ALKARISI ‹NANMALARI VE B‹L‹M
The Alkar›s› Beliefs and Science
Les croyances concernant Alkar›s› et la science
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ÖZET
Anadolu halk inanmalar› aras›nda “Alkar›s›” inanmalar› oldukça yayg›nd›r. Yeni do¤um yapm›ﬂ lo¤usa kad›nlara görünen; onlar›n korkmas›na, hasta olmas›na, hatta ölmelerine neden olan bu kötü kad›n, cin
yeni do¤muﬂ bebeklere de zarar verebilir. Eski Türk inançlar›nda, ﬁamanizm’de kötü ruhlar›n lo¤usalar›n,
hastalar›n ruhlar›n› al›p götürdü¤ü inanc› Anadolu’da “Alkar›s›” inanmalar›nda yaﬂamaya devam etmektedir. Avrupa Folkloru’nda, Yunan Mitolojisi’nde, Altaylar’da oldu¤u gibi “alkar›s›”ile benzerlik gösteren farkl›
halklar›n inanmalar› da vard›r. Kad›nlarla ilgili arketipsel yaklaﬂ›mlar içinde kötü ana, büyücü cad›, cin, baﬂtan ç›karan kad›n, korku, tehlike, d›ﬂlanma ve ölüm gibi durumlar› simgeleyen “alkar›s› inanmalar›”n›n gerçek yaﬂam ve bilimle ilgisi araﬂt›r›ld›¤›nda t›pta ve psikolojideki “do¤um sonras› depresyonu”ile ilgili bir inanma oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.Anne ve çocuk sa¤l›¤› ile ilgili geleneksel uygulamalar›n halen devam etti¤i bilinmektedir. Fakat geleneksel uygulamalar problemi çözmek için yeterli de¤ildir, t›bbi ve psikolojik tedavi de gereklidir.
Anahtar Kelimeler
Alkar›s› inanmalar›, do¤um, kötü ruh, t›p, do¤um sonras› depresyonu.
ABSTRACT
Alkar›s› beliefs are rather common in the Anatolian folk faith. Bad women or demons which appear to
new mothers cause them fear, make them ill lor even cause their death in the postpartum stage. They can
harm the newborn baby, too. The old Turkish and shamanistic belief that bad spirits harrass the patientswomen and the babies-to-be is dominant in Anatolia in the form of alkar›s› beliefs. There are beliefs in different cultures and folklores which resemble alkar›s› beliefs, such as in Greek Mythology, European Folklore
and Altay Folklore, and the similarities between them are easily seen. In a scientific context, it can be established that archetypal beliefs relating to women such as bad spirits, demons, terrible women, and witches,
which all come into play in alkar›s› beliefs, are closely connected to postpartum depression. It is known that
traditional practices concerning maternal and child health are still in use. However, traditional practices and
beliefs are not sufficient to solve the scientific problem. Medical and psychological treatment is also necessary.
Key Words
Alkar›s› beliefs, birth, bad spirits, medicine, postpartum depression

G‹R‹ﬁ
Halk inanmalar› bilimin ve teknolojinin sundu¤u tüm akla uygun aç›mlamalara ve çözümlere ra¤men geçerlili¤ini, inanma durumunu korumaktad›r.
Kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lan inanmalardan biri de alkar›s› inanmas›d›r. Ülkemizin de¤iﬂik bölgelerinde, yörelerinde
bu inanmayla karﬂ›laﬂmaktay›z. Dünya*
**

n›n do¤usunda ve bat›s›nda da benzer
veya inanmay› ça¤r›ﬂt›ran anlat›larla
karﬂ›laﬂ›yoruz. Çal›ﬂmam›z›n amac›, ülkemizdeki bu inanman›n, izini yeniden
sürmek, inanman›n bilimsel gerçeklerle
ne kadar örtüﬂtü¤ünü araﬂt›rmakt›r.
Türk halk› inanmalar›n› derleme düzeyinden ç›karmak, inanmalar›n gerçekçi
bilimsel çözümlemelerini, t›bb›n ve psi-
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kolojinin verileriyle sa¤layarak bir örnek denemesi yapmak, Türk halk bilimcilerinin dikkatine sunmakt›r.
