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ÇOCUKLARINIZ İÇİN BİR EV
Evinizi özenle dekore eder, en güzel, en kaliteli ve en şık eşyaları hayallerindeki evi
oluşturabilmek için özenle yerleştirirsiniz. Herkesin evinde en fazla özen gösterdiği oda
değişkenlik gösterir. Peki çocuk odası üzerinde ne kadar duruyorsunuz ve çocuğun oyun
alışkanlıklarının ne derecede önemli olduğunu biliyor musunuz?
Çocuklarımız bizim için çok önemlidir. Onların odasını bir prenses veya prens odası
olarak düzenleriz. Çocuk odaları için bir çok dekorasyon seçeneği bulunuyor.
Eskiden sokaklarda tüm çocuklar saklambaç, ebelemece, körebe, yerden yüksek ve
köşe kapmaca gibi oyunlar oynardı. Belki de çoğu anne, baba o zamanlar akşam ezanı
okunmadan çocukları eve gelsin diye “yerler bağlanıyor, melekler yere iniyor onları sakın
ezmeyin” gibi sözlerle zorla eve sokarlardı. Sabah uyanır uyanmaz, okul sonrasında
dışarıda oynanan oyunlarla geçerdi çocukluk.
Fakat günümüzde bu oyunlar bazı çocuklar tarafından hiç bilinmiyor bile. Yeni nesil
çocuklar sanki ellerinde cep telefonu ve tabletlerle doğar gibi her şeyi bilerek dünyaya
gözlerini açıyorlar. Ellerinden düşmeyen bu teknolojiler çocukları evlerinde dört duvar
arasına hapsetmiş durumda. Ancak onları bu dört duvar arasından, başka eğlenceli
aktivitelere yöneltmek de sadece ailelerin elinde.
Çoğu aile bu durumdan şikayetçi görünüyor. Çocuklarının tüm zamanlarını bilgisayar
başında, elinde tablet ve cep telefonlarıyla oyun oynayarak veya TV karşısında çizgi film
izleyerek geçirmesini istemiyor. Bu nedenle çocuklarınızın odalarını dekore ederken
onların da fikirlerini almak gerekiyor. Bırakın kendi duvar kağıtlarını veya renklerini
kendileri seçsin. Onların seçecekleri duvar kağıtları, desenler, renkler sayesinde hayal
güçleri katlanacak.
Odalarında boş bir alan bırakın ve o alana çocuklarınızın ilgisini çekecek oyuncaklar,
yapbozlar, legolar ve kutu oyunları koyun. Çocuklarınızın el becerisini geliştirecek
oyuncakları tercih edin. Özellikle sulu boyalar, pastel boyalar ve boyama kitapları ile
onları baş başa bırakın. Çizim yapmak ve boyama onları teknolojik aletlerden uzak
tutacaktır.
Çocuklarınızın yeteneklerini keşfedin. Çocuğunuz müziğe, yüzmeye, çizime ya da
edebiyata yetenekli olabilir. Bu yeteneklerini destekleyerek hem onların ilerde daha
kendine güvenli olmalarını sağlar hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmış
olursunuz.
En önemlisi de; akşamları çocuklarınızla zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Kutu oyunları
yapbozlar, eskiden oynadığımız isim – şehir gibi etkinliklerle ailecek zaman geçirin.
Tekrar görüşmek dileğiyle...

CAN BOZYOKUŞ

Kurumsal Pazarlama Yöneticisi

SEHA SİMGEŞEHİR
KONUTLARI’NIN
2. BÖLGE 1. ETAP
SATIŞLARI BAŞLADI
Seha Yapı tarafından Ankara’nın yeni
çekim merkezi Etimesgut’da inşa
edilen Simgeşehir Konutları’nın 2.
bölge 1. etabı satışa sunuldu.
Ankara’nın yeni çekim merkezi
Etimesgut’ta, Seha Yapı tarafından inşa
edilen Simgeşehir Konutları’nın 2. bölge
1. etap satışları başladı. Toplamda 980
konuttan oluşan projede, daireler 84 bin
TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi olmak
isteyenleri bekliyor. 50 bin m²’lik alanda
inşa edilen Simgeşehir Konutları’nda
satışa çıkan dairelerin Haziran 2015’te
teslim edilmesi planlanıyor.
Güvenli bir site içerisinde konforlu
ve kaliteli bir yaşam standardı sunan
Simgeşehir Konutları’nın 2. bölgesi 11
bloktan oluşuyor. Çocuklu ve geniş
aileler için 3+1 şeklinde tasarlanan
Simgeşehir Konutları’nın 2. bölgesi;
ekonomik fiyatları, kullanışlı ve modern

Konya’nın en fazla konut üreten şirketi
Seha Yapı, birinci etabını geçtiğimiz
Haziran ayında tamamlayarak,
anahtarlarını sahiplerine teslim ettiği
Yasemin Evleri Projesi’nin ikinci etabının
inşasına başladı. Konya’nın en değerli
bölgesi Selçuklu Yazır’da, 8219 m²’lik
alanda yükselen Yasemin Evleri ikinci
etap dairelerinin, Eylül 2015’te sahiplerine
teslim edilmesi planlanıyor.
Projeyi, Türk insanının yaşam biçimini,
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Konya’nın en fazla konut üreten şirketi Seha
Yapı’nın, ‘temiz enerji dönemi’ sloganıyla satışa
çıkardığı Seha Panorama Evleri’nde inşaat tüm
hızıyla devam ediyor.
Seha Yapı’nın satışlarına başladığı; mikro kojenerasyon
sistemi ile kendi enerjisini üreten, elektrik ve doğalgazda ise
yüzde 20 tasarruf sağlayan, yemyeşil bir peyzaj ve arkasında
uzanan eşsiz Konya panoraması sunan, ‘Seha Panorama
Evleri’ Konya’da hızla yükseliyor.
“Her projede insana ve doğaya saygı” ilkesinden hareketle
konut projeleri üreten Seha Yapı, Panorama Evleri
Projesi’nde de doğalgaz ile çalışan mikro kojenerasyon
sistemi sayesinde ısınmada kullanılan enerjiyi elektrik
enerjisine çevirecek, böylelikle hem temiz enerji
kullanılmış hem de elektrik ve doğalgaz giderlerinde
yüzde 20 tasarruf sağlanmış olacak.

mimarisiyle hem ev sahibi olmak hem
de akıllı yatırım yapmak isteyenlere
Seha Yapı güvencesiyle sunuluyor.
Proje; yeşil alanları, çocuk oyun alanları,
otoparklarıyla her ayrıntısı düşünülmüş
bir yaşam merkezi olarak dikkat çekiyor.
Yenilikçi yaşam projelerinin mimarı Seha
Yapı, Simgeşehir Konutları ile şehrin
gürültüsünden uzak, güvenli, sağlam ve
depreme dayanıklı, geniş yollarıyla, park
sorunu yaşamak istemeyenlerin adresi
olacak.

SEHA YASEMİN EVLERİ’NİN İKİNCİ ETABI YÜKSELİYOR
Seha Yapı tarafından Konya’nın en
değerli bölgesi Yazır’da inşa edilen
Yasemin Evleri’nin ikinci etabı
yükselmeye devam ediyor.

TASARRUF ETTİREN EVLER KONYA’DA YÜKSELİYOR

Konya Selçuklu’nun Yazır Bölgesi’nde geliştirilen ve toplam
137 konuttan oluşan Panorama Evleri’nin Ağustos 2015
yılında tamamlanarak daire sahiplerine teslim edilmesi
planlanıyor. Geniş aileler için planlanan proje, 130 adet 4+1
tipinde ve zemin katlarda bulunan 7 adet 3+1 tipinde olmak
üzere iki konut tipinden oluşuyor.
Seha Panoroma Evleri yaşam kalitenizi artıran, hayatınızı
kolaylaştıran birçok unsurla donatıldı; sauna, buhar odası,
Türk hamamı, yüzme havuzu, çok amaçlı salon, çocuk
oyun alanları, fitness salonu gibi sosyal donatıların yanı
sıra, açık ve kapalı otopark, dairelerde görüntülü görüşme
sistemi, yangın ve hırsızlığa karşı üst düzey teknolojik
donanımlar da yer alıyor.
alışkanlıklarını ve özel hayata verdiği
önemi de dikkate alarak planladıklarını
belirten Seha Yapı Genel Müdürü Tuncay
Lamcı, “Her projemize diğerlerinden
farklılaştıracak özellikler eklemeye özen
gösteriyoruz. Yasemin Evleri’nin tamamı
25 bin metrekarelik yeşil alanıyla, kapalı
otopark, güvenlik, ankastreli mutfak,
mutfakta kiler, rekreatif peyzaj, spor ve
çocuk oyun alanlarıyla müşterilerimize
farklı deneyimler, güven ve konfor
sunuyor. Her zaman olduğu gibi yeni
projelerimizde de Seha Yapı kalitesini,
farkını ve güvenini yaşatmaya devam
edeceğiz” dedi.
Toplamda 80 konuttan oluşan projede,
daireler 189.200 TL’den başlayan
fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenleri
bekliyor.
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YANGIN VE
DUMANLA
“ARANIZDAKİ”
ALMAN
MÜHENDİSLİĞİ

bölgeler oluşturarak mekanların çok
işlevli tasarımını mümkün kılar. Ergime
sıcaklığının çok yüksek olması, camlı
çelik yangın kapılarını uzun dayanım
süreleri için alternatifsiz hale getirir.
Pentek, sertifikalı E/EW/EI dayanım

sınıflarındaki camlı yangın kapılarını
projeye özel üretiyor. Paslanmaz ve boyalı
çelik alternatiflerini,prestij ve güvenlikle
birlikte, Alman RP Technik kalitesiyle
mimarinin hizmetine sunuyor.

1664’ten bugüne çelik sektöründe faaliyet
gösterenWelser Profile GmbH’nin bir
kuruluşu olan RP Technik, camlı yangın
kapısı üretiminde Pentek Doğrama
güvencesiyle artık Türkiye’de hizmet veriyor.
Pentek camlı yangın kapıları, bölme
duvarları ve cephe sistemleri; doğal
ışığın özgürce kullanımından ödün
vermeden, kaçış koridorları ve güvenli

BU DUVAR
KAPLAMALARINDA,
TASARIM VE
FONKSİYON BİR
ARADA
Rasch ve Rasch Textil, Sirpi, Norwall,
Sellers&Josephson ve Design ID olmak
üzere dünyaca lider markaların Türkiye
temsilciliğini yapan HannaHome; elyaf,
kağıt ve tekstil tabanlı olmak üzere
farklı yapılarda vinil, rölyef, kabartma,
flok, tekstil ve kağıt yüzey gibi farklı
alternatiflere sahip birbirinden şık
yüzlerce duvar kağıdı koleksiyonu ile her
mekana uygun çözümler sunuyor.
Konut, otel, hastane, rezidans, mağaza,
restoran, kafe başta olmak üzere her
proje ve mekan ihtiyacına uygun duvar
kağıtları; tasarım çeşitliliğinin yanı sıra
güneş ışınlarına dayanıklı olması, kolay
temizlenebilmesi, ekolojik olması, RAL ve
CE sertifikaları güvencesinde insan çevre
ve sağlığına dokunabilecek hiçbir zararlı
maddeyi barındırmaması gibi birçok
özelliğiyle dikkat çekiyor.
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RENKLİ BOYALI
AKUSTİK ALÇI
LEVHA:
Aysist Boyalı Alçı levhalar istenilen
RAL kodunda ve istenilen ebatta
üretilebilmesi sayesinde mimari
çözümlerde çeşitlilik sağlar, estetik
kaygılara cevap verir. Modüler tavan
sistemlerinde kullanılmasından dolayı
pratiktir. Çevre dostu, nefes alan
bir malzemedir ve yangın dayanımı
yüksektir ve anti statiktir. Farklı
modüllerde sürekli veya bordürlü;
boyalı akustik alçı levhalar; 60*60,
60*120, 120*250 ebatlarında istenilen
RAL kodlarında üretilebilmektedir.

YALITIM VE ŞAP
TEK ÜRÜNDE:
POLARBETON, ısı yalıtımı ve şapın tek
üründe birleştirildiği bir köpük betondur.
Hafif yapısıyla dolgu amaçlı da
kullanılabilen POLARBETON,
yangına dayanıklı yapısı ve yüksek
basınç dayanımı ile kesintisiz yalıtım
sağlayarak diğer yalıtım ürünlerinden
ayrılır. POLARBETON normal şaplardan
ortalama 6 kat hafiftir ve XPS-EPS
gibi işçilik riski yüksek malzemelerle
karşılaştırıldığında, risksiz üretimi ile
yüksek verime sahiptir. Diğer yalıtım
malzemeleri kısa sürede işlevini
yitirirken POLARBETON’ un ömrü, en az
yapının ömrü kadar uzundur.
Farklı birim ağırlıkları ve otomasyon
sistemiyle yapılan üretim sayesinde;
ihtiyaç duyulan yalıtım veya dolgu
betonu, istenen değerde anahtar teslim
olarak uygulanır.
POLARFOX köpük ajanı ile
üretilen POLARBETON; FORTA
İNŞAAT ve AKÇANSA birlikteliği ile
sunulmaktadır.

EJOT’DAN
YENİ NESİL
SDF CEPHE
DÜBELLERİ:
EJOT, minimum montaj süresi ve ankraj
derinliği sayesinde maksimum taşıma
momenti ve yük taşıma kapasitesi
sağlayan yeni nesil SDF cephe dübellerini
sunuyor.
Yeni nesil SDF cephe dübellerinin en
önemli avantajı, plastik dübel kısmının
polyamid olması sayesinde yüksek
tutunma mukavemeti sağlamasıdır.
Korozyon riski olan yapılarda paslanmaz
vida seçeneği mevcuttur. Bilinen
tüm altyapılarda uygulanabilir ve
tümü ETA onaylıdır. Radyal olarak
genişleyerek en doğru açılımı sağlar. Vida
kısmı Krom VI içermeyen kaplamadan
imal edilmiştir. Montaj esnasında

dübelin dönmesini engelleyen çift
burulma kilidine sahiptir. Her türlü
altyapı uygulamaları için farklı renkte
olan dübeller sayesinde karışıklık
önlenmektedir. Korozyon riski olan
yapılar için paslanmaz vida seçeneği
mevcuttur. Metal, ahşap gibi bileşenlerin
yanı sıra kapı, pencere ve dörtgen kesitli
yapısal elemanların bağlantısında da
güvenli montaj sağlamaktadır.

DEFENDER:

Toprak Altı Duvar Koruma
ve Drenaj Levhası
Defender toprak altı duvar koruma ve
drenaj levhaları sayesinde su yalıtımı
üzerindeki darbeler ve basınca dayanıklı
en etkili koruma sağlanmış oluyor.
Duvar ile dolgu arasındaki 7 cm boşluk
sayesinde su drenajı elde ediliyor. Ayrıca
hapsedilen hava sayesinde ısı yalıtımı
da sağlanıyor. Bir saatte bir kişinin 20
metrekarelik alana uygulama yapabileceği
basit ve hızlı uygulanabiliyor. Yapısından
dolayı fazla yer kaplamıyor ve nakliyesi
de kolayca yapılabiliyor.
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YALITIMI
İÇİNDE,
MİMARİSİ
DIŞINDA
Ahşabın cephelere kattığı sıcaklıktan
esinlenilerek üretilen Yalıpan;
binalarda ahşabın aksine çürümeyen,
böceklenmeyen, sürekli bakım
gerektirmeyen, sağlam ve uzun
ömürlü bir dış cephe kaplama
malzemesidir. Taşonit ise cephede
ağırlık yapan ve zamanla düşmelere
neden olabilecek doğal taşa alternatif
olarak üretilmiş, sağlam, uzun ömürlü
cephe levhasıdır. Doğal ahşap ve taş
görünümleri ile yapılara estetik katarken;
malzemelerin uygulamasında kullanılan
havalandırmalı, mekanik montajlı sistem
sayesinde maksimum düzeyde yalıtım
sağlanmasının yanında ısı kaybı ve ısı
farklılıkları ile rutubet kaynaklı sorunlar
da önlenmiş olur.

