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1.GİRİŞ

Türkiye’deki şehirleşmenin artması, yaşanan iç göç hareketlerinin artması, barınma ihtiyacına
bağlı yan ihtiyaçların değişmesi sonucu şehirlerin silüetinde değişim yaşanmaya başlanmıştır.

Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy ilçesinde sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfusun artış ve nüfus
artışına bağlı olarak hızlı bir şehirleşme yaşanmıştır. Bu yaşanan hızlı şehirleşme sonucu kamu
hizmetlerine, temiz hava ve barınma hakkı erişimde yaşayan eşitsizlikler artmıştır. Başta çevresel
ayrımcılık olmak üzere farklı etkenler sebebiyle Romanlar yaygın olarak şehirlerin kenar
bölgelerinde veya şehrin belirli bir bölgesinde toplu olarak yaşamaktadır.

Yoksulluğun yaşandığı Roman mahallelerinde yurttaşlar derinleşen yoksulluk, yanlış kamu
politikaları, ayrımcı tutum ve davranışlar sebebiyle nitelikli istihdamda yer almamakta ve nitelikli
barınma hakkı başta olmak üzere çeşit haklarına erişememektedir.

Türkiye’ye de şehirleşme politikaları, yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve inşaat sektörünün
dönem dönem girdiği sıkışıklıktan kaynaklı olarak konut problemi her geçen gün artış
göstermektedir. Sosyal dışlanmadan en çok etkilenen etnik gruplarından biri de Romanlar olarak;
sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve mekansal alanda çok boyutlu sosyal dışlanma süreçlerine
maruz kalmışlardır ve bu sebeple konut krizinden derinden etkilenmekte ve barınma hakkına
erişmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Yerel yönetimlerin Romanların barınma hakkına erişimine
yönelik vaatleri; merkezi hükümetin 2016-2021 yılları sürecinde Roman Strateji Eylem Planı
hazırlamış ve söz konusu eylem planın süresi dolmuş olmasına rağmen Romanlar için yaşanabilir
ve sürdürülebilir bir yapılı çevrenin inşası ve konut hakkı çerçevesinde “ yeterli konuta” erişime
yönelik kapsamlı çözümler geliştirilmemiştir.

Romanların yaygın olarak çalıştığı mesleklere, Roman toplumunun barınma hakkına yönelik
beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik devletin ve yerel yönetimlerin ortaklaşarak kapsamlı, temelli
politikalar geliştirilmelidir. Türkiye’nin taraf olduğu barınma hakkından bahseden uluslararası
sözleşmeler dikkate alınmalı ve sorumluluklar yerine getirilmelidir. AİHM, Avrupa Konseyi
Sosyal Haklar Komitesi ve BM Ekonomik ve Kültürel Haklar Komitesi kararlarındaki Romanların
ihtiyaçlarına ve farklı yaşam tarzına atıf yapılan kararlara hem idari düzenlemelerde hem de
somut uygulamada dikkat edilmelidir.

Tekirdağ/Çerkezköy Bağlık Mahallesi Kümevleri Mevkii Hakkında

Tekirdağ/Çerkezköy ilçesinde bilindiği kadarıyla yüzyılı aşkın süredir belirli mahallelerde yoğun
olmakla beraber farklı bölgelerde Romanlar yaşamaktadır. Yine Bağlık mahallesinde, Kümeevler
mevkii Türbedere mezarlığının bulunduğu bölge 40 yılı aşkın bir süredir Romanların yaşadığı
yerleşim alanlarından bir tanesidir. Şehir içindeki çoğu bölgeye nazaran eski yerleşim yerlerinden
bir olduğu söylenebilir. Şehir geri kalanında hızlı bir şehirleşme yaşanmış olmasına rağmen Bağlık
mahallesinde, Kümeevler mevkii dere karşı olarak tanımlanan bölgede çarpık kentleşme
yaşanmıştır. Halk arasında gecekondu olarak tanımlanan tek katlı evlerin yaygın olduğu bölgede
400’ü aşkın hane bulunmaktadır. Mahalle sakinlerinin beyanlarına 200’ü aşkını Romanlara aittir.

