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Yükselmiş, ilerlemiş,
medeni bir millet olarak

medeniyet düzeyinin
üzerinde yaşayacağız. Bu
hayat ancak ilim ve fen ile
olur. İlim ve fen nerede ise

oradan olacağız ve her
millet ferdinin kafasına

koyacağız. İlim ve fen için
kayıt ve şart yoktur.

Daha ileriye...
En iyiye...
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Ed�törün Mektubu

               Değerli MEDIzin Okurları,

               MEDIzin’in dördüncü sayısı Tablo’yu sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk ve
heyecan duyuyorum. 

             Dergimizin bu  sayısı da okulumuzun  değerli hocalarından, üniversitemizden
ve üniversitemiz dışından öğrencilerden gelen birbirinden renkli içerikler
barındırıyor. Bir tıp öğrencisinden daha fazlası olma idealiyle başlayıp üzerinde
titizlikle çalıştığımız “Tablo”nun yine aynı idealle ortaya konmuş, bilim ve sanatın
farklı dallarına değinen içeriklerinde sizlerin de bizler gibi kendinizden birer parça
bulabileceğinizi umuyorum. 

          İlk sayısından bu yana MEDIzin, böyle  bir ürün  ortaya  koyma  çabasında
bulunan ve bu doğrultuda bir araya gelip emek veren birçok insanda şüphesiz ki çok
özel bir yere sahip. Dergiyi nasıl biraz daha ileriye taşıyabileceğimizi dert edinen,
yeni fikirler üreten, bu amaçla vakit ve emek harcayan insanlarla ortak bir paydada
buluşup birlikte çalışmak harika bir his. Hepimiz için yoğun geçen bir senede çeşitli
fedakarlıklarda bulunarak çıkardığımız bu sayının meydana gelişine bizzat tanık
olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve MEDIzin'in ilerleyen yıllardaki
değişim ve gelişimini görmek için sabırsızlanıyorum.

        Son olarak bu süreçte derginin ortaya konmasına büyük yardımı dokunan
MEDISEP 2021-2022 ve 2022-2023 Yönetim Kuruluna, süpervizörlerimiz Berke ve
Melike’ye, MEDIzin 4. sayı editör ekibine, dergimizin adını aldığı tabloda emeği geçen
Prof. Dr. Selçuk Aslan’a ve Tablo’ya katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür
ediyorum. 

       Siz okurlarımıza bilimin ve sanatın ışığının eksik olmadığı aydın bir hayat temenni
ediyor ve iyi okumalar diliyorum.

Nazlı VURAL
Baş Ed�tör

            

               Değerli MEDIzin Dergisi Okurları,

     Pandeminin başlarında MEDISEP’e bülten oluşturmaya çalışan bir grup
MEDISEPçinin yolculuğunda liderliği üstlenmiş, derginin kurucu baş editörü olarak
ve şu an satırlarını okumaya başladığınız derginin oluşturulduğu dönemin başkanı
olarak bu yazıyı yazıyorum. 

         Bizler birer tıp öğrencisi olmanın yanında geleceğin hekim adayları olarak
toplumu ve bireyi birçok açıdan ele almayı öğrenmeliyiz. Bunun en güzel yollarından
birinin sanat olduğuna inanıyorum. İşte bu vizyonla yola çıktığımız MEDIzin’in
dördüncü sayısı olan Tablo’yu hazırlarken yine aynı vizyonda kültür-sanat
içeriklerine ve yanında bilimsel içeriklere yer vermeye çalıştık. 

             MEDISEP  21.  yaşına,   MEDIzin   çıkaracağı   yeni   sayılara   emin  adımlarla
yürürken geçmişe dönüp baktığımda MEDISEP daha fazla ne yapabilir ki diye
düşünmeden kendimi alamıyorum. Bizler omuzlarında yükseldiğimiz abilerimiz-
ablalarımızdan aldığımız güçle fikirlerimizi gerçekleştirirken kardeşlerimiz-
arkadaşlarımız olan bir diğer kimselere ilham olmuşuz ve daha fazlasını yapacak
olanlar da onlar. Beni MEDISEPçi yapan ve bunu gururla söylememi sağlayan temel
şeylerden biri bu galiba, MEDISEP’in her fikre, her çalışmaya bir alan yaratabilmesi.

          Sözlerimi  bitirirken  harika  çalışmaları  için  editör  ekibine ve katkı sunan
herkese teşekkürlerimi sunar; toplumdaki tüm renklerin ses bulduğu, olası tüm
rahatsızlıkların önlenebildiği, yeni kültürlerle kaynaşmanın kolaylaştığı ve tüm
hekim adaylarının politikalarda söz sahibi olabildiği adil, eşit ve sürdürülebilir bir
dünya dilerim.
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Başkandan Mektup

Mert Can GÜNEŞ
MEDISEP 2021-2022 Dönem� Başkanı



              Hacettepe Üniversitesine geldiğimde üniversite yaşamının sadece bir meslek
edinme gayreti içinde geçmemesi gerektiğini biliyordum. Bu nedenle daha ilk
senemde AIDS’le Savaşım Topluluğuna ve dans topluluklarına – ki o zamanlar iki
taneydi – üye olmuş, derslerin ağırlığını sosyal yaşamın enerjisi ile dengelemiştim.
Öğrenci topluluklarında elle tutulur gözle görülür bir şeyler ortaya koymanın
gelecek yaşamımdaki önemini idrak etmeye başlamıştım. 

       Daha sonra TurkMSIC’ın farkına vardım: Profesyonel  ve  hiyerarşik bir
yapılanma söz konusuydu. Öğrenciler üniversiteler arası toplantılar yapıyor,
projeler üretiyor, ülkelerarası değişim ve araştırma değişimleri gerçekleştiriyordu.
Türkiye çapında proje sorumluları, değişim ve araştırma sorumluları vardı;
üniversitelerdeki yerel sorumlular bunlara bağlıydı. Hacettepe Üniversitesinin
marka gücünü ve vizyoner lokomotif fonksiyonunu daha o zamanlardan öğrenci
olarak hissetmiştim. Ancak bir problem vardı: TurkMSIC dernek değildi, Hacettepe
Üniversitesine göbekten bağlıydı ve bu bağ kesilmek zorunda kalınca TurkMSIC’ta
dernekleşmenin de doğum sancıları başlamıştı. MEDISEP (Medical Students’
Exchange and Projects), tam bu doğum sürecinde Hacettepe’de hayat buldu. Gülbiz
(Dağoğlu) Kartal, Emil Mammedov, Şafak Olgan ve ben TurkMSIC’ın Hacettepe
YK’sinin kaybını telafi edecek MEDISEP’i 2004’te kurduk. Daha sonra gelenler
MEDISEP’i sadece TurkMSIC’a değil dünyaya kabul ettirdi. Türkiye çapında
uluslararası katılımlı projelere imza atıldı. Şahin Hanalıoğlu ve arkadaşlarının bu
dönemdeki olağanüstü çabalarına değinmeden geçemeyeceğim.
MEDISEP/TurkMSIC’ta hayatın matür dönemlerinde gerekecek tüm donanımları elde
etmek mümkün. Bir proje nasıl yapılır? “Fundraising” nasıl yapılır? Organizasyon ve
hiyerarşi takibi, kulis (😊), dernek yönetimi, insan ilişkileri (örneğin sinirlenmeden
nasıl karşı çıkılır?), vb. birçok hayati hasleti burada kazandım. Hacettepe’ye geri
döndüğümden beri de MEDISEP danışman öğretim üyesi olarak öğrencilerime yol
gösteriyor, onların önünü açmaya çalışıyorum. 

          MEDISEP in büyüdüğünü, geliştiğini ve daha iyiye gittiğini görmek beni ne kadar
mutlu ediyor bilemezsiniz. Burayı yazarken gözlerim doldu çünkü MEDISEP’in
kurucusu olup şimdi gelişimini izlemek tıpkı yavrusunu büyüten bir ebeveynin
hissettikleri gibi.
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MEDISEP

Doç. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu
Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�

Tıbb� Patoloj� Anab�l�m Dalı

         SARS-CoV-2 (şiddetli akut respiratuvar
sendrom koronavirüs tip 2) olarak
adlandırılan yeni bir koronavirüs, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından Şubat
2020’de “2019 Koronavirüs Hastalığı”
anlamına gelen “COVID-19” hastalığı olarak
belirlenmiş ve 11 Mart 2020 tarihinde
pandemi (küresel salgın) olarak
nitelendirilmiştir (1, 2). Hastalık insandan
insana damlacık yoluyla bulaştığı için
salgının yönetiminde hastaların hızla
bulunup izole edilmesi, tedavisi, kaynağın
ve temaslıların bulunarak karantina
önlemlerinin alınması, toplumda sosyal
mesafeyi azaltacak uygulamaların
gündeme getirilmesi, iş yerlerinin ve
okulların kapatılması gibi önlemlerin
uygulanması önemli olmuştur (3).
          COVID-19 hem fiziksel sağlık üzerinde
hem de zihinsel sağlık üzerinde pek çok
etkiye sahiptir. Pandeminin kendisinin ruh
sağlığını olumsuz yönde etkilemesinin yanı
sıra, bu süreci kontrol altına almak
amacıyla uygulanan kısıtlayıcı politikaların
da birçok soruna yol açtığı
düşünülmektedir. ABD’de yapılan
çalışmalarda Mayıs 2020’nin sonlarına
doğru toplumun üçte birinde anksiyete ve
depresyon belirtileri ortaya çıktığı
saptanmıştır (4). Pandemi süresince
kısıtlamaların psikososyal anlamda pek çok
etkisi olabilir. Öncesinde psikopatolojik 

özellikleri olan kişilerin pandeminin
etkilerine karşı savunmasız olabileceği  öne
sürülmüş olması nedeniyle, yeme
bozukluğu (YB) olan hastaların COVID-19
salgını sırasında savunmasız bir grubu
oluşturduğunu düşünmek olasıdır.
YB, obezite ve astımdan sonra ergenlerde
en sık görülen 3. kronik hastalıktır. Batı
toplumlarında ve yüksek sosyoekonomik
düzeylerde daha sık olmakla birlikte, Doğu
toplumlarında ve düşük sosyoekonomik
düzeylerde de sıklığı giderek artmaktadır.
Görülme sıklığı kızlarda 19/100.000,
erkeklerde 2/100.000’dir. Başlangıç yaşı
ergenlik döneminde olup 14 ve 18
yaşlarında iki pik yapar. En sık görülen
YB’ler is Anoreksiya Nervosa (AN) ve
Bulimia Nervosa (BN)’dır. AN’nin en önemli
belirtisi ince kalmak için abartılmış bir istek
ve kişinin şişman olduğu ile ilgili inançtır.
BN’de ise hastaların yaşamı, aşırı
miktarlarda besin maddesini kısa sürede
yemek şeklindeki nöbetler ve bu nöbetler
sırasında alındığı düşünülen kiloların
kusma, laksatif ya da diüretik kullanımı ve
aşırı egzersizlerle verilmeye çalışıldığı bir
diyet döneminin birbirini izlemesi şeklinde
seyreder.
YB ile ilgilenen uzmanlar pandemi
sürecinde YB tanısı alanların sayısında artış
olacağını ve YB belirti ve bulgularında
kötüleşme olabileceğini öne sürmüşlerdir.