Alkar›s› ‹nanmalar›
Anadolu’nun kimi bölgelerinde, yeni do¤um yapm›ﬂ lo¤usa kad›nlara görünen, onlar›n korkmas›na, hasta olmas›na, hatta ölmelerine neden olan kötü bir
cin vard›r. Bu cin yeni do¤muﬂ bebeklere
de zarar verir. Bu cinin de¤iﬂik adlar› olmas›na ra¤men alkar›s› ve albasmas›
ad› en yayg›n olanlar›d›r.
Erzurum’da, Alkar›s›, Malatya’da,
H›bilik, Bingöl’de Kapoz, Elaz›¤’da Hafdar, Gaziantep’de Tepegöz ad›yla da bilinmektedir. (Karabaﬂ 1999 :402) A¤r›’da
k›rkl› kad›nlar›n birbirleriyle görüﬂtürülmemesiyle ilgili inanç vard›r. Yeni do¤um yapan kad›n ile k›rk gün içinde do¤um yapm›ﬂ kad›n görüﬂtürülmez. Do¤um yapm›ﬂ kad›n›n k›rk› sonra do¤um
yapan kad›n›n üzerine geçer. Bu durum
çocu¤u ve anneyi etkiler, anne sütten kesilir. Görüﬂme gerçekleﬂmiﬂ ise sütü kesilen anneye; beyaz ﬂarap, bu¤day ve tuz
ateﬂe at›l›r, hasta kad›n ateﬂin duman›
ile tütsülenir. (Emine Polat: A¤r› merkez, 68 yaﬂ›nda, okumam›ﬂ)
Siirt, Batmam, Bingöl, Diyarbak›r
gibi yerlerde benzer anlat›mlar; Pirevok,
pirabok, piraboçik, pirhevok ad›yla bilinen diﬂi bir cad› –cin etraf›nda toplan›yor. Pirhevok, zarar vermek istedi¤i kiﬂi
taraf›ndan gö¤süne veya ensesine i¤ne
gibi sivri bir cisim bat›r›larak esir edilebilir. Zararl› gücünü yitiren bu yarat›k,
eli bereketli, hamarat bir hizmetçi olur.
Eski haline dönebilmesi için evin küçük
çocu¤unu veya yeni gelinini kand›r›r ve
vücudundaki i¤neyi, çuvald›z› ç›kartt›r›r, eski gücüne kavuﬂur. Öcünü almak
için evin yeni do¤muﬂ çocu¤unu öldürür,
bazen de beddua eder, evin bereketi kaçar. (Çeçen 1997 :20.)
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Erzurum’un Tekman ilçesi köylerinde de benzer inanmalar görülmektedir.
Kabos denilen saçlar› uzun, karmakar›ﬂ›k, t›rnaklar› uzun, ﬂiﬂman çirkin bir
kad›n; yeni do¤um yapm›ﬂ kad›nlara
musallat olur, ci¤erlerini söküp alarak
kad›n›n ölümüne neden olur. Kad›nlar
bu yarat›ktan korunmak için baﬂ örtülerinin, k›yafetlerinin bir yerine i¤ne veya
çengelli i¤ne tuttururlar. Yeni do¤um
yapm›ﬂ kad›n›n yata¤›n›n etraf›na yünden ötülen iplikler gerilir. E¤er kabos
kimseye zarar vermeden yakalan›rsa k›yafetine i¤ne bat›r›lmal›d›r. Yakalanan
kabos evin hizmetçisi edilir ancak üzerindeki i¤neden kurtulursa kaç›p gider,
yeniden do¤um yapm›ﬂ kad›nlara zarar
vermeye devam eder. Do¤um yapm›ﬂ kad›n yaln›z b›rak›lmamal›d›r, geceleri ›ﬂ›¤› söndürülmemeli, çocu¤un beﬂi¤inin
yan›na ise ekmek ve Kuran b›rak›lmal›d›r. (Fatma Çevirme, Erzurum, Tekman
ilçesi, Çevirme köyü, 80 yaﬂ›nda, okumam›ﬂ)
Alkar›s›n› yakalayanlar›n evi albasmas› oca¤› ad›n› al›r, do¤um yapan
kad›nlar bu evi ziyaret ederler. Kendileri ne’de albasmamas› için evin oca¤›ndan kül al›rlar. (Alptekin 1993:126-133)
Seyfi Karabaﬂ’a göre alkar›s›; erkeklerle uyum içine giren kad›nlarla ve
