk Bölgesi'nden Zemire GULCALI tarafından hazırlanan yüksek
lisans tezine dayanmaktadır.
Kitap Mehmet ÖLMEz'in "Sunuş" ve GULcALI'nın Türkçe ve Yeni
Uygurca "Ön Söz" yazılarıyla başlayıp "Kısaltmalar ve Diğer İşaretler"
başlıklarından sonra "Giriş", "Berlin Fragınanları", "Metin ve Çeviri",
"Çince Metnin Karşılaştırılması ve Açıklamalar" ve "Dizin" olmak üzere
beş ana bölümden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak kitabın sonunda zengin
bir "Kaynakça" ve "Ekler" başlığı altında faksimileler, fragınanlar,
RADLOFF-MALOV yayınının fotokopisi ve Çince metin yer almaktadır.
Çalışmayı yöneten ve kitabın sunu Ş yazısını yazan Mehmet ÖLMEZ

eserin yöntemini ve önceki çalışmalardan farkını
" ... X. kitaptan bugüne kadar en çok okunan,

şöyle

ifade eder:

işlenen

ve "Aç Bars"

adıyla

bilinen bölüm yayımlanmaktadır. Zemire Gulcah metni St. Petersburg'da korunan
nüsha ve Turfan'da bulunan :fragmanlar ile karşılaştırarak yayıma hazırlamış, daha
önceki

araştırmacıların,

en

başta

A. von Gabain'in

çalışmalarını

da dikkate
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almıştır.

Uygurca metnin

hazırladığı

çevrildiği

Çince metni de dikkatle

karşılaştırınış,

çok yönlü dizinlerle de metni daha kullanışlı hine getirmiştir."!

GULCALI da eserin hem Türkçe hem de Yeni Uygurca ön sözünde Altun
Yaruk Sudur ,hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra kendi .çalışmasının
amacının metnin çeviri yazısını ve harf çevirisini yapmak, metni Türkçeye
aktarmak, Uygurca metin ile tercüme edildiği Çince metni karşılaştırıp
açıklamalar yapmak, Eski Uygurca- Türkçe-Çince-Çağdaş Uygurca,
Çince-Eski Uygurca ve Çağdaş Uygurca-Eski Uygurca söz dizini
hazırlamak2 olduğunu söyler.
Birinci "Giriş" bölümünde RADLOFF~MALOV tarafından yayımlanan
SuvarlJaprabhiisa (Sutra zolotogo bleska; RADLOFF-MALOV 1913-1917)
yayınının (1970) 607-627. sayfaları arasının çalışıldığı ifade edilmiştir. Bu
bölümde "Altun Yaruk Sudur ve Üzerine Yapılan Çalışmalar" (15-27. s.)
başlığı altında ÖLMEZ 3 ve KAYA'nın 4 çalışmalarından da alıntılarla
sırasıyla MÜLLER 1908, RADLOFF-MALOV 1913-1917 (1970), BANGGABAIN 1930, RADLOFF 1930, ARAT 1934, ARAT 1936, GABAIN 1940 5 ,
ÇAGATAY 1945, MALOV 1951, TEKİN Ş. 1959, TEKİN Ş. 1961, MOR! 1962,
a
TEKİN Ş. 1966, TENIŞEV 1970, TEKİN Ş. 1971, ZlEME 1975, ZlEME 1976 ,
ZlEME 1876b , ZlEME 1977, ŞÜKÜROV-MEHERREMOV 1976, MAUERÖHRBORN 1979, KUDARA-RöHRBORN 1982, HOCA-EYUP-Yusup 1984,
RÖHRBORN 1985\ RÖHRBORN 1985b , ZlEME 1985, MAUE-SERTKAYA 1986,
RÖHRBORN 1986, TEKİN T. 1986, EHLERS 1987, TEKİN Ş. 1987, FINCH