Koronav�rüs Pandem�s�n�n Yeme
Bozuklukları Üzer�ndek� Etk�s�

Prof. Dr. S�nem Akgül
Hacettepe Ün�vers�tes�

Tıp Fakültes� 
Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları ABD, Ergen
Sağlığı B�l�m Dalı

Uzm. Dr. Şeyma 
Erdem Torun 

Hacettepe Ün�vers�tes�
Tıp Fakültes� 

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ABD
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         Ergenlik döneminin mevcut psikososyal
gelişim aşamaları nedeniyle daha
savunmasız bir grubu temsil ettiği göz
önüne alındığında; pandemi sürecinde
alınan halk sağlığı önlemlerinden (okulların,
spor salonlarının kapatılması gibi) olumsuz
yönde etkileneceklerini öngörmek olasıdır.
Yapılan çalışmalardan elde edilen ilk
veriler, pandemi sürecinde YB’li ergenlerde
kilo vermeyi amaçlayan kısıtlayıcı
davranışların arttığını ve pandemi sürecinde
YB nedeni ile kliniklere başvuru sayısının
pandemi öncesine göre daha fazla olduğunu
ortaya koymaktadır (5). Artış görülme
sebepleri arasında öncelikle izolasyon
kuralları ve günlük rutinlerin bozulması ile
düzenli yemek yemenin bozulabildiği
görülmüştür. Aynı zamanda pandemi
kısıtlamaları fiziksel aktiviteyi de
kısıtladığından bunun bazı ergenlerde
kilolarıyla ilgili endişenin artışına neden
olabileceği görülmüştür.
       Tüm dünyada; genel olarak pandemi
döneminde hastalık bulaşması korkusu
nedeni ile genel hasta başvurusu sayısı
azalmışken, ruh sağlığı kliniklerine başvuru
sayısında artış olduğu gösterilmiştir (6). Bu
konuda İspanya’da yapılan bir çalışmada,
pandemi sürecinde YB olan hastalarda
önceki yıllara göre psikiyatrik
komorbiditelerin arttığı ve YB olan
hastalarda hastaneye yatış oranında
azalma olmadığı görülmüştür (7). Mart
2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında sağlık
kuruluşuna başvuran ve YB’si olan 248
ergen ve genç yetişkinin retrospektif olarak
ele alındığı bir çalışmada, pandemi
sırasında tıbbi başvuru sayısının pandemi
öncesi döneme kıyasla neredeyse 3 kat
daha fazla olduğu bulunmuştur (8). unun
gibi yapılan pek çok çalışmada pandemi
döneminde (9), YB sayı ve
semptomatolojisinde artış olduğu tespit
edilmiş ve pek çok yayında bu artış, salgının

yayılmasını önlemek adına uygulanan sosyal
izolasyon kuralları, artan sosyal medya
kullanımı, bozulan uyku düzeni, artan
anksiyete ve depresyon ile
ilişkilendirilmiştir (10).
Akut dönemdeki çalışmaların çoğunluğu
pandemi döneminde YB seyrinin olumsuz
etkilediğini ortaya koymuş olsa da
kliniğimizde, 38 YB’si olan ergenin
kısıtlamaların olduğu akut dönemde
değerlendirildiği bir çalışmada, beklenenin
aksine kısıtlamaların YB üzerine olumsuz
etkisi gösterilememiş olup katılımcıların
%42,1’inde YB semptomatolojisinde iyileşme
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum olumlu
aile içi ilişkilere ve diyet uyumuna
dayandırılmıştır (11). Çalışma ek olarak
depresyonun YB davranışı için en yüksek
yordayıcı değere sahip olduğunu ortaya
koymuş olup pandemi sürecinde YB olan
hastaların depresyon açısından ek olarak
değerlendirilmesinin önemini vurgulamıştır.
Literatürde pek çok çalışmada pandemi
sürecinde genel popülasyonda depresyon,
anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi
ek psikiyatrik komorbiditelerin artış
gösterdiği ortaya konmuş olup; YB gibi altta
yatan psikiyatrik bir hastalığı olan kişilerde
bu durumun öngörüldüğü gibi daha belirgin
olduğu gösterilmiştir. Erişkin YB hastası
kadınlarla yapılan bir çalışmada, COVID-19
pandemisinin hem kendisinin hem de neden
olduğu kaygı ve stresin, YB’si olan
kadınlarda semptomları ve olumsuz beden
algısı anlayışını etkilediği gösterilmiştir (12).
COVID-19 dönemindeki YB semptomlarındaki
artış ve tıbbi başvurudaki artış literatürde
daha çok pandemi döneminde bulaş riskini
azaltmak amacıyla sağlık hizmetlerindeki
kısıtlamalarla ilişkilendirilmiştir. Pandemi
sürecinde yüz yüze muayene hizmetlerinde
azalma olmuş ve sanal ortamda tele
muayene sistemine geçilmiştir. Teletıp;
hasta ve sağlık profesyonelleri arasında, 
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uzak mesafeden, ses ve video ekipmanları
kullanılarak sağlanan canlı iletişimdir(13).
Son zamanlarda sağlık hizmetlerine erişimi
artırabilmek amacıyla pek çok klinisyen
tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Teletıbbın kırsal kesimdeki sağlık hizmetine
erişim sorunu yaşayan bireylere sağlık
hizmeti sağlanması, ebeveynlerin
çocuklarını hastaneye getirmek için iş
yerinden izin alma gibi sorunlarını
azaltması ve tedaviye daha fazla
katılımlarının sağlanması, yine hastane
başvurusunu azaltarak acil servislerdeki
gereksiz kalabalığı önleme gibi
avantajlarının yanı sıra; teknik bağlantı
zorlukları, sağlık hizmetleri kapsamında
denetimin sağlanabilmesi, gerekli yasal
kuralların gözetlenebilmesi, ve teknoloji
maliyetlerinin sağlanabilmesi ve
sürdürülebilmesi için gerekli olan altyapının
kurulmasının zorluğu gibi nedenlerle henüz
tam olarak geçerliliği sağlanamamıştır
(14). Ayrıca teletıp sistemi ile pek çok
hastanın takibi sağlanabilmiş olsa da YB
hastalarının klinik değerlendirilmesinin
önemli bir parçası olan nabız, kan basıncı
gibi vital bulguların izlemi ve EKG,
laboratuvar tetkikleri gibi değerlendirmeler
eksik kalmıştır. Bu durum da YB
hastalarında semptomların kötüye gitmesi
ile ilişkilendirilmiştir (8). Ayrıca ergenlerde
YB izlemindeki kanıta dayalı tedaviler yüz
yüze görüşmelere dayandırılmış olup tele
sağlık ile ilgili kanıta dayalı uygulamalar şu
an için bulunmamaktadır(15).
Guarin ve ark.’larının yaptığı çalışmada, 14
hasta ve 10 aile üyesinin yanıtladığı anket
cevaplarına göre; hastaların %90’ı, aile
üyelerinin ise %100’ü tele sağlık
hizmetlerini yeterli bulduğunu ve uyum
sağladığını ifade etmiştir (16). Çoğunluğu
AN olan bireylerle yapılan bir çalışmada;

pandemi öncesindeki, karantina sırasındaki
ve açılma dönemindeki bireyler
değerlendirilmiş ve açılma döneminde genel
olarak YB semptomlarında, depresyon ve
intihar düşüncesinde kısmi iyileşme olduğu
görülmüştür. Öte yandan bu hastaların
anksiyete puanında belirgin artış saptanmış
ve bu durum devam eden pandemi süreci,
belirsizlik, pandemi nedeniyle yaşanan can
ve iş kayıpları ile ilişkilendirilmiştir. Bu
çalışmada YB hastalarının uzun vadeli
izlenmelerinde de eşlik edebilecek
psikolojik durumlar açısından yakın takip
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (17).
Özetle, literatürü incelediğimizde şu
çıkarımları yapmamız mümkündür:
Pandemi sürecinde hem genel
popülasyonda hem de YB hastalarında
yeme ilişkili semptomlarda ve eşlik eden
diğer psikolojik semptomlarda artış olduğu
gösterilmiştir. Bu artış hem pandeminin
kısıtlamaların daha ön planda olduğu akut
döneminde, hem de yeniden açılma
sonrasındaki kronik dönemde olduğu
bulunmuştur. Bu duruma yol açabilecek
etmenler arasında; sosyal izolasyonun
sağlanması kapsamında alınan önlemler,
artan aile içi çatışma, pandemi ile ilgili
belirsizlik, tedavi sürecindeki aksaklıklar ve
koronavirüs bulaşma korkusu sayılabilir.
Bu süreçte geliştirilen başa çıkma
stratejileri, aile içi bağlılığın artması,
hayatın değerini anlama ve teletıp yöntemi
ile yakın takip edilme gibi etmenlerin ise
koruyucu olduğu söylenebilir. Tüm bu
nedenlerle pandemi öncesi dönemde de
yönetimi zor olan YB hastalarının izlemi ve
tedavisi pandemi döneminde daha da
zorlaşmıştır. Özellikle devam eden pandemi
sürecinin YB üzerinde uzun dönem
etkilerinin incelendiği ergen çalışmalarına
da gereksinim vardır.

.
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             NEDİR BU MANGA?

               Elinize sadece birinin adını ve ölüm şeklini yazmakla o kişinin ölümüne sebep
olabileceğiniz bir güç geçseydi neler yapardınız? Adalet için mi uğraşırdınız, öfke
duyduğunuz ama karşılarında sessiz kalmak zorunda olduğunuz kişilerden intikam
için mi kullanırdınız? Yoksa “Hiç o taraklarda bezim yok; ben çok zengin, çok ünlü,
çok güçlü olmak isterdim.” mi derdiniz? Son zamanların tüm dünyada en çok satan
mangalarından olan Death Note serisinin ana konusu bu. Bu kitap ilk olarak benim
de elime 10 yıl kadar önce geçti. Henüz mangalardan habersiz olduğum bir anda bir
arkadaşım “Sen çizimlerle çok ilgileniyorsun, bunu al bir incele, seveceğine eminim.”
dedi. Çocukluğumda kuzenlerimin Teksas Tommiks, Zagor, Superman, Conan gibi
çizgi romanlarını merak ve heyecanla karıştırırdım ama kendime ait bir çizgi
romanım ilk kez o gün olmuştu. Bende yarattığı etkiyi tahmin edersiniz. Ardından
çocuklarımın da ilgi göstermesiyle ve öğrencilerin yoğun ilgisini fark etmemle
beraber bir başka merak sardı içimi. Acaba şu manga, anime, çizgi roman denen
şeyler neydi; nasıl başlamıştı ve neler içeriyordu?

          Batı dünyasının bilinen ilk çizgi romanına gidelim önce. Aslında ilk çizgi
romanın ne olduğunu belirlemek de zor bir iş. Milattan önceki duvar resimlerine,
çanak çömlek üstündeki görsellere bakarsak zaman içinde akan hikâyelere
rastlayabiliriz. Hatta bunların birçoğunda şiddet ve erotizm açıkça sergilenmiştir. 
 Ama yine de her çizim içeren anlatıma çizgi roman diyemiyoruz. Bir eseri çizgi
roman olarak kabul edebilmek için; çizgi ve yazının bir arada olması ama çizimin
ağır basması, ayrıca sıralı kareler ve tercihen konuşma baloncuklarıyla destekli
hâlde bir hikâye anlatması gerekiyor. Ayrıca karakterin devamlılık göstermesi
esastır. Batıda bunun ilk örneği olarak Richard Fenton’un 1896’da çizdiği “Sarı
Çocuk” isimli gazete bandı kabul edilmektedir. Sarı çocuk; göçmendi, haylazdı, kırık
aksanından argoyu eksik etmezdi. Elbisesi sarıydı yani isminden dolayı sarı, sırma
saçlı bir çocuk hayal etmeyiniz. Zira sarı çocuk keldi, kepçe kulaklıydı, dişlekti ama
sevimliydi. Daha sonra göçmenleri yadırgamaya başlayacak olan Amerikan halkı o
sıralarda bu yumurcağı sevmişti. Bugünün TV dünyasındaki rekabet o yıllarda
gazeteler için geçerliydi ve bu yeni çizgi tekniğinin rağbet görmesiyle birçok
gazetede benzer örnekler görülmeye başlandı. Zamanla gazete köşelerinde yer
almakla yetinmeyip bağımsız çizgi roman dergilerine, sonra da kitaplara dönüştü.
İnsan beyni uzun uzun yazı kümelerinden ziyade görsellerle iç içe geçmiş bu yeni
türü bir hayli benimsemiş olsa gerek ki çizgi roman tasarımcıları ve bunları basan
şirket sayısı hızla arttı. Ama dünya şirin, ponçik bir yer değildi. Gezegen; dünya  
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          İLK SUPERMAN

