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SiTODED 
GENÇLiK
Sivil Toplum Destekleme Derneği

SİTODED, 2006 yılı Şubat ayında kuruldu.

Birçok alanda çeşitli gençlik aktiviteleri yürüten ve ön lisans, lisans 
ve master düzeyinde eğitim almakta olan kurucu üyelerce yapılan 
araştırmalar neticesinde, Erzurum’da sivil toplum aktivitelerinin 
geliştirilmesi amacına yönelik kurulan SİTODED, bugün yaklaşık 
100 üye ile aktiftir.

Tamamı gönüllülerden oluşmakta olan dernek üyelerimiz Erzurum’da 
Gençlik, Çocuklar, Engelliler, Kadınlar, Kültür-Turizm, Spor ve 
Çevre konularında çeşitli aktivite programları oluşturmakta ve 
uygulamaktadırlar.

İlimizde çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’na destek faaliyetleri düzen-
lemekte olan SİTODED, Ulusal ve Uluslararası düzeyde faal çeşitli 
profesyonel kuruluşlar ve Üniversitelerde düzenlenen eğitim ve 
benzeri çalışmalara katılarak, sürekli kendini yenilemekte ve edin-
diği bilgi ve deneyimi yereline aktarmaya devam etmektedir.

Amacımız; yerelimizde Sivil Toplum ve STK çalışmalarının verim 
düzeyinin artırılmasına ön ayak olmaktır.

Globalleşmeye paralel olarak Erzurum’daki Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın Avrupa ve Dünya normlarına uyumları için yol gös-
terici olmak;

Yerel düzeyde faal Sivil Toplum Kuruluşları arasında iletişim ve 
yönetişimi sağlamak, pekiştirmek;

Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeler üretilmesine ve bu 
projelerin uluslararası platformda temsil edilmesine yardımcı olmak;

Erzurum’un gelişimi için mevcut programların kullanılması ve yayıl-
masını sağlamaktır.
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‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rı (SKA), diğer bir deyişle Küresel 
Amaçlar, yoksulluğu ortadan 
kaldırmak, gezegenimizi korumak 
ve tüm insanların barış ve refah 
içinde yaşamasını sağlamak için 
evrensel eylem çağrısıdır.’’ 

Gezegenimiz olan dünya bizim 
için, insanoğlu için var. Üzerinde 
yaşamlarımızı çok rahat sür-
dürebilmemiz için yaratılmış bir 
gezegen. Nasıl ki bir vücudun 
düzenli bir işleyişi varsa, dünya-
mızın da kendine has bir düzeni ve 
işleyişi mevcut. Bu düzen her biri 
birbirine bağlı olan küçük mekaniz-
malarla tamamlanmış ve birbirlerini 
tetikleyen bir düzene oturtulmuş. 
Maalesef bu düzeni bozan yine biz 
insanoğluyuz. Gerek çıkarlarımız 
gerekse hırslarımızdan ötürü bir 
şekilde çevremize zarar veriyoruz, 
farkında olmadan hem kendi düze-
nimizi bozuyoruz hem de gelecek 
nesillerin haklarını gasp ediyoruz. 
İşte bu sebepten ötürüdür ki son 
yıllarda dünyanın ve ülkelerin gün-
demine ‘Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ (SKA), diğer bir deyişle 
‘Küresel Amaçlar’ başlıklı kavram-
lar çıkmaya başladı. 

Birleşmiş Milletlerin SKA üzerin-
deki rolü ise şu şekilde açıklanıyor;

 ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir 
ve takip eden 15 yıl boyunca 

UNDP politikası ve finansma-
nına rehberlik edecektir. Birleşmiş 
Milletler’in öncü kalkınma ajansı 
olarak UNDP, 170’ten fazla ülke 
ve bölgede çalışmaları vasıtasıyla 
amaçların uygulamaya konulması 
için eşsiz konumdadır.’’ (UNDP 
Türkiye). 

Kısacası belirlenen hedeflerle 
yakalanmak istenen amaç, birçok 
ülkeye ve dünyaya kazandırılmak 
istenen faydalar ve halihazırda 
sorunlara kalıcı ve yenilikçi çözüm-
ler getirerek, daha iyi, yaşanılabilir 
ve herkesin eşit şekilde edinebile-
ceği çevre oluşturmak.

17 hedeften birini irdeleyeceğiz 
bu yazımızda. İlk ve en acil çözül-
mesi gereken küresel bir sorun 
olan ‘Yoksulluğa Son’ hedefi-
nin, ilk olarak ne olduğunu, bu 
sorunun sebeplerini ve Birleşmiş 
Milletlerin üstlendiği rolü ve son-
rasında SİTODED gibi STK’ların 
bu soruna nasıl çözüm getirebile-
ceğine dair bir inceleme yapmaya 
çalışacağız.

‘’Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları, Ocak 2016’da 

yürürlüğe girmiştir ve 

takip eden 15 yıl boyunca 

UNDP politikası ve finans-

manına rehberlik edecek-

tir. Birleşmiş Milletler’in 

öncü kalkınma ajansı 

olarak UNDP, 170’ten fazla 

ülke ve bölgede çalışma-

ları vasıtasıyla amaçların 

uygulamaya konulması 

için eşsiz konumdadır.’’ 

(UNDP Türkiye). 

Birleşmiş Milletlerin internet 
sayfasında yapılan tanımlamayla 
‘’Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA), diğer bir deyişle 
Küresel Amaçlar, yoksulluğu 
ortadan kaldırmak, gezegenimizi 
korumak ve tüm insanların 
barış ve refah içinde yaşamasını 
sağlamak için evrensel eylem 
çağrısıdır.’’ (UNDP Türkiye)

YOKSULLUĞA SON
Ömer Talha DEMİR - İngiliz Dili Ve Edebiyatı  
Atatürk Üniversitesi
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 Earth, which is a our planet, is for us, 
for human-being. It is planet which 
was created to live our lives peace-
fully on it. For example, a body has 
a regular function, our world has a 
unique order and function too. This 
order is spliced by small mecha-
nisms that are connected to each 
other and placed in a base that trig-
gers to them. Unfortunately, again 
we, human-being, distrupts this 
order. We are harming our envi-
ronment because of our interests 
and ambitions, without even real-
izing it, we both damage our own 
order and usurp the rights of future 
generations.

WIn recent years, the terms 
‘Sustainable Development Goals’ 
(SDGs), in other words, ‘Global 
Goals’ have started to appear on 
the agenda of the world and coun-
tries. As can be understood from the 
name of Sustainable Development 
Goals, it has two important titles 
such as ‘’Development and 
Sustainability’’. By establishing 
targets through these two titles, 
the goals is determined to solve of 
the problems of our countries in a 
wider sense and it is developed to 
get new solutions.

The Sustainable  Development 
Goals, also known as the Global 
Goals, were adopted by all United 
Nations Member States in 2015 
as a universal call to action to end 
poverty, protect the planet and 
ensure that all people enjoy peace 
and prosperity by 2030. (UNDP 
Turkey) The role of the United 
Nations on the SDGs is explained 
as follows;

‘’As the lead UN development 
agency, UNDP is well-placed to 
help implement the Goals through 
our work in some 170 countries and 
territories. (UNDP Turkey)

In short, the aim is to create a better, 
livable and equally accessible envi-
ronment by bringing permanent and 
innovative solutions to the prob-
lems. In this article, we are going 
to examine one of the 17 goals. We 
are going to try to examine what is 
the goal of the ‘No Poverty’, which 
is a global problem that needs to be 
solved first and foremost and then 
we are going to be examining the 
causes of this problem after that 
the role of the United Nations, and 
lastly we are going to examine how 
NGOs such as SİTODED can solve 
this problem.

‘’As the lead UN devel-

opment agency, UNDP is 

well-placed to help imple-

ment the Goals through 

our work in some 170 

countries and territories. 

(UNDP Turkey)

NO POVERTY
Ömer Talha DEMİR - English Language and Literature - Atatürk University

The Sustainable  Development Goals, 
also known as the Global Goals, were 
adopted by all United Nations Member 
States in 2015 as a universal call to action 
to end poverty, protect the planet and 
ensure that all people enjoy peace and 
prosperity by 2030. 
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Yoksulluk nedir?

 Peki yoksulluk kavramının 
aynı olmamasını sağlayan 
sebepler nelerdir?

 Çevresel nedenler

-Doğal Afetler

-Kuraklık

-Çölleşme

-Ormanların tahrip edilmesi

Coğrafik özellikler (Enerji üretimine veya tarı-

ma elverişli olmayan bir bölgede yoksulluk 

görülebilmektedir.) 
Ekonomik nedenler

-İşsizlik

-İsraflardan kaynak-

lanan ekonomik 

sebepler (gıda, su vb.)

Siyasi nedenler

-İzlenen yanlış politi-

kalar

-Yönetimlerdeki yoz-

laşmalar

-Belirsiz politikalar

-Sömürge devletleri-

nin ülkede bulunan 

yer altı ve üstü kay-

nakları sömürmesi

Toplumsal Nedenler

-Aşırı nüfus artışı

-Çarpık kentleşme

-Beyin göçleri

-Yönetim biçimleri

-Savaşlar

1.

3.

4.

2.

 Yoksulluk veya fakirlik, 
günlük temel ihtiyaçların 
tamamını veya büyük bir 
kısmını karşılayacak yeterli 
gelire sahip olmama duru-
mudur. Özellikle, yiyecek, 
içecek, barınma, giyim-ku-
şam gibi temel ihtiyaçlara zor 
erişmek veya erişememek 
yoksulluk olarak tanımlana-
bilmektedir. Ancak kimi geliş-
miş ülkelerde bu tanımın 
standartlarında değişiklik 
görülmektedir. (Wikipedia)

Burada dikkatimizin yoğun-
laşması gereken yer ise şu 
ifadeyle belirtiliyor: ‘Kimi 
gelişmiş ülkelerde bu tanımın 
standartlarından değişiklik 
görülmektedir.’ 

Yoksulluğun dünyanın her 
yerinde aynı olmadığını hatta 
her bölgeye göre değişebile-
ceğini, içerisinde barındırdığı 
faktörlerin ‘çevresel, eko-
nomik, siyasi ve toplumsal’ 
şeklinde değişiklik göstere-
bileceğini anlamak, konuya 
çözüm getirmenin en mühim 
ve can alıcı noktasıdır. Her 
bölgenin kendine has özellik-
ler olduğu için bu özelliklerin 
de orada halihazırda yaşam-
larını sürdüren toplumları 
etkileyebilecek olmasını 
düşünmek kaçınılmazdır.