2

4

a.g.e. 9-10. s.
a.g.e. 9. s.
Mehmet ÖLMEZ: Altun Yaruk III Kitap (= 5. Bölüm) Suvarnaprabhasasutra:
Ankara 1991, 126+LVIII s. TDAD 1.
Ceval KAYA: Uygurca Altun Yaruk (Giriş-Metin-Dizin): Ankara 1994, 911 s.
AKDTYK Türk Dil Kurumu Yayınları 607.
Burada 1941 olmalıydı; zira eserin ilk baskısı 1941 'de Leipzig'de yayımlanmıştır.
1940'ta yayımlanmış bir Alttürkische Grammatik kitabı yoktur. s. 29S'teki
Kaynaklar başlığı altında verilen 1940 Wiesbaden, 1974 Wiesbaden olarak
düzeltilmelidir. Kitabın üçüncü baskısı 1974'te Wiesbaden'de yayınlanmıştır.
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1988, TEKİN Ş. 1988, ZlEME 1988, ZlEME 1989, ÖLMEZ 1991, ZlEME 1991,
KAYA 1994, ZlEME 1996, ELVERSKOG 1997, RASCHMANN 2000, WILKENS
2001, EYUP-SAYİT 2001, RASCHMANN 2002, GENG 2003, SKJJERV0 2004,
RASCHMANN 2005, RASCHMANN-SEMET 2008, AyAZLI 2012, ÇETİN 2013
çalışmalarıyla ilgili kısaca bilgi verilir. Daha sonra "Başka Dillerdeki
Altun Yaruk Sudur Üzerine Yapılan Çalışmalar" (27-28. s.) başlığı gelir.
Burada eserin Eski Uygurca dışında Çince, Tibetçe, Moğolca, Soğdea ve
Hoten Sakacası tercümeleri olduğu söylenir. NOBEL'in Tibetçe tercüme
üzerine yaptığı 1944, 1950, 1958 a ve 1958b çalışmalarıyla SKJJERV0'nUn
Hoten Sakacası tercüme üzerine yaptığı 2004 a, 2004b yayımlan kısaca
tanıtılır. "Aç Bars Metni ve Metnin İçeriği" (29. s.) başlığı hikayenin
kısaca özetini içerir. Hikayenin, Budizmin Mahayana mezhebinin esas
ilkelerinden olan "önce canlılan sonra kendisini kurtarmak" ilkesine ait
olduğu belirtilir. "Metnin Yazım Özellikleri" (29-31. s.) başlığı altında
Altun Yaruk Sudur'un şimdiye kadar yapılan öbür bölümlerine ait
çalışmalardaki bilgilere eklenebilecek farklı bir özellik olmadığı ifade
edilip şunlar sıralanır:
Bazı sözcüklerde ünlüler yazılmaz (atlg, tg, yrlıg) 6 ,

Uzun ünlülerin yazımında çift ünlü yazılır (oot, yeel, YÜÜZ)7,
Kapalı lel genellikle Iii ya daiiii ile gösterilir (keç, ken)8,
dlt, tld, siz, zls harflerinin yazımında düzensizlik görülür (atay,
teqi, barş, a~u)9,
Üstte iki noktayla yazılan lö/, altta iki noktayla yazılan i~i ve 1~/'ler
bulunur (ii'dyr, "~, v'~ yr)10.
Aç Bars hikayesi Altun Yaruk Sudur'un bütününde olduğu gibi
Buddha'ya yöneltilmiş bir soruya verilen cevaptan ibarettir. Eser üzerine

7

10

a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.

12.
12.
12.
12.
12.

S.

