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2019 yılının Ağustos’u 
göreve geldiğimiz 
tarih olması 
bakımından önemlidir. 

İki yılı geride bıraktığımız 
görevimiz süresince, kuruluş 
misyonumuza uygun olarak 
sosyal fayda gözeten 
projeler üretirken, daima 
şeffaf ve açık bir yönetim 
ilkesiyle hareket ettik. Teknik 
konularda farkındalık yaratan, 
sosyal yaşamı destekleyen 
projeler üretmek görünürdeki 
hedefimizdi belki ama 
kurumumuzla ilişkili tüm 
taraflar arasında güven 
duygusu inşa etmenin daha 
önemli bir hedef olduğunun 
da daima bilincindeydik. 
Projelerimizi geliştirme, 

KİPTAŞ Genel Müdürü
ALİ KURT

Merhaba
gerçekleştirme ve sunum 
aşamalarında, sağladığımız 
güven duygusunu pekiştirecek 
yol ve yöntemleri önceledik. 
“Herkesin güvenini kaybeden, 
daha ne kaybetsin?” diyen ilk 
Pers Kralı Kiros’tan, namıdiğer 
Yaşlı Kiros’tan yola çıkarak 
konuşmak gerekirse, biz, ancak 
insanların güvenini kazanmanın 
gerçekten kazanmak olacağına 
inandık. Tüm çalışmalarımız 
da bu doğrultuda devam 
etmekte. Halkımız tarafından 
projelerimize gösterilen ilgi ve 
talebi, kurumumuza duyulan 
güvenin gözle görülebilir, 
sevindirici bir yansıması olarak 
değerlendiriyoruz. İstanbul’un 
farklı bölgeleri için ürettiğimiz 
yeni dönem projelerini ise 

devam eden sayfalarda 
görebilirsiniz. Ardından 
kültür, sanat ve çevre 
konularına ilişkin dosyalar 
karşılayacak sizi… 
Elinizde bulunan çalışma, 
mimarinin sosyal konular, 
kültürel değerler ve sanatla 
ne kadar iç içe olduğunu 
göstermesi açısından 
kıymetli. Arkadaşlarımın 
yaşamlarımıza anlam 
katan, zenginleştiren 
detayları bir araya 
getirerek, sizler için 
hazırladığı KİPTAŞ’la Güzel 
Yaşam dergisinin bu ilk 
sayısından ben de hepinize 
“Merhaba” diyor ve keyifli 
okumalar diliyorum.
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KİPTAŞ ‘tan
Yeni Dönem Projeleri

KİPTAŞ SİLİVRİ 
4. ETAP KONUTLARI
KİPTAŞ, 13 Haziran 2020’de 
temelini attığı standart sosyal 
konut anlayışından uzak, 
tasarım ve mimarisiyle çağı 
yakalayan “Silivri 4. Etap 

Her gelir grubuna uygun, ödenebilir koşullarda özgün projeler üreterek herkes 
için iyi yaşam vizyonunu benimseyen KİPTAŞ, çarpık kentleşmenin önlenebilmesi 
için güvenilir ve nitelikli yaşam alanları tasarlamaya, konforu çağdaş yapılarla 
birleştirerek yaşama değer katmaya devam ediyor. KİPTAŞ’ın sosyal konut algısını 
yeniden tanımlayan projelerinden inşası devam etmekte olanları sizin için derledik.

Konutları”nın inşaatına devam 
ediyor.  KİPTAŞ bu projesinde 
yerleşim planı, donatıları ve 
sirkülasyon ağı ile kentten 
ayrışan kapalı site anlayışının 
yerine kentle bütünleşen, 
çağdaş mimari dili ile 
tasarlanmış kullanışlı, özgün ve 

güvenle yaşanacak konutlar 
sunmayı hedefliyor. Doğasını 
içinde barındıran, %40 
oranında yeşil alana sahip ve 
sosyal alanları ile ön planda 
olan “KİPTAŞ Silivri 4. Etap 
Konutları”, IDA - International 
Design Awards’ın 
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(Uluslararası Tasarım Ödülleri) 
2020 kazananları arasında yer 
aldı. Yenilikçi vizyonu ve nitelikli 
mimari tasarım anlayışıyla yola 
çıkılan sosyal konut projesi, 
ortalama kat brüt alanları 
86 m2 olan 474 adet 2+1 açık 
mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 

kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 
adet 3+1 olmak üzere toplam 32 
bloklu 1.396 konuttan oluşuyor. 
Projede ayrıca 50 cadde üstü 
dükkan ve 1 adet kreş inşa 
ediliyor. Silivri ilçesindeki en 
yüksek başvuru rakamına 
ulaşan “KİPTAŞ Silivri 4. Etap 

Konutları”, 3 haftalık online 
talep toplama sürecinde 40 
bini aşkın başvuru aldı. Projede; 
şehit aileleri, harp ve vazife 
malulleri ile dul ve yetimlerinin 
yanı sıra sağlık çalışanları da 
ayrıcalıklı grup kategorisine 
alındı ve konut ayrıldı.
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KİPTAŞ İZMİT 
ÇINAR EVLER
KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi 
iş birliğiyle hayata geçirilen 
Arızlı Mahallesi’ndeki “KİPTAŞ 
İzmit Çınar Evler” projesi, 
İzmit’in dayanıklı yapı stokunun 
artırılması ve nitelikli, modern, 
ulaşılabilir bir sosyal konut 
projesi inşa etme vizyonuyla 
tasarlandı. Temeli 28 Aralık 

2020 tarihinde atılan proje, 
yeni nesil sosyal konut ve 
butik yaşam anlayışını 
buluşturan 4 blokta 143 
konut ve 5 ticari birimden 
oluşuyor. Kamu kurumlarının 
iş birliği ile hızlı çözüm 
üretilmesine model olan 
projede, ortalama kat brüt 
alanları 87 m2 olan 37 adet 
2+1 bahçe kullanımlı daire, 

93 m2 olan 66 adet 2+1 
ara kat daire, 124 m2 olan 
40 adet 3+1 olmak üzere 
toplam 143 konut bulunuyor.

Doğayla dost bir yaşam 
vadeden “KİPTAŞ İzmit 
Çınar Evler” projesinde; 
otopark, çocuk oyun ve spor 
alanları nitelikli peyzajla 
buluşuyor.
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KİPTAŞ EYÜPSULTAN 
YEŞİLPINAR EVLERİ 
Eyüpsultan ilçesinin Yeşilpınar 
Mahallesi’ndeki kentsel 
dönüşüm projesi olan “KİPTAŞ 
Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri”, 
tasarım odaklı, yoğun 
yapılaşmadan uzak, sosyal 
donatıları ve yeşil alanları 
ile bulunduğu bölgeye değer 
katacak bir yerinde dönüşüm 
projesi. 

2016 yılında riskli alan ilan 
edilen, yaklaşık 50 yıldır 
mülkiyet problemi olan 
bölgenin tüm sorunları 
KİPTAŞ tarafından 18 ay 
içinde çözüldü ve projenin 
inşaatına başlandı. “KİPTAŞ 

Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri” 
uzlaşmadan mimari tasarımına 
örnek süreç yönetimine sahip 
bir kentsel dönüşüm projesi 
oldu. 192 bağımsız bölüm ve 
159 hak sahibi ile yüzde 100 
uzlaşı sağlanarak 25 Mayıs 
2021 tarihinde hak sahiplerinin 
katılımı ile projenin temeli atıldı.  

Nitelikli peyzajı, çocuk 
parkları ve toplanma alanları 
bulunan ve açık bir site olarak 
tasarlanan proje kapsamında; 
kreş, kütüphane ve aile sağlığı 
merkezi de yapılacak. Tüm 
alanlar duvarların ardında 
kalmayıp Eyüpsultan Yeşilpınar 
Mahallesi’ndeki herkese açık 
olacak.

KİPTAŞ TUZLA 
MEYDAN EVLER
KİPTAŞ yeni yönetiminin 
üçüncü sosyal konut projesi 
olan “KİPTAŞ Tuzla Meydan 
Evler” modern mimarisi, nitelikli 
peyzaj alanları, kreşi ve otopark 
alanlarının yanı sıra bir ilke de 
imza atıyor. İlk kez bir sosyal 
konutta uygulanan “Gri Su 
Geri Kazanım Sistemi” ile 
“KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler” 
projesinin bir günde 20 bin 

litre su tasarrufu sağlanması 
planlanıyor. Çevre dostu 
sosyal konut projesindeki 
sistem sayesinde evlerde 
kullanılan nitelikli atık sular 
arıtılarak yeniden klozetlerin 
rezervuarlarında ve bahçe 
sulamasında değerIendirilecek. 
Temeli 31 Mayıs 2021’de atılan 
projede, ortalama satışa esas 
brüt alanları 81 m2 olan 23 adet 
2+1 açık mutfak daire, 94 m2 
olan 73 adet 2+1 kapalı mutfak 

daire, 105 m2 olan 53 adet 3+1 
daire olmak üzere toplam 5 
bloklu 149 konut ve 9 dükkan 
bulunuyor. İstanbulluların yoğun 
ilgisiyle karşılaşan proje, 2 
haftalık online talep toplama 
sürecinde 40 bini aşkın başvuru 
aldı. Projede; şehit aileleri, 
harp ve vazife malulleri ile dul 
ve yetimlerinin yanı sıra sağlık 
çalışanları da ayrıcalıklı grup 
kategorisine alındı ve onlara 
konut ayrıldı.
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KİPTAŞ BAĞCILAR 
KİRAZ EVLER
KİPTAŞ tarafından “Yerinde 
Dönüşüm Modeli” ile yeniden 
inşa edilecek olan “KİPTAŞ 
Bağcılar Kiraz Evler”, yeni 
yönetimin bir diğer kentsel 
dönüşüm projesi. 2017 yılında 
riskli yapı ilan edilen 4 blok 190 
bağımsız birimden oluşan As 
Fatih Kent Sitesi sakinleri ile 
uzlaşılarak, riskli yapılar tahliye 

edilip yıkıldı ve yeni projenin 
inşaatına başlandı. Ekonomik 
ömrünü tamamlamış alanlar 
için örnek olacak model hayata 
geçirildi. Kapalı site olarak 
tasarlanan “KİPTAŞ Bağcılar 
Kiraz Evler” projesi, 4 blokta 
250 konut ile 1 kreşten oluşuyor. 
Üç girişin yer alacağı sitede; 164 
adet 3+1, 82 adet 2+1 ve 4 adet 
1+1 daire olmak üzere toplam 
250 adet daire bulunacak. 

Blokların ortasındaki ortak açık 
meydan; çocuk oyun, spor ve 
oturma alanları ile süs havuzu 
gibi peyzaj öğeleriyle donatıldı. 
İki katlı sosyal tesis yapısı da 
bu alanla ilişkilendirildi. Ayrıca 
projede, blok altları ve orta 
avlu altında olmak üzere 2 katlı 
kapalı otopark düzenlendi. 
201 kapalı ve 49 açık olacak 
şekilde her daireye birer otopark 
verilecek.
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İstanbul Yenileniyor
KİPTAŞ Genel Müdürü
Ali KURT

İstanbul yenileniyor nedir?  
İstanbul’un en önemli, öncelikli 
sorunu olası deprem.

İstanbul’u depreme hazırlamak 
ve kentin dayanıklılığını 
artırmak için dönüşüm bir 
tercih değil, zorunluluk. İBB’nin 

Bu sistem ile vatandaşlarımızın güven duyacağı yeni bir süreç yönetim metodu 
geliştirdik. Artık hayatlar yıkılmayacak ve binalar sağlam bir şekilde yenilenecek. 
“İstanbul Yenileniyor” platformu sayesinde yenileme sürecinin tüm tarafları olarak 
hepimiz gerçeklerle yüzleşeceğiz. Sürdürülebilir dönüşümü ancak vatandaşlarımızın 
paydaş olacağı bir sistem sağlayabilir.

Şehircilik grubu şirketleri; 
KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. 
ve BİMTAŞ olarak İstanbul 
Yenileniyor platformunu hayata 
geçirdik.  Resmi rakamlara göre 
İstanbul’da acilen dönüşmesi 
gereken 300 bin konut var. Ve 
kaybedecek zaman yok. Evinin 

riskli olduğunu düşünen ya da 
binası riskli yapı ilan edilen tüm 
vatandaşlarımız, “İstanbul 
Yenileniyor” platformuna 
başvurarak yenileme için ilk 
adımı atacak. Hiçbir dönemde 
olmadığı kadar elimizi taşın 
altına koyuyor ve kentsel 



8 ÖĞRENMEK GÜZEL

dönüşümde yeni bir sayfa 
açıyoruz. “Hayatlar Yıkılmıyor, 
İstanbul Yenileniyor” diyoruz.

Artık evinin deprem tehdidi 
altında olduğunu düşünen, evini 
yenilemek isteyen İstanbullular 
sadece tek bir adrese 
başvuracak. 

istanbulyenileniyor.com 
adresine girerek çok temel 
bilgileri doldurarak başvuru 
sürecini başlatacak. 

Sistemin en önemli özelliği 
şeffaf ve katılımcı olması. 
Vatandaşlarımız tüm sürecin 
çok önemli bir paydaşı. Ve 
burada yol almamızın en önemli 
şartı da uzlaşı. Sistemin üç 
aşaması var; Başvuru, Teklif 
ve Uzlaşma. Vatandaşlarımız 
sitemize kaydolup başvuru 
yaptıktan sonra uzman 
ekiplerimiz tarafından 
en kısa sürede başvuru 
sahiplerine bilgilendirme formu 

gönderiliyor. Bu bilgilendirme 
formunun içinde; konum ve 
genel bilgiler, yakın uydu, yapı 
bilgisi, uygulama imar planı, 
ortalama satış değeri gibi 
bilgiler yer alıyor. İkinci aşamaya 
yani teklif sürecine geçebilmek 
için bilgilendirme formunda yer 
alan gerekli belgeler ve 3’te 2 
çoğunluğun imzaladığı yetki 
belgesi sisteme yükleniyor. 
Bu belgeler yüklendiğinde 
ikinci aşama için çalışmaya 
başlıyoruz. Teklif aşamasında; 
KİPTAŞ ve İstanbul İmar A.Ş. 
uzman ekipleri bir taslak 
proje çalışması yaparak, proje 
maliyetini hesaplayarak bir 
reçete çıkaracak. Bu süreçte 
KİPTAŞ’ın yeni dönemdeki 
projelerinde olduğu gibi; sosyal 
alanları, donatıları, otoparkları, 
yeşil alanları ile örnek, kaliteli 
malzemeden üretilmiş, nitelikli, 
depreme dayanıklı projeler 
tasarlanıyoruz. Ortaya çıkan 
yaklaşık yenileme bedelini 
içeren ön teklif formu ve asgari 

mahal listesi bu aşamada 
başvuru sahibi vatandaşlara 
sistem üzerinden gönderiliyor. 
Bu noktayı çok önemsiyoruz; 
nitelikli projelerimizde hangi 
malzemeyi kullanacağımızı da 
vatandaşlarımıza en baştan 
taahhüt ediyor, güvenle 
yaşayacakları evleri onlara 
vadediyoruz. 

Bizim önceliğimiz kar değil, afet 
odaklı dönüşüm. Merkezinde 
insan olan, çevreye duyarlı 
depreme dayanıklı dönemin 
şartlarına göre en uygun 
maliyetle teklifte bulunacağız.

Tüm bu çalışmaları ücretsiz 
yapıyoruz, dilerse başvuru 
sahipleri tüm bu çalışmaları alıp 
başka kurum ya da yapılarla bu 
sürece devam edebilirler.
Eğer vatandaşlar teklifi kabul 
eder yenileme bedeli üzerinden 
üçte iki çoğunluğu sağlar, 
sistemimize başvurursa, 
vatandaşlarımızla uzlaşarak, 
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tahliye ve yıkım sürecine 
başlıyoruz. Uzlaşma sürecini; 
KİPTAŞ ve İstanbul İmar A.Ş. 
uzman ekipleri yürütecek. 

Vatandaşlarımızla yüz 
yüze görüşmeler yapıp, 
talepleri ve yapılaşma 
koşulları çerçevesinde projeyi 
hazırlıyoruz. Biz bu platform 
ile ulaştığımız tüm verileri 
kamuoyu ile de paylaşacağız. 
Hak sahipleri, yüklenici ve 
finans kuruluşlarını bir araya 
getirmeden tüm sistemin 
garantörlüğünü KİPTAŞ olarak 
biz yapıyoruz. Bu sayede 
vatandaşlarımız müteahhit 
aramayacak, inşaat yarıda 
kalır endişesi yaşamayacak, 
dönemin en uygun ödeme 
koşullarına sahip olacak. Riskli 
yapılar maliyetine yenilenip 
güncel piyasa değerine sahip 
dayanıklı bir yapıya dönüşecek. 
Ayrıca burada kamunun tüm 
avantajları vatandaşların 
yeni evlerine en kısa sürede 
kavuşması için kullanılacak.