      İşte bir süper güç simgesi olan Superman bu dönemde doğmuş oldu. Ama
bildiğimiz yakışıklı, melek kalpli, kahraman haliyle değil. 1933 yılı tasarımı olan ilk
Superman de uzaydan gelmişti, süper güçleri vardı ama ne iyiydi ne de yakışıklı.
Notre Dame’ın kamburundan hallice eğri büğrü bir sırt, meymenetsiz bir surat.
Superman’in alnına dökülen o çok meşhur perçeminden eser yok. Çünkü kel. Ama o
yıllarda insanlar bu çirkin ve kötü karaktere pek rağbet göstermediler. Zaten açlık,
yoksulluk, işsizlik, evsizlik ve hırsızlıktan herkese gına gelmişti. Tüm bu eksileri
sıfırlayacak, o umut verici, iyi ve yakışıklı Superman ancak beş yıl sonra gelebildi.
Taytlıydı. Ve işte, özellikle Türk erkeklerinin çokça takıldığı süper kahramanların
taytları meselesi! Tayt, sirklerde erkeklerin rahatça akrobatik yeteneklerini ve üstün
güçlerini sergilemelerini kolaylaştıran esnek kumaşlardan üretilmiş bir pantolondu.
Dolayısıyla güç ve estetikle birlikte anılıyordu. Sonradan balede kullanılma sebebi de
buydu. Ama iç çamaşırını dışa giyme mevzusunu henüz insanlık çözebilmiş değil.
Superman’in göğsündeki geometrik şekil polis kuvvetlerinin armasından alınmıştı ki
şehrin koruyucusu olduğu anlaşılsın. Kısa süre sonra içine “s” harfinin de
eklenmesiyle kostüm tamamlanmış oldu. Bu yeni karakter güçlendikçe sevildi,
sevildikçe daha da süper oldu. Başlangıçta uçamayan Süpermen uçmaya,
gözlerinden ışınlar çıkarmaya, Dünya’nın çevresinde ters yönde dönüp zamanı geri
döndürmeye başladı. Teknoloji ile yarıştı ve hep onun üstünde kalarak süper
unvanını hak etmeye çabaladı. Superman ile elde edilen başarı başka süper
kahramanların doğmasına yol açtı. Üstelik öyle uzaydan gelmesine de gerek yoktu.
DC Comics ve Marvel arasındaki temel ayrımlardan biri budur. Marvel’ın dünyasına
göre teknoloji, genetik bilimi, atom ile ilgili muazzam gelişmeler insanları bambaşka
boyutlara taşıyabilirdi. Böylece hayal gücümüzün sınırlarını hep zorlamayı başaran
Walt Disney’e bağlı Marvel Comics şirketi seri üretime geçti. Örümcek Adam (Spider-
man), Hulk, Iron Man, Kaptan Amerika ile süper kahramanlık işi dünya dışı olmaktan
çıkıp dünya içi sıradan insanlara devredildi.
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savaşı denen toplu bir yıkım sürecinden geçmiş, bu da yetmezmiş gibi 1929 yılında
“Büyük Buhran” ile depresyona girmişti. İnsanlar kendilerini güçsüz hissediyorlardı.
Dünyanın şöyle güçlü bir şeylere ihtiyaçları vardı.

1933 yılında tasarlanan �lk
Superman

 Yalnız iyi kötü bilimle ilgilenen biri olarak bu kitaplardaki bilim 
   insanlarının kötüleşmesi, çılgınlaşması veya çalışmalarının bir 
                      şekilde istenmeyen sonuçlara varması canımı sıkmıyor 
                           değil. Her neyse, şimdilik meselemiz bu da değil.

                                                 Peki, Marvel Comics, DC Comics olarak anıl-
                                       masının sebebi  neydi? Komik miydi hepsi  ger-  
                                       çekten? Çizgi romana dönüşmeden önce karikatür 
                                      gibi başlayan uzun bir süreç vardı batıda. İlk ga-
                                    zete örneklerinde genellikle mizahi bir dil kullanıl-
                                 dığı için “comic” olarak anılmış ve öyle de kalmış. 
                              Hiciv içerse, hatta bazı sahneleri acıklı olsa bile adı  
                                  çıkmış bir kere: Komik! Ancak bu durum sadece 
                                       İngilizce için geçerli. Mesela İtalyanlar “fumetti” 
                                     yani “küçük bantlar” diyorlar. İspanyollar “tebeo” 

Bazı okuyucular �ç�n tet�kley�c� n�tel�k taşıyor olab�l�r.



           MANGA NEDİR, NE ZAMANDAN BERİ VAR?

        Çoğu tarihçi 12. yüzyıl tapınak duvarlarındaki hayvan resimlerini manganın
başlangıcı olarak kabul ediyor. Bunlardan en ünlüsü Choju Giga isimli bir keşişin
maymun, tavşan ve kurbağa gibi hayvanları resmederek yaptığı hicivlerdir. Giga, din
adamlarının ve soyluların hiyerarşisini bu hayvanlar üzerinden mizahi yolla
eleştirmiştir. Bir çizime çizgi roman diyebilmemiz için hikâyeyi temel olarak
çizgilerle canlandırması ve zamana bağlı anlatması gerekir demiştik hatırlarsanız.
Choju Giga’nın figürlerinin en eski manga diye anılmasının nedeni bu şartları kısmen
de olsa sağlamasıydı. Hayvan çizimleri hareket hâlindeydi ve hareketler de
zamansal bir sıralama halinde metrelerce uzunluğa ulaşıyordu. Dolayısıyla bu
eserler batının “çizgi bandı” olarak adlandırılan ve çizgi romanın atası şeritler gibiydi
ama tarihsel olarak çok daha eskiydi. Yalnız burada eskilikten başka bir şeye daha
dikkat çekmek istiyorum. Giga’nın bantları “sağdan sola” doğru takip edilmeliydi.

           Giga’nın sağdan sola okunan şeritleri gibi bugün de mangaların çoğu batıya
ters gelecek şekilde sondan geriye ve sağdan sola doğru okunuyor. Aslında bu daha
da eski bir mesele. Geleneksel Japonca’nın, tategaki tarzında yani yukarıdan aşağıya
ve sağdan sola olmasından kaynaklanıyor. Zamanla Doğu-Batı etkileşimi arttıkça
soldan sağa doğru yokogaki tarzı gelişmiş. Bugün yokogaki tarzında soldan sağa
okunan mangalar olsa da yaygın olarak bu geleneksel tategaki tarzını görüyoruz.
Pek şikâyetimiz de yok gibi. Bu kendine özgü tarz, insana çok kısa bir süreliğine
tuhaf geliyor, sonra hemen alışıveriyorsunuz. Açıkçası şimdi elime  soldan sağa
okunan bir manga geçse yadırgarım.
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diyorlar. Bu isim tercihi oldukça ilginç çünkü aslında “tebeo” diye İspanyolca bir
kelime yok. Tebeo, TBO ‘nun okunuşundan geliyor. TBO ise çizgi bantlara bol bol yer
ayıran bir İspanyol gazetesinin adı. Bizdeki kâğıt mendile “selpak” demek gibi bir şey
olsa gerek. Belçika ve Fransa’da adı “bandes dessinées” yani çizilmiş bantlar ki biz de
gazete serilerine “çizgi bant” diyoruz.

            Çizgi romanın batı kanadı böyleydi ama o sırada elimde tuttuğum şey batı tarzı
bir çizgi roman değildi. O ana kadar varlığından haberdar olmadığım mangaydı. Sahi
manga neydi? Manga emekti, manga direnişti, manga bir çeşit çizgi romandı ama
sadece çizgi roman değildi. O, mangaydı…

Choju G�ga dünyanın �lk mangası kabul ed�l�yor.
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                Neyse biz tekrar geçmişe dönelim. Ama 12. yüzyıla değil. Daha fantastik, +18
bir döneme, 1600’lü yıllara. Bu dönemde ahşap blok üzerine çizilen manga, Edo
olarak adlandırılıyordu ve genellikle erotik görseller içeriyordu. 1800’lere
gelindiğinde Japonya’daki çizgi bandı, çizgi roman gibi eserler için nihayet “manga”
terimi kullanılmaya başlıyor. Ama kelimenin etimolojik kökeni oldukça tartışmalı.
“Man” tuhaf, doğaçlama veya taslak gibi anlamlara geliyor. “Ga” ise insan veya
resimler için kullanılıyor. Kısaca manga terimi, insan resimleri veya taslak çizimler
gibi anlamlara gelebiliyor. Bu kelime resmi anlamda ilk kez 1814 yılında Katsushika
Hokusai’nin “Hokusai Manga” adıyla çıkardığı çizgi romanında geçti.

               Manga  sanatı  Japonya’da uzun  yıllar boyunca  yönetimi eleştirmek hatta
direniş için kullanılmış. Özellikle de Meiji Dönemi’nde “özgürlük ve insan hakları
hareketi” grupları, hükümet karşıtı mesajlarını mangalar ile yaymışlar. Bu dönemde
Fumio Nomura haftalık bir manga dergisinde Meiji hükümetini ve imparatorluk
ailesini hicveden resimler çizmiş. Nomura, politikacıları halkın tepesine dev bir
kütük veya çekiç indiren fötr şapkalı zalimler olarak resmetmişti. 

                Geldik  savaş  yıllarına.  1931’de  Japonya  Çin’in  Mançurya  bölgesini işgal
etmiş, 1937'de Çin ile bir savaş patlak vermiş, ardından Japonya'ya karşı
uluslararası bir tepki ortaya çıkmıştı. Yalnız ben savaş ve politikanın “yazılı”
tarihinden ziyade arka planda dönen “çizili” tarihinden bahsedeceğim. Aralık 1938'de
Japon hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Arjantin ve Kanada
gibi ülkelerin gazetelerinde kendilerini anlatan karikatürleri içeren bir kitap
oluşturmuştu. Bu kitap, dünya ülkelerinin gözündeki Japonya'yı bilmesi gereken
hükümet yetkililerine dağıtılmıştı. Kitaptaki karikatürler, tüm dünyanın Japon
istilasını sert bir dille eleştirdiğini gösteriyordu. Çizimlerde Japonlar çirkin suratlı
saldırganlar olarak tasvir edilmişti. Kısa süre sonra karikatürler canlanıp, eli ayağı
oynar hale geldi. 1943 yılında Warner Bros “Tokio Jokio” isimli kısa bir animasyon
yayınlayarak propagandasını canlandırmış oldu. Senaryoda çeşitli mesleklerle
sembolize edilen karakterler üzerinden hükümet ve ordu eleştirilmiş, her fırsatta
Japon asker ve politikacılarının ne kadar beceriksiz ve acınası olduğu anlatılmaya
çalışılmış.

           Tüm bu örnekler bize savaş sırasında dahi çizgi dünyanın önemli bir yer
tuttuğunu söylüyor. İnsanlar ve toplumlar belki güçlüydü belki güçsüz. Ama çizgiler
hep çok güçlüydü. Karikatürlerle başlayıp, çizgi roman ve animasyonlarla devam
eden bu sürece Japonya da mangalarıyla karşılık verdi. ABD ile savaşa girdikten
sonra Japon hükümeti, savaş yanlısı manga yapmaları için manga sanatçılarının iş
birliğini istedi.
              Zaman ilerleyip birleşik devletlerin ambargosu ağırlaştıkça  kâğıt  gibi  en
temel malzemeler bile bulunamaz olmuştu. Gazeteler zor durumda kalıp artık
mangalara yer açamayacak hale gelmişti. Siyah mürekkep çok pahalı olduğu için
kırmızı mürekkeple, bulunabilen en ucuz kâğıtlara tasarruf modunda basılmaya
çalışılan mangalar devri başlamıştı. Manga sanatı bu hayat mücadelesinden ufalıp,
kızarıp, “küçük kırmızı kitaplar” ismini alarak sağ kurtulmayı başarabilmişti. Japon
halkını artık çok zor günler bekliyordu. Bu dönemde birçok manga sanatçısı da
halkın kaderini paylaşmış; bombardımanlardan, açlıktan veya hastalıktan ölmüştü.

 



            O zorlu yıllarda henüz 20’lerinde bir manga sanatçısı olan Osamu Tezuka içini
yaşananların karanlık öfkesiyle doldurmamış, tam tersine mangalarıyla barış ve
yaşama saygıyı dile getirmeye karar vermişti. Kısa sürede hümanist çizimleri ile her
yaştan okuyucuya ulaşmış, halkın gözünde saygın bir karaktere dönüşmüştü. Hani
“Tıp fakültesinden arada sırada doktor çıkar.” diye bir söz vardır ya. İşte aslında tıp
fakültesini bitirmiş olmasına rağmen ilkokuldan beri gönlünde çizgi roman ve
animasyon yattığı için tüm dünya onu bir hekim olarak değil sanatçı olarak kabul
ediyordu. Sadece konularıyla değil çizgi teknikleriyle de manga sanatına çağ atlatan
kişidir Tezuka. Kare kare artan zoomlar, bölünmüş hareketler, farklı perspektifler…
Oluşturduğu bu sinematik etki ve ulaştığı büyük okuyucu kitlesi ile kısa sürede
“manga tanrısı” olarak anılmaya başlayan Tezuka teknolojiye ayak uydurmuş ve
“Büyükelçi Atom” ve “Astro Boy” gibi eserleriyle televizyon dünyasında yerini
almıştır. Sonra da yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmış Japon animeleri. Artık Japon
mangaları Amerika’daydı.