meyvelerine (çocuklar›na) düﬂman kötü
bir ruhtur. Bir baﬂka deyimle, erkeklerin
üstünlü¤ü demek olan babaerkil düzen
içinde erkeklere karﬂ› olumlu tutuma giren kad›nlara ve o düzeni sürmesini sa¤layacak çocuklara karﬂ› “yeralt›” savaﬂ›n› sürdürüyor sanki alkar›s› (Karabaﬂ
1999:402). Eski Türk inançlar›nda, Budist ve ﬂamanistlerde ruhlar›n en çok ilgilendikleri olaylar lo¤usalar ve yeni
do¤muﬂ çocuklar, yeni evlenenler gibi
oluﬂum ve dönüﬂüm ritüelleridir. Eski
Türklerde nur ve ziya aleminin büyük
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tanr›s› Han Ülgen, karanl›k aleminin
tanr›s› ise Erlik Han’d›r. Evlenen genç
at›n› kurban verir. Kara iye yani kötü ruhun zarar vermesini önlemek gerekir,
ﬁamanizimde yard›mc› iyi ruhlar da vard›r, bunlar gök, yer ve ev iyeleri; yay›k,
suyla, karl›k ve utkucudur. Umay, ak
ana, ak enedir. Erlik ve Albast› ise kötü
ruhlard›r (Ögel 1971:59-71). Alkar›s›’n›
kötü ruhlar›n Anadolu’daki devam› olarak kabul edebiliriz.
‹nan’a göre ise; al ruhu bugünkü
Türk inanmalar› onun”ﬁerir”bir ruh oldu¤unu gösterdi¤i halde baz› emareler
onun bir zaman “hami”ruh oldu¤unu bildirmektedir. Al kelimesinin ateﬂ kültürüyle ba¤l› bulundu¤unu gösteren bir
emare’de bütün Türk kavimlerinde yayg›n olan “Alaslama”merasimidir. Alaslama orta ve do¤u Türklerde ateﬂle temizlenme ve takdis merasimidir. (‹nan
1933: 160-167)
Cin, peri, iyi ruh, kötü ruh gibi do¤aüstü gizemsel güçlere Anadolu d›ﬂ›ndaki co¤rafyalarda da rastlanmakta ve
benzer yada farkl› bir çok kültürde baz›
olaylar›n, örne¤in hastal›klar›n bu güçlerle iliﬂkili oldu¤una, kad›n ve çocuklar›n bu güçler taraf›ndan korundu¤una
veya zarar gördü¤üne inan›lmaktad›r.
(Demçinova 2000; 56, Santur vd. 2000;
68)
Alman folklorunda; bir insana hizmet eden peri yada ev cini, ‹ngilizlerin
brownie dedikleri iyi huylu peri vard›r.
k›rda yaﬂayan›na ise bogart denmektedir, kobald ise arkadaﬂça davranabilir
ancak yard›msever de¤ildir, kobald’›n öfkesini ise büyük bir kap dolusu süt ve yiyecek dindirir. fanngen’in ise dev yada
cüce gibi ›ss›z yerlerde yaﬂad›¤›na inan›l›r. ﬁeytanla da arkadaﬂl›k eden bu diﬂi
yard›m sever oldu¤u gibi korkuda verir,
yollar›n› kaybeden çocuklara yard›m
http://www.millifolklor.com

eder insanlar için çal›ﬂ›r. (Max 1996:
131)
Yunan mitolojisinde yeni do¤an çocuklar› öldüren kad›n Hera Lamiya’y›
k›skan›r. Efsaneye göre Zeus Lamiya’y›
sevmektedir. Zeus ve Lamiya’n›n do¤an
her çocu¤unu oldüren Hera’dan korumak için bir ma¤arada saklanmiﬂ Lamiya, ancak zamanla çocuklar› yaﬂayan
bütün analara düﬂman kesilmiﬂ. (Erhat
1996:191) Nympha, ise baﬂ› örtülü, yani
gelin anlam›na gelir, k›rlarda, sularda
ve ormanda yaﬂayan do¤al ve tan›sal
varl›klar›n diﬂi olanlar›na verilen add›r.