EVİNİZ HER DAİM SİZİNLE
Geçmişte düğmeye basarak çalıştırdığımız hemen her şey MAS Akıllı Ev Otomasyonu
Sistemleri sayesinde kontrol ünitesi üzerinden, akıllı cep telefonları vasıtasıyla ya
da internete bağlanabilen her türlü bilgisayar, laptop veya tablet vasıtasıyla evimize
bağlanıp elektronik cihazlarımızı ve buna bağlı araçları dilediğimiz gibi kontrol
etmemiz mümkün. Mas Akıllı Ev Otomasyonu’nun sistem özelliklerinden biraz
bahsedecek olursak; evinizi programlamak ve kontrol etmek için tek ihtiyacınız
kolay kullanımlı, dokunmatik ekranlı, şık görünümlü ev otomasyonu uyumlu daire
kontrol ünitesi. Evinizle ilgili kontrol edebileceğiniz herşeyi bu ünite üzerinden kontrol
edebiliyorsunuz.

MANTOLAMADA
STANDARTLARIN
ÖTESİNDE
YEPYENİ BİR
ÇÖZÜM:
Yüzyılı aşkın tecrübesiyle uluslararası
standartlarda yapı çözümleri sunan
Weber, tüm mantolama ihtiyaçlarınızı
tek pakette buluşturan; standartların

ötesinde ısı yalıtımı, yüksek dayanım ve
kalıcı güzellik sağlayan Weber Maxitherm
Mantolama Sistemi’ni geliştirdi. Weber
Maxitherm Mantolama Sistemi’ni
ayrıcalıklı kılan en önemli sistem
bileşenlerinden biri olan Weber Therm
Maxipower Isı Yalıtım Levhası; daha
düşük ısı yalıtım katsayısına sahiptir ve
standart karbon takviyeli EPS ısı yalıtım
levhalarına göre aynı kalınlıkta %15 daha
iyi ısı yalıtımı ile daha fazla tasarruf sağlar.
Bu sistemi bir araya getiren tüm bileşenler,
birbirleriyle uyum içinde çalışmaları
sayesinde üstün ve uzun dönemli
performans sağlayarak cepheleri yıpratıcı
dış etkenlere karşı korur ve uzun yıllar
onarım gerektirmez.

PIRA,
KAPILARA
KİŞİLİK
KAZANDIRIYOR
Pıra, kapılara ayrıcalıklı bir görünüm
kazandırıyor. Uygulandığı kapılara
kişilikli keskin hatlarıyla özellik
kazandıran PIRA; modern ve
ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor.
İddialı tasarımıyla dikkat çeken PIRA;
çizgilerinden gelen karakterini yaşam
alanlarına yansıtıyor. Konforlu bir
kavrama ve tutulduğunda eli rahatsız
etmeyen dokusuyla PIRA, kapı açıp,
kapatma eylemine kendi stilini ekliyor.
Kolay montaj özellikli, kullanışlı,
özgün tasarımlı alternatiflerle özgün
bir duruş sergiliyor.

ATECO İLE
ÇEVRECİ
ADIMLAR:
Çevreci ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla
üretilen ve uzun yıllar kullanılabilen
Ateco Zemin Karo Halılar, sunduğu
zengin renk ve desen çözümleri ile
hayallere uygun mekanları tasarlamaya
yardımcı oluyor. Ateco Zemin’in en yeni
koleksiyonlarından biri olan ve geri
dönüşümlü malzemelerden üretilmiş
İngiltere menşeili Tivoli serisi; Leed,
Breeam A ve A+ kriterlerine uymaktadır.
Tivoli seri karo halılar, tasarım sürecinde
herkese uygun bir şekilde çevreci ve
ekonomik çözümler sunmakta ve yoğun
yaya trafiğinin olduğu;
otel, iş merkezi, konferans salonu,
ofis gibi iç mekanlarda rahatça
kullanılabilmektedir.
Ateco Zemin; bünyesinde barındırdığı
karo halı, alüminyum paspas ve nem alıcı
paspaslar ile çeşitli çözümler sunmaktadır.

TRAKYA
CAM’IN YENİ
ÇEVREYE
DOST AYNASI:
TRC Flotal E

fuayelerden çocuk yuvalarına kadar
çeşitli ortamlara çevreye dost ve estetik
çözümler sunar.

TRC Flotal E Ekolojik ayna:
• Bakırsız ve kurşunsuz olarak üretilir.
• Yüksek atmosferik neme dayanıklı,
yüksek korozyon direncine sahiptir.
• Renksiz, füme, bronz, mavi ve yeşil renk
seçenekleri mevcuttur.
Yaşadığınız mekanlarda; yatak
odalarından banyo ve mutfaklara,
mağazalardan spor ve sergi salonlarına,
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3 Eylül’de Berlin’de düzenlenen
Uluslararası Elektronik Fuarı’nda tanıtılan
Samsung Note 4, 20 Ekim itibariyle
telefon piyasasındaki yerini aldı. 9
Eylül’de lansmanı yapılan iPhone 6 ise
26 Eylül’de Türkiye’de satışa sunulmaya
başlandı.

İki cihazı karşılaştırmaya, onları karşı
karşıya getiren ekranlarından başlamak
yeterince adil.
Note 4; 5,7 inç büyüklüğünde
1440x2560 piksel çözünürlüğündeki
Süper AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor.
iPhone 6 Plus buna 5,5 inç 1920x1080
piksel çözünürlüğündeki IPS LCD ekranı
ile cevap veriyor. iPhone 6 Plus’taki ekran
yoğunluğu 401 ppi iken Note 4, 515 ppi
ekran yoğunluna sahip. Ekran özelliklerini
kıyasladığımızda Samsung Note 4’ün,
iPhone 6 plus’a göre bir adım önde
olduğunu söylemek mümkün.
Donanım olarak baktığımızda iPhone 6
Plus’ta 2 GB RAM bulunurken, Note 4’te
ise 3 GB RAM bulunuyor. iPhone 1.4ghz
hızındaki A8 çift çekirdek işlemciye
sahip. Samsung Note 4 ise buna 2.7 ghz
Snapdragon 805 4 çekirdekli işlemcisiyle
cevap veriyor. İPhone 6 Plus İOS 8 işletim
sistemine sahip iken, Samsung Note 4
Android 4.4.4 (Kitkat) işletim sistemiyle
geliyor.

BÜYÜK EKRAN
SAVAŞLARI
Büyük ekranlı akıllı telefonlar yani piyasadaki ismiyle
“phablet”lere olan ilgi arttıkça, bu modellere yapılan
yatırım da gün geçtikçe artıyor. Kullanıcıların iş veya
eğlence amacıyla büyük ekranlı cihazları tercih etmesi, iki
teknoloji devi Samsung ve Apple’ı karşı karşıya getirdi.
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Bu sıraladığımız özelliklerde Note 4,
iPhone 6 Plus’ı geride bırakmış gibi
gözükse de Apple bu farkı işletim sistemi
sayesinde kapatıyor. Ancak kamera
özelliklerine baktığımız zaman Samsung
Note 4’ün açıkça önde olduğunu
söylemek mümkün. 16 MP arka kamerası
ile 2160p (4K) video çekim özelliğine
sahip olan Note 4, bu alanda 8 MP arka
kameraya sahip 1080p video çekim
özelliğine sahip olan rakibine gözle
görülür bir üstünlük kurmuş durumda.
Ayrıca Note 4’ün düşük ışıkta rakibine
oranla daha başarılı görüntüler elde
ettiğini de rahatça söyleyebiliriz. Note
4’ün 3,7 MP, iPhone 6 Plus’ın ise 2.1 MP
ön kameraya sahip olduğu da söylemeden
geçmeyelim.
Samsung’un Apple’a en fazla yüklendiği,
tabir-i caizse alay ettiği konulardan birisi
olan batarya konusunda ise Apple’ın
alışkanlıklarından vazgeçtiğini söylemek
mümkün. iPhone 6 Plus 2915 mAh
bataryaya sahipken, Samsung Note 4
3220 mAh bataryayla sunuluyor.
Kağıt üzerindeki rekabeti bu şekilde
olan iki teknoloji devinin pazardaki
rekabetinin ne şekilde seyredeceğini
ise önümüzdeki günlerde hep beraber
göreceğiz.
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Her sanatın dili ayrıdır ve her sanatçının da sözleri
birbirinden farklılık gösterir. Mimari alanında da sanatçı,
yapıtlarına kendi iç dünyasından bir parça bırakır ve
ortaya birbirinden güzel yapıtlar çıkar. Gelin “çılgın”
olarak nitelendirebileceğimiz bazı tasarımların da
arasında bulunan ilgi çekici mimari eserler arasında
küçük bir yolculuğa çıkalım.

Portekiz Taş
Evler:
Baktığımızda Taş Devri çizgi filminden
bir sahne gibi görünen bu evler 21. yy’da
Portekiz’de üretiliyor. Sade ve doğal
mimarisiyle konfordan uzak olan ve
yapımında tamamen doğal malzemelerin
kullanıldığı bu evler, bakanlara tarihi
eser hissiyatı veriyor. Özellikle turistler
tarafından yoğun ilgi gören bu evler;
değişiklik arayan çiftlerin doğal ortamda
baş başa zaman geçirmeleri için bir proje
haline getirilmiş.
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Conch Kabuk Ev
(Meksika)

Puzzling World
Lake Wanaka

Octavio Ocampo isimli mimar tarafından
Meksika’nın Mujeres adası’nda
tasarlanmış olan bu sıradışı bina, adanın
en dikkat çekici yapısı konumunda.
Ziyaretçilerine deniz kabuğunun içinde
yaşamanın hissiyatını veren kabuk ev,
özellikle turistler tarafından büyük ilgi
görüyor.

(Otago, Yeni Zellanda)

Stuart Landsborough isimli mimar
tarafından tasarlanan Puzzling World,
Yeni Zelanda’nın büyük ilgi gören
yapılarından birisi. Bu ilginin öncelikli
sebebi ise Puzzling World içerisinde
bulunan yatay kule. Yere 53 derecelik
açıyla duran kule, görenleri tam anlamışla
hayrete düşürüyor.
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BMW Welt
Binası

(Münih, Almanya)
Chris Bangle tarafından tasarlanan BMW
Welt Binası hem otomobilleri teslim alan
müşterilerinin heyecanını, hem de marka
deneyimini tek bir çatı altında topluyor.
Bu binada müşteriler, otomobillerin nasıl
bir tutku ve teknolojiyle üretildiğine şahit
olabiliyorlar. 90 yıldır BMW’nin kalbinin
attığı bu merkez, ziyaretçilerini de bu
heyecana ortak ediyor.
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“Sanat eseri, varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eserini
ortaya koyarken aldığı her karar, sanatkârın varlık ve varlığın güçleri
hakkındaki tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleri ile sanat, din ve
ahlâk alanında yer alır.”

Mimar, Düşünce adamı ve Aktivist

SERKAN DUMAN
1920’de Antalya’da doğdu; Galatasaray
Lisesi ve İDGSA Mimarlık Bölümü’nde
okudu. 1951’de mimarlık bürosunu kurdu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nden “Osmanlı ve Selçuklu
Mimarisinde Sütun Başlıkları” adlı teziyle
sanat tarihi doktoru, “Modern Mimarinin
Sorunları” adlı tezi ile doçent ünvanını
aldı; 1959-60’ta kuruluşunda bulunduğu
Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı
Başkanlığı ve 1961’de İstanbul Belediyesi
Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu;
1974-75’te Dünya Bankası İstanbul
Metropol Planlama Projesi’ne başkanlık
yaptı; 1974 -76 arasında Avrupa Konseyi
Türk Delegasyonu Üyeliği yaptı ; 1975-80
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arasında İstanbul Belediyesi’nde, 1979’de
Ankara Belediyesi metropol planlama, yeni
yerleşmeler, kent merkezleri ve koruma
danışmanlığı yaptı;. 1983’te Charles
Moore, Roland Simounet, James Stirling,
P. W. Sudin, Rifat Chadirji, Habib Fida-Ali,
Mübeccel Kiray, Ismaïl Serageldin’le birlikte
Ağa Han Büyük Jüri üyeliği yaptı.
2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce
mimarlık dalında Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü’ne layık görülen Cansever, 2007’de
TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne ve 2008’de
de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Büyük Ödülleri kapsamında mimari dalında
büyük ödüle layık görüldü.

Büyük mimar Turgut Cansever, Dünyada üç
Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimar
olarak 22 Şubat 2009 tarihinde ebediyete
intikal etti.
Cansever’in, anıtsal değerdeki Mimar
Sinan kitabınının yanı sıra yazılarından,
konferans ve röportajlarından derlenen
Kubbeyi Yere Koymamak, Sonsuz Mekanın
Peşinde, Osmanlı Şehri, İslam’da Şehir ve
Mimari, İstanbul’u Anlamak, Ev ve Şehir adlı
kitapları da bulunmaktadır.
Ağa Han Ödülü alan eserleri: Ertegün Evi
Restorasyonu (Bodrum), Türk Tarih Kurumu
Binası (Ankara, Ertur Yener ile birlikte) ve
Demir Evleri Projesi
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da, çocuklarım çalışmadan kazanılmış
bir parayı mı yiyorlar? O ev bugün
satılacak!’ demiş ve ev o gün satılmış.
Böyle insanlarmış. Balkan Savaşı sırasında
gelmişler, 1910-12. Osmanlı toplumunda
böyle insanlar vardır, benim dedem bir
istisna değildi bence.”

Merhum Turgut Cansever hakkında
bir yazı yazmam istendiğinde,
kendimi önemli bir insanı onu
tanımayanlara anlatacakmış
gibi hissettim. Böyle bir hisse
kapılmamam gerekiyordu aslında
çünkü son zamanlarda Turgut
Cansever adı hiç de azımsanmayacak
kadar çok insan tarafından
biliniyordu. Evet biliniyor, ancak yine
de bir ismi bilmek o ismin sahibini
tanıyor olmak anlamına gelmiyor ne
yazık ki...