Bu sistem ile vatandaşlarımızın 
güven duyacağı yeni bir süreç 
yönetim metodu geliştirdik. 
Artık hayatlar yıkılmayacak 
ve binalar sağlam bir şekilde 
yenilenecek. “İstanbul 
Yenileniyor” platformu 
sayesinde yenileme sürecinin 
tüm tarafları olarak hepimiz 
gerçeklerle yüzleşeceğiz. 
Gerçekleşmesi mümkün 
olmayan vaatler nedeniyle 
yarım kalan onlarca proje var. 
İşte bu nedenle İstanbul’un 
dönüşümü için hepimizin 
gerçeklerle yüzleşmesi şart. 
Sürdürülebilir dönüşümü ancak 
vatandaşlarımızın paydaş 
olacağı bir sistem sağlayabilir.
“İstanbul Yenileniyor” 
platformunun pilot 
uygulamasını Bağcılar Kirazlı 
Mahallesi’nde uyguladık. 
Vatandaşların başvurusu, 
projenin hazırlanması, yenileme 
bedeli üzerinden üçte iki 
çoğunluğun sağlanması, 
finansal organizasyonun 
KİPTAŞ tarafından yapılması, 

yapım ihalesi, riskli yapıların 
tahliye ve yıkım süreçlerinin 
ardından yeni projenin 
temelini attık. Bu pilot 
uygulama da göstermektedir 
ki bu çözümü bekleyen çok 
fazla İstanbullu var. Her 
birinin bir kuruma ulaşması, 
bu çalışmaları yaptırması, 
güven duyacağı bir sistem 
içine dahil olması zorluydu. 
Ama şimdi “İstanbul 
Yenileniyor” sayesinde hem 
zaman ve maliyetten tasarruf 
edilecek hem de dönüşüm 
hızlanacak. Çünkü bu 
sistemin arkasında KİPTAŞ’ın 
garantörlüğü, İBB’nin yeni 
yönetim anlayışı ve güveni var. 
Sistemin işleyişi konusunda 
vatandaşlarımıza destek 
olmak üzere Anadolu 
ve Avrupa yakasında 
merkezlerde konumlanan 
başvuru noktalarımız ve 
444 06 04 numaralı çağrı 
merkezimiz var. Böylece 
tüm soruları yanıtlıyor, yol 
haritasını belirlemiş oluyoruz.
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İBB, Bulgur Palas’ı
İstanbulluların

Hayatına Katıyor

BULGUR PALAS

Bir asırlık tarihiyle şehrin hafızasında önemli yere sahip olan Bulgur 
Palas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Uzun 
yıllar bakımsız kalan gösterişli bina, kültür-sanat ve turizm alanında 
hizmet verecek şekilde düzenlenecek ve ardından İstanbullular ile 
buluşacak. Ama öncesinde kısa bir tanışma randevusuna ne dersiniz?
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30Nisan gününe 
Bulgur Palas’ın 
İstanbul 
Büyükşehir 

Belediyesi tarafından satın 
alındığı haberiyle uyandık. 
Başkan Ekrem İmamoğlu, sıra 
dışı mimarisiyle izleyeni ilk 
bakışta yakalayan bir yapının 
önünde demeç veriyordu. 
İstanbul’da yaşayan hatta bu 
şehirde doğup büyümüş pek 
çoğumuz için ilk buluşma anıydı 
bu. Bir asırdan fazla süredir 
Fatih’in Cerrahpaşa semtinde 
arzıendam eden Bulgur Palas’la 
çoğumuz o gün tanıştık. 

Fatihliler ise Bulgur Palas’a 
aşinaydı. Ne var ki görüş 
alanlarına girecek kadar 
yakın olan yapı yanına 

GEÇMİŞTE 
YÜKSEK DUVARLARINI 
AŞIP BAHÇESİNE 
GİRMEYE ÇALIŞAN 
ÇOCUKLAR DA OLMUŞTU, 
AZ İLERİSİNDEKİ 
CERRAHPAŞA CAMİİ’NİN 
MİNARESİNE ÇIKARAK 
FOTOĞRAFINI 
ÇEKMEYİ DÜŞÜNEN 
YETİŞKİNLER DE… 

yaklaşamayacakları kadar 
da uzaktı. Geçmişte yüksek 
duvarlarını aşıp bahçesine 
girmeye çalışan çocuklar 
da olmuştu, az ilerisindeki 
Cerrahpaşa Camii’nin 
minaresine çıkarak fotoğrafını 
çekmeyi düşünen yetişkinler 
de… Hakkında aslı olan ya da 
olmayan rivayet ve sorular 
kulaktan kulağa dolaşır dururdu. 
“Sahibi bulgur kralıymış 
diyorlar!” “Konaktan Marmara 
Denizi’ne uzanan bir kanal 
açmayı gerçekten düşünmüş 
mü?” “Neden terkedilmiş?” 
Elbette ortada cevapsız bir 
soru veya gizemli bir durum 
yoktu, var sanılan gizem 
tamamen duvarlar ardındaki 
terkedilmiş görüntüsünden 
kaynaklanıyordu.
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Bolulu Habip Bey’in 
başlattığı hikâye
Adında geçen “Bulgur” kelimesi, 
inşa sahibi Bolulu Mehmet 
Habip Bey’in bulgur başta 
olmak üzere yaptığı tahıl 
ticaretinden geliyor. Habip 
Bey özünde bir tüccar değil. 
1908’de milletvekili seçilen 
bir devlet adamı. 1878 yılında 
Bolu’da dünyaya gelmiş. 
Harbiye Mektebi’ni bitirip 
topçu subayı olarak Osmanlı 
ordusunda göreve başlamış. 
1905-1907 yıllarında Mümtaz 
Yüzbaşı rütbesiyle Manastır’a 
gönderildiğinde Bölük 
Kumandanlığı ve Manastır 
Mektebi Harbiyesi’nde İnşaatı 
Askeriye Öğretmenliği yapmış. 
Habip Bey, İttihat ve Terakki ile 
de burada tanışmış. Cemiyetin 
görevlendirmesiyle Anadolu’da 
teşkilat kurmak üzere dönmüş 

ve Enver Paşa’ya yakın bir isim 
olarak Bolu ile Kastamonu’da 
örgütlenmiş. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra da 21 Ekim 
1908’de yapılan seçimde İttihat 
ve Terakki adına Bolu milletvekili 
olmuş. 

Bolulu Habip Bey’e ticaret 
kapılarının açılması ise Birinci 
Dünya Savaşı sırasında milli 
iktisat fikrinin geliştiği döneme 
denk geliyor. Yani İttihat ve 
Terakki yönetiminin, ordunun 
ihtiyaçlarını milli kanallardan 
karşılamak amacıyla kanunlar 
çıkarıp destekleyici önlemler 
aldığı, milli bankacılık 
sisteminin kurularak yerli 
girişimciye krediler verilmeye 
başlandığı döneme… Habip 
Bey de milli sermaye girişiminin 
öncülerinden oluyor ve 
Anadolu’dan aldığı tahılı devlete 

satarak tüccarlık yapmaya 
başlıyor. Zaman içinde “Bulgur 
Kralı” yakıştırmasıyla anılacak 
kadar zenginleşip birçok mülk 
ediniyor. İşte, 1912 yılında 
inşasına başlanan Bulgur Palas 
da onlardan biri. Şato gibi 
görkemli olması hayal edilen 
yapının hikâyesini Mehmet 
Habip Bey başlatıyor ama 
devamını o getiremiyor, hatta 
kendisine içine girip oturmak 
dahi kısmet olmuyor. Nedenine 
gelince…

İttihat ve Terakki feshedilip de 
yönetim Damat Ferit Paşa’nın 
sadrazamlığında kurulan 
hükümete geçince Habip 
Bey tutuklanarak Malta’ya 
sürgüne gönderiliyor. Bu 
sırada tüm gelir kaynakları 
kesiliyor. Serbest bırakıldığında 
Baltalimanı’ndaki yalısına 
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dönüyor, fakat Atatürk’ün 
Milli Mücadele çağrısına kulak 
asmıyor. Halkın yoksulluk 
içinde olduğu savaş yıllarında 
o Bulgur Palas’ın görkemi için 
çabalıyor, öyle ki adı “Bulgur 
Palas Habip Bey”e çıkıyor. Hem 
insanlardan hem de İttihat 
ve Terakki mensuplarından 
tepkiler almakta da gecikmiyor 
ama umursamıyor. İnşaattan 
anladığı için her detayıyla 
ilgileniyor, malzemelerini yurt 
dışından getirterek büyük 
paralar harcıyor. Henüz 
tamamlanmamış yapıyı 
ipotek göstererek Osmanlı 
Bankası’ndan kredi kullanıyor. 
Fakat eski ortam ve desteği 
bulamadığı bu süreçte değil 
kredileri, borcunun faizini bile 
ödeyemez hale geliyor. Bulgur 
Palas için yasal süreç de 
böylece başlıyor. Habip Bey 1926 

yılında kalp krizi geçirerek 48 
yaşında iken ölüyor. Borçlarla 
baş başa kalan Fatma Bedia 
Hanım’ın ise Bulgur Palas’ı 
Osmanlı Bankası’na devreden 
imzayı atmaktan başka çaresi 
kalmıyor. Bedia Hanım da 
eşinden 21 yıl sonra hayatını 
kaybediyor ama Bulgur 
Palas, hikâyesi ve görkemiyle 
günümüze kadar ulaşmayı 
başarıyor.

Bu arada merak edilen bir 
konuya açıklık getirelim: Habib 
Bey gerçekten de ulaşım için 
konaktan Marmara Denizi’ne 
kadar uzanacak bir kanal 
açtırmayı düşünmüş… Ama belli 
ki o hayaline sıra gelmemiş.

İtalyan Mimar Giulio 
Mongeri’nin tasarımı
Bedia Hanım’ın Bulgur Palas’ı 

Osmanlı Bankası’na devreden 
imzayı atmasından sonra bina 
uzun süre Osmanlı Bankası 
Arşivi olarak kullanılır ve yurdun 
dört bir tarafından gelen önemli 
belgeler burada muhafaza 
edilir. Arşivin taşınmasıyla da 
derin bir sessizliğe gömülür. 
Ne var ki muhteşem mimarisi 
hiçbir zaman gözden 
düşmesine izin vermez. Bizi 
bugün ilk bakışta etkisi altına 
alan bu görüntünün mimarı 
Giulio Mongeri’dir. Kendisi 
İstanbul’da dünyaya gelen, 
mimarlık eğitimini memleketi 
İtalya’da alarak 1898’de tekrar 
İstanbul’a dönüş yapan bir Türk 
vatandaşıdır. 1909’da Sanayi-i 
Nefise hocalığına başlayan, 
1911’de Osmanlı Bankası 
resmi mimarı olarak atanan 
Giulio Mongeri, aynı zamanda 
Cumhuriyet’in ilanıyla öne 
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çıkan Birinci Ulusal Mimarlık 
Akımının en önemli isimlerinden 
biridir. Ankara Ulus’ta ve İzmir 
Konak’ta bulunan Osmanlı 
Bankası Binaları, yine Ankara 
Ulus’taki Ziraat Bankası ile 
Türkiye İş Bankası Genel 
Müdürlük Binaları mimarlığını 
yaptığı eserlerden bazılarıdır. 
İstiklal Caddesi’nde yer alan 
St. Antuan Kilisesi, Eduardo 
de Nari ile tasarladığı 
önemli eserlerindendir. Yine 
Taksim Meydanı’nda yer alan 
Cumhuriyet Anıtı’nın kaidesi 
de İtalyan mimarın imzasını 
taşımaktadır.

Maçka Palas ile Karaköy Palas 
gibi heybetli binaların da 
mimarı olan Mongeri, Bulgur 
Palas’ın projesini çizerken 
çatısına 360 derece görüş açılı 
bir seyir terası eklemeyi ihmal 
etmemiştir. İstanbul’un yedinci 
tepesinde yer alan yapının seyir 
terasından, Sarayburnu’ndan 
Çemberlitaş’a, Beyazıt’tan 
Yavuz Selim’e diğer İstanbul 
tepeleri görülebilirken, Kız 
Kulesi’nden Adalar’a kadar 
Boğaz’ın ve Marmara’nın 

masmavi sularına dalıp dalıp 
gitmek kaçınılmazdır.  

Artık 16 milyon İstanbulluya ait!
Bu tarihi yapıyı tüm hikâyesiyle 
tekrar gündeme getiren olay 
ise, çıkarıldığı ihalede 32 milyon 
TL teklif ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin iştirakleri; 
İGDAŞ, KİPTAŞ, İmar AŞ, 
İSTON ve İSTAÇ tarafından 
satın alınması ve mekânda 
incelemelerde bulunan İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
şu demeci oldu: “Gerçekten 
çok heyecanlıyım. İstanbul’un 
hiç farkına varmadığımız 
o kadar özel noktaları 
var ki burası da onlardan 
birisi. Düşünsenize, Fatih’in 
göbeğinde Cerrahpaşa’da 
neredeyse 10 m2 alana bir 
bank koyamayacağınızı 
düşündüğünüz bir ortamda 
böylesi bir yapı ve böylesi bir 
alan. 6500 m2’ye yakın bir 
arsası olan müthiş bir mekân. 
Bulgur Palas adıyla bilinen bu 
yapının İstanbul Belediyesi’ne, 
16 milyon İstanbulluya ve şehri 
ziyaret edenlere kültür-sanat 
ile birtakım hizmet sektörüne 

dönük biçimde açılacak olması 
bizim için çok gurur verici.”
Başkanın demecine göre Bulgur 
Palas kültür kompleksine 
dönüşecek, talihsiz başlayan 
hikâyesi mutlu sonla bitecekti. 
İstanbullular ise çevreleyen 
duvarların ardına geçmekle 
kalmayıp terasından şehir 
manzarasını seyredebilecek, 
kültürel ve sanatsal konuları 
böyle görkemli bir yapı içinde 
soluyabilecekti. Uzun yıllar 
bakımsız kalan yapı için 
restorasyon sürecinin hemen 
başlayacağı bilgisini veren 
Başkan İmamoğlu, statik açıdan 
inceleyeceklerini ve mekânsal 
kullanımı konusunda optimum 
verimliliği kültür-sanat adına 
yorumlayacaklarını söyledi. Sayın 
İmamoğlu’nun verdiği en güzel 
haber ise Bulgur Palas’ın yaz sonu 
açılabileceği oldu. Tarihi yapı, 
yüzyılı deviren yaşında olabilecek 
en güzel buluşmalardan birini 
yaşamak üzereydi. Başkan’ın 
temennisi hepimizin ortak 
temennisiydi: “İstanbul’umuza 
hayırlı, uğurlu olsun.”

HABİB BEY 
GERÇEKTEN DE 
ULAŞIM İÇİN KONAKTAN 
MARMARA DENİZİ’NE 
KADAR UZANACAK 
BİR KANAL AÇTIRMAYI 
DÜŞÜNMÜŞ… AMA BELLİ 
Kİ O HAYALİNE SIRA 
GELMEMİŞ.
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Taşı Dile 
Getiren 
Şehir:Mardin

Taşın bu şehirde kurduğu hâkimiyeti anlamak için sokaklarına 
girmeniz, en değerli eserlerini tek tek gezmeniz gerekmez. Sadece 
uzaktan göz göze geldiğinizde bile anlayabileceğiniz bir gerçekliktir 
bu. Ama asıl gerçekliğin hâkimiyet değil, aralarında kurulan gönüllü 
bir birliktelik olduğunu anlamak içinse daha fazla yakınlaşmanız, 
tarihi eşiklerinden içeri bir bir adım atmanız gerekir.
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Mardin denince akla 
gelen ilk fotoğraftır, 
tepedeki kaleden 
ovaya doğru 

genişleyerek dökülen ve üst 
üste binmiş gibi duran taş 
evlerin görüntüsü. 2500 metre 
uzunluğunda, 500 metre 
genişliğinde bir alana karşılık 
gelen bu görüntüde tek bir 
boşluk göremezsiniz. Her evin 
omuzundan komşu ev başını 
uzatmış haldedir. Bölgenin 
eğimli topografyasıyla uyum 
içindeki dizilişin sebebi tüm 
mekânların güneş ışığından 
yararlanabilmesidir. Birbirlerinin 
üzerine gölge düşürmeyecek 

incelikte sıralanan yapılar adeta 
dönemin akıllı evleridir. Sıcak ve 
soğukta sertleşen duvar taşları, 
içeriyi, yaz aylarında güneş 
ışığını geçirmediği için serin, kış 
aylarında soğuğu geçirmediği 
için sıcak tutar. Yarı açık veya 
açık avluları bulunan evlerin 
içe, yani avluya dönük inşa 
edilme nedenleri de yine iklim 
koşullarından korunabilmektir.