Buradaki amaç ise yine orjinal ifade-
siyle: “en korunmasız durumda olan-
ların hedeflenmesi, temel kaynaklar 
ve hizmetlere erişimin artırılması ve 
çatışmalar ile iklim temelli afetlerden 
etkilenen toplumların desteklenme-
sini içerir.”  (UNDP Türkiye)

Çünkü biliyoruz ki ‘‘Günümüzde 
dünya genelinde 800 milyondan 
fazla insan, günde 1,25 ABD doların-
dan daha az gelirle geçinmeye çalı-
şıyor; birçoğunun yeterli gıda, temiz 
içme suyu ve sıhhi koşullara erişimi 
bulunmuyor. Çin ve Hindistan gibi 
ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme, 
milyonlarca insanı yoksulluktan kur-
tarmıştır, ancak ilerleme denge-
siz olmuştur. Kadınların yoksulluk 
içinde olması; ücretli işler, eğitim 
ve mülkiyete erişim eşitsizliği nede-
niyle, erkeklere göre daha olasıdır.’’ 
(UNDP Türkiye)

B i r l e ş m i ş  M i l l e t l e r 
Kalkınma Programı – 
UNDP- bu sebepleri 
ortadan kaldırmak için 
elinden geleni yapmaya 
çalışıyor. Raporlarla, iş 
imkanlarıyla, maddi des-
teklerle, toplumsal bilinçi 
güçlendirecek eğitimlerle 
elinden geleni yapmaya 
çalışıyor. Bunları yaparken 
devletlerle birebir çalışa-
rak, herhangi bir aksaklığın 
önüne geçilmesine yardım 
ediyor. Devletler ise bakan-
lıklarıyla ve aynı zamanda 
Sivil Toplum Kuruluşları’yla 
belirlenen sorunu çözmeye 
çalışıyorlar.
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What is poverty? 

So, what are the reasons 

that maket he concept of 

poverty not the same?
Environmental causes

-Natural disasters

-Drought

-Desertification

-Destruction of forests

Geographical features (Poverty can be seen in 

an area not suaitable for energy production 

or agriculture.) 
Economic reasons

-Unemployment

Economic reasons 

arising from waste 

(food, water etc.)

Political reasons

-Wrong policies 

-Corruptions in man-

agement

-Uncertain policies

-The colonial states’ 

exploitation of under-

ground and ground 

sources in the country.

Social Causes

-Overpopulation

-Unplanned urbanization

-Brain drain

-Government

-Wars

1.

3.

4.

2.

Poverty is not having enough 
material possessions  or 
income for a person’s needs. 
Absolute poverty is the com-
plete lack of the means nec-
essary to meet basic per-
sonal needs, such as food, 
clothing and shelter. The 
threshold at which relative 
poverty is defined varies 
from one country to another, 
or from on society to another. 
(Wikipedia) 

The place where our atten-
tion should be focused is 
indicated with the following 
expression: 

‘The threshold at which rel-
ative poverty is defined 
varies from one country to 
another, or from on society 
to another.’ 

Understanding that poverty 
is not the same in all parts 
of the world and may change 
according to every region, 
and that the factors may vary 
in the form of ‘enviromen-
tal, economic, political, and 
social’. It is the most impor-
tantm and crucial point to 
find a solution to the issue. 
Since each region has its 
own characteristics, it is 
inevitable to think that these 
properties may affect the 
societies that are already 
living there. 

The  Un i ted  Nat ions 
Development Program- 
UNDP – is trying to do its 
best eliminate these causes. 
It tries to do its best with 
reports, job oppurtunities, 
financial support, and train-
ings that will strengthen the 
social awareness. While 
doing these, it helps to 
prevent any problems, by 
working one-on-one with the 
governments. Governments, 
on the other hand, are trying 
to solve the problem identi-
fied with their ministries and 
also NGOs.

As of 2015, about 736 million 
people still lived on less than 
US$1.90 a day; many lack 
food, clean drinking water 
and sanitation. Rapid growth 
in countries such as China 
and India has lifted millions 
out of poverty, but progress 
has been uneven. Women 
are more likely to be poor 
than men because they 
have less paid work, educa-
tion, and own less property. 
(UNDP Turkey)
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      SİTODED
 BU SORUNA NASİL BİR ÇÖZÜM 

GETİRMEYE ÇALIŞIYOR? 

orunların çözümünde ülkelerin, STK’ların ve bireysel olarak insanla-
rın rol alabileceği çok fazla yol var. Fakat SİTODED bu soruna nasıl 
bir çözüm getirmeye çalışıyor? Buna da bakalım isterseniz.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), devlete ait alandan ayrı bir alanda faaliyet 
gösteren, gönüllülük esasına göre hareket eden ve günümüzde giderek profes-
yonelleşen kurumlardır. STK’lar, uzun-dönemli ve etkin bir biçimde toplumsal 
sorunlara çözüm bulunması yönünde aktif katılım gösteren oluşumlar olarak, 
özellikle temel bir toplumsal sorun olan yoksullukla mücadelede ya da yoksul-
luğun hissedilen etkilerinin azaltılmasında önemli birer aktör haline gelmişlerdir. 

SİTODED’de gücünü ve etkisini bu alanda hissettirebilecek bir Sivil Toplum 
Kuruluşu’dur. Bu bağlamda, SİTODED toplumsal farkındalığı bünyesinde 
bulundurmuş olduğu her biri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
çalışmalarda yer alan yüze yakın gönüllüsüyle yerel de aktiviteler veya etkinlik-
ler yaparak, ilk önce zihinsel altyapıyı hazır hale getirmeye çalışıyor. 

Kamu kuruluşlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında iletişimi sağlayarak, bireylere 
yardımda bulunmaya, sonrasında hizmet sunma anlamında yardım faaliyetle-
riyle, önceden oluşturulmuş zihinsel altyapının farkındalığını daha da artırarak, 
belli başlı çözümler uygulamaya sokuyor. 

Bu bağlamda kamu – STK işbirliklerinin tesis edilmesine ve mevcut olanakların 
yerinde ve zamanında hedef kitlelere ulaştırılmasına çalışıyor. Çeşitli organi-
zasyonlar, eğitim programları, farkındalık oluşturma etkinlikleriyle, yerel halkın 
konu alanında daha aktif hale gelmesine, kısacası fayda oluşturmaya çalışıyor.

Beşeri sermaye tüm alanlarda olduğu gibi güçlü kadroların oluşturulmasında, 
etkin ve etkili çalışmaların planlanıp uygulanmasında en önemli hususlar içeri-
sinde yer alıyor. İşte bu noktada da görev hepimize düşüyor.  Mevcut çalışma-
lara omuz vermek hepimizin en öncelikli insanlık görevi. 

Dünyadaki birçok STK şu anda bu sorunun çözümü için yerel ve uluslararası 
faaliyetlerle çalışmaktadır. SİTODED ‘de bunlardan birisi. 

Umarım toplumsal farkındalığımız artırarak, her bireyin ve ülkenin yoksulluk 
sorununa karşı çözümler bulup, bunları uygulayabiliriz. 

Unutmayın, en önemli şey zihinlerdeki prangaların kırılmasıdır. Bir kereliğine 
bile inanırsak, işte o zaman bütün sorunların üstesinden gelebiliriz.

S
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SİTODED
 WHAT KIND OF SOLUTION IS SİTODED     TRYING TO FIND A 

SOLUTION TO THIS PROBLEM? 

here are many ways in which countries, NGOs and individuals can 
take part in solving problems. But what kind of solution is SİTODED 
trying to find a solution to this problem? 
Let’s look at this if you want. 
Non-Governmental Organization (NGOs) are institutions that operate 

in a seperate area from the state-owned area, act on a voluntary basis and are 
becoming professional today.
NGOs have become 

NGOs are organizations, that take action actively to find solutions to social 
problems for long-term, have become important actors in the fight against pov-
erty, which is a basic social problem, or in reducing mitigated effects. SİTODED 
is a non-governmental organization that can make feel its power and impact in 
this field. In this context, SİTODED tries to prepare the mental infrastructure for 
the first time by carrying out activities or activities locally, with almost a hundred 
volunteers, each of whom is involved in social awaraness, at local, regional, 
national and international level. 

It provides certain solutions by providing communication between public institu-
tions and those in need, providing assistance to individuals, and then providing 
services in order to increase awareness of the pre-formed mental infrastructure.

In this context, it tries to establish public-NGO colloborations and to deliver the 
available oppurtunities to the target groups on time and in place. It tries to make 
local people more active with various organizations, training programs, aware-
ness raising activities in subject area, in short, to create advantages.

Human capital, as in all areas, is one of the most important issues in the cre-
ation of strong staff, and the planning and implementation of effective works. 

At this point, everyone should take on responsibility. That is why it is our top 
priority to support those current works. 

Many NGOs around the world are currently working with local and international 
activities to solve this problem and SİTODED is one of them too.

I hope that by increasing our social awareness, we can find solutions to the 
problem of poverty of every individual and country and implement them. 

Remember, the most important thing is to break the shackles in the minds. If 
we believe even once, we can overcome all the problems.

T
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Elif Selin TAŞ - İngiliz Dili Ve Edebiyatı - Atatürk Üniver-

   Üsküp’e vardığımda ne yapacağımı 
bilmiyordum  daha sonra organizas-
yon sahipleriyle iletişime geçtik ve eve 
vardım. Dürüst olmak gerekirse ilk başta 
benim için hayal kırıklığıydı ama orada 

bazı insanlarla tanıştım  ve  Üsküp’e 
aşık oldum. 3 gün sonra Dojran’daki 
D Festivaline gittik. Danışmanım ve 
bazı Krik çalışanlarıyla 5 gün kamp 
yaptık ve ayrıca engelli insanlarla bir-
likte çalıştık.  Hazine avı oyunu oynadık. 

Ohrid’de yine kamp yaptık 
ve 1 hafta  orada kaldık ve 
izciler, engelli insanlarla  bir-
likte hazine avı oynadık. 
Daha sonra bize nasıl his-
settiğimizi , eğer engelli bir 
birey olsaydık davranışla-
rımız nasıl olurdu diye sor-
dular. Bu sorular, bu etkin-
likler onları daha iyi anla-
mamız için yapılmıştı. Çok 
eğlenmiştim.

Ohrid Gölü’ne gittik ve tarihi 
yerleri Türk ve Makedon 
arkadaşlarımla gezdik.  1 
hafta sonra Üsküp’e geri 
döndük ve bazı etkinlik-
ler hazırladık ve katıldık.  
Üsküp’te  birçok insanla 
tanıştım ve Makedonca  
öğrendim ve böylece insan-
larca basit kelimelerle anla-
şabiliyordum. Bazı zaman-
lar problemler yaşıyordum  
ama sıkıntı etmiyordum. 
Kosova ve Priştina gittim 
çok güzel yerler ama 1 gün 
yeterli. Daha sonra Sırbistan, 
Belgrad’a gittim. Tam döne-
cekken birkaç sorunla kar-
şılaştık yine. Treni kaçırmış-
tım. İlk başta depresiftim ama 
sonra önemsemedim çünkü 
hayatta böyle aksilikler her 

zaman olur. İlk 
AGH maceram 
gerçekten ina-
nılmazdı. Her 
gün çok fazla 
ş e y  y a p t ı k .  
Eğer birisi size 
“Neden AGH için 
Makedonya’ya 
g i d i y o r s u n ? ” 
derse  gü lün 
ve aldırmayın. 
Krik’teki  inanıl-
maz komik ve 
güzel insanlarla 
tanışmalısınız.  
Ben Selin ve ilk 
deneyimimi asla 
unutmayacağım 
ve şunu da söy-
lemeliyim ki 2 ay 
benim için asla 
yeterli değildi. 

Derneğim SİTODED saye-
sinde dönüm noktamı ve altın 
zamanlarımı yaşadım.