Zamanında katıldığım bir Turgut
Cansever’i anma programında bunu
daha da yakından müşahede etmiştim.
Etkinliğe katılanların bir kısmının dahi
Cansever hakkında oldukça bilgisiz
olduklarını gelen sorulardan üzülerek
gördüm. Bir diğer üzüldüğüm nokta
ise yine Cansever’in anlaşılmadan
yüceltilmek istenmesiydi. İzleyicilerden
birinin “Turgut Cansever neden
günümüzün Mimar Sinan’ı bize anlatabilir
misiniz?” türünden garip sorusu bunu
açıklar niteliktedir.
Turgut Cansever ismini bilenlerden kaçı
onun iki hatta sadece bir binasının adını
veya yerini söyleyebilir sizce? İşte bu
yüzden yazımın başlığı “Turgut Cansever”
olmaktan öteye gidemiyor. Burada Turgut
Bey’in belli bir özelliği üzerine yazmak
varken hâlâ onu “tanıma” aşamasındayız.
II.
Turgut Cansever kimdir? Bu
sorunun cevabı sorana bağlı aslında.
Çeşmelerinden sadece su akmayan
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bir sebilden talebiniz nedir? Bal? Süt?
Şerbet? Su? Dilerseniz bu soruya cevap
verebilmek adına Cansever’in hayatına
kısa bir yolculuğa çıkalım…

Ailesini anlatması istendiğinde bu
hadiseleri farklı söyleşilerinde tekrarlama
gereği duyuyor Turgut Bey. Belli ki
onun için önemli anılar. Hayatında da
bu ciddiyeti tatbik etmeye çalıştığını
görüyoruz zaten.

Turgut Cansever birkaç asır önce
Asya’dan gelip Edirne’ye yerleşen bir
ailenin üyesi. Dedesi Şeyh Ali Efendi
bir Kadirî tekkesi olan Türâbî Baba
Tekkesi’nin son şeyhi ki bu tekkeyi aynı
aile kurmuş.
Cansever aile büyüklerini anlatırken
kendi adına bazı önemli hadiseleri
zikrediyor. Hadiselerin içeriği onun
yaşama bakışını da tarifliyor aslında.
Bunlardan ikisini kendi ağzından
dinleyelim dilerseniz.
“Aileden meşhur bir isim de Pürtelaş
Hasan Efendi’dir, bugünkü Pürtelaş
Sokağı’na adını veren zat. Mücellitmiş,
Bağdat’a, bir kütüphanenin kitaplarını
ciltlemesi için gönderilmiş. Orada gelişim,
buraya kadar gelmişken hacca da git

Türk Tarih Kurumu Binası/Ankara

demişler, olmaz demiş. İstanbul’a dönmüş
ve İstanbul’dan iki defa yürüyerek hacca
gitmiş.”
Bir diğeri:
“Anne tarafından dedem Mehmed Efendi,
Filibe’de müderris. Paraya hayatında hiç
elini sürmemiş. Torbayla verirlermiş on
beş altın, onu olduğu gibi anneanneme
getirirmiş. Harcamalara da katiyen
karışmazmış. Filibe’den muhacir olarak
gelmişler. Dedem o muhaceret esnasında

servetini kaybetmiş. Artık dedemin bir
geliri filan da yok. Bir evde oturuyorlar.
Bir gün anneanneme demiş ki, ‘Hanım,
bizim paramız sınırlıydı, şimdi bu evde
oturuyoruz ve epeyce para harcıyoruz.
Bu nasıl olacak? Paramız nasıl yetecek?’
Anneannem demiş ki, ‘Bey, ben tasarruf
ettiğim parayla bir ikinci ev satın
aldım. Onun kirasını kullanıyoruz biz
şimdi.’ Dedemin haberi yok tabii. ‘Aa!
Benim kazandığım parayı yemiyoruz

Cansever’in babası Türk Ocakları
kurucularından Doktor Hasan Ferit Bey.
Hizmet adına ülkenin birçok yerinde
görevde bulunuyor. Turgut Bey’de görev
gereği bulunulan Antalya’da 1920’de
dünyaya geliyor.
1928’de gittikleri Bursa’nın Turgut Bey’in
hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu
onun söylediklerinden anlıyoruz:
“Tipik bir Bursa evinde oturuyorduk. Dört
beş odanın yan yana dizildiği uzun bir
hayat, bir bahçe… Bursa o zaman şiir gibi
bir şehirdi. Buna rağmen babam ‘Bursa’yı
ne hale getirmişler!’ diye isyan etmişti.
Çünkü onun eski Bursa’sı bizim eski
Bursa’mızdan daha güzeldi. Sokaklarında
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Demir Tatil Köyü/Bodrum, Muğla

su kanalları vardı, bu kanallarda şelâleler
oluşur, etraf su sesleriyle dolardı.
Yeşilin her tonunun köpürdüğü bir
şehirdi Bursa, bir şehircilik harikasıydı.
Aydın Germen’in Amerikalı bir
arkadaşı Bursa’yı görünce, ‘Dünyada
şehir denebilecek iki şehir vardır; biri
Floransa, diğeri Bursa… Floransa bile,
Bursa’nın yanında iç karartıcı, karanlık
pis bir şehir!’ demiş. İlkokulun son üç
yılını Bursa’da okudum. Epeyce uzak
bir mesafe olduğu halde, Osman ve
Orhan Gazilerin türbeleri civarındaki
ilkokulumuza yürüyerek gidip gelirdik.
Şuurumun burada teşekkül ettiğini,
yaşanacak bir şehrin nasıl olması
gerektiğine dair ilk fotoğrafları zihnime
Hisar sokaklarında koşup oynarken
yerleştiğini söyleyebilirim. Hafızamda
bazı ses kayıtları da var. Mesela Bursalı
hanımlar, aralarında zaman zaman şöyle
konuşurlardı:
‘Bey diyor ki, ‘Şu bizim evin çivit rengi
artık benim canımı sıkmaya başladı
hanım. Bu sokakta, şu bey filanca sarıyı
koydu. O sarının yanında bizim çivit
rengi iyi düşmüyor, onu kaldıralım da
beyaza boyayalım’ diyor. Ben de diyorum
ki, ‘Eğer evin dışını beyaza boyarsak o
zaman içini ne yapacağız?’ Öbür hanım,
‘Ama sizin sokakta şuraya ışık düşer,
o ışık o kadar güzeldir ki, mavi renkle
beraber, beyaza boyarsanız kaybolacak.’”
1933’te İstanbul’a yerleşen Hasan Ferit
Bey, Turgut Bey’i Galatasaray Lisesi’ne
kaydettirir. Turgut Bey buradaki
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Karakaş Camii/Antalya

hocalarından övgü ve şükranla bahseder
ve onların gelecek hayatında ne kadar da
etkili olduklarını anlatır.
Resim yapmaya hevesli olan Cansever,
Galatasaray’da resim hocalığı yapan Halil
Dikmen’den resim ve ney dersleri alır.
Aynı dönemlerde babasının kütüphanesi
ve arkadaşları aracılığıyla entelektüel
hayatını etkileyecek kitaplar ve insanlarla
tanışır. Örneğin Elmalılı Hamdi Yazır
ve Füsûsü’l Hikem. Elmalılı’nın (daha
sonra kendisiyle tanışırlar da) 1931’de
basılan 9 ciltlik Türkçe Kur’an tefsirini
kütüphanede bulan Turgut Bey tefsirin
birinci cildini okurken iri puntolarla
yazılmış bir hadis-i şeriften etkilenir:

“Bilen Korkar.” Bu hadis için Turgut Bey
şöyle söylüyor:
“Beni düşünmeye sevk etti. Fark ettim
ki, hangi meseleyle karşı karşıyaysak, o
meselenin gerçeğine eriştiğimiz zaman,
o gerçeğin gereğini yapmazsak mutlaka
bunun bizi bir şekilde bir çıkmaza
götürecek, bir yanılgıya götürecek, bir
cezaya götürecek bir tarafı olur. Onun için
böyle bir duruma düşmemek için hem
bilmek, hem de korkmak gerekir.”
Turgut Cansever bir de Muhyiddin Arabî
tarafından peygamberlerin hikmetlerinin
anlatıldığı Füsûsü’l Hikem kitabının Hz.
Muhammed hakkındaki bölümünün
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tesiri altında kalır. Bu bölümde
peygamber efendimizin iki önemli
özelliği anlatılıyor bunlar, ferdiyetin
yüceliği ve güzellik sevgisidir. Buradaki
ferdiyetin yüceliği meselesini Turgut Bey
neredeyse hayatında bir düstur haline
getirmiştir.
Turgut Cansever üniversitede resim
okumak niyetindedir. Ancak babasının
tepkilerinden çekinerek mimarlık
bölümüne kayıt yaptırır. Yine de
mimarlığa tam anlamıyla gönül vermesi
için iki yıl bekleyip hocası Sedad
Hakkı Eldem’in yapı dersine girmesi
gereklidir…
“Yapı dersi ilgimi çekti benim. Yani o
resimdeki yapı meselesiyle bağlantılı
olarak ciddi şekilde not aldım. Yapı
dersinin projelerini çizmek filan da
doğrusu onların hepsini birleştiren keyifli
bir işti. Ama yine mimar olma niyetinde
değildim. İkinci senenin sonunda, Mayıs
ayında bir gün, karanlık bir odada Yapı
dersi veriliyordu. Tesadüfen güneş ışığı

Ahmet Ertegün Evi/Bodrum, Muğla

giriyor içeri. Aydınlık bir gün. Sedad
Bey’in iki saatlik bir dersi var. Sedad Bey,
‘Bugün, şimdiye kadar size anlattıklarımı,
sizin üzerinde çalıştığınız, düşündüğünüz
konuları gözden geçirmek istiyorum’
dedi. Ve binanın arsası nasıl seçilir
arazide, arazi nasıl düzenlenir, temel
nasıl yapılır, araziyi koruyacak istinat
duvarları nasıl yapılır, duvarlar nasıl
yapılır, duvarlarda açılan pencerelerin
boşluklarında olan etkiler tepkiler nasıl
karşılanır?.. Denizlik, söve, kemer,
lento… İşte denizliğin altında bir boşluk
bırakılmazsa aşağıdan gelen yük onu nasıl
kırar? Bütün kuvvet şeyleri, yapının bütün
meseleleri… Ondan sonra çatı, kubbeler,
filan… Onları iki saat anlattıktan sonra,
‘Kiremitler böyle yapılır, tepesine topuz
kiremiti konulur, bina böyle tamamlanır’
dedi. Bana bu müthiş bir şiirselliğe sahip,
müthiş bir güzellik olarak gözüktü.
Mimar olmaya karar verdim. Sedad Bey’e
çok şey borçluyumdur.”
Turgut Cansever gibi ancak inandığını
yapan birisinin bir işe gönlünün yatması
çok önemlidir bu yüzden Sedad Hakkı
Eldem’in rolü gerçekten çok önemli.
İşte Turgut Bey’in mimar olana kadarki
özetin özeti hayat hikâyesi böyle.
Daha çok şey öğrenmek isteyenlere bir
kısmında kendi hayatını anlattığı “Turgut
Cansever Düşünce Adamı ve Mimar”
kitabını öneririm.
III.
Turgut Cansever kimdir? Sanırım bu
sorunun cevabına geçilebilir zira akıllarda
Turgut Bey hakkında az da olsa bir
izlenim var artık. Bu önemli. Çünkü
mühim bir insanı tanımak belki de
ürünlerini bilmekten ve öğrenmekten
daha önemli. Ya da farklı bir açıdan
bakarsak o ürünleri anlamak ürünlerin
sahibini tanımaktan geçer. Denilebilir ki
insan önce kendini inşa eder…
Turgut Bey için mimar demek yeterli
olmayacaktır. Onun mimarlığı yanında iki
önemli özelliği daha bulunur, aktivistliği
ve düşünce adamlığı.

Mimar Turgut Cansever:

Mimar Turgut Cansever her şeyden
önce iyi bir mimardır. Bunu da üç kere
kazandığı Ağa Han Mimarlık Ödülleri ile
uluslararası boyuta taşımıştır. Bu ödüllü
yapılar sırasıyla şöyledir: Türk Tarih
Kurumu Binası, Ankara, 1967. Ahmet
Ertegün Evi, Bodrum, Muğla, 1973.
Demir Tatil Köyü, Bodrum, Muğla, 1983.
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Cansever yapıları onun düşünce
dünyasını yansıtır niteliktedir ki aslında
bu mimarlıkta gerçekleştirmesi zor
bir durumdur. Yapının inşa edildiği
yere saygı ve tevazu ile yerleşmesi
gerektiğine inanır. İnsanın doğanın
sahibi gibi davranmamasını aksine
onun bir emanet olduğunun
idrakinde olması gerektiğini
savunur. Yapı insanı ezmemeli
onu kucaklamalıdır. Bununla
birlikte mimarinin bir ego
tatmini yeri olmadığını savunur.
Mimar zamana ve mekâna
olan sorumluluklarını bilerek
hareket etmelidir. Zamanı
ve mekânı reddedip “ancak
benim kurallarım geçer”
diyen bir mimar tipine
Cansever onay vermez.
Şunu da söylemeden geçmemek gerekir.
Turgut Bey durduğu yer itibariyle mimar
olarak yalnız bırakılmıştır. Özellikle
İslam düşünce dünyasının içerisinden
konuştuğu için önyargıyla karşılanmış
ve yalnızlığa itilmiştir. Bununla birlikte
destek görmesi gereken çevrelerin de
ona olan ilgisizliği üzücüdür. İşin aslı
yazımızın başında da belirttiğimiz gibi
Turgut Cansever bugün dahi gereken ilgi
ve alakayı görmemektedir.

Aktivist Turgut Cansever:

Turgut Bey “bilen korkar” hadis-i
şerifinden hareketle bildikleri
doğrultusunda yapılan yanlışlara gözsüz,
kulaksız kalamamış, elinden ve dilinden
geldiğince bu hataları engellemeye
çalışmıştır. Özellikle İstanbul’da yapılan
imar yanlışlarının önünde durmaya
çalışmıştır.

Öyle
ki onun tartıştığı
konular, içinde bulunduğumuz
medeniyet krizine çözüm olacak
niteliktedir. Söyledikleri bazen gözden
kaçan ve ortada duran şeylerken bazen de
demir leblebi gibi dişe gelmez öğütmesi
zor konular olur.
Turgut Bey örneğin, Rönesans’ın
perspektifle olan ilişkisinin bireyi ve
egoyu nasıl etkilediği, islamın ferdi
manipüle edecek sanat anlayışına
olan olumsuz bakışı, insanın iştirak
etmediğinin sanat olmadığı gibi konuları
çok güzel açıklamıştır. Düşünceleri
sadece mimarları değil tüm insanları
ilgilendirmektedir. Öncelikle de Türkiye
insanlarını…

Turgut Bey’in “İstanbul’u Anlamak” ve
“Kubbeyi Yere Koymamak” kitaplarını
onun aktivist yönünü daha iyi anlamak
adına tavsiye ederim.

Metnin sonuna geliyorken belirtmiş
olayım ki şu birkaç sayfada Turgut
Cansever hakkında sadece mırıldanmış
olduk. Hem hayatıyla hem düşünceleriyle
hem de ürettikleriyle ansiklopediler
dolduracak bir insanın bu kadar kısa
bir şekilde anlatılması elbette imkânsız.
Yine de umarım burada yazanlar Turgut
Bey’i anlama isteği uyandırır. İster
hayatını okuyun, ister binalarını inceleyin
isterseniz de düşünceleri içinde yolculuğa
çıkın, ne almak istediğiniz size kalmış.
Bilinmeli ki Turgut Cansever her yönüyle
“ferdiyetin yüceliği”ne ayna olmuş bir
dünyayı güzelleştirme sevdalısıydı.