Dış kapıların açıldığı sokaklar 
ise kendinizi tam manasıyla 
kaybedeceğiniz bir labirente 
benzer. Bu, hem şehrin gizemini 
artıran hem de defalarca 
gidilip karış karış gezilse de 

insanda bıkkınlık uyandırmayan 
özelliklerinden biridir. Labirent 
sokakların büyük bir bölümü 
eğimden dolayı birbirine geniş 
basamaklı merdivenlerle 
bağlanır. Tekerlekli bir aracın 
girmesini imkânsız hale getiren 
bu merdivenlerde insanların 
imdadına belediyeye ait kadrolu 
eşekler yetişir. Hayır yanlış 
okumadınız! Belediye işçisi 
olarak çalışıp zamanı gelince 
emekliliğe ayrılan eşekler tüm 
Mardinlilerin can dostlarıdır. 
Bazen çöpleri toplar, bazen de 
yaşlı ve hastalar için taksi işlevi 
görürler. Hatırlayacaksınız, 
törenle emekliliğe ayrılan Dara, 
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Reşo ve Çari, 2017 yılında 
basında bile yer bulmuşlardı.

Tüm sokakların 
kendisine çıktığı ana cadde 
Eski şehir gezisine onu 
enlemesine ortadan bölen 
Birinci Cadde’den başlamak 
en doğrusu. Yukarıda 
bahsettiğimiz sokaklar bu uzun 
caddenin üst ve alt tarafına 
ağ örercesine yayılmışlar. 
Caddenin bir ucu Sabancı 
Kent Müzesi’ne diğer ucu 
Cumhuriyet Meydanı’na çıkıyor. 
İkisi arasında ise Mardin’in 
kültürel dokusunu özetleyen 
dükkânlar karşılıklı olarak 
sıralanmış. Mırra kahvesinden 
bölgeye özgü baharatlara, 
etnik takılarla dikkat çeken 
kuyumcu vitrinlerinden desen 
desen poşu satan mağazalara, 
sabuncusundan şekercisine, 
bakırcısından gümüşçüsüne 
şehre özgü ne ararsanız bulmak 
mümkün. 

Caddenin üst tarafında kalan 
Zinciriye Medresesi ya da diğer 
adıyla Sultan İsa Medresesi ile 
alt tarafında konumlanan Ulu 
Cami, Artuklular döneminden 
kalma en özel mimari yapılar. 
Ağırlıklı olarak kesme taştan 
oluşan Zinciriye Medresesi’nin 
dilimli iki kubbesi şehir 
fotoğraflarının çekildiği cazibe 
merkezi. Dıştan yivleme tekniği 
ile yapılan bu estetik kubbenin 
ilk örneği ise 12. yüzyılda inşa 
edilen Ulu Cami’de verilmiş, 
uygulama daha sonra şehir 
mimarisinde gelenekselleşmiş.

Zinciriye Medresesi ve Ulu 
Cami’nin ortak özelliklerinden 
bir diğeri de avlularındaki su 
havuzudur. Hatta bu ortaklığın 
içinde, eski şehrin biraz daha 
aşağı tarafında yer alan ve 
yine bir Artuklu eseri olan 
Kasımiye Medresesi de yer 
alır. Su havuzları mimari ve 
felsefi açıdan özeldir. Avludaki 

dikdörtgen havuza duvardaki 
çeşmeden akan su birbirine 
kanallarla bağlı üç havuzu 
dolaşır. Yaptıkları betimlemeye 
göre, suyun aktığı yer doğum, 
döküldüğü ilk ve küçük havuz 
gençlik, ikinci ve büyük olan 
havuz olgunluk, dar olan 
havuz ise ölüme karşılık gelir. 
Nihayetinde su toprağa karışır 
ve orada tekrar can bulur.

Manastırlarda 
taş işçiliğinin zirvesi
Güneydoğu Anadolu’nun 
özgün şehri Mardin, öteden 
beri farklı inançları ve 
kültürleri bir arada yaşatan 
kozmopolit yerleşimlerimizden 
biri olmuştur. Camilerin, 
medreselerin ruhani ve estetik 
bir değer kattığı kentte, 
kiliseler ve manastırlar da aynı 
vazifeyi görmekte. Ve onların 
başında şehir merkezine 5 km. 
mesafedeki Deyrüzzaferân 
Manastırı geliyor. Azizler Evi, 
Güneş Tapınağı, Kubbeli Kilise 
ve Meryem Ana Kilisesi gibi 
yapılardan oluşan manastır 
4. yüzyılla tarihlenmiş. Bu 
manastır 600 yıldan fazla bir 
süre Süryani Ortodoks patrikleri 
için ibadet ve yaşam alanı 
olmuş. 

Kültür ve inanç turizminin 
geliştiği şehirde en büyük ilgiyi 
gören ve taş işçiliği açısından 
büyüleyici örnekler veren 
yer ise Midyat ilçesindeki 
Mor Gabriel Manastırı… Mor 
Samuel ile öğrencisi Mor Simon 
tarafından 4. yüzyılda inşa 
edilen ve zamanla genişletilen 
manastırın diğer adı Rahiplerin 
Meskeni anlamına gelen 
Deyrulumur. “Mor” kelimesi ise 
“aziz” anlamına geliyor. Süryani 
Kadim Cemaati’nin en büyük 
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ve ünlü eserlerinden olan mekân, 
şehir merkezine 100 km, Midyat 
ilçesine 23 km mesafede. 

Büyük Kilise, Meryemana Kilisesi, 
Sekizgen Kubbe gibi yapıların, 
dersliklerin, misafirhanelerin, 
yaşam alanlarının, mutfak ve 
idari bölümlerin yer aldığı yapı 
büyük ormanlık bir arazinin içinde 
konumlanmış.

Süryani ustaların taşa işledikleri 
su damlaları, lotus çiçekleri, 
geometrik şekiller, hayvan 
motifleri pencerelerin taş 
pervazlarını, merdivenlerin 
trabzanlarını, avluların 
revaklarını dantel gibi sarmış. 
Açık sarı rengiyle güneş ışığı 
gibi parlayan dış cephedeki 
taşları seyretmekten kendinizi 
alabilirseniz, içeride rehber 
tarafından anlatılan hikâyelere 
kulak kabartabilirsiniz. O 
hikâyelerden en dikkat çekenini 
hemen aktaralım…  Hikâye, 
hayatını burada kaybeden 
din adamları için yapılan 
mezarlıklara ait. Süryani 
geleneğine göre ölen din 
adamı sandalyeye oturmuş 
vaziyette defnedilir, yeni bir 
vefat olduğunda eski mezar 
açılarak kemikler mezarın 
uygun bir köşesine nakledilir ve 
naaş bu şekilde gömülürmüş. 
Yüzlerce yıl yaşatılan bu geleneğe 
yaklaşık 50 yıldır son verilmiş ve 
mezarlar tekrar açılmamak üzere 
kapatılmış.

Bu şehrin ne hikâyeleri biter ne 
gezilecek yerleri… Gezip görmekle 
bitmeyen anlatmakla hiç bitmez. 
Türkülerini anlatsanız çeşmeleri 
kalır, konaklarını anlatsanız 
hanları kalır, tarihini anlatsanız 
bugünü kalır. Belki de tadının 
damaklarda kalması en iyisidir.
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 » Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’ne giderek hem tarihi mekân hem de kentin 
kültürel kimliğini özetleyen koleksiyon sergi görülmeli.

 » Sanatı yaşatmaya çalışan Süryani telkârici Suphi Hindiyerli’nin, Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki mütevazı dükkânından telkâri bir takı satın alınmalı.

 » Çarşı pazarda bol bol şahmeran hikâyeleri dinlenmeli ve şahmeran desenli el 
emeği göz nuru bakır eşyalardan bir tane edinilmeli.

 » Cercis Konağı’na giderek eski Mardin konaklarında pişen yemeklerin tadına 
varılmalı. Kaburga dolması için vakit varsa mutlaka tadılmalı.

 » Mezopotamya ovasını gören teraslardan birinde acı bir mırra kahvesi yudumlamalı.

Bunları 
Yapmadan 
Dönmeyin!
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Drone 
Fotoğrafçılığı 
Dünyayı Gökyüzünden 
Görmenin Başka Bir Yolu
Gökyüzünde süzülen bir kuşun gözünden dağlar, 
denizler, ormanlar, akarsular, yerleşim yerleri, 
metropoller ve binbir türlü haliyle biz insanlar 
nasıl görünüyor diye merak etmeye hiç gerek yok. 
Drone’la havadan çekilen yeryüzü fotoğrafları 
sayesinde artık biliyoruz. Drone tarafından 
dünyanın dört bir köşesinde çekilen fotoğraflar 
bize mükemmel bir kompozisyon içinde 
yaşadığımızı söylüyor.

Son on yılda tüm 
dikkatleri üzerine 
çeken hava aracının 
dilimizdeki adı insansız 

hava aracı fakat İngilizce 
kökenli drone (dıron) kelimesini 
gündelik yaşamda daha sık 
kullanıyoruz. Bu arada giriş 
cümlemiz sizi yanıltmasın, 
çünkü drone’un tarihi on yıldan 
çok daha eskilere gidiyor. 
Şimdikine göre oldukça büyük 
boyutlarda geliştirilen ve askeri 
alanda kullanılması amaçlanan 
ilk drone’lar I. Dünya Savaşı 
sırasında kendini göstermiş. 
“Uzaktan Komutalı Araç” o ilk 
modellere verilen isim olmuş. 
Günümüzdeyse drone’lardan 
kargo ve lojistik, tarımsal ve 

zirai uygulamalar, haritalama, 
trafik ve güvenlik gibi alanlarda 
faydalanılıyor. Her geçen gün 
daha da gelişen bu teknolojik 
araçlar için dünyanın farklı 
ülkelerinde yarışlar dahi 
düzenleniyor.

Drone’ların en renkli kullanım 
alanı ve bizim de konumuz 
olan başlık ise (tabii sinema/
belgesel çekimlerini bir 
kenara alırsak) fotoğrafçılık. 
Açık ya da kapalı mekânda 
herhangi bir kareyi kuşbakışı 
gözle dondurmanıza olanak 
veren drone’ları kullanmak, 
elbette herhangi bir fotoğraf 
makinesini kullanmaktan farklı. 
Çünkü burada kontrol edilecek 
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araç fotoğraf makinası değil 
drone’un kendisi. Kullanımı kolay 
olsa da ticari amaçlarla drone 
uçurabilmenin iki şartından 
biri yetkili yerlerde eğitim 
programına katılmış olmak 
ve bitiminde ehliyet almak. 
Üçüncü şart olarak da kişinin 
uçuş sırasında drone ehliyetini 
yanında taşıması olduğunu 
söyleyebiliriz. Hobi amaçlı 
drone uçurmak isteyenlerin 
ise araçlarını sisteme 

kaydettirmeleri gerekiyor.
Drone aracılığı ile fotoğraf 
çekmek isteyenlerin birazdan 
sıralayacağımız detaylara 
dikkat etmeleri ise daha 
güvenli ve konforlu çekimler 
yapmalarına destek olacaktır.

Nerelerde drone uçurmamalı?
Ülkemizde drone uçuşlarına 
sınır getiren yasal bir 
düzenleme bulunmuyor. Fakat 
askeri bölgeleri, güvenlik 

birimlerini, devlete ait kurum ve 
kuruluşları görüntülemek için 
izin gerektiği, havaalanlarına 2 
km. mesafede, milli parklarda 
uçuş yapmanın yasak olduğu ilgili 
talimatnamelerde ifade edilmekte. 
Bu konuda net bilgiler çekim 
yapılacak yerin yerel yönetiminden 
sağlanabilir. Ayrıca Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün internet 
sitesine giriş yaparak şehir tabanlı 
uçuş bölgeleri haritasına ulaşmak 
da mümkün. 
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Hava durumunun önemi
Tüm fotoğraf çekimleri gibi 
drone fotoğrafçılığında da 
çekimin kalitesi açısından 
hava koşulları son derece 
önemlidir. Rüzgârlı bir havada 
drone uçurmak flu sonuçlarla 
karşılaşmaya, bataryasının 
çabuk bitmesine neden 
olabilir. Aşırı sıcaklarda 
uçurmak motor ve bataryanın 
zarar görecek kadar 
ısınmasına, kar ve donda 

uçurmak ise bazı parçalarının 
donmasına sebebiyet verebilir.

Drone’unuzu tanıyın!
Hava aracının maksimum hızı 
ne kadardır? Maksimum iniş 
ve kalkış hızı nedir, ne kadar 
yükseğe çıkabilir? Hangi rüzgâr 
şiddetinde sabit kalamaz 
ve ters döner? Bu soruların 
cevaplarının bilinmesi hem 
drone’nun hem çevrenin zarar 
görmemesi açısından önemlidir. 
Özellikle yeni alınan araçlar için 
büyük ve boş alanlarda alçak 
irtifa testleri başta olmak üzere 
bol bol pratik yapmak işi çok 
daha kolay hale getirecektir.

Gözler bataryada olmalı
Önemli bir soru da batarya 
süresinin aracı ne kadar havada 
tutacağıdır. Bu cevaba sahip 
olmak kontrollü bir uçuş için 
gereklidir. Her uçuş öncesi pili 
tam olarak şarj etmek, havada 
iken geri çağırmak için dönüş 
yolunu da düşünerek şarjın iyice 

düşmesini beklememek gerekir. 
Bunun dışında pillerin şişme 
yapıp yapmadığı da kontrol 
edilmeli böyle bir durumda araç 
uçurulmamalıdır. 

Teknolojinin nimetlerinden 
yararlanmalı
İleri teknolojinin ürünü olan 
drone’u kullanırken daha 
konforlu hissetmek için bu 
alandaki gelişmeleri takibe 
ve ardından uygulamaya 
almak mantıklı bir yönelim 
olacaktır. Örneğin akıllı telefon 
veya ipad’e üreticinin kontrol 
uygulaması yüklenerek her 
türlü ayar, kamera görüntüsü 
adım adım takip edilebilir. Daha 
kaliteli görüntüler için güncel 
yazılımlar tercih edilebilir. 

Aracın özelliklerine hâkim 
olunup gerekli güvenlik 
önlemleri alındıysa, ilgi çeken, 
büyüleyen, şaşırtan fotoğraflar 
için geriye kişinin sanatçılığını 
konuşturması kalıyor.
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İstanbul büyük bir 
oyuncakçı dükkânıydı
İğneyle kuyu kazarak çıkardığı pek çok önemli anekdottan sadece 
İstanbul’a değil, ülkemize ve dünyaya dair ne çok bilgi edindik… İstanbul’u, 
çocukluğumuzu ve mutluluğu tekrar tekrar onun şiirlerinde yakaladık… 
Bilgeliğin çocuksu bir heyecanla harmanlandığında nasıl büyük bir etki alanı 
yaratacağını, onu sahnede izlerken öğrendik… Ve yine, Sunay Akın’la yaptığımız 
söyleşiden ilk defa duyacağınız keyifli hikâyelerle döndük.
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Siz Trabzon’da dünyaya geldiniz; 
ama adı İstanbul’la anılan şair 
yazarlarımızdan biri de yine 
sizsiniz. Bu algıyı şiirlerinize 
mi bağlamalı, İstanbul üzerine 
yaptığınız araştırmalara mı, 
yoksa İstanbul’a ilki yaşatan 
Oyuncak Müzesi’ne mi?
Ne mutlu bana ki ben 
İstanbul’da doğmadım. 
Gözlerimi Trabzon’da açtım 
dünyaya. İstanbul’da doğmamış 
olmak, İstanbul sevgisi, İstanbul 
farkındalığı yaratmada büyük 
bir kazanım oldu benim için. 
O farkındalık da şu; İstanbul’u 
ilk kez kibrit kutularının 
üstündeki resimlerde sevdim 
ben. İstanbul’u ilk kez Hayat 
mecmuasının ortasındaki 
fotoğraflarda sevdim. Hayat 
mecmuasının ortasındaki 
fotoğraf çerçevelenmiş bir 
halde berber dükkânına asılıydı, 
tıraş olurken o fotoğraflara 
bakardım. Babam tüccar 
terziydi ve her İstanbul’a gidip 
gelişinde oyuncaklar getiriyordu, 
öyle güzel oyuncaklardı ki; 
pilli ışıklar saçan bir tren, 
hareket eden ve masadan 
düşmeyen bir otomobil… 
Demek ki diyordum İstanbul 
güzel oyuncakların olduğu, 
büyük bir oyuncakçı dükkânıydı. 
En önemlisi de İstanbul’u 
Trabzon’un sinemalarında 
gördüm. Türk filmlerinde hep 
konu İstanbul’da geçerdi ya; ben 
hep o güzel insanların, güzel 
kıyafetli kadınların, Ömercik’in 
sokaklarında dolaştığı İstanbul’a 
bakar, orada olmayı hayal 
ederdim. Sonra kibrit kutusu 
koleksiyonerliği yaptım, üstünde 
İstanbul resimleri olan… Çıkarıp 
çıkarıp bakardım onlara ve 
mutlu olurdum. Yani cebinde 
İstanbul taşıdığı için mutlu 
geçen bir çocukluk! İstanbul’da 

yaşayan bir çocuk bu kadar 
mutlu olamazdı bundan. 
Hayallerimde yaşadığım kentti.