Hayatımın en güzel günüydü. 
Bu organizasyonun bir parçası 
olmaktan gurur duyuyordum. 
İlk kamp tecrübem  mükem-
meldi.  Çadırımızı su basmıştı 

ama umursamıyordum çünkü 
bazı mutluluklar sizi mutlu ede-
biliyor. Üsküp’e geri döndükten 
3 gün  sonra  12 Jamboree’ye 
gittik. (Büyük izciler olayı her 
5 senedir bir düzenlenir.)  

AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK 
DENEYİMİM
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   When I  arrived Skopje,I didn’t know 
what can I do then we connected our 
organization and I arrived home. To be 
honest first time was dissapointed for 
me but I met some guys in there and 
I fallen in love with Skopje city. After 3 
days we went to D festival in Dojran, 5 
days camping with my mentor and some 
worker of Krik and also we working with 
disabilities person. We played tressure 
hunt game. It was really best day of my 
life, I am so proud of being part of these 
organization. 

My first camp exprience was perfect(Our 
tent flooded but I dont care I was happy 
hahaha some challenges make you happy)after 
came back Skopje 3 days later we went to 12th 
Jamboree(big scouts event and made it every 5 
years) in Ohrid and again camping. We stayed 1 
week in there 
and again we 
went with dis-
abilities guys 
and we did 
tressure hunts 
with scouts 
and we asked 
how did you 
feel, If you 
were disabil-
ities person 
a n d  h o w 
should be our 
behaviour.  I 
had fun a lot. 
We went to 
Ohr id lake 
a n d  s a w 
the historial 
p laces, lake 
t r i p  w i t h 
ship with my 
Turkish and 
Macedonian 
friends. After 
1 week later 
we arr ived 
Skopje and 
we prepared 
some events 
and joined it. I 
met so many 
people in there and l learned Macedonian lan-
guage in the office so I could talk to people some 
basic words. I sometimes some trouble but It was 

okay. I went to Kosova,Prishtina. It was nice. (1 day 
enough ) Later we went to Belgrade in Serbia. We 
already came back ,we had some trouble in there. 
We missed our train,fist we felt depressive but we 

didn’t care 
later I could 
be this is 
life. We are 
g r o w i n g 
u p  w i t h 
challenges.

 My f i rst 
EVS adven-
ture really 
amazing. I 
am so lucky 
cause every 
day we did 
s o  m a n y 
things and 
also If some-
body said to 
you “Why are 
you going 
Macedonia 
for EVS?” 
jus t  don t 
ca re  and 
laugh. You 
should met 
a m a z i n g , -
funny guys 
in the Krik.I 
am Se l in 
and I never 
forget my 

first experiences  and for me 2 months it was not 
enough.

MY EVS 
ADVENTURE
Elif Selin TAŞ - English Language and Litera-
ture Atatürk University
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Atatürk Üniversitesi

     Her yerde gördüğümüz ünlü tablola-
rın ardındaki ilginç hikayeleri hiç merak 
ettiniz mi? Gelin Pablo Picasso’nun 
ünlü Guernica’sının trajik hikayesini 
birlikte keşfedelim!

      Tabloya ismini veren Guernica 
aslında İspanya’da beş bin nüfuslu 
küçük bir kasabadır. 1937 yılında 
General Francisco Franco önderli-
ğinde süren İspanya iç savaşı tablo-
nun doğuş sebebidir. General Franco, 
Nazi ve İtalyan kuvvetlerine yeni savaş 
uçaklarını Guernica üzerinde test 
etmeleri için izin vermiş ve Guernica 
maruz kaldığı bombardımandan sonra 
bugüne kadar ki en kanlı günlerini 
yaşamıştır. Elde edilen verilere göre 
beş bin nüfuslu kasaba 1654 civarında 
kayıp verirken 890 kişide yaralanmıştır. 
Bombardımanın etkisiyle Guernica’da 
üç gün süren bir yangın başlamış ve 
bu olay basında büyük yer tutmuştur. 
O sırada Paris’te olan Pablo Picasso 
memleketindeki bu felaketi gazete-
den öğrenmiştir. Son derece hüma-
nist ve duyarlı ressam bu konuda 
sessiz kalmak istememiştir. Ülkesi 
için, Guernica için, savaşın yıkıcılığını, 
insan üzerindeki etkilerini anlatmak için 
bir şeyler yapmalıydı. Ona göre, bu yeni 
eseri renksiz olmalıydı. Çünkü, savaş 
korkunçtu, yıkıcıydı ve bunu renksiz 
bir eserle yansıtabilirdi. Tesadüf o ya, 
1937 yılında Paris’te yapılacak Dünya 
Fuarı’nda sergilenmesi için İspanyol 
Hükümeti Picasso’dan bir tablo iste-
miştir ve ressam kendine bir konu ara-
maktadır. Picasso aradığı kanı bulmuş-
tur! Guernica’yı resmedecek ve insan-
lığın sesi olacaktı! Duygularını resme 

yansıtan ressam, 
tabloyu sadece 2 
ayda tamamladı. 3,5 
metre yüksekliğinde, 
7,8 metre genişliğinde 
olan eserde sadece 
siyah ve beyaz renkler 
kullanılmıştır . Bunun 
sebebi savaşın yarat-
tığı yıkımı anlatmak 
istemesidir. Tablo 
günümüzde bile “en 
büyük savaş karşıtı 
eser” olarak kabul 
edilir. Picasso ese-
rinde kullandığı renk-
lerin yanında savaşı 
temsil eden birçok 
sembol resmetmiş-
tir. Örneğin tablo-
nun sağ ucunda açık 
bir kapıyla sonlanan 
siyah bir duvar vardır, 
bu savaşın getirdiği 
karanlık günleri temsil 
eder. Resmin tam orta-
sına insanlığın kaba 
kuvvet karşısında 
pes edişini anlatmak 
için sırtında mızrak 
olan bir at ve barışı 
temsil etmesi için 
belli belirsiz görünen 
bir güvercin çizmiş-
tir. Guernica, sadece 
İspanya İç Savaşı’nın 
değil modern savaşın 
neden olduğu yıkımın 
da simgesi olmuştur. 
Eser aynı zamanda 
Kübizminde en önemli 
örneğidir. General 
Franco, hükümetin 
başında olduğu sürece 
eserin İspanya’ya 
girmesi yasaklanmış-
tır ama tablonun getir-
diği ses önleneme-
miştir çünkü tablo ner-
deyse tüm dünyada 
sergilenmiştir. 

         Böylece Guernica 
tüm dünyada savaşın 
sessiz dili olmuştur. 
Tabloda acı çeken, 
ölen insanlar, hayvan-
lar ile bu bombardı-
man ve kaos ile yıkıl-
mış binalar betimlenir.

SAVAŞ VE  SANAT
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      Have you ever wondered the interesting 
story behind the famous painting you see 
everywhere? Let’s look at the tragic story of 
Pablo Picasso’s famous Guernica together! 

 Guernica, which gave the name to the paint-
ing, is actually a small town in Spain with a 
population of 5000. The Spanish Civil War 
in 1937 under 
the leadership 
of  General 
Francisco was 
the reason 
why the paint-
ing was born. 
G e n e r a l 
F r a n c o 
allowed the 
N a z i  a n d 
Italian forces 
to test new 
fighter jets on 
Guernica and 
Guernica has 
experienced 
its bloodiest 
days to this 
day after the bombing they were exposed 
to. According to the data given, around 1654 
people were killed and  890 of them got 
injured in the town of 5.000 inhabitants. 

a subject matter.  Picasso got what 
he wanted. He was going to paint 
Guernica and was of the voice of the 
humanity! The painter, who reflected 
his emotions to painting, completed 
the painting in only 2 months. The 
colour of white and black was used 
in the painting which its size is 3.5 
meters high, 7.8 meters wide. This 
is because he wants to explain the 
destruction of war. The painting 
is considered ‘’the greatest anti-
war work’’ even today. Beside the 
colours he used in his work of art, 
Picasso painted many symbols rep-
resenting war. For instance, at the 
right side of the painting, there is a 
black door that ends with an open 
door, this represents the dark days 
of war. In the center of the picture, 
he drew a horse with a spear on 
his back to explain the humanity’s 
giving up against brute force and the 
pigeon, which was hardly visible, to 
represent peace. Guernica was not 
only  symbol of the Spanish Civil 
War but also the destruction caused 
by the modern war. The work is 
also the most important example of 
Cubism. As long as General Franco 
was in charge of the government, 
the painting was prohibited to enter 
Spain, but the influence of the paint-
ing could not be prevented because 
it was exbihited almost all over the 
world. 

Thus, Guernica has been the silent 
voice war all over the world. The suf-
fering, dying people, animals and 

buildings destroyed by this bom-
bardment and chaos is depicted in 
this work.

Under the influ-
ence of bom-
bardment, the 
f i r e  l a s t i ng 
3-days started 
in  Guern ica 
and this event 
had a tremen-
dous impact  on 
press. Pablo 
Picasso, who 
was in Paris 
at that time, 
learned about 
the disaster in 
his country from 
the newspaper. 
The painter who 
is extremely 
humanist and 
sensitive, did not 
want to remain 
silent about it. 
For his contry, 
G u e r n i c a , 
he had to do 

something to explain 
the destructiveness 
of war and its effects 
on man. To him, this 
new work should 
have been colour-
less. It is because that 
the war was horrible,  
destructive, and he 
could reflect this with 
a colourless paint-
ing. Coincidentally, 
Spanish Government 

asked Picasso for a 
painting to be exhib-
ited at the world Fair 
in Paris in 1937, and 
the artist is looking for 

WAR AND ART
Melike Elif TIRAK - English Language and Literature 
Atatürk University
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Merve AYDOĞAN - Rus Dili Ve Edebiyatı - Atatürk Üniversitesi

Dünyaca ünlü rus yazar Alexander 
Sergeyeviç Puşkin’in hayatı boyunca tek yurt 
dışı deneyiminin Erzurum olduğunu biliyor 
muydunuz?

Haydi bu ilginç öyküye bir göz atalım.
Ünlü Rus yazar ve şair Puşkin, 1829 yılındaki 

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus ordusu ile 
birlikte yola çıkmıştır.

Puşkin’in sivil olarak gizlice orduya girme-
sinin nedeni; o dönemlerde Rusya’daki yurt-
dışı yasağıdır.

Puşkin Erzurum’a gelene kadar bir kaç kez 
Rus sınırını geçtiklerini sanarak mutlu olmuş-
tur, ancak her yer Rus işgali altındadır.

1 Mayıs 1829’da yetkililerin izni olmadan 
Moskova’dan Kafkasya’ya geçmiş, 27 Haziran 
1829’da ise Erzurum’a gemiştir.

“Erzurum’a Yolculuk”’ta Puşkin Erzurum’da 
gördüklerini anlatmıştır.

Bu yolculukta hayatında ilk kez insanların 
ölmesine şahit olmuştur.

Ve gördüğü her şeyi objektif bir şekilde 
anlatmıştır.

Bir gezi yazısından daha fazlası olan bu 
notlar Puşkin’in başyapıtları arasındadır.

Did you know that the world famous Russian 
writer Alexander Sergeyevich Pushkin’s only 
abroad experience during his lifetime was 
Erzurum?