Düşünce Adamı Turgut Cansever:

Mekânı cennet olsun…

Konut meselesi ile ilgili olan Turgut Bey
birçok kere raporlar hazırlamış bunlardan
birini Habitat Konferansında sunmuştur.
Deprem sonrası yeni şehirler önermiş ve
konu hakkında gönüllü olarak çalışmıştır.
Ancak ne yazık ki onun bu çabalarına ilgi
gösterilmemiştir.

Kendi adıma Cansever’in en
önemsediğim yönüdür düşünce adamlığı.
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Değerli olan şeyler, o
coğrafyada az bulunan
şeylerdir. Bazıları “çölde
su” olmuş şarkıları
süslemiştir, bazıları
da “vaha” olmuş
hayalleri süslemiştir.
Seha Yapı bu hayali
gerçeğe dönüştürüyor
ve Konya’nın uçsuz
bucaksız bozkırına adeta
bir “vaha” inşa ediyor.

Meram’ın Kozağaç bölgesinde
320 bin metrekarelik alan üzerine
inşa edilecek olan karma konut
projesinden bahsediyoruz. İnsanların
isteklerini, ihtiyaçlarını karşılamak
için tasarlanan ve kısa zamanda
hayata geçirilmeye başlanacak olan
bu projede neredeyse insana dair her
ayrıntı incelikle düşünülmüş ve ne
yapılabilir sorularına ustaca cevaplar
bulunmuş.
Konya’da fazla göremeyeceğimiz
su ögesini temeline alan Seha
Yapı, projenin merkezini göllerden
oluşturmuş. Göl kıyısında inşa
edilecek yalılar, ardında müstakil
villalar ve apartman dairelerinden
oluşan karma konut projesiyle
Konya’nın yanı başına adeta yeni,
güzel ve şirin bir kasaba inşa etmeye
hazırlanıyor.

Yaklaşık 1134 konuttan oluşacak bu
projede huzur, güvenlik ve sevgi için
herşey hazırlanmış. Mahalle yapısının
özgün tasarımlarla oluşturulduğu,
sosyal alanlarının insanlar için
huzur kaynağı olduğu ve günün her
anında güvende hissedeceğiniz bir
proje bu. İnsanların tüm ihtiyaçlarını
karşılayabileceği ve projenin
içerisinde bulunan restoranlar, kafeler
ve mağazalar sayesinde şehirle iç içe
olan, yaşayan bir proje.
Projenin en büyük özelliklerinden
birisi de doğa dostu olması.
Güneş enerjisi santrali, doğalgazlı
kojenerasyon sistemi ve rüzgar
enerjisi santrali sayesinde enerji
giderlerinde büyük ölçüde tasarruf
sağlayacak bu proje aynı zamanda
atık suların ve yağmur sularının
da geri kazanım yoluyla peyzaj
alanlarında kullanılması gibi ekolojik
çözümlerle de dikkat çekiyor.
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Yaşam konforuna, keyfe, huzura,
güzel komşuluk ilişkilerine ve
günün her anında mutluluğa
imkan tanıyan, yeşil alanlarında
bulunan birçok gölet sayesinde
Konya’nın bozkırına adeta bir
“vaha” olacak bu muhteşem proje
Seha Yapı sayesinde üç buçuk
yıl gibi kısa bir sürede hayata
geçirilecek. İyisi mi HAYATINIZIN
YENİ STANADARTLARINA
KENDİNİZİ ŞİMDİDEN
HAZIRLAYIN.
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yerleşimleri biraz özgün tasarlanmışsa
herkes kendi mahallesini çok rahat tanır,
sever ve ilişki kurar. Komşuluğa imkan
verir. Dikkat ettiğimiz şey burada ne
kadar kasaba büyüklüğü olsa da site
mantığı da var. Öncelikle güvenliği de
sağlamak gerekir. Güvenliği sağlarken
yalnız kasabayı oluşturan ticareti ve
rekreasyonun belirli kısımlarını, buraya
şehirden gelecek günlük misafirler için
buradaki ticareti besleyecek olan alanları
hem kontrollü hem kontrolsüz bıraktık.
Yani dışarıdan ticari amaçlı girişlere site
açık mı?
Açık ama, site değil işte. Konut yerleşim
alanlarına kesinlikle güvenlikli bölgeden
geçmek zorundasınız. Ticari alan ayrı
bir yerdedir. Ticari alan ve rekreasyonun
belli kısımları açık. Çünkü gelir getirici
fonksiyonlar, donatılar da olmalı projede.

Onlar hem burada yerleşik nüfusa hizmet
verirken hem de buraya gelip hafta
sonları, yaz akşamları vakit geçirebilecek
insanlar için mekanlar oluşturduk.
Tabi satın alacak kişi eşini dostunu da
buraya getirmek isteyecek, ama getirmek
isterken ne var burada? Getireceği bir
takım değerler olması lazım. Bu site
sonuçta yuva ihtiyacı olanların sitesi
olacak. Keyifli yaşamak isteyenlerin
sitesi olacak. Yakın çevrede zaten
böyle güzel alanlar var. Bayağı yeşil bir
alanı belediyeden kiralamış durumda
Seha. Geniş bir rekreasyon hizmeti
düşünülüyor burada. Yaşayanlar için ve
gelecek olan misafirler için. Buradaki
rekreasyon 2 kısımdır. 1. rekreasyon alanı
o mahalledeki ortak alanlar, 2. rekreasyon
alanı da belediyeden kiralanan kısım.
Konya’nın tepe noktasında bir çay
bahçesi var bütün Konyalılar orayı

ÖMER ÇAMOĞLU

Seha Yapı tarafından Meram Kozağaç
bölgesinde 320 bin metrekarelik
alan üzerine inşa edilecek karma
projenin mimarı sayın Ömer Çamoğlu
ile projeyi ve bölgeye getireceği artı
değerleri konuştuk.
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Bu projeye hazırlanırken ofis olarak siz
nasıl hazırlandınız, neyi baz aldınız?
Temel kriterleriniz nelerdir? Briefin
dışına çıktınız mı? Yani böyle olursa daha
iyi olur bağlamında değerlendirilecek
önerilerde bulundunuz mu bu projede?
Projenin tasarım süreci başlarken
öncelikle araziyi inceledik;
konumunu, topografyasını, şehirle
ilişkisini değerlendirdik. Yatırımcıyı
tanıdık,yatırımcının isteklerini dinledik.
Briefi değerlendirdik. Sonrasında biz
de kendi tecrübemizle bunlara nasıl
katkıda bulunuruz diye düşündük,
sonuçta bir mimar olarak tasarım

yapıyorsunuz. Tasarım yaparken tabi
yatırımcının bir takım istekleri vardır.
Yatırımcının isteklerini dikkate alarak siz
nasıl bir katkıda bulunur, nasıl organize
edersiniz, tasarımı araziye nasıl aplike
edersiniz; onun araştırmasına girdik.
Mesela burada bilhassa ilk başta gittiğimiz
zaman da sorduk; su unsurunu kullanıp
kullanamayacağımızı. Dolayısıyla burada
su objesini işleyebileceğimizi gördük.
Projeninin avantajlı taraflarını bulmaya
çalıştık. Her projede yapmaya çalışırız
bunu. Tamamen dezavantajlı taraflar
varsa ona göre önlemler almaya çalışırız.
Daha sonra dikkat edeceğimiz şey, projede
çok fazla konutun yer alacak olması.
1134 konut yapılacak. Normal Türk
aile yapısını düşünürseniz 4000-5000
kişilik bir yerleşim yerine denk geliyor.
İstanbul için mahalle ama Anadolu
için bir kasaba kurulacak demektir. Biz
burada mahalleler oluşturmak istedik.
Mahallelerin 2 türlü yararı vardır. Birincisi
projeyi aşama aşama inşa etme şansı
verir size. İkincisi ise, iş biter o mahalle

1975 yılında İ.T.Ü. Mimarlık
Fakültesi’nden mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında ofis ve
şantiyelerde başlayan mesleki
çalışmalarına bir süre yurt dışında
devam ettikten sonra, 1978 yılında
Çamoğlu Mimarlık LTD. şirketini
kurdu ve halen bu çatı altında proje,
danışmanlık, uygulama ve kontrollük
hizmetlerine devam ediyor.
Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli
ölçeklerde;
-Villa, apartman, rezidans, toplu konut
vb yaşam kompleksleri.
-Otel, tatil köyleri ,eğlence-turizm
tesisleri.
-Tematik parklar(Aquapark vb)
-Hastane, ofis, AVM projeleri.
-Karma fonksiyonlu (Konut, ofis, otel,
ticaret vb)
-Golf resort kompleksleri.
-Spor tesisleri, Eğitim ve kültür
tesisleri,
gibi değişik yapıların konsept
tasarımlarından başlayarak uygulamadetay projelerinin başlıca faaliyetlerini
oluşturuyor.
Ömer Çamoğlu’nun kurucusu olduğu
Çamoğlu Mimarlık kentsel dönüşüm,
master plan-konsept proje çalışmaları
ile yurt içinde ve yurt dışında çok
sayıda ödül aldı.
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kullanır. Burada da insanların
akşamları, hafta sonları arabalarıyla
gelip dinlenebileceği, gedavet
rüzgarlarıyla serinleyeceği, Konya’nın
manzarasını seyredebileceği bir alan da
sunuyor muyuz Konyalılara?
Aynen öyle, rekreasyonla kast ettiğimiz
o. Ve onu 2 yerde sunuyoruz. Biz orada
belki bir AVM yapmıyoruz. Ama bir
vilaj, pazar diyeceğimiz ufak çaplı bir
yer yapıyoruz. Yemek, içmek, alışveriş.
Bu yaptığımız ufak çaplı yer hem orada
yaşayan insanların alışveriş edecekleri yer
demektir. Hem de çevreden gelenlerin
hafta sonu dinlenecekleri bir yer
demektir.
Restoranlarımız, cafelerimiz, alışveriş
edeceğimiz mağazalar var. Bunun dışında
ortak kullanılacak kapalı alanlarımız
var. Yani komplekste, bizi oraya ilk
gittiğimizde etkileyen şeylerden bir tanesi
oydu. Araziye ben birkaç yoldan gittim.
Mesela o Meram’ın oralardan geçerken
dikkat edin bir villalaşma var. Ama
onlar biraz talihsiz, düzlükteler. İkincisi
kimisinin tercih edeceği müstakil yaşam
halindeler. Biz şimdi burada öyle villalar
yaptık ki, öyle yalılar yaptık ki, hem
müstakil havasını hissedecekler hem
de birlikte olmaktan gelen faydalardan
yararlanacaklar. Nedir onlar? Ortak
alan kullanımları, güvenlik, masrafların
daha çok paylaşılarak ödenmesi,
daha az bütçeyle yönetilmesi. Bunları
çoğaltabilirsiniz.
Villaların seperasyonu nasıl?
O seperasyonlar bitki seperasyonlardır.
Konya’nın bir yerde Anadolu’nun
aile yapısını dikkate alarak, evlerin
konumlanması da ona göre düzenlenir.
Evlerin bir arada oluşları Meram’ın
villalarından çok fazla soyutlanmış değil.
Ama sonuçta villalar, yalılar orada belli bir
sayıya sahiptir. Yoğun kabul edilmeyecek
o mahallelerde ortak alanlar oluşturarak
bir yerleşim modeli tasarlamaya çalıştık.
Burada bir kasabadan bahsediyoruz.
Aslına bakarsanız arazi eğimli de bir
yapıya sahip. Yürüyüş yollarımız, fitness
alanlarımız var. Bisiklet çok kullanılıyor
bu şehirde. Onun için bisiklet yolları
oluşturduk. Sonra hepsinin kapalı
otopark olanakları gayet iyidir. Misafir
otoparkları filan hepsi düzenlenmiştir.
Dışarıda araç görünmeyecek galiba?
Dışarıda çok az, kısmen misafir
otoparkları var ama, görünmeyen
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yerlerde. Ortak alanlardan
soyutlanmış yerlerde var. İç kısımlarda
görmeyeceksiniz.

adam yıllar sonra gelip bakıyorsa,
insanların mutlu yaşadığı bir çevreyi
hissedebiliyorsa, bence en büyük keyif o
zaten. Rekreasyon alanlarından bahsettik,
hem proje içerisindeki ortak alanlardan
bahsettik hem belediyeden kiralanan
geniş alanların da rekreasyona ayrıldığını
söyledik. Bir de tabii spor alanlarına da
değinmek lazım. Burada yaşayacak olan
5000 kişiye yönelik, bu insanlara güzel bir
komşuluk ilişkisi oluşturduğunuz zaman,
orada yaşadığınız sürece dinlenmek için

Sizin hazırlandığınız kısa brief
çalışmasında kavram olarak öne
çıkardığınız 1-2 şey var, tema olarak.
Ahşap, cam, taş kaplama gibi belirginleşen
malzeme türleri var. Onları neden
seçtiniz?
Ömür uzun olsa da binaların ömrü
o kadar uzun değil. İstanbul’da
görüyorsunuz dönüşümü. Ve o
dönüşümde kullanılabilir hiç bir şey
çıkmıyor. Siz ne kadar doğal malzemeler
kullanmaya kalkarsanız, onların
doğayla o kadar bütünleşmiş olduğunu
göreceksiniz. O bakımdan doğal
malzemeler kullanmaya çalıştık. Biz şimdi
çatılarda kendi içerisinde komşuluk
ilişkisine imkan veren, ortak mekan
oluşturabilecekleri teras yapmaya çalıştık.
Teras hem gedavet rüzgarını daha iyi
hissettirecek, hem de manzaraya daha bir
kottan baktıracaktır.

tatile gitmenize gerek kalmayacak.
Gezmek görmek için gidebilirler, ama
dinlenmek için bir yere gitmelerine gerek
kalmayacak diyorsunuz.
Evet. Çünkü burada yaşarken mutlu
olacakları, huzura, keyife, yaşam
konforuna sahip olacakları mekanlar,
görsel zenginlikler üretmeye çalıştık.
Mesela bir sürü göletimiz bile var yeşil
alanımızda. Bozkırda bir vaha gibi olacak
sanıyorum bu proje.