             80’lerde  Amerikan  ve  Japon  kültürlerinin iyice  iç içe girdiğini görüyoruz.
Yıldız Savaşları’nı bilirsiniz. Bu filme yakından baktığınızda içindeki Japon kültürüne
ait detayları kolayca fark edebilirsiniz. Zaten yaratıcısı George Lucas da Akira
Kurosawa’nın bir samuray dramasından (Saklı Kale) ilham aldığını belirtmiştir.
Mesela genç kahramanımız Luke Skywalker’ın ya da ileride Darth Vader’e dönüşecek
olan Anakin Skywalker’ın hocası Obi Van Kenobi karakterindeki “obi” kelimesi
Japoncada bele bağlanan kuşak anlamında. Kötü adam Darth Vader’in (karanlık
baba) kıyafetine bir bakın. 1600’lerde yaşamış bir Japon hükümdar olan Date
Masamune’nin altın sarısı hilali haricinde miğferine ve zırhına ne kadar da benziyor.
Bunun için Google arama çubuğuna Date Masamune zırhı yazmanız yeterli olacaktır.
 1900’lü yılların Japonya’sında manga, bugünün Instagram’ı, Twitter’ı gibi popüler bir
yayın aracıydı. Hatta çok sayıda kişiye ulaşmak isteyen politikacılar bile manga
yayınlarını elçi gibi kullanmışlardır. Mesela eski Japon başkanlarından Kiichi
Miyazawa 1995 yılında potansiyel seçmenlerine ulaşmak için yazısını Big Comic
Spirits isimli bir manga dergisinde yayımlatmıştır. Böylece belki sıkıcı bir politik
dergi ile en fazla bin kişiye ulaşabilecekken kolayca milyonun üzerinde kişiye
fikirlerini duyurabilmiştir. Zekice değil mi?

            Milenyumla  birlikte artık  manga  ve  animeler,  sadece  popüler  olmakla
kalmıyor Japonya'nın en kârlı endüstriyel alanları arasında yer alıyor. Bugün
Japonya'da yayınlanan her üç kitaptan biri manga. Japon film endüstrisinin %40’ı
anime. Japonya hükümeti artık bunun ne denli büyük bir güç olduğunun farkında.
“Kaba güç” yerine “yumuşak güç”. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ordusu olmayan,
dolayısıyla askeriyeye yatırım yapamayacak bir ülkenin kaba olmayan bir güce
ihtiyacı vardı. Yumuşak güç sayesinde gücün kaynaklandığı ülkeyi tanıyor,
benimsiyor, yakınlaşıyoruz. Zamanla o ülkenin dünya politikası ve dolayısıyla
ekonomideki gücü bu şekilde belirginleşmiş oluyor. Savaşın ardından kısa sürede
kalkınıp dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden biri olan Japonya için yumuşak
gücün ne kadar önemli olduğunu görmek zor değil. Elbette askeriyeye yapacağı
harcamanın mekatronik teknolojisine kaydırılması başrolü oynuyor ama
toparlanma ve dünyaya yayılma sebeplerinin arasında mangalar ve animelerin de
yeri yadsınamayacak kadar büyük.
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           OTAKU OLMAK

             Mangalar, animeler bugün o kadar yaygınlaştı ki artık “otaku” diye bir kavram
dolanıyor dillerde. Öncelikle Japonca bir kelime olan otakunun kelime anlamı “senin
evin”. Daha genel olarak da kişinin arkadaşlarıyla kafelerde, sinemalarda takılmak
yerine evinde kendine ait bölgesinde kalmasını, özellikle de bolca anime ve manga
serisi takip ederek günlerini geçirmesini ifade ediyor. Otaku kavramını irdeleyen
makaleler okurken karşılaştığım bir yorum çok hoşuma gitmişti. Nakajima’nın bu
konuyla ilgili benzetmesi şöyle: Otakular hermit yengeci gibi. Hermit yengeçlerinin
kendilerini koruyacak sert kabukları yoktur. Onun yerine sağdan soldan boş kabuk
ararlar ve onların içine girerler. Otakular, genellikle manga ve animelerden
edindikleri bilgileri kendilerine kabuk edinip bu kabukla hareket ederler. Sınırlı
sosyal ilişkilerinin üstünde hep bu kabuk vardır. Grup üyelikleri de bu kabuk
içerikleri üzerinden yürür. Otakunun bu içeriklere ihtiyacı vardır, bu içerikleri
sırtlarından sıyırırsanız kendilerini savunmasız hisseder ve istikrarsız bir zihne
doğru kayar. Nakajima’nın benzetmesine bakarsanız otakuları hiç de öven bir tarzı
yoktur. Daha çok asosyalliğin temsili olarak görür onları. Yine de Nakajima’nın
benzetmesi Japonya'daki otaku kavramına en kibar yaklaşımlardan biri. Düşlerin ve
çılgınlığın krallığı belgeselinde Hayao Miyazaki’nin otakular için kurduğu cümle çok
daha sert:
              -Onlar  otaku  (yanında çalışan gençlerden bahsediyor). Bir otakuya hiç bir
şey öğretemezsiniz.

                 Bir “mankafa” demediği kalmış.
        
         Batıda manga seven kişiler için biraz  “cool”  bir terim gibi kullanılsa da,
Japonya’da oldukça olumsuz bir ifade. Otaku kelimesi, ilk olarak 1983 yılında
Nakamori Akio’nun bir manga dergisinde çıkan yazısında kullanılmıştır. Başlangıçta      
zamanının çoğunu evde geçiren ve yakın arkadaşlıklar  kuramayan kişiler için 
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kullanılan şakayla karışık argo bir terim olsa da dört
küçük kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettikten sonra,
öldürüp kanlarını içen, hatta birinin elini yiyen, sapık
bir seri katilden sonra kavram evrim geçirmiştir.
Sapığın adı Miyazaki. Evet, ben de çok ürktüm bu ismi
okuyunca. Bizim anime dehası Hayao Miyazaki sapık
bir seri katil miymiş? dedim. Hemen sonra öğrendim
ki isim benzerliğiymiş. Bu tüyleri diken diken eden
suçların faili Tsutomu Miyazaki. Lakabı ise “Otaku
katili”. Miyazaki tutuklandığında bungalovunda 5763
adet anime, pornografik film ve silahlı cinayet
filmleri koleksiyonu bulundu. Bu olaydan sonra
Japon halkının gözünde otaku kelimesi sapıklıkla eş
anlamlıydı. Hemen her evde çocuğunun odasında
tuhaf animeler, mangalar olduğu için anne babalar
çocukları için de büyük endişe duymaya başlamıştı.
Neyse ki bildiğimiz kadarıyla buna benzer bir olay
kimsenin çocuğunda görülmedi. Miyazaki, 2008
yılında asılarak idam edildi.

Tsutomu M�yazak�, otaku
kat�l� olarak anıldı.



          
             Böylesi korkunç bir olayla eşleşen otaku kelimesi zamanla orta yolu bulmuş,
sosyal bilinç eksikliği gösteren Japon gençlerini ifade eder olmuştur. Ama
bazılarında şu gerçek dünyadan soyutlanma meselesi abartılı olabiliyor. Kendilerini
ne kadar kaptırdıklarını bazen bizzat kendileri bile fark edemeyebiliyor. Bir manga
fanının yazdığı şu dilekçeye bir göz atalım:

          “Artık üç boyutlu dünyayla ilgilenmiyorum. Hatta iki boyutlu dünyanın bir
sakini olmak bile istiyorum. Ancak bugünün teknolojisiyle imkânsız görünüyor. Bu
yüzden en azından, iki boyutlu bir karakterle evliliğin yasal olarak onaylanması
mümkün müdür?

           Bu cümleler  2008  yılında  kurgusal karakter Mikuru Asahina ile evlenme
isteğini Japon hükümetine bir dilekçeyle ileten Takashita Taichi’ye ait. Bu istek
kulağa aşırı uç gibi gelse de manga fanlarında anime karakterlerine romantik
duygular beslemeye sık rastlanıyor. Belki sizin de evlilik boyutunda olmasa da
hayranlık duyduğunuz bir karakter vardır. 

              SONUÇ

                Mangalar, animeler bugün başlı başına bir kültür. Benim gözlemleyebildiğim
kadarıyla gençler; şiddeti, savaşı, ırkçılığı, cinsel ayrımcılığı bugün kendi aralarında
bu eserler üzerinden tartışıyorlar. Yani günümüzün entelektüel tartışma ve eleştirel
düşünme ortamı bu. 2017 yılında Türkiye’de yapılan ve 1015 kişiye ulaşılan anket
çalışmasına göre anime ve manga hayranı gençlerimizin bunlara yönelme sebepleri
arasında birinci sırada eğlence geliyor. Ancak hemen arkasında arkadaş edinme,
moral-motivasyon sağlama gibi nedenler sıralanıyor. İlk çıktığı günden beri çok ilgi
gören çizgi dünya daha uzun yıllar aramızda olmaya devam edecek gibi duruyor.
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İlk Japon mangası olarak
kabul ed�len Choju G�ga.

Sağdan sola g�tt�ğ�ne d�kkat! 

G�zeml� Melek

          Ağlayan Melek (Weeping Angel); Birleşik Krallık'ın bilim kurgu dizisi Doctor
Who'daki kanatlı insansı türünden olan, kurgusal uzaylı bir kahramandır. “Yalnız Katil”
olarak da adlandırılır. Kimilerince, dizinin en popüler ve ürkütücü yaratıklarından biri
sayılır. “Nazik katil ruh hastası” veya geçmişe gönderme yolunu tercih ettiği için “insaflı
şekilde düşmanını yok eden melekler” olarak da bilinirler.

          Bu katil yaratıklar, sadece izlenmediği veya görülmediği anda hareket edebilme
yeteneğine sahiptir. Görüldüğü zaman ise savunma mekanizmaları gereğince aniden
taşa dönüşürler. Melek; kurban tarafından görülmediği anda, inanılmaz hızlı bir şekilde
hareket ederek en ufak bir dokunuşla kurbanını geçmişe gönderir. Bu sırada,
kurbanının yaşanmamış günlerinin potansiyel zaman enerjisiyle beslenir. Kurbanı ise
gerçek hayatta ölmüş olabileceği bir zaman diliminde geçmişten geri dönecektir. Başka
bir senaryoda; Melek, kurbanının daha fazla enerji barındıran kaynağını bulduğunda
yaşanmamış günlerinin potansiyel enerjisinden yararlanmaz, daha fazla enerjili
durumu seçer ve sonuç olarak kurbanı yok etmiş olur. Farklı bir kurban yok etme
yolunda ise aynı kurbanın enerjisiyle birden fazla kez beslenmeleri durumudur. Yani
bir kurban ikinci kez Melek’in tuzağına düştüğünde yok olur. 

          Eğer bir video kaydında veya CCTV'de (Closed Circuit Television) Ağlayan Melekler
görülürse görüntü canlanır veya yanınıza ışınlanır, ardından Melek'in saldırısı
gerçekleşir. Bazı durumlarda ise Ağlayan Melekler; Özgürlük Heykeli'ne, türbe
heykellerine veya keruvlara dönüşebilme yeteneğine sahiptir.  

Bu tür olaylarda Meleklerin, düşmanlarının
gözlerinin içine bakıp hafızalarına
yerleşme, zihinlerini ele geçirme ve onları
alt etme özellikleri de olduğundan; dizinin
hayranları, buzdolaplarının üstünde duran
Özgürlük Heykeli resminden bile ürker
duruma gelmiştir. 

          Çizimde de yer alan benzersiz doğal
hâlleri gereği yüzlerini elleriyle
kapatmalarının sebebi ise iki meleğin taşa
dönüşmüş halde birbiriyle bakışıyor olması
bir diğer deyişle göz göze gelmeleri
durumunda sonsuz bir şekilde birbirlerini
taşa dönüştürme tuzağına düşmemek
içindir. Ağlamış görünmeleri de elleriyle
yüzlerini kapatmalarından kaynaklanır.

El�f GÜRKAN

”En büyük n�tel�kler� en büyük lanetler�d�r. Asla görünmezler. 
Evrendek� en yalnız yaratıklardır.”