Let’s take a look at this interesting story.
During the Ottoman-Russian war of 1829, 

the famous Russian writer and poet Pushkin, 
along with the Russian army, began his journey.

The reason why Pushkin secretly joined the 
army as a civilian was the ban on overseas in 
Russia at that time.

Pushkin was happy to think that they had 
crossed the Russian border several times until 
he came to Erzurum, but everywhere was 
under Russian occupation.

He  moved from Moscow to the Caucasus 
without permission of the authorities on May 
1, 1829, and on June 27, 1829, he arrived at 
Erzurum.

In “Journey to Erzurum” Pushkin  talks about 
what he saw in Erzurum.

For the first time in his life, he witnessed the 
death of people.

And he mentioned what he had seen in 
Erzurum.

These notes, which are more than a travel 
article, are among Pushkin’s masterpieces.

PUŞKİN’İN “ERZURUM 
YOLCULUĞU”

PUSHKIN’S JOURNEY TO 
ERZURUM
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Merve AYDOĞAN - Russian Language and Literature - Atatürk University

Знаете ли вы, что единствен-
ным зарубежным опытом все-
мирно известного русского писа-
теля Александра Сергеевича 
Пушкина при его жизни был 
город Эрзурум?

Давайте посмотрим на эту 
интересную историю.

Во время османско-русской 
войны 1829 года известный 
русский писатель и поэт Пушкин 
вместе с русской армией начал 
свое путешествии.

Причина, по которой Пушкин 
тайно вступил в армию как граж-
данское лицо, в то время был 
запрет на зарубежные поездки 
в Россию.

Пушкин был счастлив думать, 
что они пересекли российскую 
границу несколько раз, пока 
он не прибыл в Эрзурум, но 
везде находился под русской 
оккупацией.

Он из Москвы поехал на 
Кавказ без разрешения властей 
1 мая 1829, a 27 июня 1829 года 
прибыл в Эрзуруме.

В “Путешествие в Эрзурум” 
Пушкин рассказывал о том, что 
видел в Эрзуруме.

Впервые в жизни он стал сви-
детелем гибели людей.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУШКИНА В 
ЭРЗУРУМ



S İ T O D E D  G E N Ç L İ K

S İ TO D E D  G E N Ç L İ K1 6

Murathan GÜNDOĞDU - İngiliz Dili Ve Edebiyatı 
Atatürk Üniversitesi

Kabil’de kalıyor ve Peştunlardan olan Emir, 
Amerika’ya kaçtıktan sonra hayatları değiş-
meye başlıyor. Emir, Amerika’da eğitimlerine 
devam ediyor, Süreyya ile evleniyor ve çok 
tanınan bir yazar haline geliyor. Hasan ise 
Afganistan’da dostundan habersiz yaşama 
devam ediyor, Baba’nın yakın dostu Rahim 
Han’dan gelen mektup üzerine hikâye daha 
da heyecanlanmaya başlıyor. Çok uzun yılla-
rın ardından bu mektupla irkilen Emir, kendini 
birden, bir vefa borcu ödeyecekmişçesine 
Pakistan’da buluyor ve yıllarca ondan sakla-
nan birçok gerçeği öğreniyor. Bu gerçeklerle 
sarsılan Emir, Hasan’ın, Taliban tarafından 
ö l d ü r - düğünü öğreniyor ve büyük bir 

üzüntü ve hevesle o gün-
lerde Taliban’ın elinde 
bulunan Hasan’ın oğlu 
Sohrab’ı kurtarmak için 
Afganistan yollarına 
düşüyor. Uzun ara-
malardan ve dehşet 
ver ic i  o lay lardan 
sonra Sohrab’a ulaşıp 
ve onu kendi çocuğuy-
muşçasına kurtara-
rak bağrına basıyor.

Hikâyeyi tümüyle 
Emir’in ağzından 
dinl iyoruz ve 
anlatıcı bizlere o 
dönemin bakış 

açısı ve politik mantalitesi ile ilgili de çarpıcı 
bilgiler veriyor. Taliban rejiminin bağnazlığı 
bir kere daha okuyucuya sert bir şekilde ifade 
ediliyorken bir ülkenin el birliğiyle çöküşü de 
gözler önüne seriliyor.

Yazarının muhteşem kalemiyle ortaya 
çıkardığı bu eseri psikolojik bir roman olarak 
tanımlamak mümkün. Güzel kalpli, Hasan’ın 
sade, basit ve kısa hayatı… Emir’in zalimliği, 
ikiyüzlülüğü ve yıllar sonrasında gelen vicdan 
dürtüsü… Baba’nın hataları ve Afganistan’ın 
farklı insanları buyruğu altında adım adım 
mahvoluşu… Bu romanda hepsini, can alıcı 
sahnelerle görmek mümkün.

Sosyokültürel açıdan, yazar kitapta İslami 
ve Afgan kültürüne ait kelimeleri bolca kul-
lansa da, ara ara yaptığı Amerikan pro-
pagandası ve güzellemesi dikkat çekiyor. 
Yazar, doğu ve batı arasındaki net çizgileri 
birçok acımasız noktayı dile getirterek, güzel 
tasvir ve betimlemelerle yüzümüze çarpıyor.  

UÇURTMA AVCISI

“Senin için bin tane 
olsa yakalarım…”

Edebiyat tarihinin en çok satılan kitapları 
arasına girmiş olan Uçurtma Avcısı, Afgan 
asıllı Amerikan yazar Halit Hüseyni tarafımdan 
kaleme alındı ve 2003’de yayınlandı. Okurken 
gözyaşlarınıza hâkim olamayacağınız bu baş-
yapıt, bizlere 1970’lerin Afganistan’ında göz-
lerini aynı ortamda açmış, aynı sütanne-
den süt içmiş, aralarında net sınıf-
sal farklar bulunan iki genç çocuğun 
duygusal hikâyesini anlatıyor. 
Genel itibariyle konuyu sadece 
bir dostluk hikâyesi olarak görme-
nin yanlış olacağını düşünerek-
ten; itaat, zenginin gücü, yalan 
ve hayatın acımasız devam-
lılığını da apaçık vurgu-
ladığı da söylemeden 
geçilemez. Olaylar iki 
ana kahraman üze-
rinde gelişiyor. Emir, 
zengin bir babanın 
çocuğu, sınıfsal 
olarak güçlü ve 
saygı duyulan 
ırktan geliyorken, 
Hasan, güçsüz, 
kötü durumlu ve hor görülen ırkın temsilcisi 
bir aileden geliyor. Yazar, kitabı o kadar sağlam 
temellere oturtarak yazmış ki, hikâyenin kurgu 
olduğunu düşünmek neredeyse imkânsız. 
Okurken kendinizi fark etmeden karakterlerin 
arasında buluveriyorsunuz. Nitekim romanın 
kültürel yansımalarında hayata dair birçok 
paralellik bulmak mümkün. Hüseyni, romanda 
Rus işgali ve işgalin hemen akabinde baba-
sıyla Taliban rejiminden Amerika’ya kaçmayı 
başaran Emir’i ve Afganistan’da kalmaya 
devam eden Hasan’ın çocukluklarını ve ayrı-
lışlarından sonra yaşananları en ince detayıyla 
okuyucuya aktarıyor. Romanda İslami bakış 
açısını, sık sık kullanılan ‘inşallah, maşal-
lah’ gibi kelimelerle net bir şekilde anlayabi-
liyorken, İslam’a uzak ama saygılı yaşayan 
Baba ve Emir’in zıt duruşu da göze çarpıyor. 
Hikâye bizi Emir ve Hasan’ın çocukluklarına 
götürüyor. Emir, eğitimli, sorgulayan, yazmayı 
seven ve entelektüel bir karakter, Hasan ise 
tam aksine daha az eğitimli ve hayatını Baba 
ve Hasan’ın hizmetçiliğiyle geçiren bir karak-
ter. Emir’in Hasan üzerindeki birçok hatası, ifti-
raları, hor görmesi ve Hasan’ın bunlara yanıt 
olarak sadece mutlak saygı ve sevgi gös-
termesi Hasan’ı masumiyetiyle neredeyse 
mükemmele yakın bir karakter haline getiri-
yor. Birlikte uçurtma uçurmayı çok seven bu 
ikili, sürekli beraber vakit geçiriyor. Birlikte 
uçurtma uçurdukları günler, Emir’in iftirasıyla 
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“I’ll catch a 
thousand 
for you…”

Murathan GÜNDOĞDU - English Language and Literature 
Atatürk University

The Kite Hunter one of the best-selling boks in lit-
erary history, was written by Afghan –born American 
author Khalid Hosseini and published in 2003. This 
masterpiece, where you can’t control your tears as 
you read, tells the emotional story of two young 
boys in 1970s Afghanistan who opened their eyes 
in the same environment and drank milk from the 
same wet nurse. In general, it would be wrong to 
see the subject as just a story of friendship,obedi-
ence, the power of rich, lies and the relentless con-
tinuity of life are also emphasized. Events unfold 
over the two main protagonists. Amir is the child 
of a rich father who comes from a powerful and 
respected  race, while Hassan, the repsentative of 
the powerless, comes from a poor situation and a 
despised race. The author has written the book on 
such solid foundations that it is almost impossible 

to think the story is 
fiction. When you’re 
reading, you find 
yourself among the 
characters without 
realising it. Indeed, 
it is possible to find 
many parallels to life 
in the novel’s cultural 

reflections. In the novel, Hosseini narrates the story 
of Amir, who fled with his father to the United States 
from the Taliban Regime immediately after the 
Russian invasion and occupation, and Hassan, 
who remains in Afghanis Islamic point of view in the 
novel with words like ‘inshallah, mashallah’ often 
used, but the contrasting stance of Father and 
Amir, who live aloof but respectful of Islam, is also 
striking. The story takes us back to the childhood 
of Amir and Hassan. Amir is an educated, ques-
tioning, writing-loving and intellectual character, 

THE KITE RUNNER

while Hassan, on the contrary, is less 
educated and spends his life as a 
servant of the Father and Hassan. 
Amir’s many mistakes on Hassan, his 
contempt for slanders and Hassan’s 
display of only absolute respect 
and affection in response to them 
make Hassan a character almost 
near perfect in his innocence. Their 
days flying kites together remain in 
Kabul (the capital of Afghanistan) 
with  the Amir’s slander, and their 
lives begin to change after  Amir, 
who is one of the Pashtuns, flees 
to America. Amir continues his edu-
cation in the United States, later 
marrying Sureyya and becoming a 
well-known writer. Hassan contin-
ues to live in Afghanistan unaware 
of his friend, the story of the father’s 
close friend Rahim Khan begins to 
get more excited about the story. 