Okuyucularımız için Seha Yapı’nın
Konya’nın en geniş alana sahip projesini
ana hatlarıyla tanıtmış olduk. Aslında
bir girizgah yapmış olduk. Tüm detaylar
tamamlanınca biz de sizinle detaylar
üzerine yeniden bir söyleşi yapmak
isteriz. Şimdilik verdiğiniz bilgiler için çok
teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

Projede Konya’yla, Konya mimarisiyle
bir ilişkilendirme görecek miyiz bittiği
zaman? Ya da böyle bir önermeye ihtiyaç
var mı?
Konya mimarisi nedir sizce? Selçuklu
mimarisi mi?
Yoo. Konya’nın kendi sivil mimari
örnekleri var hala ara sokaklarında.
Kerpiç, Bağdadi tekniğiyle yapılmış çok
hoş yapıları var.
Şöyle söyleyeyim Selçuklu mimarisi her
yerde kullanılan bir mimaridir zaten.
Ben orada Selçuklu mimarisi kullanmak
istemedim açıkçası. Benim mimaride
daha çok istediğim şey mimarinin yeni
şeyler önermesidir. Yeni mimari derken,
konut mimarisi. İnsanların evim diyeceği
sıcak, özgün bir mimari. Mimaride gölge
yaratacak objeler kullandık. Konya’da
güneş vardır. Onlara dikkat ettik. Konya
mimarisini, Konya anlatımlarını ortak
alanlarda seçtik. Konutlarda pek onu
seçmedik. Biz özgün anlatım istedik.
Bu projeye 50 yıl sonra bakan bir insan
üzerinde hangi çağrışımları olsun
istersiniz?
Projelerde öncelikle dikkat ettiğimiz
şey fonksiyondur. Böyle büyük
ölçekli projelerde öncelikle araziye
doğru yerleşmelisiniz. Doğru alanlar
bırakmalısınız. Mesela bugün İstanbul’da
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çok kötü şehirleşme oluştu. Yüksek
yüksek yapılar vb. Şu an Üsküdar veya
Beşiktaş çarşısına girdiğiniz zaman.
Fatih’e girdiğiniz zaman şu anda da
Fatih’te çok fazla bozulmayan yer
var. Mesela o Fatih’in ana caddede
caminin avlularında, Üsküdar çarşısında
dolaşırken eski İstanbul’da dolaşıyormuş
gibi hissediyorum.
Ama mesela Beşiktaş’ta bir ara
sokağa girdiğimizde binalar üstümüze

devrilecekmiş gibi hissediyorum.
O şu an olmadı ama o zaten vardı. 40-50
senedir var. Hali hazırda insanı ezen
bir mimari var. Biz bundan kaçınmaya
çalışıyoruz. O yüzden önce belediyeye
teşekkür etmek lazım. İyi bir imar
vermişler. Belediyenin verdiği imarı biz
daha az kullandık. Araziye yapı kütlelerini
öyle bir serpiştirdik ki, verilen imardan
daha az yoğun bir hale getirdik.
Seha Yapı çok büyük bir inşaat firması,
yıllar sonra oraya biri geldiği zaman
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Sohbetimize başlamadan önce yeni
görevinizin hayırlı olmasını dilerim.
Çok teşekkür ederim.

Seha Yapı Genel Müdürü
Tuncay Lamcı ile Konya’nın
en büyük ve en prestijli yapı
projesi olacak 320.000
metrekarelik dev projeyi
konuştuk.
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Tuncay bey, Kozağaç bölgesinde harika
bir manzarası bulunan büyük bir projeye
başlıyorsunuz yakında. Bu proje alanını
nasıl keşfettiniz, buradan başlayalım
sohbetimize dilerseniz.
Sözlerime Seha Yapı’nın Türkiye’nin
önemli inşaat şirketlerinden biri olduğunu
vurgulayarak başlamak istiyorum,
isterseniz size Seha Yapı’nın ilklerinden
bahsedeyim.
• Konya’yı güvenlikli site kavramı ile
tanıştıran ilk marka
• Konya’da, konutta kojenerasyon
sistemini ilk kullanan marka
• Anadolu’nun en yüksek gökdelenini
inşa eden marka
• Anadolu’nun en büyük fuar merkezini
inşa eden marka
• Bölgesinin, alışveriş merkezi inşa eden
ilk yapı markası
• Sektörde bölgesinde, yurtdışı yatırımları
olan ilk marka

ve şimdi de Anadolu’nun en iddialı
karma konut projesini hayata geçirecek
olan markası olacak. Bu projeye karar
vermeden önce tüketici beklentilerini
önemli bir araştırma ile tespit ettik, farklı
yaşam alanlarından yeni deneyimler
yaşamak isteyen müşterilerimiz
olduğunu gördük ve araştırmalarımızı
bu doğrultuda yoğunlaştırdık.
Kendimize bir hedef belirledik,
inovatif fikirlere sahip, yüksek nitelikli
projeler düşünerek, gelişen ve büyüyen
dünyada sadece üretici olmakla
kalmayıp, yaşanabilir alanlar oluşturup
hem yatırımcıya hem de sattığımız
konutlardaki sakinlere mutluluğu
tattırmak, bağlarımızı sıkı tutmak
istedik.
Bu doğrultuda 2014 yılında Konya’nın en
değerli lokasyonlarından biri olan Meram
İlçesinde kentin en geniş imarlı arsası
üzerine büyük bir konut projesini hayata
geçirmek üzere kolları sıvadık. 320.000
m²’lik bu arsada Konya’da yapılmayanı
yaparak, bir ilke daha imza atmaya karar
verdik.
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Kendimize bir hedef belirledik,
inovatif fikirlere sahip, yüksek
nitelikli projeler düşünerek, gelişen
ve büyüyen dünyada sadece üretici
olmakla kalmayıp, yaşanabilir alanlar
oluşturup hem yatırımcıya hem de
sattığımız konutlardaki sakinlere
mutluluğu tattırmak, bağlarımızı sıkı
tutmak istedik.
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Tabiri caizse proje alanı devasa bir
alan; bir uçtan diğer uca 1 kilometreden
fazla mesafe var. Konya’nın belki de
Türkiye’nin en büyük inşaat alanı.
Ciddi bir süreci beraberinde getirmiştir:
Mimari ofisin seçimi, tanıtımı,
pazarlanması vb. Biraz da bundan
bahsedelim isterseniz?
Bu arsaya sahip olduktan sonra
belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak
için attığımız taşların yerine ulaşması
çok önemliydi. Hayata geçireceğimiz
proje için önemli bir fizibilite sürecine
girdik, Türkiye’nin, dünyada isim
yapmış önemli mimarları ile masaya
oturduk, bize sunulan tüm projeleri
titizlikle gözlemleyerek proje
mimarımızı belirledik. Dünya çapındaki
metropollerde görülebilecek türden
çok farklı tasarım ve nitelikleri bir arada
sunan, konsept ve farklı bir yaşam vaadi
oluşturan Mimar Ömer Çamoğlu ile
çalışmaya karar verdik.

Konya’daki yeni yaşam vaadimizi tüm
Türkiye’ye ve yurtdışında yaşayan
Konyalılara duyurmak istiyoruz,
pazarlama ekibimiz bu doğrultuda
hazırlıklarına başladı, yapılacak iletişim
kampanyalarının bile konuşulmasını
istiyoruz.
Projenin hedef kitlesi kimdir? Karma bir
proje sanıyorum; hangi gelir düzeyindeki
vatandaşlarımız bu projenin sakinleri
olabilecekler?
Hayat standartlarını ve iş hayatını yeni bir
yaşam tarzıyla daha keyifli hale getirmek
isteyen, ailesi ve çocukları için güven
ve sağlıklı bir yaşam arzulayan, özetle
kalite ve prestije düşkün olanların projesi
olacak.
Kozağaç Projesi aynı zamanda yeşil bir
proje. Enerjisini kendi üretecek, suyunu
yeniden kullanacak vs. Başka ne gibi
özellikleri var projenizin?
Söylediğiniz gibi doğa dostu ve tasarruf
ettiren bir proje olacak. Projede yer
almasını düşündüğümüz güneş enerji
santrali, doğalgazlı kojenerasyon
sistemi ve rüzgar enerji santrali ile
enerji giderlerinde büyük ölçüde
tasarruf hedeflediğimizi söyleyebilirim.
Projenin ilerleyen aşamalarında mekanik
sistemlerde ekolojik çözümlerin
maksimum düzeyde gerekleşmesi
amaçlıyoruz. Atık suyun ve yağmur
suyunun geri kazanımı ve peyzaj

alanlarında kullanılması, düşük enerji
tüketimli beyaz eşya kullanımı, doğal
havalandırma çözümleri bunlardan
birkaçı olabilir.
Projeye ne zaman start verilecek ve
zaman tamamlanacak? Bir de inşaat
nasıl ilerleyecek; bu tür büyük projeler
genellikle etap etap ilerler, sizin
uygulamanız nasıl olacak?
Projenin inşaatına 2015 yılının ilk
çeyreğinde başlamayı düşünüyoruz.
Yapımız etap etap ilerleyecek, 3,5 yıl gibi
bir sürede de tamamlamayı hedefliyoruz.
Son olarak; bu projenin diğer projelerden
farklarını veya ilklerini, enlerini sıralamak
istersek neler söyleyebiliriz.
Yeni projemiz, geleceğin Konya’sını
bugünden yansıtacak bir proje.
• Proje, bulunduğu konum itibari ile
oksijeni bol temiz havası ile dikkat çeken

bir toplu yaşam alanı olacak.
• Arazinin yüzde 80’i sirkülasyon, su ve
yeşil alanlardan oluşacak.
• Tasarruf ettiren bir proje olacak;
kullanılacak güneş enerji santrali,
doğalgazlı kojenerasyon sistemi ve rüzgar
enerji santrali ile enerji giderlerinde büyük
ölçüde tasarruf sağlanacak.
• İçeriği araştırma sonuçlarına göre
oluşturulmuş, müşteri ihtiyaçlarına cevap
veren bir proje olacak.
• Projede konut sayısının fazla olması
nedeniyle ödenecek sabit ve genel
giderlerin düşük olacağı, profesyonelce
yönetilen bir sistem kurulacak.
• Son derece kapsamlı sosyal tesisleri
ve özel rezidans hizmetleri ile konut
sahiplerinin her türlü ihtiyacını
karşılayabilen, hayatı kolaylaştıran bir
proje olacak. Bu projede yaşayan aileler
birbirine daha fazla vakit ayıracak, keyifli
zaman geçirecek.
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Seha Yapı güvencesi ile ilk etabı satışa
sunulan Seha Yaseminevleri Projesi, her
biri sekiz katlı dört ana bloktan oluşuyor.
Toplam 240 dairenin yer aldığı blokların
her katında ikişer daire bulunuyor. Her
türlü ihtiyaca cevap verecek biçimde
tasarlanmış geniş ve konforlu dairelerin
yer aldığı bu proje, yemyeşil peyzajıyla da
huzurla yaşayacağınız modern mekânlar
sunuyor.

1. SINIF MALZEME, USTA VE TİTİZ İŞÇİLİK

‘Seha Yaseminevleri’nde her dairenin
elektrik, su ve doğalgaz saatleri
diğerlerinden bağımsız. Sitede mevcut
olan jeneratör, merdiven aydınlatmasını
besleyecek ve asansörü çalıştıracak ölçüde.
TV, internet ve uydu altyapısı
kurulu daireler, blok girişleri ile görüntülü
görüşme de yapılabilecek.
Sitede her daire için 1 kapalı otopark ve
misafirler için 40 araçlık açık otopark
bulunuyor. Site peyzajında ise yollar,
çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol
sahaları, tenis kortu, egzersiz aletleri ve açık
otopark bulunuyor.

GÜVENLİ , MODERN VE SAĞLAM

Seha Yaseminevleri, betonarme karkas
sistemde ve radyel temel üzeri tünel kalıp

yöntemi ile inşa ediliyor. Dış duvarları
tuğla, iç duvarları betonarme perde ve
tuğla duvar olan blokların dış cepheleri
silikon esaslı boya ile boyanıyor ve ısı
yalıtımı, hesaplamada çıkan kalınlık
ölçüsüne göre yapılıyor

STANDARDIN ÜSTÜNDE,
KALİTE VE KONFOR…
Antre ve koridorlar 1. sınıf seramik
kaplama. Odalarda ise laminant parke
yer alıyor. Tüm odalarda kartonpiyer,
perde bandı ve korniş bulunuyor.
Tüm dairelerin duvar ve tavanları
saten alçı sıva üzeri plastik boya ile
boyanıyor. Mutfaklarında ankastre set
üstü ocak, fırın, aspiratör ve
kilerin standart olarak bulunduğu
dairelerin yatak odasında ebeveyn
banyosu mevcut. Isıtma sistemi;
doğalgaza uyumlu, merkezi sistem
kazanı ve radyatörlü ısıtma sistemiyle
donatılıyor. Her daire için ısı payı ölçer
bulunuyor, böylece her dairenin ısıtma
giderleri ayrı ayrı hesaplanabiliyor.
Ve tüm katlar arasında ısı yalıtımı
yapılıyor. Yaseminevleri, huzur ve
güven dolu ortamıyla sizi bekliyor.

Gör, Anla,
Hisset...

Yaşam tecrübesi insanoğlunun
bugününe ışık tutan yegane
birikimdir. Geçmişe baktığımızda ve
insanların yaşayış şekillerini inceleme
fırsatı bulduğumuzda en az onların
bugün bizi görmeleri durumunda
düşecekleri şaşkınlığa bizler de
düşüyoruz. Geçmiş ve günümüz
arasında köprü olan her yapı, her
eser insanlığın altın değerinde birer
parçası adeta.
Geçmişte yapılmış şehirlere, şehirlerle
bütünleşen şaheserlere baktığımızda
manevi dünyamızda imrenme duygusu
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yeşerir; o günleri yaşamak, o günlerde
yaşamak isteriz. Geçmişi bu kadar
inceleme merakımız da bu yüzden olsa
gerek.
Günümüzde yeni gelişmeler bizi
heyacanlandıran ancak artık şaşırtmayan
bir hal aldı. Ancak geçmiş medeniyetlerin
yaşantılarına baktığımızda, eserlerini
gördüğümüzde hayrete düşüyoruz,
nedenini bilmediğimiz bir gurur kaplıyor
içimizi. Bunu hissedebilmek, zamana
dokunmak için gidiyoruz onca yolu,
tatillerimizi buralarda geçiriyoruz. Farklı
duygular hissetmek ve geçmişten bir “an”
yakalayabilmek için. Bu sayımızda da
Semerkand’ı, Kahire’nin Mezar Evleri’ni
ve Yemen’in başkenti tarihi San’a şehrini
gezeceğiz hep beraber.

»
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Tarihi Şehir San’a

Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmıştır.
1962 yılına kadar İmamlıkların etkili
olduğu şehir 1990’da Kuzey Yemen ve
Güney Yemen’in birleşmesiyle tekrar eski
şanlı günlerine geri dönmüştür. 1986
yılında tarihi şehir bölgesi UNESCO
tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne
alınarak koruma altına alınmıştır.
Tarihi şehir, 6-9 metrelik kerpiç
duvarlarla çevrelenmiştir. Dönemi
adına İslam Mimarisi’nin en önemli
örnelerinden biridir. Tarihi San
evlerinin büyük bir bölümü 11. yüzyıl
öncesinde inşa edilmiştir. Geniş aile
yapısına uygun, kule şeklinde yapılan
9 kata kadar çıkabilen kerpiçten
yapılmış binalar olarak inşa edilen
evlerde, misafirlerin ağırlandığı geniş
bir sofa, üst katlara erişim için dar bir
merdiven ve üst katlarda küçük yatak
odaları bulunmaktadır ve evlerin en
üst bölümünde “mafraj” adı verilen; ev
sahiplerinin günün büyük bir bölümünü
geçirdiği odalar bulunmaktadır.
Tarihi şehirde 6000 sayısında bina, 103
camii ve 14 hamam bulunmaktadır.
Şehrin mimari açıdan en önemli eseri

1962 devriminden sonra “Özgürlük
Kapısı” ismi verilen “Yemen Kapısı”dır.
Şehrin en önemli Camii; Zeydilerin
Mekke’deki Kabe gibi değer verdiği
bir Kabe’si bulunan, dünyanın en eski
camiilerinden birisi olan Camiül-Kebir’dir.