Tekirdağ/Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy belediyesi tarafından yapılmak istenen yıkımlara yönelik
bölge sakinlerinin bilgilendirmesi sonucu Romani Godi olarak 29.08.2022 tarihinde bölgeye
ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında bölge sakinleriyle, yerel sivil toplum
temsilcileriyle ve yerel yönetimler ile görüşme gerçekleştirilmiştir.



2. Tekirdağ/Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesine Yıkımlara Yönelik Ziyaret Raporu

2.1.Ziyaret Öncesi Aktarılan Bilgiler

Tekirdağ/Çerkezköy ilçesinde Bağlık mahallesinde Kümeevler mevkiinde dere karşısı
bölgesinde yaşayan mahalle sakinlerine 22.08.2022 tarihinden itibaren belediye arazisine kaçak
yapılaşma gerçekleştirdikleri gerekçesi ile 15 gün içerisinde yıkımların gerçekleştirileceği belirtilen
evraklar sadece iki zabıta memurun imzasını taşıyan tutanaklar ile bildirilmiştir.

Bölge sakinleri seçim döneminde mevcut belediye başkanının ve yine farklı bir tarihte Çevre
Şehircilik bakanının kendilerine barınma hakkına erişim noktasında vaatlerde bulunmasına rağmen
mevcut durumda yıkım kağıtlarının geldiğini aktardılar.

Yıkımların gerçekleşmesi durumda bölge sakinlerinin evsiz kalacakları ve yine aynı bölgede
çadır/baraka kurmaya mecbur bırakılacağı aktarılmıştır.

2.2.Ziyaret Sürecinde Aktarılan Bilgiler ve Gözlemler

2.2.1.Mahalle sakinleri  tarafından ziyaret heyetine;
Yıkımlar Öncesi Sürece Yönelik:

● Bağlık mahallesi, Kümeevler mevkiinin 1983’ten beri yerleşim bölgesi olduğu ve
bölgenin ilk yerleşimcilerinin Romanlar olduğu,

● Evlerinin birçoğunun tapusunun olmamasına rağmen belediye tarafından verilmiş
daire numarataja sahip oldukları,

● İkametgâhlarının mevcutta oturdukları yapılarda olduğunu, ikametgah sorunu
yaşamadıklarını,

● Çerkezköy belediyesi zabıtaları ve görevlileri tarafından uzun süredir bölgeden
ayrılmaları için baskı yapıldığı,

● 8-10 yıl önce dere yataklarında yer alan bazı evlerin yıkıldığı,
● Son 15 yıldır elektrik başta olmak kamu mal ve hizmetlerine yönelik abonelik

verilmediği, sözlü olarak ret edildiklerini,
● İş arama süreçlerinde ayrımcılığa uğradıkları ve bu sebeple nitelikli işler

bulamadıklarını,
● Kira ve konut fiyatlarındaki artış kaynaklı bütçelerine uygun ev bulamadıklarını ve

bulduğu evlerin ise Roman olmalarından dolayı kendilerine kiraya verilmediği,
satılmadığı

● Önce ki dönemlerde kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere sosyal konut
programlarının başlatılması ve geçici olarak tahsis edilmesi için talepte bulundukları

● Bazı mahalle sakinlerinin, kendilerine ait banyo ve tuvaletlerin bulunmadığı bu
sebeple diğer komşularının banyo ve tuvaletini kullanılmak zorunda kaldıkları

● Belediyenin çöpleri toplama hizmetlerinin yetersiz olduğu; belediye görevlilerinin
mahalleye az sıklıkla geldiği ve genel olarak mahallede çöp birikintilerinin oluştuğu

● Mahalle sakinlerinin birçok kez talepte bulunmasına rağmen mahalle içinden geçen
yolun yapılmadığı,

● Yaşlı ve engelli aylığı alanlar kişilerin tek geçimlerinin bu maaşlar olduğu ve
geçinmek için yetersiz kaldığı