İstanbul’la gerçekten 
karşılaştığınızda kaç 
yaşındaydınız, neler 
hissetmiştiniz? 
İlk defa 6 yaşımda, 1968 yılının 
Temmuz ayında gelmiştim. 
Bir müddet Beyazıt’taki Yeni 
Erzurum Oteli’nde kaldık. İlk 
gün babamın bizi götürdüğü 
yer ise Arkeoloji Müzesi’dir. 
Hala düşünürüm; Anadolu’dan 
gelen kaç ailenin İstanbul’a 
geldiği ilk gün gittiği yer 
Arkeoloji Müzesi’dir diye. Ama 
bize İstanbul’da Arkeoloji 
Müzesi’ni gezdiren babam bir 
Cumhuriyet aydınıydı. İlkokul 
mezunuydu, terziydi babam 
ama Cumhuriyet ışığında 
yürüyen bir insandı. Cağaloğlu 
Yokuşu’nu unutamam. 
Bilginin merkeziydi İstanbul. 
Oradaki büyük kırtasiyecileri, 
vitrinlerdeki büyük dünya 
kürelerini, daktiloları, haritaları 
unutamam. Sonra Trabzon’da 
okula başladığımda, okulda bir 
tek dünya küresi vardı, sınıftan 
sınıfa geziyordu… Hâlbuki 
İstanbul’da yüzlercesi vardı. 
Bir de her hafta 16 sayfalık 
fasiküller halinde ansiklopediler 
gelirdi Trabzon’a, onların hepsini 
okudum ben. Nerede basılıyordu 
ansiklopediler, İstanbul’da! 
Düşünsene bilgi akıyordu 
İstanbul’dan Türkiye’nin her 
yerine, nasıl sevmezsin!?

Yerleşmek üzere 
geldiğinizde ilk adresiniz 
neresi olmuştu, nasıl bir 
yerleşimdi hatırlıyor musunuz?
Babamın amacı abim ve 
benim iyi bir eğitim almamızdı. 
Bu amaçla tüm birikimiyle 

Yeşilköy’de bir apartmanın 
giriş katında, iki odalı bir daire 
satın almıştı. Ermenilerin, 
Rumların, Yahudilerin olduğu, 
ülkenin dört bir yanından, farklı 
iklimlerinden gelen insanların 
bir arada yaşadığı çok kültürlü 
bir yerdi. Yan apartmandaki 
komşumuz kimdi biliyor musun, 
Fenerbahçeli Lefter! Babamın 
burayı tercih etmesinin nedeni 
bu çok kültürlülük içinde 
büyümemizi istemesiydi. Bunu 
yapan Trabzonlu bir terziydi 
ama Cumhuriyet aydını vurgusu 
yapıyorum ya, işte bu demekti… 
Babam da Mahmutpaşa’da 
çalıştı, orada konfeksiyon işine 
başlamıştı. Mahmutpaşa’daki o 
çok kültürlülüğün ta kendisiydi 
babam. 

Çocukluğunuz Yeşilköy’de 
geçti o zaman…
Öyle diyemeyiz çünkü 
Yeşilköy’deki ev bize çok küçük 
geldiği için dört ay sonra 
Harem’e taşındık. Harem İskele 
Sokağı müthiş bir sokaktır. 
Evlerinin pencerelerinden 
o tarihi yarımadanın 
güzelliklerinin, kulelerinin 
görülebildiği bir manzarası 
vardı. Selimiye Kışlası’nda 
cumartesi günleri öğleden sonra 
halka açık sinema gösterimi 
olurdu. Sonradan öğrendim o 
sinema salonu bir yıl öncesinde 
mahkeme salonuymuş ve 
Yılmaz Güney yargılanmış 
orada. Çocukluğumun geçtiği 
o sokakta fötr şapkalı eski 
bir sinema oyuncusu vardı; 
Muhsin Ertuğrul… İstanbul’da 
tanıştığım ilk arkadaşım da 
Ömercik’ti. Hemen Muhsin 
Ertuğrul’un evinin karşısında 
kim oturuyordu biliyor musun? 
Deniz Gezmiş. 
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Film sahnesi gibi geliyor kulağa… 
O dönemin mimarisinden, sosyal 
yaşamından başka hangi izler 
kaldı zihninizde?
Üç katlı apartmanlar vardı 
mesela, asla ağaçlardan yüksek 
değildi hiçbiri. Hanımeli kokuları 
yayılırdı sokaklara. Herkesin 
birbirini tanıdığı, selamlaştığı, 
evlerin kapılarının açık olduğu, 
televizyonun apartmanda bir 
daireye gelip, yayın yaptığı 
akşamlar tüm komşuların o 
dairede toplandığı dönemler... 
Bizim televizyonumuz yoktu, 
komşuyu da rahatsız etmek 
istemezdik ama o gelip 
kapımızı çalardı “haydi neden 
gelmiyorsunuz” diye. Böyle 
bir nezaketin, insanlığın 
olduğu, kimsenin kimseyi 
ötekileştirmediği bir İstanbul… 

Çocukken hiç paramız yoktu 
ama aç kalınmazdı bu şehirde. 
Evden çıkardık arkadaşlarla, 
bostanlardan domates, 
salatalık alırdık. Fırınların 
önlerindeki masalarda eksik 
gramajlı veya biraz eğri yapılan 
ekmekler dururdu, ihtiyacı 
olanlar alsın diye oraya konurdu. 
Ekmekleri de alır gelirdik 
Salacak kayalıklarına. Midye 
toplardık oradan, bakkaldan 
aldığımız peynir kutularında 
ateş yakarak midyeleri pişirirdik. 
Ekmeğin içine o tertemiz 
midyeleri koyar yerdik. İstanbul 
böyle büyüttü işte bizi…

Anlattıklarınız 1970’lere 
karşılık geliyor değil mi? 
Evet 70’lerin başı, Harem’den 
Zeynep Kamil’e geçtiğimizde 
ortaokula gidiyordum, 12 
yaşındaydım. Zeynep Kâmil 
Hastanesi’nin karşısında 
oturduk. Orada bir futbol 
takımı kurmuştuk, Zeynep 
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Kâmil Gençler Gücü. Elektrik 
direklerinde her semtin futbol 
takımının tabelası olurdu. 
Tarih, maç, saha, netice yazılır 
o tabelalara ve direklere 
asılırdı. Bizim takımımızın 
rengi lacivert beyazdı. Çok iyi 
hatırlıyorum sadece tabelamız 
var, ne futbol ayakkabımız, 
ne topumuz, ne formamız 
başka hiçbir şeyimiz yok, e 
ne yapacağız? Bir arkadaşım 
babasının matbaasından 
makbuz bastırdı, Zeynep Kâmil 
Gençler Gücü yazılı makbuzlar. 
O makbuzları elimize aldık 
üç gün dolaştık İstanbul’u. 
Üsküdar, Eminönü, Sirkeci… 
Üç günde 22 tane çocuğa, top, 
forma, krampon alacak kadar 
para topladık. Bugün bunu 
yapabilir misin? İstanbul’un 
esnafına bakar mısın? Kapıdan 
içeri giriyorduk “iyi günler 
takım kurduk bize yardım eder 
misiniz” dediğimizde, bakıyordu, 
“tabii oğlum” diyordu. Haydi 
çıkın gidin diye azarlandığımızı 
asla hatırlamıyorum, bir iki 
yerden eli boş çıkmışızdır belki… 
Bunlar İstanbul’u güzel yapan 
değerlerdi.

Çocukluğunuzun bir kısmının da 
Göztepe’de geçtiğiniz biliyoruz…
Evet, Zeynep Kâmil’den de 
Göztepe’ye gelmiştik. Yine 
mahalle kültürünün yaşandığı 
zamanlardı. Aynı apartmanda 
babası pazarda terlik satan 
arkadaşım da vardı, babası 
benzin istasyonu sahibi olan 
arkadaşım da. Cuma akşamları 
babalarımız aynı masada oturur 
rakı içerlerdi, zengin fakir diye 
bir ayırım yoktu. Biz çocuklar da 
aynı okulda aynı sınıflardaydık. 
Ayrışmamıştı insanlar. Her 
sınıftan her düşünceden 
çocuklar arkadaştık biz. 

Çalışmamız gereken döneme 
eriştiğimizde dört arkadaş 
bir araya gelerek Harem 
Otogarı’nda otobüs yıkamaya 
başlamıştık. Kazandığımız 
parayı da dörde bölüyorduk.  
Pamukkale Turizm geliyordu, 
efendim Van Turizm geliyordu, 
Erciyes geliyordu düşünsene… 
Travertenler geldi, dağ geldi, 
göl geldi… Anadolu’nun dört 
bir yanından gelen o otobüsleri 
temizliyorduk. Tam yeri geldi, 
hemen gireyim konuya… Harem 
Otogarı’nı yıktırmayacağız 
arkadaşlar, müze yapacağız, 
böyle bir zenginlik yok çünkü! 
Anadolu bir aşuredir ve bu 
aşurenin kazanı da Harem 
Otogarı’dır. Anadolu’nun bütün 
o etnik güzelliklerinin buluştuğu 
yerdi orası. Gözyaşları müzesi 
gibi düşününce: Ayrılıklar ve 
hüzün gözyaşları da var orada, 
kavuşmalar ve sevinç gözyaşları 
da var, asker uğurlamaları da 
var, çeyiz sandıkları da. Yani 
İstanbul’da Anadolu kültürünü 
anlatan bu kadar zengin ve 
güçlü kaç tane hafıza merkezi 
vardır?

Ve siz büyürken tüm bu 
anlattıklarınız da değişip 
dönüştü mü?
İstanbul’un dönüşümünü bir 
öyküyle anlatayım... En yakın 
arkadaşlarını İstanbul dışındaki 
bir konakta topluyordu. Bunu 
yapan çok aydın ilerici bir 
insandı. Yolda birbirinizle 
karşılaşırsanız selamlaşmayın, 
beraber yürümeyin ki aynı evde 
toplandığınız belli olmasın 
diyordu. Çünkü şehrin dışında 
toplandıkları köşkte, oligarşiye 
karşı meşrutiyeti nasıl getiririz 
onu tartışıyorlardı. Yani sarayın 
tek adamlığına karşı hâkimiyet 
nasıl milletin olur düşüncesini 

ilk kez arkadaşlarıyla tartıştı 
şehrin dışındaki bir konakta. 
Ve arkadaşlarına dedi ki; 
toplandığımız yerin bir adı 
olsun, adı da şu olsun… Ve o 
ad şimdi İstanbul’un bir semti. 
Fikirtepe! Bu adı koyan kişi 
Namık Kemal’di. Bu anlattığım 
öykü Roma’nın, Paris’in, Berlin’in 
bir semti olsa hepimiz bilirdik, 
çünkü anlattığım öyküye göre 
orada bir kent planlaması 
gerçekleştirilirdi. Onun yeşil 
alanları, onun mimarisi, onun 
heykelleri bu öyküye göre 
tasarlanırdı. Tabii ki mimarisiz 
olmaz. Ama mimari nedir önce 
onu bir düşünmek gerekir. Şöyle 
düşünelim, terzi gibi yaklaşalım 
İstanbul’a. Her semtinin, her 
sokağının, her köşesinin bir 
terzi dükkânının içine giren ve 
elbise diktirmek isteyen insanlar 
olduğunu düşünelim. Hiçbirinin 
ölçüsü aynı olmayacaktır. 
Bunun karşısında terzi ne 
yapar? Ölçüyü alır, neyin 
yakışıp neyin yakışmadığını, o 
insanın hangi rengi sevip hangi 
kumaşı sevmediğini bilerek bir 
araya getirir ve bir elbise diker. 
İstanbul’un mimarisine de bu 
şekilde yaklaşılmalıdır.

60’ların, 70’lerin İstanbul’unu 
bu kadar seven biri olarak 
gecekondulaşmayı İstanbul’un 
olumsuz dönüşümüne dâhil 
ediyor musunuz?
Hayır, dâhil etmiyorum 
gecekonduları. Neden? 
Anlatayım... Bir defa 
gecekondular ağaçların 
arasında gözükmezlerdi. 
Rengârenkti hepsi. Tertemizdi 
o evler, bahçelerinin, 
pencerelerinin önünü 
çiçeklerle süslerlerdi. Doğanın 
içindeydi gecekondu, derme 
çatmaydı evet ama bir 
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asaleti de vardı. O insanları 
yapacakları gecekondunun 
alt yapısı konusunda devlet 
yönlendirmeliydi elbette... 
Ama o insanlar kendi elleriyle 
güzel bir dünya kurmuşlardı. 
Sorunları olmaz olur mu? Suyu 
yoktu, elektriği yoktu onlar ayrı 
konular, ama sıcacık, hayatın 
içinde yapılardı. Doğanın 
içinde yaşamaktı. Bakın hala 
sevdiğimiz sinema filmlerinde 
onlar vardır. Emek mücadelesini, 
sınıf mücadelesini gösteren 
filmlerde… Ya da Kemal Sunal’ın 
filmlerini hatırlayın. Yani 
kültürümüze girmiş yapılar 
onlar... Peki, bugün İstanbul’daki 
yapılardan öyle filmler çıkacak 
mı sizce? Mümkün değil... Bir 
soğukluk var, kopukluk var...

Şehir hafızasını 
yaşatmanın önemine vurgu 
yapıyorsunuz sanırım…
Elbette, bakın ben 1977 yılından 
beri Göztepe’deyim. Burada 
üç, dört katlı mükemmel 
apartmanlar vardı, nefisti, 
hepsi yıkıldı. Balkon demirlerinin 
şekilleri bile o kadar güzeldi 
ki bir kültür vardı orada. Ne 
güzel arı kovanı şeklinde posta 
kutuları vardı, ne mektuplar 
geldi o kutulara, şimdi o 
kutular da yok, yıktık attık. 
Hâlbuki ne güzel hafıza bellek 
olurdu. Şimdi bunları neden 
toparlayamıyoruz biliyor musun, 
çünkü müzelerimiz yok, biz 
müzeciliği bilmiyoruz. Müzeler 
toplumların hafızasıdır. Biz eğer 
İstanbul’u korumak istiyorsak, 

İstanbul’un hafızasına sahip 
çıkmalıyız. Bugün müzesi olan 
toplumlar ilerlemiştir. Yani 
bir toplum önce zengin olup 
sonra müze açmaz. Önce 
müze kurar, her adımı bilgi 
dolu olan o koridorlardan 
geçer ve zenginliğe öyle 
ulaşır. Bugün aslında pek 
çok kentte, o kentteki 
mimari yapıları ve içindeki 
gündelik hayatı anlatan 
müzeler var. Londra’dan tut 
da Danimarka’sından New 
York’a kadar pek çok kentte 
ben bunları gördüm. Mimari 
ve insan ilişkisini anlatan 
müzeler… Bir sokakta üç ev 
yan yana, bir ev 1700’lerin, bir 
ev 1800’lerin, bir ev 1900’lerin 
mimarisini anlatıyor… 

KONUK: SUNAY AKIN
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Az önce Harem Otogarı’nı 
söylemiştiniz, müze olmasını 
hayal ettiğiniz başka 
yerler var mı?
Olmaz mı yıllardır 
haykırıyorum… Şu Göztepe 
Tren İstasyonu’nu ben 
kullandım, o tren istasyonu 
benim… Erenköy istasyonu 
Erenköylülerin, Suadiye 
istasyonu Suadiyelilerin, 
Bostancı istasyonu Bostancı’da 
oturanların… Şu an yeni 
düzenlemeden dolayı eski tren 
istasyonları atıl durumda, peki 
ne olacak onlar? Söylüyorum 
işte, müze olsun! Mesela süt! 
Ülkemizde ilk kez nerede 
şişelendi ve satıldı biliyor 
musunuz? Göztepe’de! 
Göztepe İstasyonu’nun hemen 

yanında II. Abdülhamid’in baş 
haremağası Nadir Ağa’nın evi ve 
mandırası vardı. Nadir Ağa sütü 
ilk kez Göztepe’de şişelemiş 
ve satmıştır. Bunun gibi ne 
hikâyeler var, müthiş bir hafıza… 
Bu tren istasyonları neden bu 
hafızanın mekânları olarak 
kullanılmasın, bir şehir belleğine 
dönüşmesin? 