Yemenin başkenti olan San’a
şehri 2200 metre yükseklikte
dağ vadisinde kurulmuştur.
Geçmişi milattan sonra 1.
yüzyıla dayanan şehir 632
yılında Ali Bin Muhammed
tarafından İslamiyetle
tanıştırılmıştır. Zaman zaman
farklı aşiretlere ev sahipliği
yapan şehrin yıldızı 7. ve
8. yüzyıllarda İslamiyetin
etkisiyle parlamıştır.
1516 yılında Osmanlı İmparatorluğuna
bağlanan şehir imamlar ve Osmanlı
İmparatorluğu arasında geçen
mücadelelere ev sahipliği yapmasının
ardından 1900’lü yılların başlarında
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Semerkand
Yüzyıllar boyunca birçok
medeniyete ev sahipliği
yapmış, Ortaçağ’ın bilim
merkezlerinden biri olan
Semerkand; tarihi, mimarisi
ve kültürü açısından önemli
bir yere sahip.
Semerkand , tarihteki ünlü Türk
imparatorlardan birisi olan Amir
Timur’un imparatorluğunun başkentidir.
Zerafşan Nehri vadisindeki şehir, avantajlı
coğrafi konumu açısından yıllar boyunca
Orta Asya şehirleri arasında ilk sırada
yer almıştır. Babil ve Roma ile aynı yaşta
olan şehirde 500 binin üzerinde insan

yaşamaktadır. Bu sayıyla günümüzde
Özbekistan’ın nufüs açısından ikinci
büyük şehri konumundadır.
Bu görkemli şehrin geçmişi 2500 yıl
öncesine dayanmaktadır. Büyük İskender,
Cengiz Han, Timur ve Arap Fatihleri
dönemlerine şahitlik eden şehrin kültürel
yapısında Batı ve Doğu kültürlerinin,
İran ve Hint kültürlerinin ve Moğol
kültürünün etkileri görülmektedir.
İpek Yolu’nun üzerinde bulunması
açısından medeniyetler için her zaman
önemli bir şehir olan Semerkand,
manevi ruhu ile hazine değerindedir ve

bu zenginliğinden dolayı UNESCO
tarafından “Dünya Kültür Mirası
Listesi”ne dahil edilmiş ve koruma
altına alınmıştır.
Şehrin İslam dönemi 712 yılında
Müslüman Arap Kavimleri tarafından
fethedilmesiyle başlamıştır. Abbasiler
döneminde ise Talas savaşı sırasında
iki Çinli tutuklu tarafından kağıt
yapımı öğrenilmiş ve İslam
Dünyasındaki ilk kağıt değirmeni
Semerkand’ta inşa edilmiştir. Bu
gelişme şehrin ve İslam Dünyasının
büyük ilmi keşiflerine yol açmıştır.
Şehir Samanoğulları döneminde
iktisadi açıdan da önemli bir gelişme
yaşamıştır. 1220 yılında Cengiz Han’ın
istilasına uğrayan şehir tamamen
harap edilmiştir. Semerkand’ın
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yeniden yükselişi Timur zamanında
olmuştur. İmparatorluğun başkenti olarak
ilan edilen şehir büyük gelişme göstermiş
ve dünya için önemli bir kültür merkezi
haline gelmiştir.
Semerkand İslam Mimarisi’nin en güzel
örneklerine ev sahipliği yapar;
*Registan antik Semerkand’tın kalbidir. Anlamı “Kumlu
yer” demektir.
*Uluğ Bey Medresesi (1417-1420).
Sher-Dor (Ser-dar) Medresesi (1619-1636).

Tilya-Kari Medresesi (1646-1660).
Uluğ Bey Rasathanesi (1421-1449).
Semerkand Afrasiyab müzesi
Timur’un Gur Emîr türbesi
Shakh-i Zinda (Şah-ı Zinda) türbesi
Bibi Hanım Camii
Hazreti Hızır Camii
Davud Peygamber türbesi
Zümrüt Hoca Camii
Bibi Hatun türbesi
Kok Camii
Chorsu (Çarsu) antik ticaret merkezi
Abu Mansur Matridiy (Ebu Mansur el-Matüridî) türbesi
Rukhobod türbesi
Aksaray türbesi
Nisbatdor Hoca Cami
Abdu Darun Hoca türbesi
Ishrat-Khana (Ishrathona - İşrethane)
Namazgâh Cami
Kok Saray kalıntıları

Tîmûr Hân
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Kahire
Bu şehirde mezarlardan
oluşan, içerisinde insanların
yaşadığı, şehirden bağımsız
bir şehir var adeta. İsimsiz
şehir. Mezar şehir.

Ölüler ile aynı şehirde yaşamak hepimize
korkutucu gelebilir. Ancak bu şehir
yaklaşık 100.000 kişinin evi durumunda.
Şehrin yoksul insanlarının mezarları
korumak karşılığında yaşamaya hak
kazandığı bu şehir, şehrin fakir insanlarına
ev sahipliği yapıyor. Coğrafi olarak eski
Mısır toprakları içerisinde yer alan bölgeye
Mısır’ın 2. Cumhurbaşkanı Cemal
Abdülnasır tarafından kırsal kesimden
gelenler için oturma izni verilmiş. İsrail
savaşlarından sonra Mısır’ın iskan
politikasındaki belirsizlikler sonucunda
Mezar Şehir’e olan göçler de artmıştır.

Memlüklüler döneminde bir sanat eseri
değerinde inşa edilen ve mimarisi evlere
benzeyen bu mezarlar günümüzde aynı
zamanda birçok insanın evi durumunda.
İhtişamlı bir sanat eseri olan türbe
ve bahçeli ev görünümündeki Mezar
evler, sadece Mısır’da bulunuyor. Arap
kaynaklarına göre kral mezarları olarak
isimlendirilen bu mezarların çoğu toprak
altındaki odalardan oluşuyor. Erkek
ve kadınların ayrı odalara gömüldüğü

mezarların üst kısmında bitki çeşitlerin
yetiştirilmesine izin veren başka odalar
da bulunuyor. Kahire’ye kırsal kesimden
göç etmiş yoksul insanlar bu mezarları
korumak karşılığında devletten izin
alarak buralarda yaşama hakkı ediniyor.
Ancak mezar olarak görüldüğü için devlet
tarafından elektrik, su gibi hizmetler
Mezar Şehir’e verilemiyor.
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Seha Yapı, Özlem Mahallesi’nde ‘Seha
Özlem Konutları’ ndan sonra başladığı
çevre dostu projesi Bahar Evleri ile,
bölgenin çehresini değiştirmeye devam
ediyor. 2014’ün ilk yarısında teslim
edilmesi planlanan ‘Seha Bahar Evleri’, 3+1
tipinde sadece 66 konutla sınırlı. Projede
ayrıca 6 adet de ticari alan bulunuyor.
Bahar Evleri, uygun ödeme koşulları ve
cazip fiyatlarıyla sizleri daha yaşanılır
mekânlarda ev sahibi olmaya davet

ediyor. Proje görsellerini görmek ve daire
planlarını incelemek için www.sehayapi.
com internet sitesini ziyaret edebilir,
ulaşmak istediğiniz tüm bilgilere web
sitemizden ulaşabilirsiniz.
Kule Plaza zemin katında yer alan satış
ofisimizde, güler yüzlü satış temsilcilerimiz
sizleri bekliyor. Ayrıca 444 73 42 veya
0332 221 39 00 numaralı bilgi hatlarını
arayarak da detaylı bilgi alabilirsiniz.

PROJE KÜNYESİ
Adı: Seha Bahar Evleri
Lokasyon: Özlem Mahallesi (Elmas Kur’an
Kursu karşısı), Selçuklu
Kullanım Amacı: Konut + İşyeri
Konut Büyüklükleri: Brüt 154 m² ila 168 m²
aralığında
Konut Tipi: 3+1
Konut Sayısı: 66
Ticari Alan Sayısı: 6

Ticari Alan Büyüklükleri: 1 adet 103 m²,
2 adet 140 m²,
1 adet 141 m²,
2 adet 218 m²
Verilen alan ölçüleri mimari projedeki kaba
ölçüler olup yuvarlanmıştır. İmalata bağlı olarak
farklılıklar oluşabilir

İstanbul’un manevi fatihinin sığınağı

MUSTAFA CAMBAZ

Bolu’nun yüksek tepeleri arasına
gizlenmiş eski bir Osmanlı
kasabasıdır Göynük. Yamaçlarda
konumlanmış birbirinin üzerinden
ileriye bakan evleriyle Osmanlı
sivil mimarisinin estetik, sadelik ve
sıcaklığını koruyan bu diyar, aynı
zamanda İstanbul’un manevi fatihi
Akşemseddin’in de sığınağıdır.

Anadolu’nun neredeyse her şehir ve
kasabasında mutlaka bir seyir tepesi
bulunur. Burası genellikle üzerinde
kalenin kurulu olduğu yerdir. Ya da
Karadeniz’de ‘boztepe’, Anadolu’da
ise ‘hıdırlık’ tepesidir. İlk defa gidilen
bir yeri tanımanın en kestirme yolu,
bu tepeye çıkıp şehri temaşa etmektir.
Göynük’e hakim olan en yüksek yer
de kasabanın üzerinde bir yıldız gibi
yükselen Zafer Kulesi’nin bulunduğu
tepedir. İlçe, bu tepe etrafında adeta hilâl

şeklinde kurulmuş. Tepenin altında ve
derelerin yamaçlarındaki yeşil bahçeler
içinde sıralanan evler en güzel buradan
görülüyor. İlçeye gelenleri ilk selamlayan
Zafer Kulesi, Türkiye’de Kurtuluş Savaşı
adına yapılmış tek kule ünvanını taşıyor.
Göynük’ün simgesi haline gelen üç katlı
ahşap kule, Cumhuriyet döneminin ilk
Kaymakamı Hurşit Bey önderliğinde
1923- 1924 yılları arasında yapılmış.

»

Mühür, Süleyman Paşa’da
Göynük, Osman Gazi’nin son
dönemlerinde 1323 yılında Osmanlı
toprağı olmuş. Ancak bölgedeki gerçek
hakimiyeti Orhan Gazi’nin oğlu Gazi
Süleyman Paşa sağlamış. Yani kasabaya
mührü Süleymen Paşa vurmuş. Yaptırdığı
cami ve hamam halen hizmet veriyor.
Cami, 1331- 1335 yılları arasındaki ilk
yapımında ahşap olarak inşa edilmiş.
1875 yılında sel baskını sırasında
yıkılınca, ecdad yadigârlarının en büyük
koruyucusu Sultan 2. Abdülhamid’in
emriyle l878’de bugünkü şekliyle
yapılmış. Külliyenin bir parçası olarak
inşa edilen çifte hamam ise değişik
dönemlerde onarımlar görmüş olmasına
rağmen özgünlüğünü koruyor. Evliya
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde övgüyle söz
ettiği hamamın kubbe kaplamaları 1960’lı
yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
betonarmeye çevrilmiş. Bu durum 2002
yılına kadar devam etmiş. 2002’de
Göynük Belediyesi tarafından özgün
kubbe kaplama malzemesi olan alaturka
kiremitlerle kubbeler ve çatının tamamı
örtülerek yapı tekrar orijinal haline
getirilmiş.
Göynük’te müşteri değil misafirsiniz
Akşemseddin Hazretleri ve Bıçakçı
Dede’nin ruhaniyetinin kuşattığı
Göynük’te, Osmanlı ruhunu koruyan
evler ve tarihe tanıklık etmiş sokaklar,
insanı bir başka zaman boyutuna
götürüyor. Burada sadece coğrafya değil,
insanlar da tarihin huzurlu bir zaman
aralığında kalakalmış gibiler. İlçede henüz
turizme dönük bir ticari hareketlilik yok.
Bu yüzden paranın ağırlığı hissedilmiyor.
Kendinizi potansiyel bir müşteri olarak
değil de geçerken uğramış bir yolcu
veya misafir gibi hissediyorsunuz. Yerli
halkın size bakışı öyle çünkü. Sokaktan
sokağa geçerken her an güler yüzlü bir
Göynüklü tarafından selamlanıyor ve bir
davet alabiliyorsunuz. İlçede turizm adına
sadece pansiyon olarak hizmet veren
konaklar var. Oralarda kaldığınızda da
rahat edebilmeniz için koca konak size
hizmet ediyor.
Kapıdan bacaya, haremden kümese her şey
tasarlanmış
Göynük’te arazinin oluşumuna göre
biçimlenmiş dar sokaklar ve bu
sokaklara göre yerleştirilen şirin, sıcak
evleri seyrederken atılan her adım,
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insanı tarihte yolculuğa çıkarıyor. Sivil
konutlar nedeniyle Kentsel Sit Alanı
ilan edilen ilçede 400 kadar tarihi ev
bulunuyor. Yaşları 100- 150 arasında olan
bu evler ve konakların 114’ü koruma
altına alınmış. Bir kısmı restore ediliyor.
Anadolu insanının sanatçı ruhunu bu
evlerin mimarisinde ve süslemelerinde
görüyorsunuz. Ahşap kafesli pencereler,
manzaralarıyla adeta Wtuvale çizilmiş
yağlı boya resim gibi. Tavanları çeşitli
motiflerle süslenmiş konak ve evlerin
bacaları da özenilerek yapılmış. Hepsi
ayrı bir sanat eseri. İlçede kümesler
bile evlerden ayrı tutulmamış. Ön
cephelerinde kuş evi bulunan kafesli
ahşap kümesler dokuya uygun olarak
yapılmış.
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Buğday çiminden tatlı
Göynük’ün dar sokakları kadar dik
yokuşları da etkileyici. Tırmandıkça
geriye dönüp baktığınızda muhteşem
manzaralarla karşılaşıyorsunuz.
Tabi ki bu yokuşlar insanı yoruyor.
Nefeslenmek ve acıkan karnınızı
doyurmak için Göynük Çayı
kenarındaki lokantalardan birine
oturabilirsiniz. Tarhana çorbasının
ardından tercihinize göre kiremitte
sarma, güveç veya keşli, cevizli erişte
yiyebilirsiniz. Ancak uğut tatlısının
tadına mutlaka bakmalısınız. Buğday
çiminin suyu ve unla yapılan uğut, bir
çeşit tahıl marmelatı ve sadece Göynük
ile yakınındaki Taraklı’da bulunuyor.

Akşemseddin Türbesi

Ömer SıkkinTürbesi

Saklı güzellik
Süleyman Paşa Camii

Göynük’ün manevi bekçileri
Göynük, adeta yeşil ipekten halı gibi serili
tabiatın içinde sade ve estetik evleriyle
çok sakin ve dingin bir yer. Muhtemelen
Osmanlı döneminde daha da huzurlu
bir yerdi. Akşemseddin bu yüzden
fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed’in
ısrarlarına rağmen İstanbul’da kalmayarak
memleketi Göynük’e yerleşmiş. Ancak
Fatih hocasını unutmayarak sürekli ihsan
ve hediyelerini kendisine göndermiş.
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Büyük Veli bu hediyeleri hayır işlerinde
kullanmak üzere vakıflar kurmuş. 1459
yılında vefat ettiğinde de Süleyman Paşa
Camii avlusuna defnedilmiş. Türbesi ise,
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464
yılında yaptırılmış.
Göynük’ün manevi bekçilerinden bir
diğeri de Ömer Sıkkin Hazretleri’dir.
Akşemseddin Hazretleri ile aynı dönemde
yaşayan ve yine onun gibi Hacı Bayram
Velî Hazretleri’nin halifelerinden olan

Ömer Sıkkin, bıçakçılık yapıp geçimini
sağladığı için “bıçakçı” anlamına gelen
“sıkkin” adıyla tanınmış. Fatih döneminde
yaşamış önemli mutasavvıflardan
olan Ömer Sıkkin, kendisinden sonra
Bayramiyye tarikatının Melamiyye
kolunun pîri sayılıyor. Türbesi,
Akşemseddin Türbesi’nin iki yüz
metre kadar yukarısında dere boyunda
bulunuyor.