● Engellilik maaşı alan bazı kişilerin maaşlarının kesildiği
● Birçok hanede hasta ve engelli çocukların olduğu ve bu çocukların sağlık hizmetlerine

erişimde yeterli yararlanamadığı,



● Mahallede sakinlerinin ağırlıklı olarak hurdacılık, atık toplayıcılığı(At arabası ve
çekçekler) yaptığı; çok az sayıda kişinin belediyeye bağlı çöp hizmetler veya park ve
bahçeler biriminde çalıştığı

● Mahallenin köşesinde bulunan okul biraz yüksek bir konumda yer aldığı için
bölgedeki yağışlar sonucu mahalle de toprak kaymaları ile taş ve çakıl birikintilerinin
oluştuğu,

● Yerleşim alanın hemen köşesinde, yakın bir tarihte bir okul inşa edildiği aktarılmıştır.

Yıkımların Kararına Yönelik;

● 22/08/2022 tarihinden itibaren farklı tarihlerde iki zabıta memurunun imzasını taşıyan
yıkım tutanaklarının teslim edildiği,

● Yıkım tutanaklarının okuma-yazma bilmeyen kişilere ‘Sosyal yardım yapılacağı’
söylenerek bir kağıt imzalatıldığı ve yıkım tutanaklarının teslim edildiği (Mahalle
sakinlerinin büyük bir kısmı okuma-yazma bilmediğini belirtti)

● Belediye yetkilileri tarafından kira yardımı olarak 12 bin TL verileceğinin belirtildiği,
● Yıkım tehlikesi dolayısıyla kiralık ev aradıklarını ama Roman olmaları gerekçe

gösterilerek ev sahipleri tarafından evlerin kiraya verilmediği,
● Evlerinden 15 gün gibi kısa bir sürede çıkarılmaya zorlandıklarını ancak kendilerine

alternatif bir yerin gösterilmediği,
● Yıkılması yapılması halinde aynı bölgede çadırda yaşamak zorunda kalacaklarını,

kiralık ev bulmalarının mümkün olmadığını
● Mahalle sakinlerinin verilen kararlara tepkili olduğu, belediyenin seçim zamanında

yaşadıkları alanları imara açacağı vaadinde bulunmasına rağmen mevcutta yıkılma
tehlikesiyle karşılaştıklarını

● Yerleşim alanın hemen köşesinde yakın bir tarihte okul inşa edildiği aktarmışlardır.

2.2.2.Mahalleye Gerçekleştirilen Ziyaret Sırasında Ziyaret Heyeti Tarafından:

● Derenin hemen yan tarafında çoğunluğu tek katlı yapılardan oluşan 400’e yakın hane
bulunduğu,

● Çoğu evin onarıma ve güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu; özellikle evlerin çatılarının,
zemininin ve altyapısının dayanıksız olduğu

● Evlerin çoğunun tek veya iki odalığı olduğu; evlerin birçoğunun tuvalet ve
banyosunun ev dışında yer aldığı

● Bölgedeki betonarme yapıların dışında  konteynırda yaşayan insanların da olduğu
● Mahallenin girişinde yer alan kahvehane ve hurdacı olarak kullanılan alanda

hurdalığın yıkıldığı; kahvehanenin ise yıkım sebebiyle kapandığı,
● Bölgedeki dere yatağının kirli olduğu ve çevreye kirli ve pis koku yaydığı,
● Ziyaret sırasında mahalle sakinlerini yıkımları protesto ettiği ve yerel basına demeç

verdiği,
● İlk yıkımların yapılacağı söylenen bölgede sadece Romanların yaşadığı
● Bölgede sakinlerinden hurdacılık, atık toplayıcılığı işlerinde çalışan kişilerin atık

biriktirme alanlarına ve atık toplamada at arabası kullandıkları için atlarının barınması
için eklenti alanlara ihtiyaç olduğu,

● Mahalle içerisinde çöp konteynırlarının kenarlarında çöplerin birikintilerinin oluştuğu
ve kötü koku yayıldığı,

● Evin kanalizasyon altyapısına sahip olmadığı



● Ziyaret edilen en fazla 15 metrekare olan tek odalı bir evin; kapı ve penceresinin
olmadığı, kapı olarak bir ipe serili eski bir yorganın kullanıldığı, evin insani yaşam
şartlarına sahip olmadığı,