After a long time, he starts to find himself 
in Pakistan as if he is going to pay a loyalty 
and learns the many truths hidden from him 
for years. Shaken by these facts, Amir learns 
that Hasan was killed by the Taliban, and 
with great sorrow and enthusiasm, he is on 
his way to Afghanistan to save Sohrab, the 
son of Hassan, who was in the hands of 
the Taliban. After long searches and horrific 
events, he reaches Sohrab and rescues him 
as if he were his own child. We listen to the 
story entirely from Amir’s mouth and the nar-
rator gives us striking information about the 
perspective and political logic of that period. 
The bigotry of the Taliban regime is once 
again sternly expressed to the reader, while 
the collapse of a country with unity is also 
revealed. It is possible to define this work, 
which the author has produced with his 
magnificent pen, as a psychological novel. 
Hassan’s simple, simple and short life with 
a beautiful heart… Amir’s cruelty, hypocrisy 
and years of conscience... Father’s mis-
takes and the destruction of Afghanistan 
step by step under the command of differ-
ent people Afganistan. In this novel, it is pos-
sible to see all of them with crucial scenes. 
Socioculturally, the author uses the words of 
Islamic and Afghan culture abundantly in the 
book, although the occasional American pro-
paganda and beautification is remarkable. 
The author bumps our faces with beauti-
ful depictions and descriptions, expressing 
many cruel points of clear lines between east 
and west.
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Fatmanur Zehra YILDIRIM - İngiliz Dili Ve Edebiyatı 
Atatürk Üniversitesi

AGAH 
BEYOĞLU 
 “Bütün hatıralarım, 
bütün hayatım, her 
şey silinip gidecek, 
ben ne olacağım? 
Şahsiyet im ne 
olacak?”

BU GÜN BIR DİZİYLE TANIŞTIM                   
ŞAHSİYET

Son günlerde kendinden bir hayli söz 
ettiren internet dizisi Şahsiyet, gerek 
konusu, gerek verdiği mesajlar ile Türk 
dizi tarihinin en önemli projelerinden biri 
olmayı başarmıştır. 2018 yapımı olan 
dizi polisiye ve gerilim türlerinde yazıl-
mış olsa da içinde dramı da fazlasıyla 
barındırmaktadır. Senaristliğini Kinyas 
ve Kayra, Daha gibi romanların başa-
rılı yazarı Hakan Günday yaparken, 
yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak 
oturmaktadır. 

      Bütün olayların başladığı nokta olan 
Kambura, aslında hayali bir kasabadır. 
(Çekimleri Bursa’nın Gölyazı ilçesinde 
yapılmıştır). Kambura dizideki tüm karak-
terlerin ortak noktası, belki de kaderleri-
dir. Kambura insanları birbirine bağlıdır, 
öyle ki yapılan yanlışlar kendi içlerinde 
çözülür, saklanır. Bu bakımdan Kambura’ 

ya Türkiye’nin karan-
lık yüzü de denebilir.

 
“Hayat hatıradır, 

unutursan ölürsün”

Us ta  oyuncu 
Haluk Bilginer’ in 
hayat verdiği Agâh 
Beyoğlu dizinin ana 
karakteridir. Emekli 
adliye memuru olan 
Agâh, Cumhuriyet 
sonrası dönemde 
yaşamış bireylerden 
biridir. Dizide eski 

Beyoğlu’na, yaşam tarzlarına ve insan-
ların tutumlarına yer yer eleştirisel gön-
dermeler yapar. Kedisi Münir Bey’in ölü-
müyle beraber Alzheimer olacağını ve 
her şeyi unutacağını öğrenince kendi 

tabiri ile yok edilmesi gereken insanların 
listesini yapar. Adaleti kendi sağlamayı 
hedefler, çünkü adaletin tecelli etmeyece-
ğini düşünür. İntikam planını da Kambura 
ve oradaki görevi sırasında tanık olduğu 
olaylar üzerine kurar. 

      Dizi günümüz Türkiye’sinde gitgide 
artan kadın cinayetleri, çocuk istismarları 
ve tecavüzleri konu alır. 1993 yılında baş 
karakterimiz Agâh Kambura’ ya atanır. 
Aynı yıl kasabada Kamburalılar tarafın-
dan bir ev yakılır ve 7 masum insan öldü-
rülür. Sebebi ise Kambura halkının yanlış-
larını örtbas etmeye çalışmasıdır. 2 küçük 
kıza tecavüz edilmiştir. Agâh karakteri de, 
şahit olduğu fakat susmak zorunda kaldığı 
bu olayda payı olan herkesi tek tek öldü-
rerek, aslında tüm kadınların intikamını 
almak ister. Yaptığı her cinayet sonrası 
polis memuru Nevra Yılmaz’a (Cansu 
Dere) notlar bırakır. Bu notlar Nevra’nın 
küçükken tüm Kambura Çetesi   

tarafından tecavüze uğrayan, daha 
sonra intihar etmek zorunda kalan arka-
daşı Reyhan’ın günlüğünden alıntılanmış-
tır. Öte yandan, Nevra üzerinden kadın-
lara yönelik psikolojik şiddet de ele alınır. 
Nevra çalıştığı polis teşkilatındaki tek 
kadın polistir ve çevresindeki karşı cins 
meslektaşlarından psikolojik baskı gör-
mektedir. Aynı şekilde, dizide 1982 yapımı 
İffet filmindeki tecavüz sahnesine de gön-
derilme yapılmıştır; Nesrin karakterini 
canlandıran Müjde Ar Kambura çetesin-
den iki kişinin kafasını arabanın camına 
sıkıştırarak bir nevi intikamını almıştır.

       Dizide karşımıza çıkan bir diğer 
sembol ise Agah’ın giydiği kostümdür. 
Torunu Deva’nın Köpek Öldüren adını 
verdiği katilmiz ve aynı adla kurduğu 
kulüple birlikte kedi kostümü farklı bir 
anlam kazanır. Agâh’ın amaçladığı 
adalete bir kere daha dikkat çekilir; 
aslında kedinin kendinden daha güçlü 
olan köpekleri öldürdüğü ifade edilir, tıpkı 
Agah’ın tek başına, birbirine sonsuz bağı 
olan Kambura’ ya karşı olması gibi. 

             
       Yapıma Hümeyra, Hüseyin 

Avni Danyal, Şebnem Bozoklu gibi 
usta isimler de eşlik ediyor. Son olarak 
Haluk Bilginer’in 47. Uluslararası Emmy 
Ödüllerinde kazandığı En iyi erkek oyuncu 
ödülü ile de Şahsiyet, adını tüm dünyaya 
duyurmayı başarmıştır. 

       
      Şahsiyet izledikçe içimizden bir 

şeyler bulacağımız başarılı bir yapım. 
Usta oyunculuklar ve düşündüren mesaj-
ları ile sizleri de içine çekeceğine eminim. 
İyi seyirler. 

                “Daha 
çok kendimiz gibi 
olana vicdanlı, 
ötekileştirdiğimize 
vicdansız olma eğilimimiz 
var.”
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Fatmanur Zehra YILDIRIM - English Language and 
Literature - Atatürk University

AGAH 
BEYOĞLU 
        “All my mem-
ories, all my life, 
everyth ing wi l l 
shade away, what 
ı am going to 
be? What about 
my personality?”                                                                                                                                    
                                                                               

I HAVE MET A SERIES TODAY                  
ŞAHSİYET

The online series Şahsiyet, which is 
taking to much about itself, has suc-
ceeded  being one of the most import-
ant projects of history of Turkish series, 
with its both topics and the messages 
that it gave. Even this series, are made 
in 2018, was written in detective and 
thriller kinds, it also includes dram. While 
Hakan Günday, the successful author of 
Kinyas and Kayra, Daha, is the scenarist 
of the series, the director is Onur Saylak. 

      Kambura, which is the beginning 
point of all the events, is actually a ima-
genary village. (The shootings are made 
in the village Gölyazı, Bursa). Kambura 
is the common point of all the charac-
ters in the series, and maybe it is their 
fate. Kambura’s people are connected 
with each other, so that the wrongs 
are solved in their inside and they are 
hiden. In this regard, it can be said that 
Kambura is the dark side of Turkey.

  “Life is memory, if you forget, you 
die.”

       Agâh Beyoğlu, whom  the master 
artist Haluk Bilginer gives life it, is the 
major character of the series. The retired 
court officer Agâh is one of the person, 
who have lived in the time of after 
Republic. In series, he makes, time to 
time, forwardings to the old Beyoğlu, the 
life styles and the attitudes of people. 
With the death of his cat, Münir Bey, 
when he learns that he will be Alzheimer 
and forget everything, he makes the list 
of people, who are must be eliminated, 
in his own way. He aims to make the 
justice by himself, because he thinks 
that the justice will not be done. Also, he 
makes his revenge plan on the Kambura 
and the events that he saw during his 
job.

       
   The series handles the femicides, 

child abuses and rapes, which are 
increasing day by day in our present 

Turkey. In 1993, the main character Agâh 
is assigned to Kambura. In the same year, 
a house in village is burned by Kambura’s 
people and 7 innocent person is killed. The 
reason is hiding the wrongs of Kambura’s 
society; two little girls are raped. The 
character Agâh actually wants to take 
the revenge of all women, by killing, par-
ticularly, everybody in this event that he 
is witness but he have to being quite. 
He leaves notes to police officer Nevra 
Yılmaz (Cansu Dere) after each murder. 
These notes are quoted from the diary 
of her friend Reyhan, who was raped by 
the whole Kambura 
Gang when she was 
a child, and then 
forced to commit 
suicide. On the other 
hand, psychologi-
cal violence against 
women is also 
addressed through 
Nevra. Nevra is the 
only female police-
man in the police 
office she works with 
and she is under 
psychological pres-
sure from her coun-
terparts. Likewise, 
the series also referred to the rape scene 
of the movie Chastity, in the 1982; Müjde 
Ar, who portrayed the character of Nesrin, 
took his revenge by squeezing the heads 
of two members of the Kambura gang, into 
the car window.

         
        Another symbol in the series is the 

costume worn by Agah. The cat costume 
gains a different meaning with our killer’s 
grandson, Deva, gives the name Dog 
Killer to the killer and the club he founded 
with the same name. Attention is drawn 
once more to the justice that Agâh aimed; 
in fact, it is said that the cat kills more pow-
erful dogs than himself, just as Agâh alone 
opposes Kambura, which has an infinite 
bond to each other.

        
       Hümeyra, Hüseyin Avni Danyal 

and Şebnem Bozoklu are also involved 
in the production. Finally, with the Best 
Actor award that Haluk Bilginer has won 
in the 47th International Emmy Awards, 
Şahsiyet succeeded in making its name 
known throughout the world.

       
       Şahsiyet is a successful production 

which we will find something from us, when 
we watch it. I am sure you will be drawn 
into it with skillful acting and engrossing 
messages. I hope you wil enjoy watching. 

               “We tend to be 
more conscientious 
about the ones like 
us and unscrupulous 
about the others.”                                                                                                                                         
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“Boğaz girişinde 
yapılan bu kaleyi, 

Allah düşmanından 
hilesinden korusun.”

BABAKALE                   

ASYA’NIN SONUNA 
YOLCULUK 
Dünya’nın en büyük kıtasının 
bittiği, Çanakkale’nin Ayvacık ilçe-
sine bağlı şirin bir köy Babakale.

Bundan dört yıl önce izledi-
ğim bir televizyon programında 
Babakale’den  böyle bahsedili-
yordu. İlgimi çeken detay, buraya 
geldiğinizde muhtarlıktan alabi-
leceğiniz,  Asya kıtasının bittiği 
yerde bulunduğunuza dair bir ser-
tifika veriliyor oluşuydu. Bu ser-
tifikanın  Dünya’da yalnızca iki 
yerde veriliyor olması benim için 
oldukça heyecan verici bir yolcu-
luğun habercisiydi aynı zamanda. 