Bolu ve çevresi, gölleriyle meşhurdur.
Göynük ilçesinin doğal güzelliklerinden
olan Çubuk Gölü de bunlardan biri.
Kayabaşı Tepesi’nden inen heyelanın,
genişleyen vadiyi tıkaması sonucu
oluşmuş. Çevresini kuşatan çam
ormanlarının yeşilliği ve tertemiz
havasıyla huzurlu bir yer. Yılın her
mevsiminde çok sakin ve çok güzel.
Bu yüzden dizi ve film çekimleri için
mekân olarak kullanılmış. Görselliğine
ayrı bir canlılık katan yamaçtaki
yeldeğirmenleri de zamanında böyle bir
çekim için yapılmış. Etrafında herhangi
bir dinlenme veya konaklama tesisi
bulunmayan göl, günübirlik piknik,
kamp ve yürüyüş amaçlı geziler için
tercih ediliyor.
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Bahçenin tadı kalmadı. Çocuklar
okullara yöneldi. Ders çalışan,
çalışmayan tüm çocuklar mekân olarak
artık okul ve kafeleri dolduruyorlar.
Eve dönüşleri bizim İsmail’i (bahçenin
kedisi) mutlu etmiyor. Yüzlerinden
akan yorgunluk galiba ona malum
oluyor, küçük bir sürtünme girişimini
uzatmayıp bahçenin kuytularına
hafif bir miyavlamayla yollanıyor.
Aslında İsmail’in sevimli patilerinden
kurtulmak kolay değildi. Etrafımızdan
sürtünerek dolanırken başımız dönerdi.
Bir şeyler değişti sonbaharla, İsmail’in
bakışlarından belli. Bazen bu geçişler

Yaprak nasıl düşerse
akıp kaybolan suya

bir günde bile hissediliyor. Bir gün yaz,
ertesi gün sonbahar. Bir gün pür neşe
sonraki gün hüzün..
Gökyüzünü sarmalayan bulutlardan mı,
yoksa biraz serince esen rüzgârlardan
mı bilinmez İsmail huy değiştirdi.
Eski neşeli hâlleri yok. Biz bahçeden
çekildikten sonra o da eve girme
çabalarında. Neredeyse tüm yazı
bizimle geçirdi. Biz miyiz özlediği, yoksa
yaklaşan kışın korkusu ve sıcak bir
mekân isteği mi? Eve giremeyince en
sevdiği çocuklar bile umurunda olmadan
kuytulara ya da bahçe duvarından aşıp
komşu bahçelere yollanıyor.

»

saksıları eve taşımak düştü.
Turuncu kasımpatı saksısını kaptım, tabi
seçimi kızım yaptı. Pembeyi annemin
salonuna taşıdım. Diğerlerini yağmur
görmeyen saçak altlarına yerleştirdik.
Tohuma durmuş fesleğenlerle ortancalar
açıkta kaldı. Ortancalar zaten mart ayında
budanacağı için cesetlerinin ortada
kalması kimseyi üzmedi.
geri. Adını koyuyoruz zamanın. Saat
sabahın sekizi değil, yedisi. Hani sekiz
idi. Bir uyandık yedi oldu. Tekmil
günlerin içinde bana en hüzün veren
gün, saatlerin geri alındığı gündür. Bir
günde sonbahar gelir, bir günde kış olur.
Geceler günlerden çalan birer hırsız.
Sonbahar, evlerin çatılarında siyah
birer karaltı gibi dumanlarıyla, saatlerin
ayarlarıyla oynandığı günlerde gelir. Biz
biliriz ki gelen, sonbahardan ziyade kışın
kokusudur.
Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere

Pembiş (begomvil) ise bir coştu bir coştu.
Bütün bir yaz açsam mı açmasam mı
nazında, çelimsiz çiçekleriyle salınırken
bir günün içerisinde çiçeklenmeye,
renklenmeye durdu. Artık pembe
değil de siklamen. Sokaktan geçenler
de sanırım kendini beğenmişliğinin
farkında. Onlar parmaklarıyla
gösterdikçe bizimki kurumlu kurumlu
çoğalıyor. Bence bu saltanatın kuvvetli bir
rüzgâra yenileceğinin farkında ve sanki
günlerle yarışıyor.
Mevsim boyunca kendini hissettirir veda
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ
....
Yazdan kalan ne varsa olurken haşır
neşir
Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir.
Ekim ayının son haftası. Saatler geri
alındı. Akşam erken oluyor. Saatlerle
yaşayanlar için önemli bir değişiklik.
Zaman… Ha bir saat ileri ha bir saat
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Ey şair, beni alıp fırlattığın yerde,
vedaların ortasında, gitmekle kalmak
arasında eşikte kalakaldım. Yakınlarda
bir yerlerde salâ veriliyor. Anladım ki biri
terk-i diyar eylemiş, aynanın öte tarafına
geçmiş, maruf eşikten bilinmeyene
atlamış. Mevsimlerin, iklimlerin,
sınırların ve gurbetlerin de ötesine… Az
sonra servilerin göğe ulaştığı yerde açılan
kapıdan neleri seyredecek? Size düşer
servi gölgesi; biz faniler için ise, “ayva sarı
nar kırmızı sonbahar.”
Ayvalar henüz ermedi. Yan bahçedeki
narları ise yaşlı Akile teyze toplamakta.
Az önce getirdiği çatlamış narlar, tatların
en nefisini sunmasa da içimi yaşama
sevinciyle doldurmaya yetti.
Yapraklar dökülürken, ağaçlar ölüm
uykusuna yatmadan önce en güzel
meyvelerini sunuyor insanlara.
Ölümlerini en güzel halleriyle
taçlandırıyorlar. Az önce kabuklarını
soyduğum mandalinayı anneme
uzattığımda, “Oh ne güzelmiş, yüreğim
serinledi” dedi.
Her şey biz insanlar için, yürek
serinleten, ağıza tat verenler de buruk bir
rayiha yayanlar da. Servi ile hüzünlenen
ruhum, Allah’ın sunduğu helal
meyvelerle ferahladı, sonra karşı bahçede

dalına minik bir kuşun konduğu zeytin
ağacına bakarak ölümsüzlüğü hatırladı.
Dünyanın ufku, gözlere gittikçe târ olur,
Hergün sürüklenip yaşamak ruha bâr olur.
İnsan duyar yerin dile gelmiş sükûtunu;
Bir başka musikîye geçiş farzeder bunu;
Teslim olunca vadesi gelmiş zevaline,
Benzer cihana gelmeden evvelki hâline

Rüzgâr şiddetlendi ve gökyüzü kapkara
kesildi. Ben böyle zamanlarda tarifsiz bir
korku duyarım. Sonu, dünyanın en güzel
eleğimsağması olsa bile aradaki karanlık
yol beni ürkütür. Bu çocuksu korkuyu
çoğunlukla gizler, başka işlerle meşgul
olmaya çalışırım, ta ki ilk yıldırıma kadar.
Yıldırımla birlikte soğukkanlılığımdan
eser kalmaz, nereye kaçacağımı bilemem.
Bu manzara nedense beni eski günlere
götürdü, çocukluğumun en huzurlu
evine. Annem yaşlı halasını sık sık
ziyaret eder, giderken yanında beni de
götürürdü. Tek katlı, çatılı, büyükçe bir
bahçesi olan eski bir ev… Eşyası da fazla
değildi. Ama bana sorsanız gördüğün
en güzel ev hangisidir diye, bir an bile
düşünmeden bahçesinde takunyalarla
gezindiğim o eski evi söylerim. Küçücük
pencerelerinde basma perdeleri, duvarın
bir köşesindeki aynalı konsolu, içinde
sakladıklarıyla hayallerimi süsleyen
sandık, tepesine çıktığımız incir ve erik
ağaçları ile o eski ev, Ömer Seyfettin’in
hikâyelerinden çıkıp gelmiş gibiydi.
Yaşlı hala yalnız başına otururdu. Evin
küçük odalarına sinen sükût içimi
huzurla doldurur, mevsim sonbahar ya

da kışsa yağmurun muttarit ve muhteriz
darbeleriyle uyuyakalırdım. Yağmurun
şiddetlendiği zamanlarda hala telaşlanır,
çatının akan yerlerinin altına leğenleri
dizer, pür telaş bahçeye koşar, annemle
birlikte bahçe deliği tıkanmasın diye
gazelleri süpürürdü.
Ah sevgili Sıdıka hala, ben ilk sizden
öğrendim kurumuş yapraklara gazel
dendiğini. Bembeyaz delik işi örtüleri
kolalamayı da sizden öğrendim. Takvim
yapraklarını her gün kopartıp okumayı,
usul usul konuşmayı, şartlara boyun
eğmemeyi, pelin otunun şeker hastalığına
iyi geldiğini hep sizden öğrendim. Ne
çok şey katmışsınız hayatımıza. Ben bu
yüzden vedalara bu kadar yakınken,
serviler teşrinlerin sonunda soğuğa
dayanıksız ruhları davet ederken,
yaşlılarından şikâyet edenleri hiç
anlayamam. Kocaman kocaman evlere
küçücük ihtiyarları sığdıramayanları hiç
anlayamam.
Senin yokluğunda, o küçük evin dev
bir siteye dönüştü. Önünde gazeller
uçuşuyor da kimseler görmüyor.
Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya;
Ruh öyle yollanır uyanılmaz uykuya.
Duymaz bu anda taş gibi kalbinde sızı,
Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı
Sonbahar, hüzünlü vedaların, tatlı
telaşların mevsimi. Gidenlerin
ardından hüzünler sardı her birimizi.
Yaşayakalmanın bedeli ise sonsuz
unutuşlar ve karınca telaşları.

Ufukta beliren yağmur bulutları evdeki
herkesi bir başka etkiliyor. Kızım,
yağmur yağacak sevinci içinde. Babam
evden çıkmadan şemsiye ve pardösü
arayışında. Eşim telaş etmemem için
arabayı gayet dikkatli kullanacağını
söylüyor. Kapıya onları uğurlamaya
çıktığımda en güzel telaş içinde annemi
gördüm. Herkes kendi için uğraşırken,
o sevgili çiçeklerinin derdine düşmüştü.
Bir taraftan yağmurda zarar görecek
olanları seçmeye uğraşırken, diğer taraftan
salıncağın ve sandalyelerin minderlerini
topluyor Bana da bu hengâmede bazı
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Konya’nın önemli iş adamlarından biri
olan Mehmet Ali Kuntoğlu bir süre
de Konyaspor başkanlığı da yapmış.
Seha Yapı’nın önemli projelerinden
biri olan Kule Konaklar’da ikamet
ediyor. 50 ülkede Türk markalarının
distribütörlüğünü yapan ve aynı
zamanda Türkiye’nin önemli
hammadde (kakao, kakao yağı vb)
tedarikçilerinden olan Mehmet Ali
Bey ile yine bir Seha Yapı eseri olan
Kule Site’deki ofisinde söyleşimizi
gerçekleştirdik.

Seha’yla ilk Selçuklu Kulesi projesi ile mi
tanıştınız?
Manolya sitesinde de evimiz var. Oradan
başladık. Memnunuz yaptıklarından,
özellikle buradan çok memnunuz (Kule
Konaklar). Şehrin merkezinde olmasına
rağmen çok ferah bir ev. Otopark sorunu
yok en önemlisi. Kule Konaklar’daki 2
daireyi birleştirme olayı bizi reklam etti.
Biraz renkli kişiliğimiz var. Konya’nın
tamamı bizi tanır. Konyaspor’dan
oradan buradan. ama herkes sever
mütevazılığımı. Cep telefonumda 20
sene önce tanıştığım hamalın telefonu da
vardır, sayın Ali Babacan’ın telefonu da.
İttifak Holding’le de aram iyi, proje
sunuyorum arada onlara. Size çikolata
yaptırayım filan diyorum onlara
hammaddesi benden olsun diyorum.
Ayrıca 50 ülkeye ihraç ediyoruz bu
ürünleri. Mesela Selva Makarna, Cebel
Zeytin ve Apa Un’u Orta Asya, Kafkaslar,
Orta Doğu, Kuzey Afrika’ya biz satıyoruz.
Kakao fiyatlarını da belirleyen biziz bu
arada.
Dünyada mı?
Evet. Mesela Konya Şeker’de ihaleyi
8 ay ne Amerikalılara ne İngilizlere
verdirtirdim. Kakao yağını merak etmişler.
İngilizlerde Adm var bunlar da kakao
yağı üreticisi. Türkye’de de Altın marka
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var yani. Ben Altın markanın bayisiyim.
İyi zamanda bağladım. 8 ay ihalede mal
verdirttirmedim. En son merak etmişler
kim bu diye. Yani biz ciddi dünya
devleriyle uğraşıyoruz. Amerika’nın
yasağına rağmen İran’a mal satıyorum.
Amerika’nın izlenilen listesindeyim. Birşey
yapamaz da izliyor yani.
Mehmet Bey, Seha yeni bir projeye
başlıyor Meram’ın arkasında, Kozağaç’da.
Çok büyük bir proje. Onunla ilgili bilginiz
var mı?
Takip ediyorum. Şimdi o projenin
ben öncesini de biliyorum. Seha’ya
geçmeden önce Tepe grubundayken
de biliyorum. Projeyi Tekfen grubuna
Ahmet Şekeroğlu vermişti. O proje
3-4 kişi birleşti. Beni de davet ettiler.
Gel beraber yapalım diye. Ben gıdada
büyüyeceğim için kabul etmedim. Bir de
bu iş ranta dayalı değil de, ben projelerin
biraz şöyle olmasını istiyorum; proje
dediğin ferah olacak. İnsanların zevkini
öldürüyor. Sıkıştırıyorlar yani. Herşey
paraya dayalı olmamalı. Şehrin önemli bir
vizyonu orası. Mesela Konya’da Müsiad
evleri hala özelliğini kaybetmedi. Neden
kaybetmedi? Çünkü orayı paraya değil
yaşama dayalı yaptı arkadaşlar.
Sizden önce projenin mimarıyla da
görüştüm. Belediyenin verdiği imarın

altında bir yapılanma sözkonusu.
Konya’ya örneklik edecek bir yerleşim
olacak diye anlattı projeyi.
Şimdi Fikri Bey; ben Altınkoza Sitesi’ni
yaparken dedim ki; burayı paraya dayalı
yapmayalım. Gösterdiğimiz malzemenin
aynısını yapalım. Bundan sonra Konya’da
bizden başka kimse inşaat işi alamaz.
İstemediler. Eğer orayı öyle yapsalardı,
benim dediğim gibi bir de tabii,
samimi olarak söylüyorum Konya’nın
Ali Ağaoğlu’suyduk. Çünkü o ivmeyi
yakalamıştık biz. Onun için Kozağaç’taki
proje Seha’nın yükselişe geçeceği yer
olacak. Göletini seyredecek, sporunu
yapacak, manzarayı seyredecek, insan
gibi yaşayacak yani. Bu proje Seha’ya
gerçekten ivme kazandıracak. Konya’nın
en önemli 2 arsası vardır zaten. Birisi
Krom Fabrikası diğeri de Seha’nın bu
projeyi yapacağı arsa.
Seha’nın arsasının bulunduğu yerin