● Mahallede yolların bozuk, dar ve kaldırımsız olduğu
● Bölge sakinlerinin temiz içme ve şebeke suyuna erişemediği; hijyen problemleri

yaşadığı
● Bölgedeki şartların bebek ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya uygun

olmadığı; sağlık açısından çeşit risklere neden olabileceği,
● Yaşanan derin yoksulluk sebebiyle bölge sakinlerinin sağlıklı beslenmediği ve temel

besin malzemelerine erişemediği,
● Mahallede ziyaret edilen evlerin ortalama olarak 30-45 metrekare civarı olduğu,

(Ziyaret edilen evlerden bir tanesinin 15 metrekare olduğu)
● Mahalle sakinlerinin sınırlı kaynaklara sahip oldukları için konut piyasasında nitelik

ve fiyat açısından seçim olanakları olmadığı,
● Yıkım tutanakları incelendiği zaman usule uygun olmadıkları, dayanak olan (var ise)

herhangi bir kararın ekte olmadığı, yıkım kararlarının şekil açıdan usulsüz olduğu ve
usulsüz bir şekilde tebliğ edildiği gözlemlenmiştir.

2.2.3.Yerel Yönetim Görüşmesi

Süreçle ilgili bilgi almak için Çerkezköy Belediyesi’ ne gidilmiş ve Başkan yardımcısı Nedim
Yılancı  ayrıca  Fen İşleri Müdürlüğündeki memurlar ile  görüşme gerçekleştirmiştir.

Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı;

● Söz konusu bölgenin Çerkezköy’ deki eski yerleşim yerlerinden olduğu ve bölgede
200’e aşkın hane bulunmasına rağmen en fazla 30 hanenin hak sahibi olduğunu

● Önceki yıllarda Çerkezköy Belediyesi’nin bölgede konut tespit çalışması yaptığını ve
bölgede 110 konut tespit ettiklerini ve bu konutlarda yaşayan insanlara konteyner
tahsisi için planlama yaptıklarını ama konteynerlar için hazine arazi bulamadıklarını
ve sonrasında çalışma için ihtiyaç duyulan maliyetlerin artığını

● Çerkezköy ilçesinin göç alan bir ilçe olma sebebiyle yaygın altyapı sorunları olduğu
ve bütçe sorunu yaşadığı; söz konusu bölgedeki barınma sorununa yönelik
çalışmalar için planlanan bir bütçe olmadığını,

● Öncelikli yıkımların Kümeevler mevkiinde yer alan okul yolundaki yapılar için
gerçekleşeceğini çünkü yolu kullanan diğer insanların söz konusu bölgeden geçerken
rahatsız olduklarını

● Tutanakların usulüne uygun olmaması ile ilgili olarak; belediyenin avukatlarıyla
görüşebileceğimizi, işlemleri gerekirse usulüne uygun olarak tekrar edilebileceğini,

● Bölgedeki sorunların temelden çözümü için yıkımlar gerçekleştirilmesi gerektiğini;
başka türlü söz konusu bölgedeki sorunların çözülmeyeceği

● Yıkımların ertelenmesinin çözüm olmadığını; bölgedeki yaşayan insanların mevcut
durumu değiştirmeye yönelik herhangi bir çaba sarf etmediğini

● Önceki dönemde dere yatağında yıkımlar gerçekleştirdiklerini hatta bu durumu kendi
partilerinden vekillerin bile tepki göstermiş olmasının rağmen yıkımların
gerçekleştiğini

● Çerkezköy belediyesinin yıkımlardan dolayı 12 bin tl kira yardımı yapacağını ve
yine kaymakamlığın 8 bin tl yıkımlardan dolayı kira yardımı yapacağı

● Bölgedeki durumun çözümü için ortak çalışmaya hazır olduklarını ama mevcutta
yıkımlardan vazgeçmelerinin çözüm olmayacağını,



● Bölge sakinlerini eğer yıkımlar yaşanır ise çadırda yaşamak zorunda kalacağını ve bu
duruma yönelik önemlerinin olup-olmadığını sorusuna 12+8 bin tl’lik kira
yardımının yeterli olduğu

● Yıkımların durdurulması veya ileri tarihe ertelenmesi talebine yönelik son karar
merciinin belediye başkanı olduğunu ve başkana ziyaret heyetinin taleplerini
aktaracağını belirtmişlerdir.