                                                                                                                      -The Doctor

19Ç�zer: Nah�de Aleyna BEKTAŞ

https://youtu.be/qQkANTB4ECk


Veresiye defteri doldu taştı
"Yarın yaparım"ların boş vaadiyle
Bakkal amca adımı sormuyor
Artık alıştı.
Aramıza giren zamanın yanağından
Bir makas aldım, kızardı
Kerata, bizi bile çöl çöl dolandırdı.
Üzgün bakışlı güvercin
Saçlarıma tırmandı
Sana sarkıtmıştım
Beklemekten ağardı.
Bahşişini bol ver haber getirenin
Baksan kâğıt parçası
Ağırdır ama, içimden geldi.
Kuru bakmayı öğrendim, ağlak filmlere
Kulaklarımı tıkadım, fırtına öncesine
Doluya aldıramadığımı arkandan döktüm.
Ben hayat falan nedir bilmem
Tek bildiğim dört duvar, iki çift lafın beli
Kırdık, alçıda şimdi.
Kıyamadığım kullanmaya, süslü kalemleri
Arasında gül kuruttukları kitaplarda
Sevdiklerini düşündüren sözlerin altını
Çizsinler diye kızlara verdim.
Bizden geçti, sözünü erken belledim
Arkamdan gelen gölgeyi kovalayacaktım oysa daha
Yaşım büyüdü, aklım balonu uçan çocuk
Oydu, buydu derken yaşatmadığım
Duygularım, sizlere ömür.
Dünyaya geldim aklımda bir şey
Odaya girince unuttum,
Kaybolan neydi bilmeden
Köşe bucak arıyorum.
Gözleri anlamlı bakıyor bu çocuğun

20 Fotoğraf: Zeynep Nazlı BENEKLİ

Büyümüş de küçülmüş diyorlar
Bilmiyorlar,
Öyle denmez.
Vurur başını daha çok yalnızlığa
Varını yoğunu dilek kuyusuna atanlar
Bir kilit uzatıyor yaşlı kadın
Gülüp geçiyorum.
Doğan güneşle uyanmayı şimdi
Suladığım menekşelere güzel sözler söylemeyi
Aklıma esene iyi dilek göndermeyi
Kapının önünde teyzelere takılıp
Beslediğim kedilerin yanında süt içmeyi
Yorgun kuryeye su uzatırken
Gözlerimi uzak göllere daldırmayı
Her tanıştığıma farklı bir geçmiş anlatmayı
Her ayın on yedisinde ortadan kaybolmayı
Pembe çiçekli elbiseler giymeyi
Olur olmadığa gülmeyi, kahkaha atmayı
Gece uçaklara kayan yıldız demeyi
Sokak başında gençlerle konuşmayı
Yeniden uzayan saçımı savurmayı
Mahallede herkesle arkadaş olmayı
Bebek mevlitlerine katılmayı
Yüzüm -olur ya- düşerse espriye vurmayı
Hayat nedir bilmem falan ama
Ne güzel öğrendim.

Sıla Cemre KAYMAK
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Gül �le Bülbül
           Uzun zaman önce uzaklarda bir beldede yaşayan genç bir oğlan varmış ve
yüreği dertlerin en büyüğüyle doluymuş. Gece gündüz penceresine çıkıp evinin, en
hüzün dolusunu söylermiş türkülerin. Öyle ki gök ağlarmış kederine de bu gencin,
dökermiş içinde tuttuğu yağmurları ve peşinden hemen gelirmiş rüzgâr savurmak
için gencin gönlünden dökülüp gözünden akan gözyaşlarını. İnsanlar ise yadırgarmış
gencin bu hâlini, derlermiş herhalde bu genç delirdi. İşte yine böyle bir keder dolu
türkü semaya yükselirken ve gök ağlamaya başlayacakken bir bülbül, gencin evinin
karşısındaki ağacın dalına konmuş ve o da neşe dolu bir türkü tutturmuş. Ötmüş
emsalsiz bir güzellikle, her bir yanını beldenin güller doldurmuş. Fakat bu genç iç
çekmeye ve hüzün dolu hâlini sürdürmeye devam etmiş. Bu durum da tabii ki
bülbülün dikkatini çekmiş. Şöyle seslenmiş bülbül gence:
            — Ey kanı en hızlı rüzgârlardan bile hızlı akan genç, ey ömrünün baharında
gönlüne keder zincirleri bağlanmış delikanlı, nedir bu hüznünün kaynağı?

Genç şöyle yanıt vermiş:
            — Ey güzel kuş, minik kuş, tatlı kuş… Benim bir sevdiğim var; yağmurlardan
bile temiz, karlardan bile saf, gökyüzünden bile güzel… Benim bir sevdiğim var
uğruna yaşadığım ve gerekirse savaşacağım. Fakat o benden öyle bir şey istedi ki
sevgisine layık olabilmek için, ben istediğini bulamam.

Bülbül:
                — Nedir senden istediği bu sevdiğin kızın?

Genç:
           — O  benden  bir  kırmızı  gül  istedi  ki  kıpkırmızı  olsun  taç  yaprakları,
dudaklarının yanına yakışsın allığı, kızarınca en az onun kadar tatlı olsun ve
burunlara en güzel kokuları doldursun. Aradım her yerde o gülü ey bülbül, yok hiçbir
yerde öyle bir gül. Heba oldu günlerim, aylarım, yıllarım fakat istediği gülü hala
bulamadım. En son gittim ona ve dedim getirsem ya sana en az senin kadar saf ve
temiz bir beyaz gül ve sen de mutlu ol bununla gözlerinin içiyle gül. Razı olmadı
bülbül dostum, üstelik kızdı da bana. Uzattığım elimi tutmadı, devirdi gözlerini başka
yana. Kahroldum. Şimdi söyle ben ağlamayayım da keder dolu bir türkü
tutturmayayım da kim tuttursun. Göğün içi dışına da çıksa, yerler de yarılsa alt üst
olsa türkümün hüznünden, umurumda değil başkaları, ben ölürken kederimden.

Bu acı dolu sözler üzerine durdu bülbül ve düşündü. Ardından bir karar verip gence
şöyle seslendi:
            — Ey genç, aşkın uğruna verdiğin savaşın beni derinden etkiledi. Bir de ben
arayayım bakayım şu arzuladığın kırmızı gülü, hem ben kanatlı bir canlıyım uçarım
en yüksek yerlerinde göğün ve senin görmediğin yerleri de görürüm. 
          Gencin belki aylar sonra yüreğine ilk kez umut doldu. Bülbüle binlerce kez
teşekkür etti ve bülbülden haber bekleyeceğini söyleyerek yüreğini dinlendirmek için
evine çekildi. Bülbül ise yükseldi göğe ve durmadan uçtu saatlerce. Bakmadık delik,
in bırakmadı. Konuştu başka dostlarıyla fakat kırmızı gülü bir türlü bulamadı. Tam
umutsuzluk çukurlarına düşmüşken minik gönlü, batmak üzere olan güneşin ışığı bir 
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gülün üzerine düştü ve bülbül bu gülü kırmızı gördü. Daha önce ömründe hiç
sevinmediği gibi sevindi bu gülü gördüğüne ve derhal indi gülün yanına öterek neşe ile.
Fakat yanına vardığında gülün, yeniden kapladı yüreğini hüzün. Gül bembeyazdı, yeni
yağmış bir kar kadar beyaz. İki damla gözyaşı döktü bülbül ve kızdı güle, neden kırmızı
değilsin sen ey gül diye. Derken gül dile geldi ve şöyle seslendi bülbüle:
            — Ey bülbül istersen kızarırım senin için hatta ömründe benden daha kırmızı bir
şey göremezsin, fakat bir bedeli de var bu isteğinin. Kanını içmem gerek dileğini yerine
getirebilmek için.
Bir an durdu bülbül ve yüreğinde bir korku duydu. Ne yapacağını bilemiyordu. Güle
baktı derin derin ve kararını verdi. O gencin hüzün dolu şarkıları sona ermeliydi kendi
yaşamı olsa bile bunun bedeli.
Şöyle seslendi güle, cesur bir eda ile:
Ne yapmam gerek peki ey gül, nasıl içeceksin kanımı?
Gül:
      — Saplayacaksın alıp da dikenimi kalbine  ve  başlayacaksın şarkıların en
hüzünlüsünü söylemeye. Senin sesin soluğun kesilmeye başlarken ve ılık kanın üzerime
dökülürken ben de yeniden doğacağım senin güneşten sıcak şarkının küllerinden ve
kıpkırmızı parlayacağım, benzersiz bir gül olacağım ey bülbül.
  Üzülerek kabul etti bülbül bu anlaşmayı ve süzüldü gerisin geri. Gence yarın akşam
falanca yerden kırmızı gülü almasını söyledi çünkü kendisi gülü ona getiremeyecekti.
Genç anladı aslında bülbülün niyetini fakat ona yapma da demedi, diyemedi. Ertesi gün
güneş batarken döndü yine bülbül gülün yanına ve selamladı onu şarkısıyla. Yavaşça
konup da güzel yapraklarına gülün, sapladı kalbine dikenini ve başladı söylemeye
şarkısını. O gencin şarkısı idi bu gökleri ağlatan, gencin şarkısı idi rüzgârları coşturan.
Kanı al al akmaya başladı gülün üzerine ve gül şöyle seslendi bülbüle:
             — Daha  derinlere  saplaman  lazım  dikenimi  ve  daha  hüzünle  söylemelisin
türkünü.
         Öyle de yaptı bülbül, solarken sesindeki canlılık, daha da hüzünlü çıktı sesi
yüreğinin en derin yerine saplarken gülün dikenini. Son anlarında gözyaşlarını da döktü
gülün üstüne ve öldü bülbül o gün o yerde güneş batarken. Tam da kararmak üzere iken
hava, yandı beyaz yaprakları gülün ve kana doymuş dikenleri döküldüler yere bir bir.
Kıpkırmızı bir gül doğdu küllerinden bülbülün ve parladı karanlıkta yıldızlar gibi âdeta.
Akşam vakti gelen genç gördü gülü, görür görmez tanıdı ölü bülbülü. Keder ile gömdü
onu ve koparıp da gülü koştu sevdiğine. O kadar hızlıydı ki ayakları, genç olduğunu
hatırladı yeniden, elem dolu yılların ardından. Coştu yüreği ve arkasından esti akşam
rüzgârları daha hızlı varsın diye sevdiğine genç elinde kırmızı gülüyle.
Tam evine varmıştı ki sevdiği kızın, evlilikleri tamamlanmıştı kız ile bir başkasının. Oğlan
gözlerinden yaşlar boşalarak biraz da titreyerek sesi, sevdiği kıza şöyle seslendi:
              — Ey su perisi, ey arıların kokusunu çiçeklerle karıştırdığı sevgili. Ey şarkıların
ve yeryüzündeki neşenin kaynağı, neden beklemedin beni? Ne kadar da çabuk terk
etmişsin sana esir olarak bıraktığım yüreğimi ve şimdi başkasına vererek
yağmurlardan temiz ellerini ve atarak yere hüzün dolu kalbimi, kirlettin sen benim
benzersiz sevgimi. İşte istediğin gül bak, dudakların kadar kırmızı, kızarınca senin
kadar tatlı ve kokusu binlerce çiçek kadar güzel. Bak bu gül bir bülbülün kanından,
aşkımın küllerinden doğdu. Neden bıraktın elinden kalbimi, yoksa sana duyduğum
sevginin derinliğini mi unuttun?
Kız hiç umursamaz bir eda ile doğrulttu gözlerini ve ağzından şu sözler döküldü:
               — Sonsuza  kadar  bekleyemezdim  ya  seni,  senin gülünü  bekleyerek yıllarım 

23



 Sandro Bott�cell�’n�n “Venüs’ün Doğuşu” �s�ml� tablosu24

geçti. Bu evlendiğim genç ise bana saraylar; güneşten parlak gerdanlar; elmastan,
yakuttan değerli taşlar; binlerce gül bahçesi bahşetti. Değersiz gülün de bende esir
bıraktığın kalbin de senin olsun. 

               Son kelimeler dökülürken kızın ağzından, gencin elinde tuttuğu gül kanamaya
başladı. O mis gibi kokan gül bir anda kan kokmaya başladı ve gencin eline batan sayısız
diken çıktı gövdesinden. Genç kaçtı oradan, geldiğinden bile hızlıca. Savurdu gülün
yapraklarını tek tek kopararak rüzgarlara. O kıpkırmızı gülün güzelliğinden eser
kalmamıştı, gördüğü en çirkin, en iğrenç şey oluvermişti gözlerinin önünde ve lanetler
savurarak fırlattı gülü de azat edilmiş yüreğini de uçurumdan aşağıya. Döndü evine ve
bir daha çıkmadı insanların arasına. Ne türkü söyledi bundan böyle ne de güldü. Sonsuz
bir hissizlik yüreğini esir etti. Genç kısa sürede yaşlanarak bu dünyadan göçtü.  
 

  
bir yaban domuzunu musallat eder ve domuz oğlanı öldürür. Oğlana domuzun
saldırdığını gören Afrodit keder ve korku ile oğlana doğru var gücüyle koşar ve
koşarken ayağına dikenler batar. İşte o zamanlar beyaz olan gülleri kırmızıya boyayan
da Afrodit’in akan kanlarıdır. Afrodit’in Roma mitindeki karşılığı olan Venüs’ün ise gülle
veya gülün de içinde bulunduğu sahnelerde resmedilmesi son derece sık rastlanılan bir
durumdur. Buna en güzel örnek Rönesans Dönemi ressamlarından olan Sandro
Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” isimli eseridir. Burada Botticelli Venüs’ü bir deniz
kabuğu üzerine denizden yükselip, sol taraftaki iki rüzgâr tarafından kıyıya doğru
sürüklenmiş şekilde betimler. Ayrıca rüzgarlar Venüs’ün üzerine güller döker. Pers
mitolojisinde ise güllerin kraliçesinin eskiden nilüfer olduğu kabul edilirmiş fakat
nilüferin tembelliğinden rahatsız olan diğer çiçekler onu Tanrı’ya şikâyet etmiş ve Tanrı
da yeni kraliçe olarak gülü yaratmış.