“Babakale’ye Hoşgeldiniz”  tabe-
lasıyla,  mavinin her tonuna sahip 
deniz ve doğal güzellikleriyle beni 
karşıladı bu şirin köy. Hemen köyün  
girişindeki Babakale Kalesi’ni 
ziyaret ederek bir süre manzara-
nın keyfini çıkardım,  kale duvar-
larında tarihin dokusunu hissettim. 
En güzeli de hayallerini gerçekleş-
tirebilen bir insanın mutluluk göz-
yaşlarını dinlemekti.

Köyün içine dalıp gezerken kapısı 
açık bir bıçak dükkanından içeri 
giriyorum. İçerde 4-5 yaşlarında 
makinaların başına oturtulmuş 

küçük bir çoçuk, 14 yaşlarında bir 
genç ve babaları karşılıyor beni. 
Babakale’nin bıçaklarının da köy 
kadar meşhur olduğuna şahit olu-
yorum. Heyecandan unutmuşken 
beyefendinin hatırlatmasıyla muh-
tardan sertifikamı da orada alıyo-
rum. Daha sonra bu güler yüzlü 
beyefendiden kalenin tarihini 
öğreniyorum. 

1723 yılında padişah 3. Ahmet 
bir deniz seferi sırasında fırtınaya 
yakalanıp burada konaklarken 
halkın da dertlerini dinler ve halk 
korsan yağmalarından şikayetçidir. 
Padişah burada bir kale yapılması 
talimatını verir ve Kaptan-ı Derya 
Mustafa Paşa tarafından yaptırı-
lır. Osmanlı’nın son kalesi olarak 
anılan Babakale kalesi, yayınla-
nan bir fermanla birlikte ülkedeki 
mahkumların kale yapımında çalış-
maları  durumunda özgürlüklerine 
kavuşacakları belirtilerek  inşa 
ediliyor.

Ülkemizde çok da bilinmemesine 
rağmen hala turist çeken bu kale 
biraz bakımsız kalmış. Kalenin oriji-
nal kapısı girişte yan yatmış şekilde 
karşınızda öylece duruyor. Köy 
sakinlerinden birinin anlattığına 

göre 1999-2000 yılları arasında 
Yunanistan ile birlikte kalenin 
içinde festivaller düzenlenirmiş 
fakat günümüzde yapılan bazı kazı 
çalışmalarından sonra etraf  talan 
olmuş bir şekilde ve bunun düzel-
tilmesini talep ediliyorlar.

Kalenin nefes kesen deniz man-
zarası eşliğinde kalenin surla-
rında gezerken hemen alt tara-
fında mezarlar dikkatimi çekiyor. 
Bıçakçıdaki beyefendiden öğren-
diğimize göre bunların kimisi kale 
yapımında ölen mahkumlara, 
kimisi de denizcilere aitmiş.  

Köyün içine girip gezmeye başlıyo-
rum. Pazar günü olması sebebiyle 
köy, çok sessiz ve sakin küçük 
oluşunu da eklersek hemencecik 
gezilip bitiyor. Babakale Camisinin 
avlusunda oturup soluklanıyorum 
ve yolculuğumun sonuna geldi-
ğimin bilinciyle pek de oradan 
ayrılmak istemiyorum. Sonunda 
Babakale ile vedalaşıp bir sonraki 
durağımın sertifikanın verildiği 
ikinci adres olan Avrupa’nın en 
Batı ucu Portekiz Cabo da Roca 
olmasını umarak köyden  sevinç-
lerim, hüzünlerim ve bıraktığı anı-
larla ayrılıyorum.

Nuran GÜNER - İngiliz Dili Ve Edebiyatı - Atatürk Üniversitesi



2 0 2 0 | 1 . S AY I

S AY FA 2 1

“May God protect 
this castle built at 
the entrance to the 
Bosphorus from his 
enemies. ”

BABAKALE                   

JOURNEY TO THE 

END OF ASIA

   Babakale is a charming 
village in the Ayvacık district of 
Çanakkale where the world’s 
largest continent ends. This 
is how Babakale was men-
tioned in a television program 
I watched four years ago. The 
detail that attracted my atten-
tion was that when you came 
here, you were given a certifi-
cate that you can get from the 
mukhtar, that you are located 
where the Asian continent 
ends. The fact that this certif-
icate was issued in only two 
places around the world was 
a harbinger of a very exciting 
journey for me.

“Welcome to Babakale ”sign, 
greeted me with its sea and 
natural beauties with all shades 
of blue. I visited Babakale 
Castle at the entrance of the 
village and enjoyed the scenery 
for a while and felt the texture 
of history on the walls of the 
castle. The best thing was to 
listen to the tears of happiness 
of a person who can realize his 
dreams.

I walk into the village and walk 
through an open knife shop. 

Inside, a small child, 4-5 
years old, sitting at the head 
of the machines, a young-
ster, 14 years old, and their 
father welcome me. I wit-
nessed Babakale’s knives 
as famous as the village. 
Forget the excitement, the 
gentleman reminds me that 
I get my certificate from the 
muhtar. Then I learn the 
history of the castle from 
this friendly gentleman.

In 1723, Sultan Ahmet III 
was caught in a storm during 
a sea campaign and lis-
tened to the troubles of the 
people while complaining 
about the plunder of pirates. 
The sultan gave instructions 
to build a castle here and it 
was built by Captain-i Derya 
Mustafa Pasha. Babakale 
castle, which is known 
as the last fortress of the 
Ottoman Empire, is being 
built with a decree that the 
prisoners in the country will 
have their freedom if they 
work in the construction of 
the castle. Although it is not 
known in our country, this 
castle still attracts tourists 
a little neglected. The origi-
nal gate of the castle is lying 
on its side at the entrance. 

According to one of the inhabi-
tants, festivals were held in the 
castle with Greece between 
1999 and 2000, but after some 
excavations today, they are 
plundered and demanded that 
it be corrected.

While walking around the castle 
walls with breathtaking views 
of the castle, the tombs just 
below me attract my attention. 
We learned from the gentleman 
in the knife shop that some of 
them belonged to the prisoners 
who died in castle construc-
tion and some belonged to the 
sailors. I go into the village and 
start wandering. If we add the 
village to be very quiet and calm 
because of being on Sunday, we 
will end up wandering off. I sit in 
the courtyard of the Babakale 
Mosque and I don’t want to 
leave, knowing that I’m at the 
end of my journey. In the end, 
I say goodbye to Babakale and 
leave the village with my joys, 
sorrows and memories, hoping 
that my next stop will be Cabo 
da Roca, the most western end 
of Europe, the second address 
where the certificate is given.

Nuran GÜNER - English Language 
and Literature - Atatürk University
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AMIN MAALOUF
1 949’DA LÜBNAN’DA 

D O Ğ A N  M a a l o u f 
1976’dan beri iç savaş nede-
niyle göçtüğü Fransa’da 
yaşamaktadır. Ekonomi ve 
Toplumbilim okuduktan sonra 
gazetecilik yapmaya başla-
mıştır. Ana dili Arapça olan 
yazar , kitaplarını Fransızca 
yazmaktadır.

M AALOUF ESERLERİNDE 
GENELLİKLE din le-

rin doğum yeri olan Doğu’yu 
anlatır. Akdenizli ve Asya kül-
türüne ait unsurlar da barındı-
rır. Maalouf eserlerinde hem 
bir Hristiyan hem bir Arap, 
hem Avrupalı hem Müslüman, 
hem Budist hem Doğulu hem 
de Yahudidir. Maalouf kim-
liğimizde –ki dünya halkı 
buna pek izin vermese de- 
birden fazla kültür barındıra-
bileceğimizi söylüyor. Fransız 
bir Müslüman, Yahudi bir 
Arap, yine Hristiyan bir Arap 
olabiliriz. 

M AALOUF DİYOR Kİ 
“Birleşik kimliklere 

sahip kişilere meşruiyet sağ-
lamamız gerekiyor. Çünkü 
insanları sürekli nereye ait 
olduklarını seçmeye zorlayan 
bir dünyada yaşıyoruz.” 

Neslihan AYIK - English Language and Literature - Atatürk Üniversitesi
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   Maalouf who was born in 
Lebanon in 1949 has been 
living France that he immi-
grated since 1976 because 
of the civil war. He started 
to work as a journalist later  
he had studied Sociolog and 
Economy. The author whose 
native language language 
is Arabic writes his works in 
French.

 Maalouf generally tell 
about East that bith-
place of religiouses in his 
Works. Maalouf who is 
from Mediterranean give 
to place elements from 
Mediterranean and Asia cul-
tures in his Works. Maalouf 
is also a Christian andA rab, 
European-Muslim, Budhist-
Eastener and also Jew. 
Maalouf says we can give to 
place more than one culture 
in our identity even if public 
of world don’t permit this. 
We can be a French Muslim, 
an Arabian Jew and also an 
Arabien Christian

. Maalouf says “We should 
provide legitimacy those 
who have mixed identi-
ties. Because we live in a 
world that consistently force 
people to choose where they 
belong.”

 Maalouf see world peace as 
a result of to be solving of 
this identity problem.

AMIN MAALOUF
Neslihan AYIK - English Language and Literature - Atatürk University
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   İnsanoğlunun varoluşundan beri mutluluk arayışı vardır. Evrendeki son insan tükenene kadar da bu arayış 
bitmeyecektir. Eskileri bir kenara bırakıp günümüzün modern, hatta post-modern insanına gelirsek “Nasıl mutlu 
olurum?” sorusu çok daha önemli ve hızlıca sorulabilen bir soru haline gelmiştir. Her şeyi çok hızlı tükettiği-
miz günümüz dünyasında mutluluk dediğimiz şeyleri de çok hızlı tüketiyoruz. Bir an mutlu-
luk veren herhangi bir şey, diğer anlarda aynı hissi vermiyor. Peki, asıl sorul-
ması gereken soruya gelelim “mut- luluk nedir?”. Bu soruyu herkes 
soruyor fakat bunun gerçekten bir cevabı var mı? Ünlü filozof 
Aristo’nun da dediği gibi altın ortada mı mutluluk? Yani her 
şeyde ölçülü olmakta mı? Yoksa Sokrates’in dediği 
gibi bilgili olmakta mı? Günümüzde oldukça 
popüler olan iki inek alıp bir köye yerleşip 
organik tarımla uğraş- makta mı? 

Bu soruları ve düşün- celeri bir kenara 
bırakırsak, mutluluk nedir sorusunun 
cevabını çok da uzak- larda, gelecekte 
aramamak laz ım diye düşünüyorum. 
Gelecek geldiğinde biz olmama riskine 
karşı, mutluluğu bize bir gün gelecek 
harika bir şey olarak düşünmek gerekiyor. 

Şairin de dediği gibi “Hayat kısa, kuşlar 
uçuyor.”