Çerkezköy Belediyesi Fen işlemleri müdürlüğündeki memurları tarafından; söz konusu
bölgenin büyük bir kısmının belediyeye ait yol, park, yeşil alan hükümdeki araziler olduğu;
bir kısmının ise kişilerin tapu arazisi olduğu aktarılmıştır.

3. Ziyaret Heyetinin Tespitleri

● Bağlık mahallesi, Kümeevler mevkiindeki konutların bir çoğunun insani barınma
şartlarından uzaktır.

● Bölgede yaşayan Romanlar derin yoksulluğa ve ayrımcılığa yoğun olarak maruz
kalmaktadır.

● Bölge yaşayan Romanlar başta yaşadıkları alandan kaynaklı olarak çevresel
ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

● Bölge sakinleri kentsel kamu mal ve hizmetlerine eşit erişememektedir.
● Bölgede evlerin bir çoğunun elektriği, şebeke suyu ve kanalizasyon altyapı yetersizdir.
● Mahalleye yönelik belediyenin temizlik hizmetlerinin yetersiz olduğu; oluşan çöp

birikintilerinin, kirli su birikintilerini halk sağlık riski oluşturmaktadır.
● Bölge sakini Romanlar iş arama sürecinde ve Roman mahallesi dışında kiralık ev

arayışında ayrımcılığa maruz kalmaktadır.
● Yıkım tutanakları hukuki dayanağı yetersizdir; tutanaklar hem şekli açıdan hem usul

açıdan hukuka aykırıdır.
● Bölgede yıkımların ilk gerçekleştirileceği alan sadece Roman yurttaşların yaşadığı bir

bölgedir.
● Bölgede yaşanan yıkım sonucu bölge halkı için herhangi gerçekçi bir alternatif

sunulmamıştır.
● Yıkımların 15 günlük süre zarfında gerçekleştirilmesi halinde bölge sakinlerini ev

bulmak ihtimallerinin bulunmadığı sokakta yaşamak zorunda kalacağı ve uzun vadede
yaşayan insanların yıkımlar sonucu çadırda yaşama ihtimaline yönelik herhangi bir
tedbir alınmamıştır.

● Söz konusu yıkım tehlikesine karşı yıkım tutanağı teslim edilen hanelerde yaşayan
engelliler, yaşlılar ve çocuklara yönelik herhangi bir özgü tedbirin söz konusu değildir.

● Belediye arazilerinden veya hazine arazilerine fark etmeksizin kamu arazisi üzerinde
yaşamakta olan Romanlar hakkında AİHM1, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi
ve BM Ekonomik ve Kültürel Haklar Komitesinin Kararları göz önünde
bulundurulmalı ve ilgili kararlardaki “Romanların ihtiyaçlarının ve farklı yaşam
tarzlarının; hem idari düzenlemeler hem somut uygulamalar bakımından özellikle
dikkate alınması gerektiği ilkesine’’, “tahliyelerde sağlanması gereken hukuki
korumanın, tahliyeye alternatif bir çözüm konusunda taraflara danışma
yükümlülüğüne” ve “tahliyelerin insanların evsiz kalması veya insan hakları ihlalleri
riskine açık bir konumda bırakılması ile sonuçlanmaması prensibine’’ aykırı bir
sürecin yürütülmüştür.

1 BKZ:Bulgaristan’dan ‘Yordanova ve Diğerleri’yle ilgili davada (başvuru no: 25446/06)



● Çerkezköy Belediyesi tarafından Romanlara hiçbir alternatif çözüm imkanı
önerilmediği, Romanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik bir yaklaşımla atılacak her
türlü adım; çoğu kentsel dönüşümü çalışmasında olduğu gibi Romanların yoğun
yaşadığı bölgelere uygulanan ‘Soylulaştırma Politikası’’na dönüşme riskinin
barındıracaktır. Mevcut durumda bu tutuma yönelik yüksek kaygılar oluşmaktadır.
Çünkü yıkımları ilk gerçekleştirileceği bölge sadece Romanların yaşadığı alan olduğu
görülmüştür.