Burası da tarihi bir eserdi ve 
siz onu İstanbul’un Oyuncak 
Müzesi haline getirdiniz…
Biz bu konağın beşinci 
sahipleriyiz. İstanbul-Bağdat 
tren yolunun tam kenarındayız, 
zaten tren yolu yapılınca burada 
yerleşim arttı. Ve tren yoluna 
yakın konaklar en değerli 
olanlarıydı. Bu konağın bizden 

önceki bütün sahipleri doktor. 
Çünkü Göztepe doktorların da 
bir dönem çok oturduğu semtti. 
Sokağımızın adı da Dr. Zeki 
Zeren Sokağı, ünlü anatomi 
hocası. Biz 80’lerin sonlarında 
bu köşkü aldığımızda vay yıkılıp 
apartman yapılacak dendi. O 
zaman Erenköy’de, Göztepe’de 
bu köşklerden çok vardı, 
hepsi yıkıldı ama biz bu köşkü 
koruduk. Bu bir marifet, erdem 
değil. Tabii ki koruyacaksın 
çünkü bu bir tarihi eser. Ama 
yıkılan binlerce tarihi eseri de 
deprem, terör yıkmadı. Atamızı, 
tarihimizi seviyoruz diyoruz 
da kim yıktı onları?  Ne mutlu 
ki yeni dönemde İstanbul’un 
tarihi yapıları korunuyor. 
Mesela sarayın baş terzisi 
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MÜZELER TOPLUMLARIN HAFIZASIDIR.  

BİZ EĞER İSTANBUL’U KORUMAK İSTİYORSAK, 

İSTANBUL’UN HAFIZASINA SAHİP ÇIKMALIYIZ. 



31Kiptaş’la

Jean Botter’in yaşadığı İstiklal 
Caddesi’ndeki o müthiş Botter 
Apartmanı sahip çıkmanın 
güzel bir örneğidir. İşte ben de 
hayallerimi gerçekleştirip bu 
tarihi köşkü Oyuncak Müzesi’ne 
dönüştürdüm.

İçeride dünyanın her yerinden 
özenle topladığınız yüzlerce 
oyuncak var, peki oyuncak 
dünyasında mimarinin yeri var 
mı veya ne kadar?
Olmaz mı? Mesela ne yazık 
ki bizim geleneğimizde, oyun 
kültürümüzde olmayan “doll 
house” dediğimiz bebek 
evleri tamamıyla mimariyle 
ilişkilidir. Öncesinde de var 
ama Victoria döneminde daha 
çok üretiliyor bebek evleri... 
O dönemlerin saatçi dükkânı, 
kasap, parfümeri, şapkacı 
gibi iş alanlarını da tüm iç 
detaylarıyla gösteren evler 
bunlar… Duvar kâğıtlarından 
mobilyalarına kadar… Bakın bir 

de şu vardır. Çocuk aşılardan 
sonra ortaya çıkmıştır.  Aşılar 
bulunmadan önce yaşayıp 
yaşamayacağı belli olmayan 
canlılardı, o gözle bakılıyordu 
çocuklara… Çünkü neredeyse 
her 5 çocuktan 3’ü ölüyordu. Ne 
zamanki 1800’lerin ilk yarısında 
bilim, akıl, aşıları buldu, 
çocuklar hayatta kalmaya 
başladı, gözler çocuklara 
çevrildi. 1850’lerden sonra biz 
oyuncakların ortaya çıktığını 
görüyoruz. Sonra çocukların 
zekâ gelişimlerine yönelik 
oyuncaklar üretildi. Bunların 
ilki mimari oyuncaklardır. 
Nedir o? Taş bloklardan parça 
parça kutular hazırlanıyor. 
İçinde bir evin çatısı, kapısı, 
penceresinin olduğu mimari 
oyuncaklar taşla başlıyor, 
sonra tahtaya dönüşüyor. Yani 
oyuncak tarihinde çocukların 
önüne koyulan, ilk zekâ 
geliştirici oyuncaklar mimari 
oyuncaklardır. Bugünkü lego 

dediğimiz oyuncaklar bu 
oyuncak kültürünün devamıdır.

İçeride şehirlerin simgelerinden 
esinlenerek yapılmış 
oyuncaklar da gördük…
Oyuncak trenler bölümünde 
garlar vardır mesela. Bugün 
Stuttgart’a gittiğinizde 
Stuttgart’taki o büyük gar 
müthiş bir mimari yapıdadır 
ve aynısının oyuncağı var. 
Londra’ya gittiğinizde Tower 
Bridge, aynısının oyuncağı var, 
New York kentinin oyuncağı var. 
Nasıl mı? Bir araba vapuru var, 
bir uçta Manhattan bir uçta 
Özgürlük Heykeli, araba vapuru 
ikisi arasında gidip geliyor. Biz 
neden İstanbul’un bir oyuncağını 
yapmadık böyle? Bir yakada 
Sultanahmet, Ayasofya, diğer 
yakada Kız Kulesi, arada bir 
vapur gidip geliyor… Teneke, 
kurmalı bir oyuncak… Yalnız 
maketten, hediyelik eşyadan 
söz etmiyorum, çocuğun 
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önüne konulan oyuncaktan 
söz ediyorum. Çünkü bizim 
kültürümüzde oyuncak oyalayan 
bir şey, onların kültüründe ise 
oyuncak çocukların hayallerini 
çoğaltan güçlendiren bir obje 
olarak görülmüş. 

Sunay Bey, eserlerinde 
yaşadığı şehrin mimarisinden 
etkilenen, esinlenen düşünce 
insanlarının başında 
edebiyatçılar geliyor değil mi?
Hemen bir örnek vereyim. 
Kadıköy’de Uzun Hafız Sokağı 
vardır. Uzun Hafız Sokağı 

Yeldeğirmeni’nden aşağı doğru 
inen o kadar güzel bir sokaktır 
ki. Ben Kadıköy’e indiğimde 
otomobili Yeldeğirmeni’nde 
bırakırdım, sırf o sokaktan 
aşağı doğru yürümek için... 
O sokaktaki evlerin arasından 
yürümek beni beslerdi, zaten 
oradan bir şiir çıkardım. Bir gün 
sokağın bir yerinden bir baktım, 
Kadıköy İskelesi’ne vapur 
geliyor. Ama öyle bir yerinde 
duruyorum ki sokağın denizi 
gören ağzı sahne gibi; vapurun 
burnu sokağın bir penceresine, 
küpeştesi de sokağın öbür 

tarafındaki penceresinde 
duruyor. Orayı tespit ettim. 
Sonra sokağa her gelişimde 
orada durup vapuru 
bekliyordum. Bir şiirimde 
bunu yazdım mesela… 
Başka bir şiirimde de şöyle 
geçer: Çocuğunu asma 
köprüde sallayan / Bir 
annedir İstanbul / Ki onun 
/ İçi süt dolu / Biberonudur 
Kız Kulesi / Soğusun diye 
suya tutulan… Çünkü asma 
köprü beşik gibi gelmişti 
bana, Kız Kulesi de mimari 
duruşuyla, rengiyle sanki 
denize tutulan biberon... 
Yani tabii ki şehir şairi, 
edebiyatçıyı besler, özellikle 
ben imgeleri oradan 
çıkarırım… Mesela Kuleli 
Askeri Lisesi… Hani gazete 
kâğıtlarından şapkalar 
yapardık, benim için Kuleli 
Askeri Lisesi başlarında 
gazete kâğıtlardan 
yaptıkları şapkalarla 
Boğaz’ın kıyısında balık 
tutmaya inen iki kardeştir. 
Mimarinin metafora, şiire 
dönüşmesi sık yaşadığım 
bir durumdur benim.

Sohbetimizde daha çok 
İstanbul nostaljisi yaptık, 
son cümleleriniz nasıl bir 
İstanbul hayal ettiğinizle, 
geleceğiyle ilgili olsun ne 
dersiniz?
Hayalimdeki İstanbul 
kadınların 24 saat özgürce 
dolaşabildiği, çocukların 
güven içinde yaşadığı bir 
İstanbul’dur. Kadınların 
korku içinde yaşadığı, 
çocukları korku içinde 
büyüttüğümüz bir kentte 
Kız Kulesi, soğuk bir mezar 
taşından başka bir şey 
olarak görünmez gözüme!
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Zaha Hadid 
ve Geleceğe 
Götüren Yapıları
Bir mimar dostuna göre o bir “süper star”dı. Başka bir 
mimar “fikirlerin şairi” demişti. Bir diğeri “Evrende imkânsız 
ve hayal edilemez gibi görünen fantezinin ne olduğu 
konusundaki anlayışımızı tamamen değiştirdi” dedi. Londra, 
Roma, Berlin, Barselona, Abu Dabi, Pekin, Glasgow, Bakü, 
Zaragoza ve daha dünyanın pek çok şehrine eserleriyle imza 
atan Zaha Hadid kalıpları yıkan mimar olarak tarihe geçti.
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Zaha Hadid’in yolculuğu, 
1950 yılında varlıklı 
bir ailenin kızı olarak 
Bağdat’ta başlamıştı. 

Ortaokul ve liseyi Bağdat’ta 
okudu, Beyrut’ta Amerikan 
Üniversitesi’nde Matematik 
Bölümü’nü bitirdi, daha sonra 
dünyanın en iyi mimarlık 
okullarından Architectural 
Association’da okumak üzere 
Londra’ya gitti. 1977’deki 
mezuniyetinin ardından 
üniversitedeki hocalarının da yer 
aldığı ünlü bir mimarlık ofisine 
girerek üç yıl çalıştı, 1980’de 
Zaha Hadid Architects ismiyle 
Londra merkezli ofisini kurdu.

Eğrilerin, dalgaların, kavislerin 
kraliçesi olarak nitelenen Hadid, 
mimari tavrını ilk kez 1988 
yılında Amerika’daki Modern 
Sanat Müzesi’nde düzenlenen 
“Dekonstrüktivist Mimarlık” 
sergisinde ortaya koymuştu. 
Tıpkı post modern mimari 
akım dekonstrüktivizmin 
“gerçeklerden uzak” ifadeleriyle 
eleştirilmesi gibi, onun da 

çizimleri gerçek dışı ve inşa 
edilemez bulunuyordu.

İlk projesi, inşasına 1989 yılında 
başlanıp 1993’te tamamlanan 
Almanya’daki Vitra İtfaiye 
İstasyonu oldu. İleriki yıllarda 
tüm yapıları içinde en çok bu 
yapıya bağlılık duyduğunu 
söyleyecek, nedenini de 
şöyle açıklayacaktı: “Çünkü 
Vitra Genel Kurul Başkanı 
Rolf Fehlbaum, hiç popüler 
olmadığım ve hiçbir referans 
veremediğim ilk yıllarımda, 
sadece bana inanarak bu 
binayı yaptırdı.” O yıllar, çok 
fazla proje ürettiği, çizimler 
yaptığı, fakat projeyi kabul 
ettirmede sıkıntılar yaşadığı 
döneme karşılık geliyordu. 
Sonraları, karşısına çıkarılan 
zorlukları mimari tarzından 
ziyade Arap ve kadın oluşuna 
bağladı. Özünde romantik bir 
kişiliği olmasına karşılık son 
derece iradeli ve cesaretliydi de. 
Hiçbir zaman vazgeçmemek en 
bilinen özelliğiydi ve tüm bunlar, 
onun engelleri aşarak başarıya 

ulaşmasını sağlayacak en 
sağlam basamaklar oldu.

İlk kez bir kadına verilen 
Pritzker Ödülü
1999 yılında açılan bir yarışmayı 
kazanarak, Avusturya’nın 
İnnsbrück kenti yakınlarında 
Bergisel Kayak Merkezi’nin 
pistini ve binasını inşa etti. 
2002’de açılan yapı bölgenin 
simgesi haline gelmekte 
gecikmedi. Hadid, 1999 
yılında başka bir yarışmaya 
daha katılmıştı. Amerika’nın 
Ohaio eyaletinin Cincinnati 
kentinde eski modern sanat 
müzesinin yerine yenisinin 
inşa edilmesi isteniyordu.  
Hadid yarışmada ilk üçe kaldı. 
Yetkililer o üç kişiden birer 
kitapçık hazırlamalarını ve 
içinde çizimler, tasarımlar değil 
projelerini kavramsal olarak 
anlattıkları metinler olmasını 
talep ettiler. Proje yerinin kentte 
işlek bir caddenin köşesinde, 
özellikle yaya yoğunluğunun 
bulunduğu alanda olmasını 
temel alarak geliştirmişti 

Wangjing Soho 
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Hadid projesini. Mimarideki 
Kentsel Halı modelini yapıya 
uygulamış, eski mekânın aksine 
kenti yapının içine çekerken 
yapıyı da akıp giden yaşamla 
bütünleştirmişti. Ayrıca, eğri bir 
beton düzlemden yükselttiği 
farklı uzunluk, yükseklik ve 
kesitteki kütleleri müzenin 
kitlelerini tanımlayan birer 
galeri olarak düşünmüştü. 
Buradaki mesaj ise çağdaş 
sanatın farklı yaklaşımlarla 
farklı formlarda gerçekleşen 
bir sanat olduğu, bir modern 
sanat müzesinin de buna 
paralel olarak birbirinden 
farklı galerilere sahip olması 
gerektiğiydi. 

Nihayetinde Zaha Hadid, 
Amerika’da bir müze 
tasarlayacak ilk kadın olarak 
yarışmayı kazanmakla 
kalmadı, Rosenthal Çağdaş 
Sanat Merkezi 2003 yılında 
tamamlandığında ona büyük bir 
de ödül getirdi.

Zaha Hadid’in kariyerinde fark 
edildiği, çıkış yaptığı, parladığı 
dönüm noktalarından söz edilir. 
1979’dan beri her sene verilen 
mimarlık ödülü Pritzker’i alması, 
daha da önemlisi o güne dek 
bu ödülü alan ilk kadın olması 
kariyerinde bir dönüm noktası 
olmuştu.

Doğadaki formlardan 
ilham alıyordu
Daha önce de belirttiğimiz gibi 
gerçek dışı ve inşa edilemez 
bulunan çizimleri ete kemiğe 
büründüğünde, yani kabul 
görüp inşa edildiğinde bir sanat 
eseri olarak değer görüyordu. 
Onu genç mimarlar için ilham 
kaynağı yapan durumlardan 
en önemlisi belki de buydu. 

Kimsenin cesaret edemediği 
tasarımları yapıyor, eleştirilere 
göğüs geriyor, uygulamaya 
geçiyor ve sonrasında iltifatları 
kabul ediyordu. Peki, neden 
herkes gibi dik açılı binalar 
yapmıyordu da betonları 
dalgalandırarak adeta bir 
nehir gibi akan görüntüler 
oluşturuyordu? Bir röportajda 
ilham kaynağının ne olduğu 
sorulduğunda verdiği cevap, 
sorunun da cevabıydı: “Doğa 
bana her zaman en büyük ilham 

kaynağı olmuştur. Doğadaki 
düzene baktığınız zaman, çok 
şey size öncülük edebiliyor. 
Estetik, incelik ve ayrıntı 
burada saklı. İnsanlar hep bana 
soruyor ‘Neden eserlerinde 
düz çizgiler ve 90 derece açılar 
yok’ diye. Doğayı düşünürseniz, 
sıradanlık ve 90 derecelik hatlar 
göremezsiniz. Ama insanlar 
doğaya yakın olduklarında hep 
huzur duyar. Bizim de mimaride 
bunu yaratmamız gerektiğini 
düşünürüm.”