s.
s.
s.
s.
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birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara "Aç Bars Metni Üzerine
Yapılan Çalışmalar" (32-35. s.) başlığı altında kısaca değinilmiştir. Bunlar
sırasıyla A. v. GABAIN'in çalışmaları, S. ÇAGATAy'ın yayını 1945,
MALov'un yayını 1951, KAYA'nın yayını 1994 11 , RAscHMANN'ın yayını
2005'tir. "Toplu Çalışmalarda Yer Alan Yayınlar" başlığındaysa AyupSAYIT'in çalışması 2001, RASCHMANN-SEMET'in yayını 2008, RACHEWILTZ
ve RYBATzKI'nin çalışması 2010 hakkında bilgi verilir. Çalışmanın Ceval
KAYA yayınından ayrılan okuyuşları "Farklı Okuyuşlar" (35-37. s.)
başlığıyla sıralanmıştır. Bu farklar genellikle çeviri yazıdaki Iii lel ve LU!
ve 101 tercihine dayanmaktadır. Mesela; adruk ~ adrok, bir- ~ ber-, idiz
~ ediz Vd. 12
Eserin harf çevirisinde ve yazı çevirisinde Uigurisches Wörterbuch ile
Xuanzang-Biographie yayınlarının harf çevirisi ve yazı çevirisi yöntemi
izlenmiştir. l3 Çalışmada, St. Petersburg yazması esas alınmış ve RADLOFFMALOV yayınının St. Petersburg yazmasından farkları "St. Pt. Yazması ve
R-M Yayını Arasındaki Farklar" (38. s.) başlığı altında gösterilmiştir.
Bunlardan yedisi misalolarak aşağıda verilmiştir:

11

12
13

R-M yayını

SatırNu.

St. Pt.

yazması

72.

kwyç lwk kwyswn lwk

kwyçlwk kwyswnlwk

81.

anda

"nt'

95.

ikintisi Cykynty sy)

'ykyntysy

116.

tor(oJmuş (twrmwş)

twrmyş

123.

anın

"nynk

154.

at özümüzka

't'wyz wmyz k'

J

a.g.e. 34. sayfada yanlışlıkla mezkı1r eserin
tarih 1994 olarak düzeltilmelidir.
a.g.e. 35. s.
a.g.e. 31. s.

yayın yılı

1991 olarak

yazılmış.
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s'qyndy ,,(virgül fazla)14

Uygur edebiyatında ikiiemeler önemli
yere sahiptir.
eserde de metinde geçen ikilemeler "İkilemeler" (39-42. s.) başlığı altında
JLJU.'......LUL

sıralanmıştır:

ençgü

huzur, mutluluk (308)

hua çaçak: çiçek (83,288,290,320)
ı ıgaç:

ig

orman (374,473)

agrıg: hastalık

(214)
güçsüzleşrnek, zayıflamak

.... ""..

(140)

\~""n.. yiyecek (122)15

fragınanlarının

Fragınanlarının

RADLOFF-MALOV yayınındaki yeri "Berlin
Konkordansı/Uyum Tablosu"
s.) başlığıyla

listelenir.
İkinci bölümün başlığı "Berlin Fragınanlarının Harf Çevirisi" dir (45-

72. s.). Altun Yaruk Sudur üzerine olan RASCHMANN 2005 kataloğundaki
Aç Bars metniyle St. Petersburg yazmasının paralel fragınanlarının 573613 katalog numarası arasında bulunduğu belirtilir. Fragmanların
RADLOFF-MALOV yayınından ayrıldığı noktalar dipnotla gösterilir.
Fragınan varakları RADLOFF-MALOV yayınındaki yerine göre a ve b (ön ve
arka yüz) olarak ayırt edilmiştir.
Üçüncü bölümün başlığı da "Metin ve Çeviri"dir. Burada metnin
çeviri yazısı ve harf çevirisi için St. Petersburg yazmasının esas alındığı ve
RADLOFF-MALOV yayınının tıpkı baskısından farklı olan yanların girişte
gösterildiği belirtilir. Metnin NOBEL'deki Çince metin ile karşılaştırılması
açıklamalar kısmında yapılmış olup bu bölümde RADLoFF-MALov'daki
her sayfa başının ilk satırının Çince metindeki yeri tespit edilmiştir ve
TAISHÖ' daki satır numarası verilmiştir. RASCHMANN ve SEMET 2008' deki
ortak çalışmalarında Aç Bars'tan önce metinde yer alması gereken; ama
14
15