4.Öneriler

● Çerkezköy Belediyesi hukuki dayanağı yetersiz olan, şekli açıdan yetersiz olan ve
usule aykırı tebliğ edilen yıkım kararından vazgeçilmelidir; yıkım kararı
durdurmalıdır.

● AİHM, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi ve BM Ekonomik ve Kültürel Haklar
Komitesinin kamu hazinelerine yerleşen Romanlara yönelik yıkımlardaki kararları göz
önünde bulundurularak  yıkım kararı acilen iptal edilmelidir.

● Bölgedeki süreç diyalog yoluyla yürütülmeli; alternatif çözüm yolları bulunması için
söz konusu tutanaklarda belirtilen 15 günlük süre uzatılmalıdır.

● Bölgede yaşanamaz konutlardaki çocuklar, engelliler, yaşlılar ve diğer risk altındaki
gruplar öncelikledirilerek yurttaşlar için acil olarak geçici barınma imkanları
sağlanmalıdır.

● Çerkezköy Belediyesi tarafından kentsel hizmetler,çevre düzenleme gibi hizmetlerdeki
uygulanan eşitsizlik sonlandırılmaldır.

● Bölge sakinlerinin elektrik ve su aboneliği edinmekte yaşadığı sorunlar
sorgulatılmalıdır ve giderilmelidir.

● 2016-2021 dönemi tamamlanmış olan 2022-2025 dönemi başlayacak olan Roman
Strateji Eylem Planında barınma hakkından sorumlu kurumların sürece dahil olması
ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

● Çevre Şehircilik Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Tekirdağ
Belediyesinin, Çerkezköy Belediyesi’nin bölge sakinlerini ve sivil toplumu sürece
dahil ederek bölgede başta konut sorunu olmak üzere tüm sorunlara yönelik kalıcı ve
planlı çözümler gerçekleştirmelidir. Bölge sakinlerinin konteyner ve sosyal konut
taleplerine cevap verilmelidir.

● Bölgede gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm katılımcı ve planlı yürütülmeli;
sürece bölge sakinleri dahil edilmelidir.

● Bölgedeki yıkımların gerçekleşmesi durumunda ayrımcılık riski altındaki çocukların,
engellilerin, yaşlıların vb. grupları yönelik özgü önlemler alınmalı ve stratejiler
geliştirilmelidir.

● Sürecin çözümüne yönelik çalışmaların planlamasına Tekirdağ Barosu, Tekirdağ
TMMOB, sivil örgütleri  ve mahalle sakinleri  dahil edilmelidir.

● Türkiye İnsan Hakları Ve Eşit Kurumu (TİHEK) Romanlara ev kira verilmemesi ve
yıkılacak olan evlerin sadece Romanlara ait evler olması ilgili Romanların yaşadığı
eşitsizlikler için resen harekete geçmeye çağırıyoruz.



5-Bölgede Bazı Fotoğraflar

1-Yukarıdaki fotoğraf Çerkezköy Haberin Yıkımlara yönelik haberinden bölgenin kuşbakışı
fotoğrafı olduğu için alınmıştır.2

2-İlk Yıkımların yapılacağı söylenen bölge( Dere yatağından okula giden yolda sağ taraftaki
bölge)

2

https://www.cerkezkoyhaber.com.tr/haber/biz_devletten_anahtar_beklerken_devlet_bizden_barakalarimizin_a
nahtarini_istiyor-73564.html



3- Bölgede yer alan kapı ve pencereye sahip olmayan bir ev

4- Yıkımlarla alakalı mahalle sakinlerinin yerel basına süreçle ilgili açıklama yaptığı görsel



5-Sağ tarafta yıkım tehlikesiyle kapanan kahvehane

6-Bölgedeki evlerden bir tanesi



7-Bölgede yer alan dere yatağının köprü üzerinden görüntüsü



8-Ziyaret heyeti tarafından Çerkezköy belediyesiyle görüşme gerçekleştirilmesi

10-Bölgedeki Evlerden bir tanesinin çatısı