MUTLULUK ÜZERİNE 
BİRKAÇ CÜMLE

Gülşah KAYAHAN - İngiliz Dili ve Edebiyatı - Atatürk Üniversitesi 
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There has been a seek of happiness since existence of human-beings. This seeking will not end  till die 
out the last human in the universe. By leaving the old ones aside, when we are looking at today’s modern, 
even post-modern people, “How can I be happy?” has become a much more important and quickly asked 
question. In today’s world where we consume everything very quickly, we consume things that we call 
happiness very fast. Anything that gives happiness for a moment, does not give the same feeling in the 
other moments. Well, let’s look at the question that should be asked, “What is happiness?”.  Everyone 
asks this question but is there any truly answer of this question? As the famous philosopher Aristotle 
said, is happiness in the golden ratio? So, is everything being measurably or as Socrates said, being 
knowledgeable? Which is very popular today, to purchase two cows, to settle in a village and to deal with 
organic farming?

L e a v i n g  t h e s e 
thoughts aside, I 
think we should not 
look for far away in 
spots the question of 
what is happiness. 
Against the risk of 
non-existence when 
the future comes, 
we should think that 
happiness is a won-
derful thing that it will 
come us one day.

As the poet says, 
“Life is short, birds 
fly.”

A  COUPLE OF 
SENTENCES ABOUT 
HAPPINESS

Gülşah KAYAHAN  - English Language and Literature - Atatürk University
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İTALYA’DA BİR TÜRK 
KÖYÜ: MOENA

 Benim adım Veronica ve 
İtalyan’ım. SİTODED adlı dernekte 
güzel bir şehir olan Erzurum’da 
Avrupa Gönüllülük Hizmeti (EVS) 
yapıyorum. SİTODED’in düzenle-
miş olduğu bir etkinlik sayesinde 
daha önce hiç duy-
madığım İtalya’da 
ki bir köy hakkında 
ilginç bir hikaye 
öğrenmiş oldum. Bu 
iki ülke hakkındaki 
bağı anlatan güzel 
bir hikaye: İtalya ve 
Türkiye.

K u z e y  İ t a l y a 
Trentino’nun mer-
kezinde Moena 
d e n i l e n ,  a y n ı 
zamanda yer l i -
leri tarafından ‘’La 
Turchia’’ diye adlan-
dırılan küçük bir köy 
var. İlginç hikayesi 
Hasan adındaki bir 
Osmanlı yeniçeri-
sinin sadrazamın 
kararlarını eleştir-
dikten ve hayatı 
için korkmasından 
sonra, kaçmayı ve 
güvenli bir cennet 
olan Moena’ya varmadan önce 
neredeyse 200 km gitmeyi başar-
dığı 1643 yılının İkinci Viyana 
Kuşatması’na dayanıyor.

İtalyanlar o zamanlar 
Osmanlılardan korkma-
sına rağmen, köy halkı bu 
yabancıya merhamet gös-
tererek sorgu sualsiz bu 
yaralı ve yalnız Osmanlı 
yeniçerisine yardım elini 
uzatmaktan çekinmedi. 

Evden ki lometrelerce 
uzakta, kasaba tarafından 
‘’II Turco’’ olarak da bilinen 
Hasan onlardan biri oldu 
ve hatta yerli bir kadınla 
evlendi. İtalyanca konuşa-
bildiği için, Hasan yerlilerle 
kolaylıkla anlaşabiliyordu 
ve onlara kendi deneyi-
miyle ve Türk gelenekleri 
paylaşıyordu. 

El Turco köye ve yerli halka 
o kadar ilgiliydi ki, o sırada 
bölgedeki Alman Feodal 
beylerinin köylülerden talep 
ettiği yüksek vergilere karşı 
başkaldırdı. Biçare Moena 
halkının haklarını zalim lord-
lara karşı savunan El Turco 
aynı zamanda nasıl asker 
olunduğunu ve yağmacı-
lara karşı köylerini nasıl 

savunacaklarını köy halkına 
öğretti. Onlara bağımsızlık-
ları için cesurca savaşma-
larını gerektiğini söyledi ve 
köy halkı için cesur bir halk 

kahramanına dönüştü. 

Hasan vefat ettikten sonra, 
halk onu köyün her santi-
minde ve geleneklerinden 
ebediyen onu onurlandırma 
kararı kıldı. Bundan ötürü, 
köyün sakinleri bu sadakati 
Anadolu insanı için uzun 
süredir Osmanlı gelenek-
lerine sergileyerek göster-
diler. Bu efsane nesilden 
nesile aktarıldı. Ve halen 
günümüzde Moena Türk 
Festivali sırasında kutlan-
maktadır. Festival her yıl 
ağustos ayının ilk haftası 
yapılmaktadır. Yerliler, 
Osmanlı yeniçerileri gibi 
giyinir. Ve pencerelerine, 
aynı zamanda sokaklara 
Türk bayrakları asarlar. 
Bugün, Türk kültürünü 
kucaklayan Moena halkı 
Türkçe bir kelime bile bil-
memelerine rağmen kendi-
lerini Türk olarak görüyor. 
Üstelik, köyde Türk Sokağı 
adlı bir sokak ve Moena 
halkını özgürlüklerine 
borçlu olduğu birçok ‘’El 
Turco’’ büstü vardır.

2600 nüfuslu 
A l p l e r i n 
eteklerinde 
bulunan bu 
g iz l i  Türk 
k a s a b a s ı 
330 yılı aşkın 
bir süredir 
Türkiye ile 
olan güçlü 
b a ğ ı n ı 
göstermiştir. 

Özetle, bu 
iki ülke tarih-
sel açıdan 
z e n g i n d i r 
ve sayısız 
m e r a k l ı s ı 
vardır. Bizim 
k iml iğ imiz i 
v e  d i ğ e r 
ü l k e l e r l e 
olan ilişkimiz 
h a k k ı n d a 
daha fazla 

bilinçli olmak adına tari-
himizi öğrenmek bizim 
görevimizdir.
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A TURKISH VILLAGE IN ITALY: MOENA 

 My name is Veronica; I 
am from Italy. I am doing 
my European Voluntary 
Service (EVS) in the nice 
city of Erzurum at the 
SITODED association.  
Thanks to a SITODED 
activity I found out an inter-

esting story about a village 
in my country that I had 
never heard before. This is 
a nice story telling a con-
nection between these two 
nations: Italy and Turkey.  

In the northern Italian prov-
ince of Trentino there is a 
small village called Moena, 
also known as ‘La Turchia’ 
by locals. Its interesting 
story dates back to the 
Second Siege of Vienna, 
1683, when an Ottoman 
janissary named Hasan, 
after having criticized the 

the looters. He told them that 
they need to fight bravely for 
their freedom, hence turned 
into a brave folk hero for the 
people of the village. 

After Hasan died, people 
decided to honour “El Turco” 
forever by eternizing him in 
every inch and custom of the 
village. Therefore, the inhab-
itants showed this loyalty by 
performing Ottoman tradi-
tions that have been long lost 
for the people of Anatolia. 
This legend has been trans-
ferred from one generation to 
another and is still celebrated 
during the Moena Turkish 
Festival. The festival takes 
place during the first week of 
August each year. The locals 
dress up as Ottoman janis-
saries, hang Turkish flags on 
their windows as well as the 
streets. Having embraced 
Turkish culture and tradi-
tions, today, the people of 
Moena consider themselves 
Turks despite the fact that 
they do not speak a word of 
Turkish. Also, in the village, 
there is a street named Türk 
Sokağı (Turkish Street) and 
are many busts of “El Turco” 
to whom the people of Moena 
owe their freedom.  

This hidden Turkish town in 
the foothills of the Alps of 
2.600 inhabitants has been 
showed its strong link with 
Turkey for over 330 years. 

In conclusion, these two 
countries are very rich in 
history, and have countless 
curiosities. It is our duty to 
learn about them in order 

to be more 
conscious 
of our iden-
tity and our 
r e l a t i o n -
ship with 
others. 

decisions of the grand vizier and then fearing 
for his life, managed to escape and travelled 
for almost 200 kilometres before reaching a 
safe heaven: Moena. 

Although the Italians were afraid of the 
Ottomans back then, the people of the village 
offered a helping hand to the wounded and 
lonely Ottoman janissary without questioning 

his intentions, 
showing mercy 
on this stranger.  
Far away from 
home, Hasan, 
a lso  known 
by the town 
as “Il Turco,” 
became one of 
them and even 
married a local 
Italian woman. 
As he could 
speak Italian, 
Hasan easily 

got on well with the locals and he shared 
his experiences and Turkish traditions with 
them.  El Turco, sturdy 
and fearless, related to 
the village and to the 
locals so much that 
he initiated a revolt 
against the high taxes 
demanded from the vil-
lagers from the German 
feudal lords in the region 
at that time. “El Turco”, 
defending the rights 
of the poor people of 
Moena against the ruth-
less lords, also taught them how to become 
a soldier and to defend their village against 
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MİMAR GÖZÜYLE 
MEKAN ALGISININ 
PSİKOLOJİK 
YORUMLANMASI 

‘Mimarlık insan davranışının üç boyutlu ifadesidir.’ (50 
Mimarlık Fikri, JacopBakema)

Jacop Bakema’nın tanımladığı üç boyutlu ifadelerin 
fiziksel etkinlikler, psikolojik yönlenmeler ve mekanik 
hareketler olduğunu varsayarsak, bu ifadeler mimarlığın 
mekânı oluşturmasındaki temel etkenlerdir. Bu noktada 
mimarlık mekânları yaratan, onlara kimliklerini veren 
ve mekânların dışavurumunu sağlayan bir uğraştır. 
Mimarlık dosdoğru mekâna saldırır, mekânı bir 
malzeme olarak kullanır ve bizi mekânın tam merkezine 
yerleştirir. (Bruno Zevi, Mimarlığı Görmek)

Bir binanın ne zaman sadece bir bina, ne zaman sanat 
olduğunu kestirebilmek çoğu zaman bakıp geçtiğimiz bina-
ların ardında yatan birikim ve estetiğin farkına varıp bilin-
dik sokakları bambaşka bir gözle yürümek ve mimari ter-
cihlerimizin yüzyıllardır yaşam tercihlerimizle nasıl örtüş-
tüğünü görmek 
için mimarlığı 
anlamak gerekir. 
(50 Mimarlık Fikri, 
Philip Wilkinson) 

Anlamak dene-
yimlemekle olur, 
bulunduğumuz 
mekânlar düşün-
celerimizi, duy-
gularımızı hatta 
hareketlerimizi 
şekillendirir. bir 
odadaki davranış 
ve duygularımız 
ile bir sokakta his-
settiklerimiz bam-
başkadır. Bir oda 
içerisinde en fazla 
4 duvar varlığı-
mızı sınırlandırır-
ken, bir sokak ile 
etkileşimimizde 
karşımıza çıkan onlarca etken bulunur. Bu etkenler, algı-
mızın sürekli değişmesine sebebiyet verir. Örneğin, İstiklal 
Caddesi’nde yürüyorken, farklı düzenlerde yapılan cep-
heler cadde ile olan iletişimimizi zaman zaman kesin-
tiye uğratır. Bu kesikliklerin insanlarda yarattığı psikolo-
jik bulgular gözün takip edilen hatta tamamlama isteği 
oluşturur. Fakat kesikliklerden ötürü tamamlayamamaya 

bağlı olarak duyulan rahatsızlık hissi, İstiklal 
Caddesi deneyimini eksik bırakır. Bunu için 
de biçimin güzelliği gözümüze uygun olmakla 
özdeşir diyebiliriz. (Mimarlık Psikolojisine 
Öndeyişler, Heinrich Wölflin). 