Do¤a ve insanlar üzerinde etkili güçleri
vard›r, genelde erkeklerden kaçarl, erkek düﬂman› olanlar›’da vard›r. (Erhat
1996: 219) Görüldü¤ü gibi alkar›s› ile
benzerlik gösteren farkl› halklar›n inan›ﬂlar› da var. Kad›nlarla ilgili arketipsel
yaklaﬂ›mlarda kad›n; hayat, ölüm ve dönüﬂümü simgeliyor. ‹yi ana; yani toprak
anan›n olumlu yönü; do¤um, s›cakl›k,
koruma, verim, , büyüme, bereket; Demeter, Eres, Kibele gibi tanr›çalarla ifade
edilirken, kötü ana; büyücü, cad›, cin,
baﬂtan ç›karan kad›n, cinsi tatminlik,
korku, tehlike, , d›ﬂlanma, ölüm gibi durumlar› simgeliyor. (Sever 1997; 85). Alkar›s›’n› yine korkunç, kötü anan›n topraklar›m›zdaki uzant›s› olarak görmek
gerekiyor. Kötülük ve iyili¤in mitolojik
kayna¤› olan kad›n›n yine kad›na kötülük yapmas›n› do¤al karﬂ›lamak gerekiyor.
Kad›n ve lo¤usal›k dönemine iliﬂkin
geleneksel yaklaﬂ›mlar›n t›bbi yönü nedir?. Elbetteki t›p bilimi sa¤l›¤›n, sosyal
ve kültürel boyutunu yads›maz. Dünya
Sa¤l›k Örgütü “sa¤l›¤›; yaln›zca hastal›k
ve sakatl›¤›n yoklu¤u de¤il ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. ” diye tan›mlam›ﬂt›r. O halde “kültür
ve sosyal durum ile sa¤l›k birbirlerini et-
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kileyen unsurlard›r” denilebilir. (Erefe
1998:1) Ancak kültürel ve geleneksel tutum ve inanmalar sa¤l›k sorunlar›n›n
çözümünde ailesel ve sosyal dinamikler
aç›s›ndan bireyin iyilik halinin devam›
için destekleyici olmakla birlikte tek baﬂ›na bir alternatif olmamal›d›r. Çözümün modern t›p bilimi ve koruyucu sa¤l›k uygulamalar›yla mutlaka desteklenmesi ve geleneksel yaklaﬂ›mlar›n modern t›p yaklaﬂ›mlar›n›n önüne geçmemesi önemlidir.
Alkar›s› ‹nanmalar›na Bilimsel
Bak›ﬂ
Do¤um yapan kad›nlar›n birtak›m
ruh durumu de¤iﬂiklikleri yaﬂamalar›,
hastalanmalar› ve bazen bu hastal›klar›n kad›n› ölüme, intihara kadar sürüklemesinin gerçek nedeni elbetteki bir
cin, kötü ruh, büyü veya sihir de¤ildir.
Lo¤usal›k dönemi t›pk› gebelik gibi
kad›n›n yeni bir yaﬂama uyum sa¤lama
çabas›n› gerektirir. Do¤um eyleminin
travmatik oluﬂu, aileye yeni, küçük, savunmas›z ve tam anlam› ile anneye ba¤›ml› bir canl›n›n kat›lmas› ve kad›n›n
tüm bunlara gö¤üs gerecek yeni roller
ö¤renmesi sorunun baﬂlamas›nda etkili
ve önemli bir faktördür. Kad›n›n yaﬂad›¤› bu deneyimler onda, uykusuzluk, panik, huzursuzluk, korku, bebe¤i hakk›nda gereksiz endiﬂe, s›k a¤lama nöbetleri
gibi baz› psikopatalojik davran›ﬂlar›n görülmesine yol açar. Yeni anne olan veya
lo¤usal›k döneminde olan kad›nlar›n
%50-80’i özellikle do¤umdan 5-6 gün
sonra bu tür belirtiler ortaya ç›kabilir.
Belirtiler bu haliyle lohusal›k hüznü
diye tan›mlan›r ve kad›n taraf›ndan bir
hekim ve sa¤l›k profesyonelinin müdahalesine gerek duymaks›z›n atlat›labilir.