         Burada anlatmış olduğumuz hikâye Oscar
Wilde’ın Bülbül ile Gül isimli hikayesinin bir miktar
tarafımca, haddime olmayarak da olsa,
değiştirilmiş versiyonudur. Fakat bu hikâyede geçen
gül, bülbül ve aşk temaları tarihte ilk kez Oscar
Wilde tarafından kullanılmamıştır. Bu hikâyenin ve
hikâyede geçen temaların farklı versiyonları Antik
Yunan, Pers, Roma mitlerinde karşımıza
çıkmaktadır. Antik Yunan’da Aşk Tanrıçası olan
Afrodit’in gül ile sembolize edildiğini bilmekteyiz.
Nitekim bir mitte Afrodit, Adonis isimli genç ölümlü
bir erkeğe âşık olur ve Afrodit’in eşi olan Savaş
Tanrısı Ares bu duruma çok kızar. Oğlanın başına 

               Modern fantastik edebiyatın en önemli evrenlerinden biri olan J. R. R. Tolkien’in
yaratmış olduğu Orta Dünya evreninde anlatılan hikâyelerin en güzellerinden biri olan
“Beren ile Luthien” öyküsünde bu sefer karşımıza bülbül teması çıkar. Öyle ki ölümlü bir
insan olan Beren binbir tehlikeyi atlatarak Doriath Krallığı’na gizlice girer; burada
birbirinden güzel ağaçların, kuşların, çiçeklerin arasında şarkı söyleyerek dans eden
yarı elf, yarı tanrıça olan ve yaratılmış varlıklar arasında kendisinden daha güzel hiçbir
varlığın olmadığı Luthien’i görür. O sahne Tolkien tarafından şöyle betimlenir:
               “Giysisi, bulutsuz gökyüzü gibi masmaviydi, gözleri ise yıldızların aydınlattığı bir
akşam vakti gibi gri; pelerinine altın çiçekler işlenmişti, saçları ise alacakaranlıktaki
gölgeler kadar siyahtı. Hani ağaçların yaprakları üzerine düşen ışık, berrak suların sesi,
dünyanın üzerine çökmüş sisin ötesindeki yıldızlar var ya, işte onun ihtişamı ve güzelliği
tıpkı böyleydi ve yüzünde bir ışık parlıyordu. Ama gözden kayboluverdi; Beren
büyülenmişçesine sersemledi ve vahşi bir hayvan gibi her yana koşturarak uzun süre
ormanda onu arayıp durdu. İçinden ona Tinúviel dedi; bu, Gri Elflerin dilinde Bülbül,
yani ‘alacakaranlığın kızı’ anlamına geliyordu; ona verecek başka bir isim de
bilmiyordu.”
          Bu hikâye Tolkien için o kadar önemliydi ki eşinin  vefatının  ardından oğluna
yazdığı bir mektupta eşinin kaybı karşısında yasının ne kadar kahredici olduğunu ve
karısının mezarının üzerindeki adının altına Lúthien yazılmasını istediğini belirtmiştir.
Bu isteği yerine getirilmiş, mektubun yazılmasından bir yıl sonra da kendisi vefat etmiş
ve onun da adının altına Beren yazılmıştır.
  Bu yazımda Oscar Wilde’ın Bülbül ve Gül Hikâyesi’nin tarafımca değiştirilmiş
versiyonuna, kadim mitolojilerdeki gül anlatılarına ve modern fantastik edebiyatın
öncülerinden Yüzüklerin Efendisi, Hobbit eserlerinin yazarı J. R. R. Tolkien’in kendi
eşinin suretinde tasarladığı ve Bülbül adını verdiği Luthien ile Beren’in hikayesine
değindik. Tüm bu metinleri, gülleri, bülbülleri ve neyi anlattıklarını, neyi sembolize
ettiklerini derinlemesine anlamayı siz değerli okurlara bırakıyorum.

J.R.R. Tolk�en ve eş� Ed�th Tolk�en’�n b�t�ş�k mezarları
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Göktuğ Berk
BAĞCI



          Olamaz! Üzerine dev dalgalar geliyordu. Köpüklü dev dalgalar... Ama gidebileceği
hiçbir yer yoktu. Başı sonu olmayan bir karanlığın içindeydi ve hareket edemiyordu.
Çaresizce kendini çok da berrak olmayan o köpüklü sıvının şefkatli olmayacağını bildiği
kollarına bıraktı. Tahmin ettiğinden daha yumuşak bir şekilde sıvının üstünde havalandı
ve yumuşak mukozal bir tavana çarptı. Kuru tek bir yeri kalmamıştı. Sıvıyla beraber
sürüklenmeye devam etti. Oradan oraya savruluyor, etten duvarlara çarpıyordu. İleri
geri, sağa sola… Hiç bitmeyecek gibiydi. Birden, çok sert bir yüzeye çarptı. Bütün
kemiklerini mengenede sıkıştırmışlar gibiydi. Ya da dev bir ceviz kıracağının içindeyken
aletin saplarını bütün gücüyle birleştirmişler gibi. Sonra belki de milisaniyeler süren
ama onun çok daha uzun algıladığı bir sürede o sert duvarların aralandığını ve karanlık
boşluğa keskin ışık dalgalarının girdiğini gördü. Dalga denmesine rağmen inadına
dümdüz gelen dalgaların. O an gözü sanki milyonlarca toplu iğneyle deliniyormuş gibi
hissettiği için hemen gözlerini kapattı. Ardından karanlık geri döndü. Tam etraf
sakinleşti derken birden devasa pembe marshmallowa benzeyen bir şeye çarptı. Kısa bir
süre içine gömüldü bu yapışkan marshmallowun. Ona tutunup dev dalgalardan kur-

Çalkantı

 tulmak istedi ama o çok kaygandı. Ağzı
kapalı cam kavanozun içine girmek
isteyen sinek gibi oraya her yaklaştı-
ğında tutunmayı denedi ama…
           Ne kadardır bu vaziyette olduğunu
bilmiyordu. Kafası köpüklü sıvının içine
tamamen gömülünce dipte kendine
doğru gelmekte olan o kocaman kütleyi
gördü ve o an her şeyi anladı. Ancak
kurtulmak için çok geçti çünkü birazdan
devasa dil onu önce üst damakla arasına
sıkıştıracak, ardından farinkse yolla-
yacak, sonra da pürüzsüz bir hamleyle
özofagusa fırlatacaktı. Tüm iriliğiyle
yaklaşıyordu, öyle ki artık kimin
ağzındaysa makroglossisi olduğunu
düşündü. Geliyordu; üç, iki, bir…

           Uyandı.

Zeynep Yâren ANNAK
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Fark Ed�lmey� Bekleyen Hastalık: AMS
(Ağrılı Mesane Sendromu-

 İnterst�syel S�st�t)
 

bulaşıcı
yaygın
belirli bir teşhis yöntemi olan 
kendisine yönelik kesin bir tedavisi olan

Nedeni tam bilinmemekle birlikte kadınlarda görülme sıklığı erkeklere kıyasla
yaklaşık on kat daha fazladır.

AMS inflamatuvar bir durumdur ve genelde pelvik ağrıya sebep olan başka
hastalıklarla karıştırılmaktadır. Bundan dolayı hastalığın teşhis edilmesi uzun
zaman almakta ve çoğu zaman hastalar yanlış tedavilere maruz kalmaktadır.
Hastalığın tanısını koymak için karıştırılabilir diğer tanılar elenmelidir.

Hastalığın görülme sıklığı 30-40'lı yaşlar ol-

Hastalığın nedenlerinin henüz tam olarak 

         Ağrılı mesane sendromu; mesane ile ilişkili olarak algılanan ve en az bir alt üriner
sistem semptomunun (sık idrara çıkma, mesane bölgesinde ağrı gibi) eşlik ettiği altı
aydan uzun süren ağrı, basınç hissi ya da rahatsızlık hissi olarak tanımlanabilir. 

     AMS  

     b�r hastalık DEĞİLDİR!
 

       makla birlikte her birey bu hastalığa yaka-
       lanabilir.

       tespit edilememesi, hastanın psikolojisini 
       olumsuz etkilemektedir.

İdrar günlüğü
İdrar tahlil ve kültürü
Fizik muayene
Endoskopi

Fizik tedavi
İlaçlar
Elektriksel sinir uyarımı
Biofeedback
Mesanenin eğitimi
Mesanenin genişletilmesi
Botoks enjeksiyonu
Yaşam tarzı değişiklikleri

TEŞHİS YÖNTEMLERİ:

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:



Cinsel ilişki sırasında libido düşüklüğü ve ağrı sebebiyle birçok çift sorun yaşamakta
ve ilişkileri zarar görmektedir.

Ani gelen idrara çıkma hissi bireylerin günlerini verimli ve planlı geçirmelerine
engel olmaktadır.

SOSYAL HAYATA OLUMSUZ ETKİLERİ:

4

Ebru USLU 
 (HSS AMS Ek�b�)

 

Hastalar gün içerisinde sıklıkla ve küçük miktarlarda idrara çıkmaktadır. Bu durum
bireylerin uyku düzenlerinin bozulmasına ve yorgunluğa neden olmaktadır.

Mesane veya alt karın bölgesi ile anüs ve perianal bölgede 

Hastalar, içerisinde bulundukları bu durum teşhis edileme-

Bu hastalığa karşı farkındalığımızın artmasıyla hasta-

       görülen ağrı bireyleri eve hapsetmekte dolayısıyla da sosyal-
       leşmelerine engel olmaktadır.

       diğinde etrafındakiler tarafından anlaşılamayabilir ve cid-
       diye alınmayabilir. Bu durum da psikolojik olarak yalnız 
       ve çaresiz hissetmelerine neden olmaktadır.

       ların gündelik yaşamlarında baş etmek zorunda kal-
       dığı psikolojik ve sosyal sorunları biraz daha anlaya-
       bilir ve hastalara fiziksel olmasa da psikolojik olarak 
       yardımcı olabiliriz.
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          Yüzmeyi çok seviyordu ve sorunlardan kaçmak istediğinde kendini suyun güvenli
kollarına bırakırdı. Attığı her kulaçla hafifliyor ve huzurla doluyordu. Kendinde mücadele
gücü buluyor ve sorunların üstesinden geliyordu. Elindeki tek çözüm yolu olan yüzmeyi
değerlendirip yüzmeye başlamıştı. İçindeki öfke, üzüntü, pişmanlık öylesine güçlüydü ki
hafiflemek yerine daha da ağırlaşıyordu ve bundan kurtulabilmek için daha güçlü kulaç
atmanın ve suya hissettiklerini haykırmanın çözüm olacağını sanmıştı. Kurtarıcısı olan su
ise karşılık olarak güvenli kollarını ona açmak yerine sanki düşman kesilmişti. Kendisini
fazla yorduğundan dolayı bir süre sonra ilerleyemeyip suda batmaya başlamıştı. “Bu
eşsiz ve duru mavilik neden ruhta yanan ateşi söndüremez? Gücü sadece bariz olana mı
yeter?” Boğulmadan hemen önce kurtarılmıştı ve maviye küsmüştü.
 Yapraklar sararmıştı. Sararmış yapraklarıyla doğaya farklı bir hava sunan ağaçlarla
birlikte olmaktan hoşlandığı için ormanda bir yürüyüş yapmaya karar verdi. Bu
mevsimde doğada yürüyüş yapmanın romantik olduğunu düşünürdü fakat yaşadığı
olaydan sonra farklı bir gerçeğin farkına vardı. Egoist bir varlık olan insan, hislerini dahi
başka şeylerden daha üstte tutuyordu. Kırmızının farklı tonlarındaki yaprakların hoş bir
ambiyans oluşturduğunu düşünüp bundan hoşnut oluyor ve tadını çıkarıyor fakat olayı
yapraklar açısından incelemiyordu. Işıktan mahrum kalan yapraklar besinden de
mahrum oluyor ve buna dayanamayıp sararıp ait olduğu yerden ayrılıyor. Bu
mahrumiyetin farkına varabilmek için ruhunun da besininden mahrum kalması
gerekmişti. Gün geçtikçe ateş, gücünü artırıyor ve bitap düşüyordu. Sararıyordu.
 