a.g.e. 38. s.
a.g.e. 40. s.
http://www.turkdilleri.org/
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bugün St. Petersburg yazmasında kayıp olan kısımlara denk gelen Mainz
ve Berlin fragınanlannı Çince metne göre sıralayıp bu fragınanların çeviri
yazısını,
harf çevınsını, Almancaya tercümesini ve dizinini
yayımlamışlardır. GULCALI da çalışmasında çeviri yazı sıralamasını
RASCHMANN-SEMET yayınındaki sıralamaya göre devam ettirmiş,
böylelikle metni tamamlamıştır. Bu yüzden çalışma 59. satırdan
başlamaktadır. klq harfleri çeviri yazıda sadece ıkı ile gösterilmiş, Ink/
içinse çeviri yazıda IUI kullanılmıştır. Harf çevirisinde metnin yazımını
ortaya koyabilmek için harfler olduğu gibi aktarılmıştır. Harf fazlalığı
görülen bazı sözcüklerin çeviri yazısında doğru biçimi yazılmış, harf
çevirisinde olduğu gibi aktanlmıştır. Mesela; (203) Suv. 613.16: kirligi
sözcüğü harf çevirisinde Uygur harflerinde olduğu gibi kkyr lyky şeklinde
gösterilmiştir. 16

dil özelliklerini, biçim birimlerini yansıtacak
şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Uygurcadan Türkçeye aktanlırken cümle
düşüklüğüne, anlam değişikliğine yol açan kimi kısımlarda da metinden
ayrılmamaya çalışılmıştır. Asıl metne göre harfiyen tercümeler dipnotla
gösterilmiştir. Metnin şiir olan kısımlan da aktarmada cümle sırası aslıyla
aynı tutulmaya çalışılmıştır. Metnin anlam ve sözcük sırasınca doğru olan
aktanmı veya eklenmesi mecburi olan sözcükler parantez içerisinde
gösterilmiştir. Uygurca metindeki ikilemelerin yerini göstermek için
Türkçe tercümede ikilemenin karşılığı olan sözcüğe alt simge "2"
yazılmıştır. bökünki kün "bugün" sözcüğüyle tercüme edilmiştir.
Diyalogların başında sonunda geçen inça tep tedi, ... tep tedi ibareleri de
metnin tercümesinde baş veya son kısımda sadece bir kez "şöyle dedi,
dedi, diye ... konuştu" şeklinde, kaçan ... ers er ifadesi ise "-dığı zaman"
şeklinde tercüme edilmiştir.
Metin kendi

yapısını,

Dördüncü bölüm "Çince Metnin Karşılaştırılması, Açıklamalar" (123177. s.) başlığını taşır. Burada Uygurca metin Çince metinle aşağıdaki
misalde olduğu gibi birebir karşılaştırılmış ve farklar belirtilmiştir.
16

a.g.e. 83. s.
http://www.turkdilleri.org/
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"bu böylece yaradılmış bitkinlzayıfı kaplan" için Çince metinde lI:~m.:Jİ
çi hii !ei shou (G 12387, 4711, 6846, 10021) "Bu kaplan bitkin (ve)

zayıf'

ibaresi yer alır (Taishö 451 b24). osuglug törümiş ibaresi Çince metinde yoktur. 17

Dizin bölümü "Eski Uygurca- Türkçe-Çince-Çağdaş Uygurca" (179s.), "Çince-Eski Uygurca" (245-274. s.) ve "Çağdaş Uygurca-Eski
Uygurca" (275-294. s.) olmak üzere üç başlıktan oluşmakta ve dört dili
içermektedir. Eski U ygurca- Türkçe-Çince-Çağdaş Uygurca dizinde ana
madde başlarının altında sözcüğün geçtiği satırlar Çince metindeki
karşılıkları tespit edilerek ona denk gelen karşılıkları verilmiştir. Çince
metinde geçmemişse öbür kaynaklardan karşılaştırma yapılarak sözcüğün
Çince karşılığı verilip parantez içinde alındığı kaynağın sayfa numarası
gösterilmiştir. Çince karşılığı verildiği halde parantez içerisinde bk. veya
krş. kısaltmaları ile öbür kaynaklara gönderme yapılmıştır. Çince-Eski
Uygurca dizinde ise sadece Çince metinde geçen sözcükler ana madde
başı olarak alınıp altında da Çince metinde geçtiği bağlam ve Eski
Uygurca karşılıklarına yer verilmiştir. Çağdaş Uygurca-Eski Uygurca
dizinde Eski Uygurca metinde geçen sözcüklerin Çağdaş Uygurcadaki
karşılıkları ana madde başı olarak alınıp Çağdaş Uygurcanın alfabetik
sıralamasına göre diziImiş ve Eski Uygurca karşılıkları verilmiştir.
Bu beş ana bölümden sonra belli başlı Eski Türkçe kaynaklarla geniş
ve ayrıntılı bir Altun Yaruk Sudur ve Aç Bars hikayesi üzerine yapılan
çalışmaların sıralandığı "Kaynakça" (295-299. s.) bölümü gelir.
Kitabın