(Knop vd. 2001:5018)
Ancak lo¤usa kad›nlar›n % 1015’inde bu durum derin bir hüzün,
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umutsuzluk, iﬂe yaramama, de¤ersizlik
ve suçlama gibi duygularla de¤iﬂme gösterir. Anne bir taraftan sa¤l›¤› ile ilgili
endiﬂe ve tak›nt›lar geliﬂtirirken di¤er
taraftan da bebe¤ine yabanc›laﬂt›¤›n›,
bak›m vermek, kuca¤›na almak istemedi¤ini hissetmeye baﬂlar. Bu paradoks
suçluluk duygular›n› daha da derinleﬂtirir, anne ölümü ve hatta intihar› bile düﬂünebilir. Belirtiler bu haliyle do¤um
sonras› depresyon tan›s› al›r. Do¤um
sonras› depresyon vakalar›n›n ancak
dörtte birinin tedaviye geldi¤i belirtilmektedir. Bunlar›n bir k›sm› depresyonun fark›nda de¤ildir, bir k›sm› da fark›nda olmas›na karﬂ›n utanmakta. Bir
k›sm›n›n da tedaviye gelmesi engellenmektedir. (Orhon 2002:1-3).
Do¤um sonras› bak›m, psikopatolojik davran›ﬂlar›n teﬂhis ve tedavisinde
önemli rolü olan bir halk sa¤l›¤› uygulamas›’d›r. Hekim d›ﬂ› sa¤l›k profesyonellerinin(halk sa¤l›¤› hemﬂiresi, ebe vb) ev
ziyaretleri s›ras›nda annedeki psikopatolojikdurum de¤iﬂikli¤ini saptamas› ve
tedaviye yönlendirmeleri prognoz( hastal›¤›n seyri) aç›s›nda önemlidir(Karataﬂ
1998:101, Orhon 2000; 2)Çünkü tedavi
edilmedi¤i takdirde hastal›k yaklaﬂ›k1
y›l kadar sürebilir.
Do¤um sonu depresyonu veya halk
deyimiyle alkar›s› diye bilinen durumun
ortaya ç›k›ﬂ›ndan ﬂu faktörler sorumlu
tutulmuﬂtur (Henshaw 2001; 1-5, Ziotnick vd. 2001; 639)
• Geçmiﬂte var olan depresyon hikayesi
• Psikososyal faktörler(evlilik içi
iliﬂkilerde zay›fl›k, sosyal deste¤in az olmas›, stresli hayat ﬂartlar› vb.)
• Düﬂük sosyal statü(örn:düﬂük aile geliri, düﬂük mesleksel statü)
Yeni do¤um yapm›ﬂ kad›n› muzdarip eden bu durumla mücadele etmenin
http://www.millifolklor.com
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kültürel yollar› yaz› öncesi tarihten günümüze kadar süregelmiﬂtir. Kad›n›n
hastal›¤›ndan cinler, periler, vb do¤a üstü güçler ve insan d›ﬂ› varl›klar sorumlu
tutuldu¤u için ruhlara yalvarma, dua,
rüﬂvet, korkutma, itiraf gibi davran›ﬂlar
veya cin kovma, büyüsel ayin davran›ﬂ
ve uygulamalar sergilenmiﬂtir. (Eren vd.
1993:7-10)
Lo¤usal›k dönemi ile ilgili geleneksel uygulamalar› araﬂt›rmak amac›yla
sekiz ayr› ilde gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada lo¤usa kad›n hastaland›¤›nda “albast› için hocaya okutmak” en fazla sergilenen uygulama olup bu uygulamaya
daha çok Diyarbak›r ili’nde rastland›¤›
belirtilmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda lo¤usa ve
bebe¤i 40 gün yaln›z b›rakmamak, lo¤usa ve bebe¤in yan›nda Kuran-› Kerim,
b›çak vs bulundurmak, lo¤usaya k›rm›z›
tülbent veya kurdele ba¤lamak gibi fiziksel zarar› ve yarar› olmayan lo¤usal›k
hastal›¤› veya hüznü ile baﬂa ç›kmada
birçok farkl› geleneksel uygulamalara
rastlanmaktad›r(ﬁenses vd. 2002:44-48)
Japonya da yap›lan bir çal›ﬂmada
lo¤usal›k dönemindeki Japon kad›nlarda
do¤um sonras› görülen depresyon, hüzün ve bunal›m gibi duygudurum semptomlar›n›n dünya genelindeki literatürlere göre çok düﬂük oranlarda oldu¤u ve
bunun geleneksel bir toplum olma, güçlü
sosyal ve ailevi destek unsurlar›na sahip
olma ile iliﬂkili oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r.