İstiklal Caddesi örneği üzerinden, mimarlı-
ğın psikolojiye etkisini kolayca görebilmek 
mümkündür. Zaman zaman mimarlığın oluş-
turduğu çizgiler, insan ruhunda farklı etkilere 
sebep olur. Çizgilerin oluşturduğu mekânla-
rın her birinin farklı psikolojisi ve bu psiko-
lojilerin insanlara ilettiği mesajlar vardır. Bu 
mesajları çoğunlukla derinlik etkisi, sonsuz-
luk etkisi ve bütünlük etkisi olarak örnekleye-
biliriz. Egemen çizgilerin karakteri, düşeylerin 
vurgulanması, bilindiği gibi, çok daha yüksek-
miş yanılsamasına yol açar; örneğin gökde-
lenlerin ilettiği sonsuzluk hissi, yatayların vur-
gulanması ise, çok daha genişmiş yanılsama-
sına yol açar, bu yanılsamayı Erzurum’daki 
Çifte Minareli Medrese’nin avlusunda görebili-
riz; düşey olduğu kadar yataydaki iz düşümler 
de mekânı doldurabilir ve mekânı tek bir tane 
gibi değil de, birden çokmuş gibi hissetme-
mize yol açabilir. Yatay ve düşey izdüşümlerin 
yanında boşluklar da önemli bir rol taşır. Yine 
Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin avlusu 
örneğinde karşımıza çıkan boşlukların etkisini 
şu şekilde yorumlayabiliriz; ziyaretçi avlunun 
tam ortasından yukarıya baktığında boşluk 
hissinin sınırsızlığını algılarken bu algı geniş 
çerçevede yataydaki ve düşeydeki çizgiler ile 

fiziksel olarak 
sınırlanır. 

Mimarlık psi-
k o l o j i s i n i n 
görevi inşa 
etme sana-
tının kendi 
a raç la r ıy la 
ruhsal etki-
leri  betim-
l emek  ve 
açık lamak-
tır.(Mimarlık 
Psikolojisine 
Öndeyişler, 
H e i n r i c h 
Wölflin) İnşa 
edi len her 
boyut, insan 
p s i k o l o j i s i 
üzerinde çok 
yönlü etki-
lere sahiptir. 

Binaya verilen rol ile tasarım arasındaki bağ, 
mekan psikolojisi ile insan psikolojisi arasında 
bir köprü kurmalıdır. Mimarlık bu köprünün 
temel bileşenidir.
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‘Architecture is the 

three-dimensional 

expression of human 

behavior.’ (50 Idea of 

Architecture, Jacop Bakema)

PSYCHOLOGICAL 
INTERPRETATION OF 
THE PERCEPTION OF 
SPACE FROM THE 
PERSPECTIVE OF 
THE ARCHITECT

To be able to predict when a building is only a build-
ing, when it is art, it is often necessary to understand 
architecture in order to walk through the familiar 
streets with a different eye and to see how our archi-
tectural preferences overlap with our life choices for 
centuries. (50 Idea of Architecture, Philip Wilkinson) 
Understanding is by experiencing, the spaces we 
are in shape our thoughts, emotions and even our 
movements. Our behavior and emotions in a room 
and what we feel in a street are completely differ-
ent. While there are no more than 4 walls in one 
room, there are dozens of factors in our interaction 
with a street. These factors cause our perception 
to change continuously. For example, while walking 
on Istiklal Street, facades in different layouts inter-
rupt our communication with the street from time to 
time. The psychological findings created by these 
discontinuities in humans constitute the desire of the 
eye to be followed and even completed. However, 
the feeling of discomfort due to failure to complete 
due to cuts leaves the experience of İstiklal Street 
incomplete.

For this, we can say that the beauty of the form is 
identical to our eyes. (Preliminaries of Architectural 
Psychology, Heinrich Wölflin) Through the example 
of Istiklal Street, it is possible to easily see the effect 
of architecture on psychology. From time to time, the 
lines created by architecture cause different effects 
on the human soul. Each of the spaces formed by 
the lines has different psychology and the mes-
sages these psychologies convey to people. We 
can exemplify these messages mostly as depth 
effect, infinity effect and integrity effect. The char-
acter of the dominant lines, the accentuation of the 
vertical, as it is known, leads to a much higher illu-
sion; For example, the sense of infinity conveyed 
by skyscrapers and highlighting the horizontals lead 
to a much wider illusion. We can see this illusion 
in the courtyard of the Double Minaret Madrasa in 
Erzurum; vertical as well as horizontal projections 
can fill the space and make the space feel like mul-
tiple, not just one. In addition to horizontal and ver-
tical projections, gaps also play an important role. 
Again, in the example of the courtyard of the Double 
Minaret Madrasah in Erzurum, we can interpret the 
effect of the gaps encountered in the following way; 
while the visitor perceives the infinity of emptiness 
when he looks up from the middle of the courtyard, 
this perception is physically limited by the horizon-
tal and vertical lines in a wide frame.

The task of architectural psychology is to describe 
and explain the spiritual effects through the means 
of the art of building (Preliminaries of Architectural 
Psychology, Heinrich Wölflin).Every dimension built 
has multiple effects on human psychology. The 
link between the role assigned to the building and 
design must establish a bridge between space psy-
chology and human psychology. Architecture is the 
main component of this bridge.

Assuming that the 
th ree -d imens iona l 
expressions described 
by Jacop Bakema are 
physical activit ies, 
psychological orien-
tations and mechani-
cal movements, these 
expressions are the 
main factors that 
make architecture a 
place. At this point, it 
is an effort that creates 
architecture spaces, 
gives them their iden-
tities and provides the 
expression of spaces. 
Architecture attacks 
the space directly, uses 
the space as a material 
and places us in the 
center of the space. 
(Bruno Zevi, Seeing 
Architecture)



Bir gece vakti 
Tam da şu sıralar 
Yaşadığım o an 
Geri dönüşü olmayan
İçimdeki dalgaları takip ediyorum
Yükselip de kocaman bir dağ olana dek
Gözümün önünde yaşanıyor hepsi 
Savrulan dakikaları toplarken
Tutunamayıp,düştüğüm çukura esir kalıyorum.
Gözyaşlarımla dolduruyorum yaralarımı 
Zamanları bir bir eritiyorum.
Tamda o sıralar işte 
Seni arıyorum içimde 

Senden kaçarken
Bir gece vakti düşüyorsun aklıma 
Kalbime saldığın köklerin gözyaşlarımla besleniyor 
Sana verdiğim değer her geçen gün büyüyor 
Öyle bir kuşatmışsın ki
Seni sevmemek mümkün değil 
Sana zarar vermek demek beni acıtmak demek
İşte tam o sıralar 
Aklıma düşüyorsun bir yerlerden
Devamı gelen sevgiler değerler aldanışlar 
Hep var oluyorsun 
Yok olursan yok olurum biliyorsun. 

Cansu Yıldız
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SEN
Senin sesin masmavi 
Her tonunda gökyüzü var 
Gülüşünde en güzel denizler 
Gamzende balıklar 
Dudakların da bir ben 
Sevgi dolu her kelimen 
Hepsi bana gelirler 
Gözlerinin güvertesinden
Atılan her kirpik parçasına 
Muhtaç bir martıyım ben 
Senin gülüşün sapsarı 
Dişlerinin arasından güneş ışıkları 
Dünyamı aydınlatır her parçası 
Gamzende biten bir ayçiçeğiyim ben 
Senin kokun yemyeşil 
En güzel çiçeklerin 
En yeşil ağaçların 
Kıskandığı bir bahçesin sen 
Papatyadan tacın 
Çınardan da bir tahtın 
Oturdun gönlümün Saray’ına 
Kalbinin tam ortasında 
Yalnız bir akçaağaçım ben 
Senin bakışın simsiyah 
Sabaha karşı beş gibi 
Sonsuzlukla güzelliğin 
Birleştiği o çizgisin sen 
Güzelliğini bozmamak için 
Çıkmak istemeyen güneşim ben 
Senin kolların kıpkırmızı 
Sarılmak sana 
En güzel gökkuşağı 
Bir başında tek hazinem kalbin 
Bitişinde de manzaram gözlerin 
Baktığımda titreyen kalbimsin sen 
Güvercin misali pırpır eden 
Kanadından tam kalbine düşen bir tüyüm ben

Yunus Emre Eryiğit
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Bir bir saymayı biliyorum artık.
Babama “bir bir” demelerim de bitti.
Sütten de kesildim.
Eğik çizgiler, satıra sığalı çok oldu,
Zaman iyi mayaladı beni.
Yüreğimin tandırını heyecanımla yaktım
iyice korlaştı 
Ve
Tandırıma artık şiir vurabiliyorum,
“Denemelerim” de küd olmuyor artık
“El küd” değilim yani.
Kelimelerimle tatlı da yapabiliyorum.
Bin “bir çeşit kalıbım “ var artık
Yazınca yediğim sadece peynir ekmek değil.
Duygularımı da tane tane yapıyorum,
Bembeyaz, lapa olmuyor
Yazılarımın dibi tutmuyor,
Yüreğimin üzeri kızarıyor,
Kalemimden mürekkep taşmıyor,
Sözlerim kabarıyor,
Hikâyelerimin içi de pişiyor
Tabii ki hepsi
Sen hayatımda
Fokur fokur
Kaynayıp
Demlenirken.
Ama insan bu kadar da mutlu edilmez ki
Zamansız sevilip şımartılmaz ki
Sevme beni böyle
                                       
Canan Şimşek
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Canan Şimşek
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www.sitoded.org

31 ARALIK 2019 SECRET FRİEND ETKİNLİĞİ FİNAL
 DECEMBER 31 2019 SECRED FRİEND EVENT FİNAL

TEMEL DÜZEY FRANSIZCA KURSU
BASİC LEVEL FRENCH COURSE

15-17 ARALIK  2019 EVS AKREDİTE KURULUŞ-
LAR ANKARA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
15-17 DECEMBER 2019 EVS ACCREDİTED ORGA-
NİZATİONS ANKARA EVALUATİON MEETİNG 

02-09 EKİM 2019 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  VE ERZURUM TEKNİK ÜNİ-
VERSİTESİ STANT ETKİNLİKLERİ
02-09 OCTOBER 2019
ATATURK UNİVERSİTY AND ERZURUM TECHNİCAL 
UNİVERSİTY STAND ACTİVİTİES

EKİM 12 2019
ENGLİSH CONVERSATİON CLUB ETKİNLİKLERİ
OCTOBER 12 2019
ENGLİSH CONVERSATİON CLUB ACTİVİTİES

EKİM 13 2019
PALANDÖKEN TIRMANIŞI
OCTOBER 13 2019
PALANDÖKEN CLİMBİNG

EKİM 29 2019 
“SEN DİNLE ONLAR OKUSUN” ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ KİTAP TOPLAMA ETKİN-
LİĞİ
OCTOBER 29 2019
“YOU LİSTEN, THEY READ” CHİLDREN’S LİBRARİES BOOK COLLECTİON EVENT