1/3 'ünü kaplayan "Ekler" kısmı Klaus RÖHRBORN'Un
arşivinden alınan A. v. GABAIN'in elyazısından örnek sayfa (302 s.), A. v.
GABAIN'in elyazısından örnek sayfa (fragınan çeviri yazısı) (303. s.), A. v.
GABAIN'in daktilolu çalışmasından örnek sayfa (304 s.) ve A. v.
GABAIN'in Almanca çevirisinden örnek sayfalarla (305. s.) başlar. Bunu
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ın der

17

a.g.e. 136. s.
http://www.turkdilleri.org/
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Staatsbibliothek zu Berlin Preussiseher Kulturbesitz Orientabteilung'un
izniyle yayımlanan Berlin ve Maiuz fragmanları (307-410. s.) izler. Her
fragınanın altına Berlin-Brandenburgisehe Akademie der Wissensehaften
genel ağ sayfasındaki adresleri yazılmış; fragınan numarası, metindeki
satır numarası ve RADLOFF-MALOV yayınındaki yerleri gösterilmiştir.
Fragınanların ardından RADLoFF-MALOV yayınının fotokopisi gelir (411435. s.). Eser, TAISHÖ yayınının tıpkı baskısı (438-440. s.) ve bilgisayarda
yeniden yazılmış şekliyle (442-445. s.) son bulur.
Dikkatsizlik ve dizgi hatası olduğunu düşündüğümüz aşağıdaki
düzeltilerin ve eklemelerin yeni baskıda göz önünde bulundumlmasını
temenni ederiz:
Soğdça

>

Soğdea

Soyadları

her zaman küçük ya da her zaman büyük
bu konuda birlik sağlanmalıdır.

yazılmalıydı,

Dipnotlarda geçen adlar yazılırken addan sonra ya 1./ ya da 1,/
kullanmalıydı, bu konuda birlik sağlanmalıdır.
Dipnotlardaki adlar bazen lad soyadı bazen de Isoyad
yazılmış, bu konuda birlik sağlanmalıdır.

adı sırasıyla

GABAİN> GABAIN.

RÖHRBORN 1986: Kaynaklarda yok, eklenmelidir.
TEKİN,

T. 1986: Kaynaklarda yok, eklenmelidir.

artar damar> atar damar.
5. s.: 1.2. > 1.2.

5. s.: "1.2.1. Tibetçe Metin Üzerine Yapılan Çalışmalar" ve "1.2.2.
Hoten Sakaeası Metni Üzerine Yapılan Çalışma" başlıkları
İçindekiler başlığına eklenmelidir.
6. s.: Çince Metnin Karşılaştırılması, Açıklamalar başlığının başına
bölüm numarasını bildiren 14./ rakamı eklenmelidir.
http://www.turkdilleri.org/
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9, s,: eksikliklerimi> eksiklerimi
12, s,: a,g,e > a,g,e,
12, s,: (Ölmez, M.) > (Ölmez M" 1994)
13, s,: (Arat, 1999): Kaynakçada bu eserin ilk baskılarının künyesi
var. Buradaki tarihin de kaynakçada geçen ilk baskılardan
hangisine aitse ona göre düzeltilmesi gerekir,
13, s,: sayfa" > sayfa
13, s.: (Tekin, T. 2010): Kaynakçada bu eserin
baskısının
künyesi var, Buradaki tarih de kaynakçada geçen künye ye göre
(Tekin T" 1988) olarak değiştirilmelidir.
13, s,: (Röhrboffi, Klaus, 1977-1996) > (Röhrboffi, 1977-1996)
21, s,: Singko