Haydar Aliyev Kültür Merkezi

Antwerp
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“İstanbul, coğrafi 
desenleri eşsiz bir şehir...”
Babasıyla gittiği İspanya’da 
Cordoba şehrinde gördüğü 
Kurtuba Camii çocukluğunda 
onu büyüleyen yapı olmuştu. 
Mesleğinde ortamdan aldığı 
enerjinin tasarım yaparken 
kendisini etkilediğini bunun 
da şehirden şehire değiştiğini 
söylüyordu. İstanbul’u ise 
coğrafi desenleriyle eşi olmayan 
bir kent olarak niteliyor, denizin 
birbirine değişik yapılarla 
bağlanmasının şehri eşsiz 
kıldığını düşünüyordu.
Projeleri dünyanın dört bir 
yanında uygulanan, köklü 
üniversitelerde mimarlık 
dersleri veren Zaha Hadid, 65 

Ünlü 5 yapıtı
 » Çin-Pekin’de iş ve yaşam alanlarının bir arada bulunduğu Wangjing Soho
 » Avustralya Melbourne’de ofis, konut, otel hizmeti veren 600 Collins Street
 » İngiltere-Londra’da Olimpiyat Parkı’ndaki su sporları merkezi Aquatics Centre
 » İtalya’da Kronplatz Dağı’ndaki dağ müzesi Messner Mountain Museum
 » Azerbaycan Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi

İnşa edilemeyen 5 projesi
 » Galler’de inşa edilmek üzere 1994-95’te tasarladığı Cardiff Bay Opera House 
 » Hong Kong için 1982-83 yıllarında tasarladığı Peak Club
 » Hamburg için 1989’da tasarladığı Hafenstrasse 
 » Londra Trafalgar Meydanı için 1985’te tasarladığı Grand Buildings
 » Berlin Victoria City için 1988 yılında tasarladığı Masterplanı 

yaşında ve 40 yıllık ünlü bir 
mimardı. 2016’nın 31 Mart’ında, 
tatil sırasında, ani bir kalp 
kriziyle hayatını kaybetti. 
Onu tanıyanlar, çalışmalarını 
ve kişiliğini bilenler büyük 
bir şaşkınlık ve üzüntü içine 
girmişti. “Mimarlık benim 
için her şey” diyen sanatçı 

hiç evlenmemişti ve yalnız 
yaşıyordu. Beş kişiyle başladığı 
ofisini 400 çalışanı olan büyük 
bir kuruma dönüştürmüş, 
dünyanın en güçlü 100 kadını 
arasında gösterilmişti. 
Servetinin büyük bir bölümünü 
hayır kurumlarına bağışladı. 
Ölümünün ardından doğum 
yeri olan Irak’ta adına pul 
basıldı, hayat hikâyesini anlatan 
Amerika yapımlı bir belgesel 
çekildi, kariyerini gözler önüne 
seren sergiler düzenlendi. 
Ardında, farklı toplumları 
aynı imzada buluşturan 
onlarca mimari eser, henüz 
gerçekleşmemiş ama bir gün 
başka yerlerde uygulanması 
muhtemel projeler bıraktı.

Aquatics Centre

Dongdaemun Design Plaza
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Geri Dönüşümle
Sürdürülebilir 
Bir Dünya
“Gezegenimiz için en büyük tehdit, onu bir başkasının 
kurtaracağı inancıdır” diyen Robert Swan’in haklı 
olduğu konusunda şüphe yok. İklim değişikliği üzerine 
çalışmalar yapan 2041 Vakfı kurucusunun sözünü biz 
de şöyle açalım: Bireysel hayatlarımızda her birimizin 
dünyanın geleceği için yapabileceği şeyler var. 

Yaşadığımız gezegeni 
gelecek nesillere 
olması gerektiği 
gibi aktarmak, yani 

dünyanın sürdürülebilirliğini 
korumak için en önemli 
sacayaklarından biri geri 
dönüşüm. Geri dönüşüm, 
atık eşyaların farklı fiziksel 
veya kimyasal işlemlere tabi 
tutularak ikinci bir hammaddeye 
dönüştürülmesine, başka bir 
ifadeyle yeniden kullanıma 
sokulmasına deniyor. 

Atık dendiğinde akıllara artık 
kullanım süresi dolmuş karton, 
cam, metal, plastik bazlı her 
türlü madde gelebilir. Geri 
dönüşümün önemi ise çok açık…

 » Atıkların doğal kaynaklara 
karışarak suda, havada 
kirlilik yaratmasını engeller.

 » Doğal kaynakların 
azalmasını engeller.

 » Çöp miktarlarının 
çoğalmasını engeller.

 » Kaynak israfını engeller.

Bu nedenler sürdürülebilir bir 
dünyaya katkılar sunarken ülke 
ekonomisine de büyük ölçekte 
faydalar sağlar. Örneğin 1 ton cam 
atıktan 100 litre petrol tasarrufu 
sağlandığını biliyor muydunuz? Bu 
bilgi, cam atığımızı geri dönüşüme 
verdiğimizde kelebek etkisine 
neden olduğumuzun resmidir. 
Yazının başından beri sözünü 
ettiğimiz o küçük önlemlerin kimi 
geri dönüşe direkt kimiyse dolaylı 
yollardan katkı sağlar. Birkaç 
tanesini sıralayım.
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Ayrıştırmaya 
evlerden başlanmalı
Geri dönüştürülmesi mümkün 
olan kâğıt, cam ve plastik 
atıklarımızı aynı çöpte toplama 
alışkanlığını bırakmak bu 
konuda atılabilecek en büyük 
adımlardan biridir. Saydığımız 
üç malzeme için evimizin 
bir köşesinde ayrı kutular 
oluşturulabilir, biraz biriktiğinde 
belediye ile irtibata geçerek 
alınmalarını talep edebilirsiniz. 
Eğer evde biriktirmeyi tercih 
etmezseniz çöpünüzü dökerken 
ilgili malzemeyi de sokaklardaki 
geri dönüşüm kumbaralarına 
atabilirsiniz. Sokağınızda geri 
dönüş kumbarası yoksa bağlı 
bulunduğunuz belediyeden 
talep edebilirsiniz.

Atık yağlar lavaboya 
dökülmemeli
İçme suyunu kirletme, denize 
eriştiğinde canlı yaşamını riske 
atma gibi önemli nedenler atık 
yağı lavaboya dökmemek için 
yeterli nedenlerdir, kanalizasyon 
sistemini bozabileceğinden 
istenmeyen sorunlarla 
karşılaşma ihtimali de cabası. 
Birkaç damla yağdan ne 
olacak diye düşünmeyin...1 
litre atık yağ 1 milyon litre 
temiz suyu kirletiyor ve 
ülkemizde her yıl 350 bin ton 
atık yağ doğaya bırakılıyor. 
Bu konuda ne yapılabileceği 
konusuna gelince… Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilen, atık yağları 
bizyodizele dönüştürmek üzere 
toplayan kuruluşları arayarak 
biriktirdiğiniz atık yağı teslim 
almalarını isteyebilirsiniz. Yetkili 
kuruluşların iletişim bilgilerine 
Bakanlık sitesi üzerinden 
ulaşmanız mümkün.
 
Atık piller, toplama 
birimlerine ulaştırılmalı
Toprak katmanlarında 
onlarca yıl kaybolmayan ve 
içerdiği elementlerle toprağı 
yavaş yavaş zehirleyen atık 
piller, çiçeklerin ve ağaçların 
büyüyememesinden tarımdaki 
verimin düşmesine kadar 
olumsuz etkiler yaratır. Kimi 
böcek türleri zehirli maddeler 
içeren bu topraklarda neslinin 
tükenmesiyle karşı karşıya kalır. 
Suya karışan pilleri bazı canlılar 
yiyecek sanarak yemekte ve 
hayatını kaybedebilmektedir.

Ekolojik dengeyi bu denli bozan 
atık pilleri toplama yetkisi, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinasyonu ile Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği’ne verilmiştir. Derneğin 
web sitesinden size en yakın pil 
toplama noktasının adresine 
erişebilirsiniz. Bununla birlikte 
pil satan yerlerin atık pil 
toplama kutusu bulundurma 
zorunlulukları olduğu da 
aklınızda olsun.

Çevre dostu 
alışverişe yönelmeli
Geri dönüşüme yapılacak dolaylı 
katkıların başında alışveriş 
alışkanlıklarını gözden geçirmek 
geliyor. Yemek siparişlerinde 
tek kullanımlık plastik çatal-
bıçak-bardak talebinde 
bulunmamak artık hepimizin 
özenle uyguladığı bir davranış 
modeli. Market alışverişlerinde 
de mümkün olduğunca doğal 
malzemelerle yapılmış ürünleri 
tercih etmek ikinci bir adım 
olabilir. Markette eşyalarınızı 
taşımak için naylon poşet 
satın almak yerine, sürekli 
kullanacağınız birkaç kumaş 
torba edinebilir, markete 
giderken torbaları yanınızda 
götürebilirsiniz. Bunların 
hepsi birer kelebek etkisine 
dönüşebilecek uygulaması çok 
kolay olan minik eylemler.

İleri dönüşümün püf noktaları 
öğrenilmeli
Geri dönüşüme dolaylı katkının 
bir yolu da eşyayı atmak yerine 
yaratıcılık kullanarak bambaşka 
bir ürüne dönüştürmektir. Buna 
“upcycle” yani “ileri dönüşüm” 
deniyor. Kâğıt atıklardan süsler, 
atık cam şişelerden sarkıt 
lambalar, araba lastiklerinden 
çiçek saksıları yapmak birer 
ileri dönüşüm örneğidir ve bu 
gibi üretimler geri dönüşümde 
harcanacak enerjinin önüne 
geçer.
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Kabul Gören, 
Eleştirilen Yönleriyle
Sokak Sanatı
Aşina olduğumuz sanat mekânlarında değil, çok daha aşina olduğumuz caddelerde, 
sokaklarda, meydanlarda sergilenen, renklendiren, eğlendiren, eleştiren, düşündüren, 
çerçevesi çizilemeyen, sanatı sanat için de sanatı toplum için de üreten, herkesle 
buluşabilen, ücret talep etmeyen bir sanat türü… Tartışılan, anlaşılmaya çalışılan, kabul 
gören, reddedilen, pes etmeyen, büyüyen, gelişen bambaşka bir sanat…

Melbourne, Avustralya
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Geçmişi çok daha 
eskilere gitse de 
sanat kapsamında 
değerlendirilmeye 

başlanması, pop art akımından 
fazlaca etkilendiği 1980’leri 
bulan grafiti, sokak sanatı 
denince akıllara ilk düşen tür 
oluyor. Binaların duvarlarına, 
sokak merdivenlerine, kamusal 
objelerin üzerine özellikle sprey 
boyalarla yapılan resim ve 
yazı grafitileri, ilk başlarda 
politik tavırları, savaşları, 
baskıları eleştirmenin hatta 
isyan etmenin bir aracı olarak 
kullanılıyordu. O dönemler Berlin 
Duvarı bu tavrın en belirgin 
örneklerinin görülebileceği 
eşsiz bir sergi alanıydı. Yıllarca 
yasa dışı görülen grafiti, 
zamanla sanatsal bir ifade 
biçimine dönüştü, kamusal 
alanlara yaptığı dokunuşlar 
yıkma yoluyla yaratma olarak 
kabul edildi ve çağdaş sanat 
kapsamında değerlendirilmeye 
başlandı. 

Sprey boyanın yanı sıra 
poster, baskı, çıkartma gibi 
malzemelerin, ses yerleştirme 
gibi tekniklerin de kullanıldığı 
bu görsel sanat yine de 
eleştirilerden kurtulabilmiş 
değil. Sabah uyandığında her 
gün geçtiği sokakta rengârenk 
ve devasa bir tabloyla 
karşılaşan insanlardan bazıları 
bunun hayata renk katan 
sanatsal bir eylem olduğunu 
düşünürken, bazıları vandalizm 
olarak nitelendiriyor. Burada her 
uygulamanın sanat olarak ifade 
edilip edilemeyeceği sorunsalı 
da devreye giriyor ki bu soru 
ancak görseldeki yaratıcılığın 
sınırları irdelenerek cevap 
bulabiliyor. 

Dar bir çevrede dönen 
bu tartışmayı bir kenara 
bırakarak, artık dünyanın 
en işlek caddelerinde, en 
ünlü sokaklarında karşımıza 
çıkan duvar resimlerine 
mural dendiğini ifade edelim. 

Sanatçısı belli olan veya 
anonim kalmayı tercih eden, 
bazen birkaç sanatçının 
bir araya gelerek yaptığı 
mural örnekleriyle, gri kaplı 
sokaklar canlı, dinamik 
ve mutlu bir enerjiye 
geçiş yapıyor. Çoğu yerel 
yönetim sokak sanatçıları 
ile işbirliğine giriyor ve semt 
sakinlerinin de onayını alarak 
sokakların mural hikâyeleriyle 
kaplanmasını özellikle talep 
ediyor. Fakat tam da burada 
başka bir tartışma daha gün 
ışığına çıkıyor. Muhalif olup 
mesaj kaygısı güden, her 
türlü kısıtlama ve baskının 
dışında üretim yapan sokak 
sanatçılarının, özgürlüğünden 
feragat edip ticari kaygıyla 
hareket etmesi sanatın 
içeriğine zarar mı veriyor?  

Bu haliyle sokak sanatı bir 
tartışmanın bitip diğerinin 
başladığı, mayınlı bir tarlaya 
benziyor.

Zagreb, Hırvatistan
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Duvar resimlerinin en popüler 
sanatçısı: Banksy
Banksy, duvar resimlerinin 
en ünlü sanatçısı ama aynı 
zamanda az önce sorulan 
soruyu boşa çıkaran da bir 
sanatçı. Onun büyük bir 
yaratıcılıkla mesaj yüklediği 
eserleri İngiltere’den Amerika’ya 
sokak duvarlarını süslediği 
gibi, ticari bir meta olarak 
da ilgi görüyor ve yüksek 
rakamlara müzayedelerde alıcı 
buluyor. Kimliğini açıklamayı 
reddeden, tüm dünyada kim 
olduğu üzerine tahminler 
yürütülen Banksy, duvarlara 
yaptığı resimler aracılığı 
ile çevreyi, hayvan ve insan 
haklarını savunmaya, savaş 
ve kapitalizm karşıtı mesajlar 
vermeye devam ediyor. İsrail’in 
intihar bombacılarına karşı 
güvenlik gerekçesiyle Batı 
Şeria’da inşa ettiği 680 km’lik 
güvenlik duvarının üstüne, 
İsrail tarafından görünecek 
biçimde yaptığı eserlerle 
İsrail’in tutumunu eleştiren de 

ondan başkası değil... Time 
dergisi 2010 yılında Banksy’yi 
içinde Steve Jobs, Lady Gaga 
gibi isimlerin olduğu listede, 
dünyanın en etkili 100 ismi 
arasında gösterdi. Kırmızı 
Balonlu Kız(Londra), Köle 
İşçi(Londra), Şemsiyeli Kız(New 
Orleans), Çıplak Adam(Londra), 
Hükümet Casusları (Londra), 
Kız ve Asker(Beytüllahim) 
dünyaca bilinen eserlerinden 
birkaçı.