(Yoﬂhida vd. 2001:189-193)
Huang. (Huang vd. 2001:279-87)
Postnatal depresyonu’nun (do¤um sonras› depresyon) her kültürde yaﬂanmakta ve bilinmekte oldu¤unu ve sosyal destek unsurlar›, do¤um öncesi ve sonras›
bak›m sistemlerinin etkili oldu¤unu söylemiﬂtir.
Gebelik ve lo¤usal›k sürecine kad›n
ve ailesini etkileyen bir kriz dönemi olahttp://www.millifolklor.com

rak bak›lmal›d›r. Bu sürecin kültürel,
sosyal ve psikolojik olarak her yönüyle
de¤erlendirilmesi, ve psikososyal deste¤in sa¤lanmas› kriz döneminin kolay atlat›lmas›n› sa¤layacakt›r. (Knob vd.
2001: 5018)
Do¤um yapan kad›n fizyolojik aç›dan da yard›ma muhtaçt›r. Çünkü yaﬂan›lan olay her canl›da görülen ola¤an ve
mutluluk verici bir durum da olsa beraberinde yorgun ve uykusuz getirecektir.
Bir baﬂka canl›dan da tamamen sorumlu
olma fiziksel güç ve sab›r isteyen bir
olayd›r. Bu ba¤lamda özellikle do¤um
yapan kad›n›n eﬂinin yard›m›, sorumluluklar›n paylaﬂ›m› da çok önemlidir.
Sonuç
Alkar›s› inanmalar›n›n kökeni görülüyor ki gerçek yaﬂant›lara dayan›yor.
Bilimin henüz aç›klama getiremedi¤i dönemlerde insanlar karﬂ›laﬂt›klar› problemleri, nedenlerini oluﬂumlar›n› ve ilgili çözümlerini do¤a üstü güçlerle aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Anadolu’nun bir
çok yerinde var olagelmiﬂ alkar›s›’na
benzer inanmalar›n izlerini farkl› co¤rafyalarda, farkl› kültürlerde de görüyoruz.
Elbetteki her toplumun sahip oldu¤u belli inanç ve de¤erleri vard›r. Her
toplum kültürel zenginlikleri ile, örf ve
ananeleri ile yaﬂamlar›na renk katma
hakk›na sahiptir. ancak sa¤l›k ve bilim
söz konusu oldu¤unda modern t›p uygulamalar›na öncelik verilmelidir.
Alkar›s› inanmalar›n›n t›ptaki karﬂ›l›¤›; do¤um sonras› depresyonudur.
‹nanmalara genellikle “saçma sapan,
ak›l d›ﬂ›, hurafe, ilkel insan düﬂüncesi”
demenin de halk yaﬂam›ndaki ilgili
inanmalara ve uygulamalar›na bir çözüm getirmeyece¤i de bir gerçektir. Bu
tür kültürel uygulamalar›n bilimsel bir
de¤eri olmasa bile anne ve çocu¤u koru-
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may› amaç edinen bir yaklaﬂ›m olarak
görülmüﬂtür. insanl›¤›n var oluﬂundan
bugüne kadar bir çok toplumda hastal›klar›n bu ﬂekilde yani kiﬂinin bedeninin
ve ruhunun kötü ruhlardan ar›nd›r›lmas› ﬂeklinde tedavi edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bu
ve benzeri inan›ﬂ ve uygulamalarda kiﬂiyi bedensel ve ruhsal yönden bir bütün
olarak ele alan ça¤daﬂ psikoterapinin
baz› ipuçlar›n›n görüldü¤ü belirtilmiﬂtir.
Bize düﬂen halk inanmalar›n› derlemek, ayn› zamanda bilimsel çözümlemelerini yaparak halka ve halk bilimcilerine sunmakt›r.
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