          Sonbahar… Adını ağzına almak istemediği -alamadığı- olayın üzerinden sadece
birkaç gün geçmişti fakat ona bir yıl gibi gelmişti. Birisiyle saatler süren hoş bir sohbetin
yalnızca birkaç dakika sürdüğünün hissedilebileceği gibi elin ateşe birkaç saniye tutulup
sanki saatlerdir acı çektiğinin düşünülmesi gerçeğini ilk kez bu kadar yakından ve yoğun
bir şekilde deneyimliyordu. Evet, bir ateş vardı ve yanmaktan kurtulmak için elini
çekmek keşke derdine çare olsaydı. Ruhundaki yangına ne yapabilirdi ki? Bir kere
başlamıştı ve geri dönüşü olmadığını çok iyi biliyordu çünkü başka çaresi kalmamıştı. 

          Kış… Yapraklar sararıp dökülmüş ve beyaza
kavuşup huzura ermişti. Sessizlik ve huzur hakimdi.
Soğuk… İnsanlar hakkında tam olarak böyle
düşünüyordu. Hava durumunun değişmesiyle soğuk
sadece doğaya hakim olmakla kalmamış, insanları da
esir almış ve insanlar samimiyetsiz bir görünüme
bürünmüşlerdi sanki. Soğuğun, yaprakları huzura
kavuşturduğu gibi ruhuna da iyi gelmesini umuyordu.
Ki öyle de olmuştu. Ruhu artık kor haline gelmiş ve
biraz olsun rahatlamıştı. Fakat bedeli oldukça ağırdı.
Öfke, acı ve pişmanlığın yanında diğer hisler de yok
olmuştu. Hiçbir duygunun esiri değildi artık. 
 Yüzü bembeyazdı. Vaktinin çoğunu doğanın bakir bir
köşesinde bulduğu banktan etrafı seyrederek
geçiriyordu. Burayı keşfedeli sekiz mevsim, iki gün
batımı olmuştu. Günlerin veya hayatın yarattığı
kıvrımların onda hiçbir anlamı olmadığı için geçen
zaman onun için gün doğumu ve gün batımından
ibaretti. Kar yağışını izlemeyi severdi bir zamanlar. 

Dört Mevs�m

Fotoğraf: Zeynep Nazlı BENEKLİ
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D�nlemek �steyenler �ç�n
V�vald� - Dört Mevs�m

https://www.youtube.com/watch?v=4rgSzQwe5DQ


Sevgi sevgidir. Bu gerçeğin farkına varmanın verdiği mutlulukla kar yağışını izlemeye
devam etti. Dans etmeyi sevdiğini hatırladı. Dans etmekte yetenekli olmadığını
düşünüyordu fakat kar yağarken kendini serbest bırakmak da hoşuna gidiyordu. Yerde
oluşan ayak izleri, her dans edişinde farklı bir desen oluşturuyordu. Mutluluk, öfke,
üzüntü… Her ruh halinin deseni farklıydı. Hatta tek bir ruh halinin desenleri bile kendi
içerisinde tutarsızlık gösteriyordu. Bu saplantılı düşüncelerin kafasını daha da
karıştırdığını düşündü ve kurtulmaya karar verdi. Kendisinin mutlak hakimi olarak istediği
hisleri yaşayacak, istemediklerini yok edecekti. En azından ilk hedefi buydu.

          İlkbahar… Doğa, ışıkla daha çok buluşuyor ve canlanıyordu. Üzerindeki kalın örtüden
kurtulmuştu ve hiç olmadığı kadar canlıydı. Yeni yapraklar oluşuyor, kuşlar cıvıldıyordu.
Etrafta panik havası hakimdi. Bahara “Merhaba!” deniyordu. Yeşil, doğa üzerindeki
egemenliğini ilan ediyordu. “Neden her yer bu kadar canlı ve mutluluk içerisinde?” diye
düşünüyordu. Ne gerek vardı böyle telaşlara, her seferinde aynı heyecanı yaşamaya? Dört
mevsimde bir tekrarlanıyor zaten. İnsanlara bakıyordu. Yeni çiftler, çocuklu aileler, huzuru
doğada arayanlar… Doğanın bu hâli onlara iyi gelmişti de bir kendisine faydası
dokunmamıştı. Oysaki o, doğanın kendini yenilerken ruhunun da yenileceğini ummuştu. 
 Kor halindeki ruhuna bazen bir damla gözyaşı damlıyor ve acıyla kıvranmasına sebep
oluyordu. Evet, sakindi ama hala canlılığını koruyordu o ateş. O insanlardan ne farkı vardı?
Kendinin mutlak hakimi olarak hayatın doğup büyümekten, sonrasında ise yaşlanıp
ölmekten ibaret olduğunun; geri kalan parçalarının ise kendisi için öneminin sorgulanabilir
olduğunun farkındaydı. Doğum ve ölüm. Her insanın başına gelen evrensel kavramlar.
Mademki öleceğiz, nedir hayata anlam yüklemekteki amaç? Mutluluk mu? İnsanlardaki bu
sığ bakış açısından sıkılmış ve odasına kapanmıştı. Odasındaki pencereden gün batımını
izleyebiliyordu. Bu pencere onun için büyük lütuftu. Pencerenin önüne sandalye çekmiş ve
gün batımında Güneş ile buluşmayı dört gözle bekliyordu. Yatağında uzanarak hayatın
anlamını düşünmeye harcadığı gününe bir anlam katıyordu gün batımı. Onunla buluşmayı
heyecanla bekliyordu. Zamanın geldiğini gökyüzü kızıllığıyla belli ediyor ve onu pencereye
çağırıyordu. Maviden nefret ediyordu ve ne zaman ki maviyle olan savaşını kırmızı
kazanıyor; koşarak pencereye gidiyor, sandalyesine oturuyor ve gün boyunca farkına
vardıklarını Gün’e anlatıyordu. Gün de olayların farkında olmalıydı. Dünya’yı aydınlatma
görevini bitirince karanlıkla baş başa kalmasını sağlıyor ve bu görevini devam ettirmekle
yetiniyordu. Bir şey söylemiyordu fakat onu anladığından emindi. Ruhunda inatla devam
eden ateşe henüz çözüm yolu bulamamıştı ama her gün ona düşündüklerini anlatabileceği
ve sonrasında onun için batan bir arkadaş kazanmıştı.
 

Şimdiyse derin derin düşünürken arka plan
oluşturmaktan başka bir işlevi yoktu.
Sevgiyi düşünüyordu. Kar yağışını
sevmesindeki sebep neydi? Neden bir
şeylere ilgi duyuyordu? Nasıl? Daha da ileri
giderek neyi sevip sevmeyeceği konusunda
kendisine söz geçirebileceğini düşündü. Bu
gerçeğin farkına varmadan önce sanki
vücudu kendisine ait değildi. Sonuç olarak
sevgi, mutluluk gibi hislerin üzerinde bir
etkisi vardı ama esiri olmaya da gerek
yoktu. Kendisi ne isterse onu
hissedebilmeliydi. Sevginin üzerinde
bıraktığı etki diğer sevgi türleriyle ortaktı.
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          Yaz… Havalar iyice ısınmıştı. Işık yegâne hakim ve canlılık kaynağıydı. Onun için
değildi. Kapalı ortamda o kadar uzun vakit geçirmişti ki ışık da artık ona samimi
gelmiyordu. Onu görmeye dayanamıyordu. Sadece Gün için katlanıyordu. Onu görebilmek
ve sohbet edebilmek için yaptığı fedakârlıklardan birisiydi. Ne de olsa gülü seven dikenine
de katlanmalıydı. Fakat Gün’ün onunla aynı fikirde olmadığını düşünüyordu. Her geçen gün
daha geç batıyor, ona ulaşabilmek için daha çok beklemek zorunda kalıyor, bu durum da
onu daha çok yaralıyordu. Kendisinden sıkılmış olmalıydı. Fazla mı ileri gitmişti yoksa anı
yaşamak yerine oldukça aceleci mi davranmıştı? Ruhu kül olmak üzereydi ve dayanılmaz
acılar çekiyordu. Sadece onunla konuşmak, acılarını hafifletmenin ilacıydı. 

          Onu beklediği günlerden birinde kendisini iyileştirmenin yollarını düşünüyordu çünkü
bir şeyler ona doğru gelmemeye başlamıştı. Önceden eleştirdiği insanları düşündü. İnsanı
insan yapan duyguları mıydı, düşünme yeteneği miydi? İkisi de önemli olabilirdi. Düşünme
yeteneğini vücudunun tek hakimi yaparak olması gerektiğini düşündüğü insan modelini
hayata geçirmeye çalışırken raydan sert bir şekilde çıkmıştı. Hastalıklı ruh halinden
kurtulması gerekiyordu. 21 Haziran tarihi geldiğinde Gün, buluşmaya o kadar geç geldi ki
olacakları hisseder gibi olmuştu. Gün, bugün onun için son kez batıyordu. Bu duruma her ne
kadar üzülse de en beğendiği kıyafetini giydi ve Gün ile buluştu. Gün batıp gökyüzü
karamsar bir havaya büründü. O gece doğru dürüst uyuyamadı. Sabaha karşı çektiği acılar
azaldı ve gün doğumunda derin bir uykuya daldı. Ruhu kül olmuştu.

           Masmavi gökyüzü ve hakimi Güneş’in olduğu bir dünyaya uyanmak ne güzeldi. Ruhu,
Simurg gibi küllerinden yeniden doğmuş ve tamamen iyileşmişti. Uyandıktan sonra
gördüğü manzara karşısında hayranlığını gizleyemedi. Pencereyi açtı ve temiz havayla 

Ayberk MUSTAFAOĞLU

ciğerlerini buluşturdu. Kuş cıvıltıları ne
güzeldi! Mutluluk, heyecan, sevgi… Hayatın
insana sunduğu en güzel şeylerdendi ve
onları kucaklamaktan büyük mutluluk
duydu. Kendini dışarı attı ve yemyeşil
tepelere doğru koşarak denizi görebileceği
bir konuma geldi. Denize, hızlı fakat
yaşanmışlıkların olduğu dolu bir bakış attı.
Karşılığını ise denizin üzerinde uçan
martılar verdi. İçten bir selamlamanın
ardından kendini serbest bıraktı ve huzur
içerisinde dans etti.
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Annem ince ince işledi içime 
Sevgiyi, güzelliği, saygıyı 

Babam tek tek okudu bana 
İçindeki merhameti, insanlığı

 
İnsan büyüdükçe açığa çıkar 

Kulağına fısıldanan her meziyet 
Ve minik bir çocuktan gelir hep 

Hiç görmediğimiz medeniyet.
 

Yaşım büyür, akar zaman
Bazen olgun cevaplar verir aklım. 

Bir ben daha var şu yüreğimde 
Kimselere söz etmem ondan.

 
Annem koydu onu içime 

Kendininkinden bir parça.
Ne onu kaybetmeme izin verdi 

Ne de saflığına dokunmama
 

Ben büyüdükçe zamanla
Hayat dokunmak ister ona. 

Bazen kendimden bile korurum 
Nasıl izin veririm hayata?

 
Her kararım, her anım 
Onun marifetidir hep 

Tüm kahkahalarım
Onun şakalarından sebep.

 
 
 
 

Saklı M�rasım
Yalnız kalmaktır hep isteğim 
Uzaklaşmak çoğu insandan

Her büyü dendiğindeki sessizliğim 
Onun üzülmesindendir kimi zaman.

 
Bazen darılır bana

Onu ihmal ettiğim için 
İçime eşsiz sıkıntı verir 
Kendimi unuttuğum için

 
Bazen saatlerce çizgi film izlerim, 

Bazen doyasıya resim yaparım onunla; 
Tüm günümün parkta geçtiği zamanlar, 

Çok uzak değildir bu yaşlarıma.
 

Düşünmeden salar çığlıklarımı, 
Bazense o olur tüm sessizliğim; 
Dalınca o bakar gözlerimden, 
Sustuğum zaman o olur dilim.

 
Saklıdır her gözyaşımda, 

Utanma ağlamaktan der gibi. 
Güçsüz kalmaktan korkunca, 

Benden daha serindir kalbi.
 

Merhametimdir o, kalbim aklım... 
Arada ondan gelir yumuşak başlılığım. 

Bazen tüm kızgınlığım, hıncım; 
Onunla uzlaşamamaktandır.

 
O kim diye sorarsanız: 

Ailemden en büyük miras bana, 
Tüm umutlarımın kaynağı,

Tüm heveslerimin ilk durağı.
 