Sokak sanatının binbir çeşidi
Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz 
grafiti ve mural, sokak sanatının 
sadece bir parçasıydı. Yoksa 
bu alan, sanatın çok farklı 
disiplinlerinin yer aldığı ve 
çeşitleri her geçen gün çoğalan 
bir alan. Sokak müzisyenleri 
aracılığıyla yapılan müzik… 
Poi, yani minik toplara bağlı 
iplerle yapılan dans… Lock 
on, yani sokaklarda kamusal 
mobilyalara eklemlenen heykel, 
araç ve objelerle yapılan 
enstalasyonlar… Yarn bombing, 

yani sokaklardaki kamusal 
mobilyaların iplerle kaplanması… 
İllüzyon sanatları… Pandomim… 
Performans sanatı olarak canlı 
heykel ve daha birçoğu. Bu 
saydıklarımızdan yarn bombing’i 
biraz daha açalım… 

İsmi dilimize ip ya da örgü 
bombardımanı olarak çevriliyor. 
Kent mobilyalarına, ağaçlara, 
köprülere tığ işi örgülerin 
giydirilmesiyle yapılan bir sokak 
sanatı bu. İpler aracılığı ile 
sokakların renkli bir görüntü 
kazandığı yarn bombing’in 
evveliyatı daha eskilere gitse de 
2009 yılında İngiltere’de kurulan 
Knit the City isimli toplulukla 
daha fazla görünür ve dikkat 
çeker olmuş. Topluluğun planlayıp 
uyguladığı projeler çoğunlukla 
toplumsal olayları protesto 
etmek amacını güdüyor ve bazı 
ülkelerde yasaklar kapsamına 
giriyor. Knit the City, iplik 
bombardımanı tanımından daha 
çok “iplik fırtınası”nı kullanmayı 
tercih ediyor. Bombardıman 

Songkhla, Tayland
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kelimesi savaşlarda kullanılan 
bir sözcük olduğu ve yapılanın 
barışçıl bir etkinlik olduğu 
düşünülünce iplik fırtınası 
çok daha makul ve uygun 
görünüyor. Tüm bunların dışında 
sokakların örgüyle kaplanmasını 
kadınsı bir eylem biçimi olarak 
tanımlayanlar da bulunmakta. 
Grafitinin sokakları erkeksi bir 
kimliğe bürüdüğünü düşünen 
kimileri için yarn bombing, 
sokağa değen kadın eli 

demek. Sokak sanatının bu 
türünü çevresel nedenlerle 
eleştirenler de işin başka 
bir boyutuna dikkat çekiyor. 
Eleştirilerden biri, örgü 
giydirmenin ağaçlarda öz 
su üretimini kısıtlayabileceği 
bu nedenle uzun süre 
tutulmaması gerektiği, diğeri 
de eğer aktivite sonrası 
iplikler toplanmazsa sentetik 
malzemelerin çevreye zarar 
vereceği yönünde. 

Görünen o ki sokak 
sanatçılarının mekân 
konusunda sonsuz 
alternatifleri var belki ama 
baş etmeleri gereken engel 
ve sorular da oldukça fazla. 
Ne mutlu ki kullandıkları 
mekânların tek bir çatısı 
var, o da gökyüzü… Ve aynı 
gökyüzüne bakanlar için 
tüm sorunları giderecek 
cevaplar bulmak fazlasıyla 
mümkün.

Yarn Bombing
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Salon Bitkileriyle
Evler, Ofisler Yeşillensin

Yeşilsiz bir dünya düşünmek imkânsız… İçinde yeşile yer verilen 
ev ve ofislerin de bulundukları alana yüksek bir enerji yaymaması imkânsız. 
Siz de birbirinden güzel salon bitkilerinin hem dekor gücünden yararlanabilir 
hem de gündelik yaşamınıza yeşilin ferahlığını katabilirsiniz.

Yaşam alanlarımızın 
bir köşesinde duran 
halleriyle canlılık 
enerjisi veren çeşit çeşit 

salon bitkisinden ebatlı veya 
büyük yapraklı olanlar genellikle 
salonlar ve ofis ortamları için 
tercih ediliyor. Birçoğunun 
belli bakım rutinleri olsa da 
bunlar gözünüzü korkutmasın, 
hatta size doğanın bir 
parçasıyla ilgilenme fırsatı 
vererek üzerinizde terapi etkisi 
yaratacağını düşünebilirsiniz. Bu 
bakım rutinleri içinde sulamak, 
toprağının yeterli olduğundan 
emin olmak ve dönemsel olarak 
yenilemek, büyüyüp geliştikçe 
saksısını yenilemek, gerektiğinde 
budamak, yaz-kış değişebildiği 
için mutlu olacağı ışık ve ısı 
alanını gözetmekten geçiyor. 
Ev ya da ofis dekorasyonlarına 
eşsiz katkılar sunan salon 
çiçeklerinden bazılarını sizin için 
bir araya getirdik.

Areka Palmiyesi 
En popüler salon çiçeklerinden 
olan areka palmiyesi özellikle 
ofis ortamlarında en çok 
kullanılan bitkidir. Palmiye 
ağacını andıran yapraklarıyla 
ünlü bu bitki aydınlık ortam ister 
ama güneş ışığına direkt maruz 
kalmayı sevmez. Dallarının 
simetrik biçimde büyüyebilmesi 

için, güneş ışığından eşit 
derecede yararlandırmak üzere 
saksısı haftada bir 180 derece 
çevrilmelidir.

Yuka Çiçeği
Ülkemizde avize bitkisi, hançer 
bitkisi gibi isimlerle anılan yuka 
çiçeğinin ana vatanı Amerika’dır. 
Susuzluğa ve sıcaklığa dayanıklı 
olan bitkinin yaprakları 
doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakılmamalıdır. İçme suyu 
ile sulama yapılmalı, aşırı su 
vermekten kaçınılmalı, saksı 
altlığında su birikmesine izin 
verilmemelidir.

Para Ağacı
Orta ve Güney Amerika’nın 
tropikal bitkisi pachira aquatica, 
para ağacı adıyla satılmaktadır. 
Feng shui felsefesine göre, 
kendisine dekorasyon içinde 
gerektiği gibi yer verilmiş 
bir para ağacı, o ev veya 
ofise pozitif enerji yayacak, 
şans ve refah getirecektir. 
Bitkinin tepesindeki beş loblu 
yaprağın mutluluğu yakalayan 
yeşil bir el olduğuna, örgülü 
gövdenin ise parayı sakladığına 
inanılmaktadır.

Ficus Bonsai
Kökeni Çin’e dayanan ve 
Japonya’da geliştirilen Bonsai, 

budanarak, bodurlaştırılarak 
ve uzun süreli emekler verilerek 
saksıda yetiştirilen ağaçlara 
deniyor, bu yüzden de diğer 
salon çiçeklerine oranla daha 
pahalı. Bakımı da biraz incelik 
gerektiriyor. Bonsailerin toprağı 
kurumadan sulanmamalı, ayda 
bir kez sulama suyuna sıvı gübre 
eklemeli, formunu koruması için 
düzenli olarak budanmalıdır.

Ficus Benjamin
Benjamin en çok bilinen saksı 
çiçeklerinden biridir. Birbiri 
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üstüne açan minik küçük yapraklarıyla 
ev ve ofis dekorasyonlarına zarif bir 
hava katar. Aşırı sıcak ve soğuklardan 
korunduğu sürece bakımı son derece 
kolay bir bitkidir. Bitkilerde ficus 
çeşitlerinin havayı temizleme özelliği 
olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış 
bulunmaktadır.

Deve Tabanı
Aslında bir sarmaşık türü olan deve 
tabanının boy atma özelliği vardır. 
Uzadıkça ayakta durmakta güçlük 
çekeceği için toprağına yosun sopası 
yerleştirilmeli ve buna tutunması 
sağlanmalıdır. Büyüme süreci 
dikkatlice gözlenmeli, gerektiğinde 
saksı ve toprak değişimi yapılmalıdır. 
Eğer deve tabanı bitkisinin yaprakları 
siyaha yaklaşan bir ton almışsa 
bitkinin gereğinden fazla suya, soluk 
yeşil bir renkteyse aşırı güneş ışığına 
maruz kaldığı düşünülebilir.

Keman Yapraklı Kauçuk
Nostaljik bir havası bulunan kauçuk 
çiçeğini hepimiz biliriz, adında kauçuk 
geçen bu bitki ise daha farklı bir bitki. 
Keman yapraklı kauçuğun, bilimsel 
adıyla ficus iyrata bitkisinin ana 
vatanı Afrika’dır. Damarlı ve geniş 
yaprakları keman gövdesine benzediği 
için bu ismi alan, 45 cm’ye kadar 
genişleyebilen bitki, 12 m’ye kadar da 
boy verebilmektedir. Boyunun kontrolü 
ise budama yöntemiyle sağlanır.

Paşa Kılıcı
Annelerimizin evlerde sevgiyle 
büyüttüğü paşa kılıcı da nostaljik 
ama hala rağbet gören bir salon 
çiçeğidir. Hızlı büyümeyen, en fazla 
1.5 m’ye kadar boy veren paşa kılıcının 
farklı renk ve ebatta olan çeşitleri de 
bulunmaktadır.

Örneğin sansevieria moonshine 
onlardan biridir ve nadir bulunan bu 
türün yaprakları havayı temizleme 
özelliğine sahiptir.
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Ünlü Tropikal 
Adalar ve 
Maldivler’e 
Seyahat
Okyanus sularında kulaç atmanın çekiciliği 
kıtadan kopulduğunda tüm sorunların da arkada 
bırakılacağı zannıyla birleşince, rüya tatilin 
karşılığı da uzak adalara seyahatle eş tutuluyor. 
Kimileri için o rüya gerçekleşiyor ve sıra nereye 
gidileceği sorusuna geldiğinde, cevapların büyük 
bir kısmı Maldivler’de buluşuyor. Bu popülerliği ile 
Maldivler, ünlü tropikal adalar sıralamasında en 
öne geçiyor ve ayrı bir telaffuzu hak ediyor.
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Elbette verilen bu 
önceliğin nedenleri 
var! Her şeyden önce 
tropik adalar topluluğu 

Maldivler’de, hava sıcaklıkları 
yıl boyu hemen hemen aynı 
derecede seyrediyor. Okyanus 
suyunun sıcaklığı da yıl boyunca 
25 derece civarında… Sonra… 
12. yüzyılda Müslüman olmayı 
seçen Maldiv halkı, özel yaşam 
konusuna oldukça duyarlı. 
Suya çakılı kazıklar üstüne yan 
yana inşa edilmiş ve her türlü 
konforu barındıran villalar, 
odadan okyanusa doğru adım 
atıldığında yan taraftaki 
misafirlerle karşılaşmayı 
engelleyecek biçimde 
tasarlanmış. Bu uygulama 

sadece mahremiyet arayanlar 
için değil, kendisini çevreden 
soyutlayarak dinlenmek, 
uçsuz bucaksız okyanusla baş 
başa kalmak isteyen herkes 
için fazlaca etkileyici. Devam 
edelim… Ayakkabıya ve haber 
okumaya izin vermeyen kimi 
tesisler, ismi Coconut Guru olan 
kişilerin gözünüzün önünde 
ağaçtan koparıp hazırladığı 
Hindistan cevizleri, çözünmüş 
mercanlardan oluşan bembeyaz 
kumsallar, okyanusa dalış 
yapmak için sağlanan her türlü 
konfor, sadece golf arabası ve 
bisikletle alınabilen palmiyelerle 
çevrili yollar, ilk defa karşılaşılan 
deniz canlıları, rengârenk 
mercanlar… Bu sayılanlar bile 

Maldivler’e verilen önceliğin 
nedenlerini anlamaya yetiyor.

Hindistan’ın güneyinde Hint 
Okyanusu’nda yer alan 
Maldivler’in 1200 adası içinde 
henüz el değmemiş olanlar 
da var, çok küçük olduğu için 
haritalarda yer bulamayanlar 
da. 1200 adanın dörtte birinde 
yerleşim mevcut, bir kısmı 
turistik amaçlı kullanılmakta 
bir kısmında yerli halk yaşıyor. 
Yerli halkın yaşadığı adaları 
turistlerin ziyaret etmesi 
2011 yılına kadar yasaktı ama 
artık bu adalara da turistik 
seyahat yapılabilmekte. Türkiye 
vatandaşlarına 30 güne kadar 
vizesiz seyahat hakkı tanıyan 
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Maldivler’e ülkemizden Türk 
Hava Yolları ile direkt olarak 
uçulabiliyor ve seyahat yaklaşık 
8 saat sürüyor.

Bir tropik cennet daha: 
Seyşeller
Afrika kıtasına bağlı olan 
ve kıtanın doğusunda Hint 
Okyanusu’nda yer alan 
Seyşeller, 493 km2’lik bir alan 
üstünde yaklaşık 100 ada ve 
adacığı içine alan bir ülke. 
Bu tropik ada, Maldivler gibi 
dümdüz bir topografyaya değil, 
dağlık bir araziye sahip.

En büyük adası Mahe. Ülkenin 
başkenti Victoria kenti de bu 
adada bulunuyor. 

Mahe’nin de içinde olduğu 
ünlü adaları Praslin, La Digue, 
Silhouette, Destroches ve 
Aldabra. Seyşeller’de birden 
fazla adada konaklamak üzere 
tatil planı yapılabilmekte. 

Praslin, dünyanın en güzel 
plajlarından biri olarak 
gösterilen Anse Lazio’ya 
ve dünyada başka yerde 
bulunmayan coco de mer isimli 
palmiye ağacının yetiştiği Vallée 
de Mai Doğa Koruma Alanı’na 
sahip. Mahe’ye göre daha az 
şehirleşmiş ve bu yüzden tatil 
için daha cazip. En küçük ada 
La Digue ise muhteşem plajları 
ve kıyı şeridinde fantastik bir 
görüntü oluşturan volkanik 

taş oluşumlarıyla ünlü. Fakat 
konaklama ve restoran 
seçenekleri diğer adalara göre 
daha sınırlı. Ortak mutfaklarla 
hizmet veren misafir 
evleri sunduğu konaklama 
alternatiflerinden biri.

Seyşeller çevrenin sürdürülebilir 
olmasına verdiği önemle 
tanınan bir ülke. Bu yönüyle 
de davetkâr olan ada, güney 
alize rüzgârları nedeniyle ılıman 
iklime sahip ve ocak ayında 
musonlara maruz kalabiliyor. 
Seyahat için en uygun dönem 
haziran ve kasım ayları arası 
diyebiliriz. Ülkemizden Dubai 
aktarmalı uçulabilen ada için 
vize almak gerekmiyor, Türkiye 
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vatandaşlarına 90 günlük vergi 
muafiyeti tanınıyor.

Festivalleriyle ünlü ada ülkesi: 
Bahamalar
İspanyolca “sığ deniz” anlamına 
gelen Bahamalar, Karayipler’de 
700 kadar ada ve yaklaşık 2400 
kaya oluşumunu kapsayan, 
Orta Amerika’ya bağlı bir 
takımada ülkesi. Ülkemizden 
Miami aktarmalı uçulabilen 
Bahamalar’da havaalanı 
başkent Nassau’da bulunur. 
Aktarmalı uçuş süresi 13 saat 
kadar ve vatandaşlarımız 
için 90 günlük vize muafiyeti 
var. Bahamalar’ın ortalama 

sıcaklığı kış aylarında 21 
derece, yaz aylarında 27 
derece. Buna karşılık haziran-
kasım döneminde fırtınalar 
görülebiliyor, bu yüzden seyahat 
öncesi hava durumu kontrolü 
önemli. Aslında hava kontrolü 
herhangi bir tropikal ada 
ülkesine seyahat planlarken de 
gözetilmesi gereken bir husus. 
Bahamalar seyahati için nisan-
mayıs ayları en uygun zaman 
dilimi olarak kabul görmekte.

700 civarındaki adanın 
sadece 20 kadarında yerleşim 
bulunuyor. Özellikle başkentin 
bulunduğu New Providence’e 

gidildiğinde orada yaşayan 
halkla iç içe bir tatil yapmak 
da mümkün olabilir. Ananas 
festivali, film festivali gibi 
etkinliklere denk gelen 
zamanlarda Bahamalar’da 
bulunmanın bambaşka bir 
tatil keyfi yaşatacağına şüphe 
yok. Bahamalar nüfusunun 
neredeyse yarısı çocuklardan 
oluşuyor, hatta nüfusun yüzde 
40’ı 10 yaşın altında.

Tatil için önerebileceğimiz 
adaları ise başkent Nassau’nun 
bulunduğu New Providence, 
dünyanın en uzun set 
resiflerinden birine sahip olan 

Maldivler
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Andros, bakir kumsallarıyla 
Harbour, sörf tutkunlarının 
tercih ettiği Eleuthera, balık 
avı turnuvalarının düzenlendiği 
Abacos sayılabilir. Genellikle 
dar ve uzun adalardan oluşan 
Bahamalar’da en yüksek nokta 
Cat Adası’ndaki Alvernia dağı. 
Tarihi kalıntılar bulunan bu tepe 
turizm açısından en ilgi gören 
yerlerden biri.

Deniz, kum, güneşten 
fazlasını vaat eden: Bali
Güneydoğu Asya’nın en popüler 
adalarından biri, Endonezya’ya 
bağlı Bali Adası’dır. Burası, 
popüler Seminyak ve Legian 
sahillerine, el değmemiş 
kumsallarıyla Sanur Plajı’na, 
kayalıklarla kaplı Uluwatu 
Plajı’na, sessizliği ile ünlü 

Manggis Plajı’na ve daha 
onlarca birbirinden güzel 
kıyılara sahip… Okyanusun 
suyu, gün doğumu ve gün 
batımlarının manzaraları 
tartışılmaz. Yani tam da 
tropik bir adadan beklendiği 
gibi. Fakat Bali’yi diğer pek 
çok adadan ayıran özelliği ise 
kıyıdan içlere doğru girildikçe 
gezilecek çok yer, yapılacak çok 
şey olması. 

UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne alınmış pirinç 
teraslarını görmek, mistisizmin 
tam merkezi olan adada 
Lempuyang Tapınağı ile Ulun 
Danu Tapınağı’nı ziyaret etmek, 
Sekumpul, Tukad Cepung, 
Aling Aling gibi çok sayıdaki 
doğa harikası şelaleye gitmek, 

volkanik bir dağ olan Batur’a 
çıkarak gün batımını izlemek, 
ekolojik mimari yapıları, 
maymun ormanlarını, özel 
tasarlanmış selfie mekânlarını 
gezmek… Liste böylece uzayıp 
gidiyor. Tabii Bali denince yoga 
aktiviteleri ve Bali masajının 
da en rağbet gören etkinlikler 
olduğunu söylememize gerek 
yok.

Bali’ye ülkemizden ancak 
Endonezya’nın başkenti Jakarta 
üzerinden aktarmalı olarak 
uçulabiliyor ve seyahat yaklaşık 
olarak 16 saat sürüyor. Ülkemiz 
vatandaşlarına 30 günlük vize 
muafiyeti tanıyan Bali için en 
uygun tatil dönemi nisan ve 
eylül ayları arası.

Bali
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5 Madde ile 
Vitray Geleneği
Renkli veya boyalı cam parçaların belli bir 
kompozisyon çerçevesinde cam katlar arasına 
yerleştirilmesidir vitray. Başka bir ifade ile farklı 
teknikler kullanılarak yapılan cam bezemesidir. Bilgi, 
yetenek ve teknik gerektiren bir el sanatı; mimarinin 
ince, zarif unsurlarındandır. Peki, en çok da görkemli 
tarihi yapıların pencerelerinden yansıyan bu sanatın 
hikâyesinde neler var?

Vitray sadece kültürümüze 
özgü bir gelenek değil, 
elde edilen bulgulara göre 
2000 yıllık geçmişi olan bir 
dünya geleneğidir. Fakat her 
toplum vitrayı kendi kültürü 
doğrultusunda özelleştirmiş, 
her toplum kendine has vitray 
örnekleri vermiştir. Cam, 
Yunanistan ve Roma’ya ilk 
kullanıcıları olan Mısır ve 
Fenikelilerden doğru ulaşmıştır. 
Cama uygulanan vitrayın ilk 
izlerine ise Roma kazılarında 
rastlanmış, buluntular 1. 
yüzyılla tarihlenmiştir. Araplar 
vitray tekniğini 7. yüzyılda 
Bizanslılardan almıştır. 

12. yüzyıl vitray sanatının 
genelde Avrupa’da özellikle 
Fransa, Almanya ve İngiltere’de 
zirve yaptığı dönemlere 
denk gelir. Avrupalılar 
vitrayı sadece dini yapıların 
pencerelerinde kullanmıştır. 
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Önceleri halı desenlerinin 
bulunduğu dekoratif tasarımlar 
uygulanırken sonraları cennet ve 
cehennem, yaratılış gibi İncil’den 
alıntılanan konular melekler 
ve azizler gibi figürasyonlar 
kullanılarak tasvir edilmeye 
başlanır. 15. yüzyıl ise vitrayın 
Avrupa’da gözden düşmeye 
başladığı dönem olur.

Avrupa’da düşüşe geçen 
vitray sanatı Osmanlıların 
elinde yeniden zirveyle 
buluşmuştur. Türkler vitray 
tekniği ile her ne kadar 
Selçuklular Dönemi’nde 
tanışmışsa da sanatsal 
zenginliği Osmanlı 
Dönemi’nde yakalamıştır. 
Avrupa’da dini yapılar için 
kullanılan bir sanat iken 
Osmanlılarda tekniği ile 
birlikte kullanım alanları 
genişletilmiştir. Camilerin 
yanı sıra saray ve köşklerde, 
konaklarda, kütüphanelerde 
kullanılmış, tasarımlarda 
figür yerine çiçekler, 
geometrik desenler ve sadelik 
tercih edilmiştir. Osmanlı’da 
vitraya revzen denmekteydi. 
Eğer bezemeler çok yoğun ise 
o zaman da revzen-i menkuş 
denirdi. Sadece pencereler 
de değil, anıtsal yapıların 
kapı, paravan, oda bölmesi 
gibi alanları da vitrayla 
işlenmiştir.

Osmanlı’dan günümüze 
ulaşan birçok görkemli eserde 
vitray örnekleri görmek 
mümkündür. Mimar Sinan’ın 
kalfalık eserim dediği, 
İstanbul’un simgelerinden 
olan 1557 tarihli Süleymaniye 
Camii onlardan biridir. II. 
Abdülhamit döneminde inşa 
edilen Haydarpaşa Garı’nın iç 
cephesindeki vitraylar başka 
bir örnektir. Avrupa’dan ise 
Fransa’daki, 176 adet penceresi 
vitrayla kaplı  Chartres 
Katedrali örnek verilebilir. Ayrıca 
İngiltere Cambridgeshire’deki 
Ely Katedrali’nde 800 yıllık 
vitrayların sergilendiği Vitray 
Müzesi bulunmaktadır.

Mozaik, kurşunlu, macunlu, boyalı, 
tifani gibi teknikleri bulunan vitray 
sanatı 20. yüzyılın başlarından 
itibaren öncekilere nazaran farklı 
bir evrimleşme süreci yaşamıştır. 
O döneme kadar el sanatı olarak 
değer gören, el emeği göz nuru ve 
sanatkârlık gerektiren vitrayda, 
teknolojik gelişmelerin etkisiyle seri 
üretime geçilmiş, fabrika üretimli 
vitraylar sahnedeki yerini almaya 
başlamıştır. Vitray bu haliyle 
kaybolmamışsa da uygulama 
süreci şekil değiştirmiş bir teknik 
olarak günümüzde varolmaya 
devam etmektedir. Fakat sayıları 
az da olsa eski vitray geleneğini 
yaşatmaya çalışan sanatçılar da 
bulunmaktadır. 
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Efsane ve Gerçek
Batık Su Altı 
Kentleri
Şüphesiz ki en ünlüsü Atlantis Adası… Platon’un 
diyaloglarında, “Atlantis Adası talihsiz tek bir gecede 
denizin sularına gömülerek kayboldu.” sözleriyle ortaya 
attığı ve sonraki nesilleri bitmek bilmeyen bir diyaloğa 
sürükleyen o büyük efsane. Artık Atlantis Adası demode 
oldu desek yeridir, şimdi sözü edilen ve okuyanı efsane mi 
gerçek mi diye şaşırtan bambaşka batık kentler var. 

Deniz arkeolojisinin 
gelişmesiyle batık 
kentlerin izlerini 
sürmek, yerinde 

araştırmalar yapmak 50 
yıl öncesine göre çok daha 
kolay. Bilim insanları son 
50 yılda 500 civarında 
batık yerleşim yeri keşfetti. 
Aralarında somut olarak 
ortaya çıkarılanlar da var. 
İşte onlardan biri…

Shi Cheng, Çin
Shi Cheng yani Aslanlar 
Şehri dünyanın en bilindik 
su altı kalıntılarından. Doğu 
eyaletlerinden Zhejiang’daki 
Qiandao gölünde yer alıyor. 
Bu adrese gidenler, 1.350 
yaşındaki batık kenti dalış 
turlarına katılarak dünya 
gözüyle görebiliyor. Antik 
kent MS 25-200 yılları 
arasında hüküm süren Doğu 
Han Hanedanlığı döneminde 
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inşa edilmiş. 26-40 metre 
derinlikteki kentin beş girişi, 
altı ana caddesi, beş kulesi ve 
aslan figürleri 21. yüzyıl insanı 
tarafından gezip görülebiliyor.

Dwarka, Hindistan
Hindistan’ın kuzeybatısında 
Dwarka şehrindeki Cambay 
Körfezi açıklarında, yaklaşık 
olarak 40 metre derinlikte sonar 
okumalar 90 derecelik kare ve 
dikdörtgen şekiller tespit etmiş 
ve hemen üzerine deniz dibi 
taramalar yapılmıştı. 2000’lerin 
başında yapılan arkeolojik 
çalışmalarla da bazı kalıntılara 
ulaşıldı. Bu kalıntıların Lord 
Krishna’nın 70 bin saraydan 
oluşan altın ve gümüşten inşa 
edilmiş şehrine ait olduğuna 
inanılıyor. Fakat bulunan 
kalıntıların batık bir kente ait 
olup olmadığı hâlâ tartışma 
konusu.

Yonaguni, Japonya
Japonya’nın güneybatısında 
Yonaguni Adası yakınlarında, 
1985 yılında tesadüfen dalgıç 
Kihachiro Aratake tarafından 
keşfedilen alanın batık bir 
kentin izleri mi yoksa doğal 
bir oluşum mu olduğu henüz 
cevabını bulabilmiş değil. 57 
metre derinlikte bulunan ve 
Japon Piramitleri diye de 
anılan buluntunun yaşı 3000. 
Uzunluğu 150 metre, genişliği 
40 metre olan tek parça taşın 
muntazam teraslı yapısı ve 
piramit biçimi insan eliyle 
yapıldığı tezini güçlendiriyor. Bu 
tezi savunanlar taşın antik bir 
kentin merkezinde dini saiklerle 
bulunduğunu düşünüyorlar. 
Karşıt savunu ise taş 
formasyonların kendiliğinden 
jeolojik sebeplerden ötürü 
meydana geldiği şeklinde.

Thonis-Heracleion, Mısır
Efsane olmaktan kurtulmuş, 
görkemli bir batık kent 
Thonis-Heracleion. 1200 yıl 
aniden ortadan kaybolan, 
İskenderiye yakınlarındaki 
antik kentin ortaya çıkma 
süreci, Fransız Sualtı Arkeoloğu 
Franck Goddio tarafından 
2000 yılında Abu Qir Koyu 
yakınlarında bulunan kalıntıları 
keşfetmesiyle başlamış. 
3D teknolojisi kullanarak 
bulunduğu 11 ile 15 kilometrelik 

alanın haritalanmasıyla batık 
tahlil edilmiş ve 13 yıl süren kazılar 
yapılmış. Şu an kıyıdan 2,5 km. 
açıkta olan kentin bir dönem Akdeniz 
bölgesinin en yoğun ticaret merkezi 
olduğu, Mısır uygarlığının giriş kapısı 
olduğu, gelen bütün gemilerin de 
uygarlığa bu kapıdan giriş yaptığı 
düşünülüyor. Mısırca ve Yunanca 
isimlerin birleşiminden oluşan Thonis-
Heracleion kentinden çıkarılan devasa 
ve muhteşem 300 kadar kalıntı 
Paris’teki Arap Dünya Enstitüsü’nde 
sergilenmişti.

Pavlopetri,  Yunanistan
Dünyanın en eski batık şehirlerinden 
biri de Yunanistan’ın Lakonia 
şehri açıklarında bulundu. O da 
5000 yaşında olduğu düşünülen 
Pavlopetri antik kentiydi. Adını 
Hristiyan havari St. Paul’den alan 
yerleşim 1967 yılında Nicholas 
Flemming tarafından keşfedilmiş ve 
bir yıl sonra Cambridge’deki bilim 
insanları tarafından haritadaki yeri 
netleştirilmiş. Su altındaki sokakları, 
15 adet binası, hatta mezarlarıyla 
tam bir şehir görüntüsü sunan 
Pavlopetri’nin, suların yükselmesiyle 
battığı sanılıyor. Burası 3D teknolojisi 
kullanılarak incelenen ilk arkeolojik 
su altı alanı olmuş. “Dalgaların 
Altındaki Şehir: Pavlopetri” ismiyle 
çekilen belgeseli de 2011 yılında BBC 
kanalında yayınlanmış. Batık şehir 
günümüzde tüm gerçekliği ile Sualtı 
Kültür Mirasının Korunmasına İlişkin 
UNESCO Sözleşmesi ile korunuyor.
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Tiyatro oyunlarının masa başında provası
İş Sanat, Provadan İzle başlıklı seride farklı bir sanatsal etkinliği online olarak seyirci 
ile buluşturmuştu. Klasikleşmiş tiyatro eserlerinin tamamı bir masa etrafından 
gerçekleşen okuma provası düzeninde seyirciye sunuldu. Tiyatro sahnesinde izlediği 
bir oyunun bu aşamadaki provasını merak edenler için güzel bir deneyim. İngiliz şair 
ve oyun yazarı Shakespeare’in Yaz Gecesi Rüyası ve Fırtına isimle eserlerinin ünlü 
oyuncularımız tarafından sahnelenmeden önceki prova hali, İş Sanat’ın Youtube 
kanalından seyredilebilir. 

Picasso İstanbul’da sergisi online ziyarete açıldı
İspanyol ressam Piccasso’nun tüm dönemlerini kapsayan Picasso İstanbul’da 
sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube 
kanalı aracılığıyla 1 Mart 2021 tarihinde erişime açıldı. Dönemlere ayrılmış resimler 
Ferit Edgü’nün yazdığı ve sanatçının eserlerinin arkasındaki hikâyeleri ile tarihsel 
analizlerini içeren sesli rehberle Müşfik Kenter’in sesinden dinlenebilmekte. 

Türkiye kütüphanelerinin 150 yıllık geçmişi 
“Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım”, “Kent, Toplum ve Ekonomi” arşiv koleksiyonlarını 
çevirim içi erişime açan SALT Araştırma bu koleksiyonlardan yeni bir derleme yaptı. 
19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye’deki kütüphane yapılarının 
fotoğraflarını içeren bir albüm derledi. Ülkemizdeki kütüphane yapılarını merak 
edenler albümü SALT Online Flickr hesabından inceleyebilirler.

Sinemaseverler Yüzyıllık Aşk sergisinde buluşuyor
İstanbul Modern’in Yüzyıllık Aşk sergisinde, sinema ve seyirci ilişkisinin ülkemizdeki bir 
asırlık geçmişine nostaljik bir yolculuk yapılıyor. İçinde sinema seyircisi ve salonunun 
geçtiği 50’ye yakın Türk filmi sahnesi, Türkiye’nin ilk sinema salonları ve günümüze 
evrilişi, sinema seyircisinin fanatizmi, film afişleri, gazete ilanları, dergi ve broşürler 
bulunan zengin bir yolculuk… İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden sergi ziyaret 
edilebilir.

Kültür sanat dünyasından haberler
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Ataol Behramoğlu’ndan “Köprülere Şiirler”
“Köprülerle ilgili bir düşünce birikimi yoktu ama duygu birikimi vardı. Köprüler beni 
hep etkilemiştir, onu yazdım açıkçası. Her köprünün ayrı bir kimliği var. Yirmi iki 
şiirden on beş tanesi ülkemizle alakalıdır, birkaç tanesinde yurtdışındaki köprüler 
var.” 2021’in Ağustos ayında yeni şiir kitabını sevenlerinin beğenisine sunan Ataol 
Behramoğlu, eserinin tanıtımını bu sözlerle yaptı. Tanıtım etkinliği müzikli şiir dinletisi 
şeklinde ve Foça Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşti.

8 yıl aradan sonra Amin Maalouf 
Lübnanlı yazar Amin Maalouf’un 8 yıl aradan sonra çıkardığı kitap 2021 Şubat’ında 
satışa sunuldu. Empedokles’in Dostları isimli kitabın tanıtım yazısı hikâye konusunda 
merak uyandırmaya yetiyor: “Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının 
yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen 
Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan 
esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki 
insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası 
her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.” 

Serdar Kuzuloğlu ve teknoloji temalı Podcast serisi
Teknoloji trendleri üzerine farklı mecralarda çok sayıda yayın yapan gazeteci Serdar 
Kuzuloğlu bu kez Zihnimin Kıvrımları adını verdiği Podcast serisiyle başta teknoloji 
olmak üzere, modern insanın ilgisini çekecek pek çok konuya kendi üslubuyla 
değiniyor. Tematik bölümlerden oluşan haftalık program görüntülü ya da sesli 
olarak takip edilebiliyor. Podcast’ler Kuzuloğlu’nun Zihnimin Kıvrımları isimli YouTube 
kanalının ses kaydından oluşuyor.

www.naziminhikayesi.com ziyarete açıldı
Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nin yeni 
projesi olan “Nâzım’ın Hikâyesi” web sitesi 16 Nisan’da yayına girdi. Yazarın yazılı, 
görsel ve işitsel belgeler, incelemeler ile bilgilendirme metinlerini içeren internet sitesi 
altı ana başlık çerçevesinde kurgulanmış. 
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