Şeli

Tutung >

ŞilJko Şeli

TutulJ

24, s,: Eyüp> Ayup
25, s,: Bk, 1.2, > Bk. 1.2,
27, s,:

ÇERİN> ÇETİN

27, s,: 1.2,

Başka>

1.2,

Başka

27, s ,: Hotence > Hotan
34, s,:

KAYA'nın Yayını

Sakacası

1991 >

KAYA'nın Yayını

1994

34, s,: kapsar> kaplar
34, s,: 38, RASCHMANN> 47, RASCHMANN
35, s,:

RACHEWİLTZ > RACHEWILTZ

35, s,:

RYBATzKİ

39, s,:
39, s,:
ikilemesinin

> RYBATZKI

geçtiği satırlar

(71) ikileme si eklenrnelidir,
endişelenrnek,
kederlenrnek"
belirtilmemiştir, Dizine göre bu

http://www.turkdilleri.org/
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ikileme metinde yoktur. Bunun yerine "busurkan- buşruI-:
endişelenmek kederlenmek (453)" ikilemesi eklenmelidir.
40. s.: "ı tarıg: ekin, nebat, mahsul (63)" ikilemesi eklenmelidir.
40. s.: "küçlüg küsünIüg: güçlü kuvvetli (72)" ikilemesi
eklenmelidir.
40-41. sayfalarda geçen aşağıdaki ikilemelerin alfabetik
karışmış olup aşağıdaki sıraya göre yeniden dizilmelidir:

sırası

buIug yıgak: her taraf (286, 318)
bus- buşrul-: kederlenmek (410)
busurkan- buşrul-: endişelenmek kederlenmek (453)
busuş amgak: ızdırap, eziyet (428, 500)
busuş kadgu: keder, kaygı (397, 433, 503)
buyruk ınanç: kumandan (413)
buzuImaksız çolmaksız: bozulmaz, çürümez (258-259)
çog yalın: ışık, parlaklık (267)
çoglug yalınlıg: ışık, parlaklık (71 )
ad tavar: mal, mülk (63, 192)
agirt- kavzat-: çevirmek (115)
amgak tolgak: eziyet, ızdırap (179, 227)
ardini yinçü: mücevher, inci (191-192)
avdi- yıg-: toplamak, yığmak (522)
106. s.: güçü> gücü
107. s.: miyiz? > mıyız?
110 s.: çürürmek> çürümek
112. s.:

içbakış

> içe bakış

123. s.: Çince Metnin Karşılaştırılması, Açıklamalar başlığının
başına bölüm numarasını bildiren /4./ rakamı eklenmelidir.
126. s.: ibasi> ibaresi
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127. s.: otherwaise> otherweise
219. s.:

tutaşmak> tutuşmak

226. s.: kamnallas> sallanmak
295 s.: 1940: Alttürkische Grammatik. Wiesbaden > 1974:
Alttürkische Grammatik. Wiesbaden
298. s.: Oktor, 2004: > Oktor, 2004a
298. s.: Oktor, 2004: > Oktor, 2004b
301. s.: A. v. Gabain'in Elyazısından Örnek Sayfa> Gabain
Arşivinde Yer Alan Le Coq'un Elyazısından Örnek Sayfa 18
Bütün bu düzelti önerileri, bu
yönelik değildir.

ayrıntılı çalışmanın değerini

azaltmaya

Burada kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu mühim eseri, elbette birkaç
sayfaya sığdıramayız. Eserin dili, içeriği, söz varlığı, açıklamalan Eski
Uygurcanın öğretilmeye başlandığı lisans öğrencilerinden Eski Uygurca
araştırmacılanna kadar çok geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu kıymetli
çalışma için Zemire GULCALı'ya teşekkür ediyor, doktora çalışması olarak
hazırladığı Altun Yaruk Sudur'un X. Tegzinç'ini bir an önce bitirmesi ve
yayımlaması dileğimizi iletmek istiyoruz.

Elife KARADAG
bozkurtelife@gmail.com, Göttingen
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