O, kötülükten, olgunluktan kopuk 
O, heyecanlarıma yeni bir soluk

O, benim dağlarımdaki doruk
O, benim her şeyim: İçimdeki çocuk
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          En eski yazın türlerinden olduğu kabul edilen şiiri; klasik tanımlamalarla anlatmaya
başlayacak olursak düz kelime anlamına ek ya da yerine anlamlar oluşturmak için dilin ses
estetiği veya ses sembolizmi ve ölçü gibi estetik ve ritmik özelliklerini kullanan bir edebiyat
türüdür. Ancak bu edebiyat türünün üstadlarından biri olan Ahmet Haşim’e göre “düz yazıya
çevrilemeyen nazım”dır. Modern Türk şiirinin üstadlarından olan Yahya Kemal’e göre ise
“kelimelerle yapılan beste”dir. Nazım Hikmet’e göre şiir, nesirden bambaşka bir kimliktedir,
musikiden  başka türlü bir musikidir. Cahit Sıtkı Tarancı’ya göre “Şiir, sözcüklerle güzel
biçimler kurmak sanatıdır.”. Necatigil ise şöyle diyor: “Şiir bir sorun, bir durum üzerine ölçülü
konuşan, susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir olgunluktur, bir kıvamını bulmadır.”.
Her ne zaman şiir okusam aklımda yankılanan tanımın sahibi Gülten Akın’a göre ise şiir,
“Çığlıklardır. Kimi kez yalnızlığı seçeriz ya da yalnızlık bizi seçer, korumasız savunmasız. O
zaman çığlıklar atarız ölmemek ya da delirmemek için. Sesimiz yankılanıyorsa, yalnızlıkla
baş edecek gücü verir bize. Şiirler çığlıklardır.” (1)

          Böyle çeşitli tanımlara sahip, sınır çekilemeyen ve yüzyıllarca evrilip gelişmiş bir tür
olduğundan şiir, başlamaya çekinilen bir tür. Ancak başlayıp biraz meraklanırsanız durdura-
mayacağınız, tüm hücrelerinizde hissedeceğiniz ve bazen de etkisinden asla çıkamayıp tek bir
cümlede hayatınızın anlamını bulabileceğiniz bir tür. Bundan dolayı benim de okuyup etkilen-
diğim, tekrar tekrar okuduğum ancak başlangıç için de gayet uygun olabilecek birkaç kitabı
ve şairi sizin için listelemek istedim. 

          Özleme ve aşka tutkun yazarımız Özdemir Asaf, bence şiire başlamak için mükemmel bir
yazar. En ünlü şiirlerinden birinin adını taşıyan “Lavinia” adlı kitabı ise hem yazara hem de
türe başlamak için harika. Saf duyguların saf bir dille anlatıldığı kitabımız bence hiç zorlan-
madan okuyabileceğiniz ve altını çokça çizeceğiniz satırları olan, yüreğinizde iz bırakacak bir
eser. Yazarın ayrıca toplu şiirler olarak çıkan kitabı “Çiçek Senfonisi” de önereceğim kitaplar
arasında. Kalınlığından dolayı gözünüzü belki korkutabilir ancak inanın bana, bir solukta biti-
receksiniz. Eğer ilk kitabı beğenir ama bu kadar kalın kitap okuyamam diyorsanız “Yalnızlık
Paylaşılmaz” kitabını da önerebilirim.

          Sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıyan şair olarak anılan Orhan Veli; ağır sanat
ifadeleri, kalıplaşmış benzetmeler yerine daha basit ve yalın olan halk dilini kullanmayı
benimsediği için başlangıç için uygun bulduğum şairlerden diğeri. İstanbul hayranlığı ile
bilinen şairimizin mısraları geçmişe özlem, çocukluk anıları, doğa sevgisi, umutsuzluk ve
yalnızlık gibi temalarıyla her kalbe işleyecek şekilde dizilmiş. (2)

          Cem Karaca’nın bestelediği “Ay Karanlık” adlı şiirin şairi olarak bilinen Ahmet Arif’in
“Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı kitabı da bir diğer önereceğim kitap. Kitabın isminin
konması aşamasında şairimiz, her şairin bir yürek kulağı olduğunu söyler, bu yüzden de
kendisine yürek işçisi der. Bu yürek işçisinin dizelerine bir göz atın derim.

“1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski’yi okudum. O gün
bugündür huzurum yoktur. Biyografim bu kadar.”. Kendini böyle tanımlayan, Türk şiirinde
modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Cemal Süreyya da listemizde
olmazsa olmazlarımız arasında. İlk kitabı olan “Üvercinka” hem yazara hem de türe başlamak 
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        açısından uygun bulduğum kitaplardan biri. Bütün şiirleri adı altında toplanan “Sevda
Sözleri”ni de eğer yazara ilginiz oluştuysa listenize eklenmenizi öneririm.
          Klasiklerden giderken Attila İlhan’dan bahsetmesek olmaz. Kendisi birçok şiir kitabıyla
edebiyat dünyamıza kendini yazmış bir yazar. Öykü-şiir diyebileceğimiz uzun kuruluşlarla ve
genellikle belli bir toplumsal sorundan kaynaklanan duyarlılıkla işlediği şiirlerin yanı sıra intihar,
aşk, korku, ayrılık gibi bireysel sorunları da işlemiştir.(3) “Ben Sana Mecburum", "Yağmur Kaçağı",
"Ayrılık Sevdaya Dahil", "Korkunu Krallığı",, "Kimi Sevsem Sensin” yazarın önereceğim ve her
kitapseverin kitaplığında olması gerektiğini düşündüğüm eserlerden. 

          Mavi gözlü dev lakabıyla tanınan Nazım Hikmet de şiirde olmazsa olmaz şairlerimizden biri.
Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışının edebiyatımızdaki öncüsü ve temsilcisi olan yazarımızın
birçok temayla işlediği çok sayıda şiir kitabı bulunmaktadır ancak ben başlangıç için derleme bir
kitap olan “Henüz Vakit Varken Gülüm” adlı kitabını önereceğim. Derleme değil de asıl kitaplarını
okumak isteyen okurlara ise "Memleketimden İnsan Manzaraları" kitabını önerebilirim.
 
          Dizeleriyle sevmeyi öğreten, aşk, ayrılık, beklemek, özlem gibi duyguları şiirlerine yansımış
bir diğer harika şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Kendisi de şiir türünde sayısız eser yazmış
şairlerimizden ve ilk okuma olarak “Aşka Dair Nesirler” kitabını öneririm. Şiirleriyle başlayıp
“Sahibini Arayan Mektuplar” adı altından topladığı düz yazılarıyla devam eden kitap sevgiye değer
veren, aşkı okumak isteyen herkese sonsuzca önerebileceğim bir kitap. Yazara devam etmek
isteyen okurlara ise “Şiir Denizi 1-2” olarak toplanmış bütün şiirlerini öneririm.  

          Eski şairlerimizden Sezai Karakoç’un "Mona Rosa" adlı kitabını,  Sabahattin Kudret Aksal’ın
"Ne Tuhaf" adlı kitabını, Cahit Sıtkı Tarancı’nın klasikleşmiş "Otuz Beş" adlı kitabını ve Behçet
Necatigil’in "Sevgilerde" adlı kitabı da listenize eklemeniz gerektiğini düşündüğüm kitaplardan. 

          Modern yakın zaman şairlerinden Didem Mamak  “Grapon Kağıtları”, Gülten Akın “Kestim
Kara Saçlarımı”, Birhan Keskin “Y’ol, Kim Bağışlayacak Beni, Ba”; Metin Altıok “Bir Acıya Kiracı”,
Küçük İskender “Periler Ölürken Özür Diler” ve yazılarını okumaktan asla bıkmadığım Şükrü
Erbaş’ın “Bütün Şiirler -1", , "Pervane” kitapları da listemize ekleyeceğim kitaplardan. 

          Çeviri eserlerin şiir türünde duyguları ve düşünceleri tam olarak geçirmesi konusunda
kafamda soru işaretleri olsa da bir edebiyat türü okunurken her toplumdan eserler okunması
taraftarı olduğum için okuduğum, çevirilerini değerli bulduğum birkaç yabancı eserileri de
listelemek istiyorum. Birçok muhteşem tiyatro eserinin sahibi William Shakespeare'in “Soneler”
adlı kitabı; beyaz kıyafetler giyme takıntısı, odasından çıkmak istememesi, ziyaretçileriyle yüz
yüze değil kapının ardından konuşması (4) ile anlatılan Emily Dickinson’ın şiirlerinin toplandığı
“Seçme Şiirleri” adlı kitabı;, trajik yaşam öyküsüyle ve gününün klasikleşmiş kadın algısını yıkarak
toplumu tarafından çokça eleştirilen yazar Firuh Firüzah’ın “Rüzgar Bizi Götürecek” adlı kitabı ve
Danimarka şiirine Türk ve Yunan şiirinden esintiler getiren (5) Henrik Nordbrandt’ın “Her Sözcüğü
Bir Aşk İlanı Gibi Duyumsuyorum” adlı kitabı. 

          Zor zamanlarınızda elinizi tutacak, deneyimleyip hatırınızda. kalan tüm anıları ve duyguları
tekrar canlandıracak ya da deneyimleyemeyip hep hayalini kurduğunuz anları ve duyguları tüm  
 hücrelerinizde hissedebileceğiniz bu türe şans vermenizi çok isterim. Çığlıklarınız bırakın şiirlerle
      içinizden kopsun.
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B�l�nmeyen B�r Kadının Mektubu
- Stefan  Zwe�g

Tw�l�ght (2008)

Berke Gündoğdu  

Love In The Dark - Leroy Sanchez 

Your Name (2016)

Geçm�şe Yolculuk - Stefan Zwe�g

Sıla Yeşil

Mar�gold - Per�phery

Mert Meriç Ünal

T�lted - Sugar

The Invent�on of Ly�ng (2009)

Fransız Devr�m� - Emrah Safa Gürkan

MEDIzin Editör Ekibi olarak
sizlere dinlediğimiz

şarkılardan, izlediğimiz
filmlerden ve okuduğumuz
kitaplardan önerilerde

bulunduk.
 

İyi eğlenceler!
 
 
 

Bilge İrem Özkır

Balance Ton Quo� - Angèle 

Sound of Metal (2019)

Akıldışı Ama Öngörüleb�l�r - Dan Ar�ely

Nazlı Vural

It's A Tr�p! - Joywave

Dallas Buyers Club (2013)

İvan İly�ç'�n Ölümü - Lev Tolstoy

Zehra Eker

Editör Ekibi Öneriyor

Beter� Yok Uslanmaktan - Nova Norda

Her (2013)

Çığrından Çıkmış Zaman - Ph�l�p K. D�ck

Melike Kiriş

Sold�er of Fortune - Deep Purple

La La Land (2016)

Onca Yoksulluk Varken - Em�le Ajar

Gülbin Fırat

Let Me Down Slowly - Alec Benjam�n

K�m� (2022)

Gün Olur Asra Bedel - Ceng�z Aytmatov
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Elif Gürkan

Down W�th the Fallen - STARSET

En�gma (2014)

Günden Kalanlar - Kazuo Ish�guro
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Hatice Selin Kayacı

K�ng and L�onheart - Of Monsters 
and Men

Kn�ves Out (2019) 

Kağıt Ev - Carlos María Domínguez

Ç�zer: Em�r Sertuğ Bağcı

YouTube Çalma L�stem�z Kaynakça

Spot�fy Çalma L�stem�z

Ayberk Mustafaoğlu

Starman - Dav�d Bow�e

Another Earth (2011)

Notre Dame'ın Kamburu - V�ctor Hugo

Fotoğraf: Ata TÜRK

https://youtube.com/playlist?list=PLZ92CY5Sjd9nkRmoe-r8HdXQvQqw_95z8
https://drive.google.com/file/d/1Px8kAAytAsnxTApo2ZsmtBj_p7tkTriJ/view?usp=drivesdk
https://open.spotify.com/playlist/0tEUXOf4kSwy9aJyvOYlVz?si=bb7ff0821cf940e4
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https://medisep.org/medizin
https://tr-tr.facebook.com/groups/medisep/?mibextid=6NoCDW
https://www.youtube.com/channel/UCSqZIS_P0KushdzOW4pv3Cw/featured
https://twitter.com/medisep
https://open.spotify.com/user/fqzw3b7fhnpfugobl9vbff2sd?si=cdbba61de3ac44bb
https://tr-tr.facebook.com/groups/medisep/?mibextid=6NoCDW
https://medisep.org/
https://www.instagram.com/instamedisep/?hl=tr