üstünde benim 2800 metrekare yerim var.
Çok önce aldım. Tam altında da mangal
evim var. Orada yazın gedavet rüzgarı
var. Yazın 22.30’da başlar, sanki biri
düğmeye basıyor gibi. Bu rüzgar sağlığa
da yararlıdır. Takkeli Dağ’dan çıkan serin
bir rüzgar bu.
Seha’nın Kozağaç’taki yeni projesinde
şunlar şunlar olmalı, bunları ihmal
etmeyin diyebileceğiniz önerileriniz
var mı, Siz müşteri adayısınız. Ne gibi
beklentileriniz olur böyle bir projeden?
Şimdi orada bir tarafta villa tipli bir tarafta
da yüksek tipli binalar olacak. Burada oda
sayısı fazla olmalı, özellikle apartmanlarda.
Yani 5 hatta 6 olmalı. Kilerler, giyinme
odaları, ütü odaları, biz burayı öyle yaptık
yani. Mesela biz yatak odasını birleştirdik
2 oda yaptık. Salonu 2 oda birleştirdik.
Mutfağı 2 oda birleştirdik. Yani 6 oda oldu
3 oda. 4 kızım var benim. 1’er tane onlara
verdik. Etti 10 zaten. 1 tane misafir için

özel oda yaptık. Geldiğinde kapısını açıp
girecek otel odası gibi dayalı, döşeli.
Ayrıca unutmadan söyleyeyim: Burayı
yaptığınız zaman yönetimi mutlaka sizde
olmalı. Teknik yönetimi Seha’da olmalı
yani. İstanbul’daki evimin camlarını bile
gelip siliyorlar. Tabi ekliyorlar aidatına.
Hepimizin zamanı yok bir tane ampul
patlar kalır gider mesela. Çağrıyorsun
ampulüne kadar gelip değiştirip gidiyor.
Aidatına yazıyorlar. Ama müthiş bir
kolaylık. Mesela kızlarım şimdi orada
oturuyor. Hiç o tür şeylerle uğraşmıyorlar.
Elleri sıcak sudan soğuk suya değmiyor.
Öbür türlü olsa elektrikçiyi kim bulacak
kim getirecek bunlar çok önemli. Araba
markaların satış sonrası hizmet gibi bu.
Orası daha büyük bir alan yönetimi asla
vermeyin.
Mehmet Bey bize ayırdığınız vakti için ve
bu güzel sohbet için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık.
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CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE
MİMARİ KİMLİK ARAYIŞLARI
VE MİMARİ AKIMLAR

Türk Ocağı Binası (Ankara Halkevi) / 1927-1930 / Ulus- Ankara / Mimari tasarım: Arif Hikmet Koyunoğlu / Foto:Doğan Hasol

TBMM Eskizi, Mimar Clemens Holzmeister (Mimar Clemens Holzmeister, Mühendis Mektebinde
öğrencisi olan Prof. Dr. Tulu Baytin ‘a hediye etmiştir).
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Birinci Ulusal Mimarlık Akımı
(veya Neoklasik Türk Üslubu
veya Milli Mimari Rönesans)
ağırlıklı olarak 1908 ile 1930 yılları
arasında memleketimizde ortaya
çıkan mimari üslup arayışına
verilen genel isimdir. Her ne
kadar Osmanlı İmparatorluğu
döneminde başlamış bir akım olsa
da esas etkisini yeni cumhuriyetin
ilk döneminde göstermiştir.

Dünya savaşından ve daha bir çok
başka savaştan yenilgi ile çıkılmıştır.
Tüm bu savaşların ardından Anadolu
ve Trakya tümü ile harabolmuş bir
durumundadır. Yıkılmış ve viran
olmuş şehirler, çökmüş bir ekonomi,
savaşların ve maddi yetersizliklerin
yorduğu bir ülkedir Türkiye. Bütün
ekonomik zorluklara rağmen yeni bir
ulus inşa etme fikri, hükümetin yeni
bir yapılaşma modeline verdiği önemin
başlıca sebebidir. Kentlerde küçük ölçekli
ama Cumhuriyet ideolojisinin prestiji
olacak hizmet yapılarına öncelik verilir.
Cumhuriyet’in bu ilk yıllarında yeni
başkent olması sebebiyle Ankara’nın
şehirleşmesine de ayrıca önem verilir.
Osmanlı’yı yıkan milliyetçilik akımı yeni
Türkiye’nin de çimentosudur. Muasır
medeniyet seviyesine çıkmak için batıdan
gerekli her şey alınır fakat bunların
Türk milletinin karakteri ile yoğrulması
gerekmektedir. Bu bakış açısının örneğini,
Türk Ocakları Ankara Merkez Binası’nın
mimarisinde görürüz. Üslupta milli olan
bu bina, yapım tekniği ile Batılı muasır
tekniğine uygun olarak inşa edilir. İlk
Cumhuriyet Hükümetinin desteği, bu
akımın Cumhuriyet’in ilk yıllarında

özellikle yeni başkent Ankara’nın kamu
binalarında uygulanmasına imkan
verir. Her alanda devrimler yapan genç
Cumhuriyet’in mimarları, SelçukluOsmanlı öğelerinden yararlanarak
yeni bir mimarlık üretmeye
çalışırlar. Aslında izlenen yol,
genç dinamik cumhuriyetin
batıcı karakteriyle bağdaşmaz
ve yeni cumhuriyetin yönetici
kadrolarının batıcı beklentilerine
cevap veremez.Dönemin
ideolojisi “Çağdaş
Uygarlık” seviyesine
ulaşmaktır. Bu
anlamda Modern
mimarlığa
yönelmek
Osmanlı/
İslam kökenli
kültürden kopup
Batı kültürüne yani
“Çağdaş Uygarlığa”
yönelmek demektir.
Devrim yıllarında eski toplum ile bağlar
her alanda koparılmaya çalışılır. Batılı
mimarlar Ankara’ya davet edilir. Bu
nedenle 1930’lardan sonra yabancı
mimarların “ülkemize yabancı yapıları”

Türk Ocağı Binası / Zemin Kat Planı
Kaynak: İnci Aslanoğlu, “Erken
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı.”
(Kültür Bakanlığı Arşivi)
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boy atmaya başlar. Öyle ki, yeni cumhuriyetle gelişen yeni şehirlerde baş
gösteren kimliksiz yapılaşmanın etkisi, bugüne kadar etkisini artırarak
gösterir.
Mimar Kemalettin ve Vedat Tek’in öncülüğünü yaptığı ve ilk aşamada
Neoklasik Türk Üslubu ya da Milli Mimari Rönesansı denilen ama
sonraları “Birinci Ulusal Mimarlık Akımı” olarak bilinen bu mimari
üslup, bir milli mimarlık tarzını üretip yaygınlaştırmayı hedeflemiştir.
Bu dönemin temsilcisi sayılan mimarlar, klasik Türk mimari sisteminin,
yaşadıkları döneme uyarlanarak yaşatılabileceğinin örneklerini verme
azmindedirler. Bunu yaparken klasik Osmanlı yapılarında yer alan
mimari teknikleri, öğeleri ve süslemeleri sıklıkla kullanırlar. Eskiden
genellikle dini yapılarda kullanılan geniş saçaklar, kubbeler, kemerler,
sütunlar, çıkmalar, mukarnaslı başlıklar, çini kaplamalar gibi yapı
öğelerini sivil mimarlığa uygularlar. Ancak kamu yapılarında ilk

4
Ziraat Bankası / Zemin ve birinci kat
Kaynak: İnci Aslanoğlu, “Erken
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı.” (T.C.
Ziraat Bankası İnşaat Dairesi Arşivi)
Eski Hariciye Vekaleti / 1927 / Ulus- Ankara / Mimari tasarım: Arif Hikmet Koyunoğlu / Foto:Doğan Hasol

Ziraat Bankası / 1926- 1929 / Ulus- Ankara / Mimari tasarım: Giulio Mongeri / Foto:Doğan Hasol

örneklerini veren akım uzun soluklu
olamaz ve sivil mimari yapılarda yaygınlık
gösteremez.
Dönemin iki ünlü mimarı Vedat ve
Kemalettin Beyler Avrupa’da eğitim
görmüş olmalarına rağmen Türk Mimarisi
temelinde birçok öğrenci yetiştirmişlerdir.
Her ne kadar Vedat Bey’in mimari
anlayışı “Romantik”, Kemalettin Bey’inki
ise “Evkaf Stili” olarak eleştirilmişse de
onların çalışmalarının Türk Mimarisinin
oluşumuna katkısı inkar edilmemektedir.
Dönemin mimarları ve eserleri
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Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın
en önemli temsilcileri başta Mimar
Kemalettin ve Vedat Tek olmak üzere
Arif Hikmet Koyunoğlu ile İtalyan asıllı
bir mimar olan Giulio Mongeri’dir.
Akımın öncüleri Mimar Kemalettin ve
Vedat Bey’ler ülke mimarlığını yabancı
etkilerden arındırmak amacıyla yola
çıkıp, yerel seçmeciliğe yöneldiler ve
yalnızca Osmanlı’nın son dönemini
değil, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Türk
mimarlığını da büyük ölçüde etkilediler.
Mimar Kemalettin’in İstanbul’da inşa
edilen Kemer Hatun Camisi, Lâleli

Tayyare apartmanlarını (bugünkü Merit
Antik Oteli) ve Ankara’daki Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın
merkez binası, bu akımın en önemli
örnekleri arasındadır. Mimar Kemalettin
Bey tarafından tasarlanan ve 1926
ile 1927 yıllarından inşa edilen Vakıf
Apartmanı da bu dönemin önemli
eserlerindendir. Yapı halen Devlet
Tiyatroları’na hizmet vermektedir. Mimar
Vedat Tek’in eserlerinin en önemlileri
ise İstanbul Sirkeci’deki Büyük Postane
ve Haydarpaşa Vapur İskelesi’dir. Arif
Hikmet Koyunoğlu’nun tasarladığı

Ankara Türk Ocağı (Bugün Devlet
Resim ve Heykel Müzesi 1927-30) ve
Etnoğrafya Müzesi (1925-1928) ile
Giulio Mongeri’nin Ankara Ulus’ta
yer alan Ziraat Bankası Genel
Müdürlüğü Binası (1926), Osmanlı
Bankası (1926) ve İş Bankası
(1928) binaları da bu dönemin
sayılı eserlerindendir. Ayrıca
Beşiktaş İskelesi ve Kuzguncuk
İskelesi’nin mimarı olan Ali Talat
Bey de bu dönemin önemli temsilcileri
arasındadır.
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’na
karşıt olarak doğan Modernist
mimari bir yandan mimarinin
gelenekle olan bağlarını
koparırken bir yandan da yabancı
mimarların baskın olduğu bir
akımın yaygınlaşmasına sebep
olur. Kendisi bir antitez olarak
gelişen Modernizm 1939’dan sonra
kendi antitezine yol açar ve İkinci Ulusal
Mimarlık Dönemi ortaya çıkar.
İKİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli
dönüm noktalarından birisi ilk
cumhurbaşkanı olan Atatürk’ün 1938

Eski Hariciye Vekaleti / Zemin kat planı
Kaynak: İnci Aslanoğlu, “Erken Cumhuriyet
Dönemi Mimarlığı.”
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İkinci TBMM Binası Zemin Kat Planı / Kaynak: İnci Aslanoğlu, “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı.” (Kültü rBakanlığı arşivi)

yılında vefat etmesidir. İkinci önemli olay da aynı sene İkinci Dünya
Savaşı’nın başlamasıdır. Hem savaşın getirdiği ekonomik çöküş,
hem savaş dolayısıyla yurtdışından gerekli yapı malzemelerinin
getirilememesi, hem de dönemin aşırı milliyetçi ortamına paralel olarak
yabancı mimarlara duyulan tepkilerin artması nedeniyle mimarlık
alanında milli değerlere dönülmesi talebi ortaya çıkmıştır. 1940’lı yıllarda
başlayıp 1950’lerde de devam eden bu döneme İkinci Ulusal Mimarlık
Akımı denmektedir. Bu dönemi Yeni Yöreselcilik olarak niteleyen
mimarlık eleştirmenleri de olmuştur.

Ankara Palas (Vakıf Oteli) / 1924- 1927 / Ulus- Ankara / Mimari tasarım: Vedat Tek ve Kemaleddin Bey / Foto:Doğan Hasol

Bu dönemde tıpkı Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nda olduğu gibi
Osmanlı mimarisi ve özellikle Selçuklu yapılarının mimari özelliklerinin
baz alındığı görülür. Bu iki mimari anlayışa ek olarak Türk sivil mimari
özelliklerinin de bu akımın mimarları tarafından kullanıldığı görülür.
Klasik Osmanlı formlarını kullanan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı,
uygulandığı dönemde gericilik olarak nitelendirilmişse de, İkinci Ulusal
Mimarlık Akımı bu kadar sert bir eleştiriye maruz kalmaz. Bunun
nedenlerinden birisi, modern mimarinin öğelerinin ikinci üslupta
yaygın kullanılmasıdır. Kolay monte edilebilen hafif taşıcı sistemler ve
mekanlara cömertçe güneş ışığı sağlayan geleneksel ahşap ev mimari
öğeleri, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın beklentilerini fazlasıyla karşılar.
DÖNEMİN MİMARLARI VE ESERLERİ
İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın en önemli temsilcileri Sedat Hakkı
Eldem ve Emin Onat’tır. Ayrıca Bruno Taut da bu akımla özdeşleşleşen
tasarımlar gerçekleştirir. Sedat Hakkı Eldem ile Emin Onat’ın birlikte
yapmış olduğu tasarımlar arasında en tanınmışı İstanbul Üniversitesi’ne
ait Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi binalarıdır. İstanbul Üniversitesi

Dönemin Mimari Özellikleri

Ankara Palas / Zemin kat planı
Kaynak: İnci Aslanoğlu, “Erken
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı.”

Fen Edebiyat Fakültesi yapılarının en belirgin özelliklerinden birisi, belirgin
simetrik yapısı ve anıtsal yükselişidir. Bu yönüyle dönemin totaliter (Alman
Nazizmi) rejim mimarisinden etkilendiği söylense de, belirgin saçakları gibi
bir takım yerli mimari öğleri ile Osmanlı sivil mimarisini refarans alındığı
görülmektedir. İstanbul Adalet Sarayı projesi ise her ne kadar modern
mimarlığın önemli özelliklerini taşısa da İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın
önemli ve en son uygulanmış örneği olarak gösterilir.

İkinci TBMM Binası (Halk Fırkası Kulübü) / 1924 / Ulus- Ankara Mimari tasarım: Vedat Tek / Foto:Doğan Hasol
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İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın en önemli özelliklerinden olan simetri
kullanımı ve anıtsallık kavramlarını en iyi yansıtan iki örnek biri mimar
Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular’ın tasarladıkları Çanakkale Şehitleri Anıtı’dır
(1954 ile 1960). Dönemin stili ile inşa edilmiş ve en tanınmış olan ikinci
örnek ise Emin Halid Onat ve Ahmet Orhan Arda tarafından tasarlanmış olan
Anıtkabir’dir (1944 - 1953).

• Çoğunluğu büyük ve kamu
yapılardır.
• Çoğunda yeni yapım yöntemleri
(betonarme vb.) ve yeni malzeme
kullanılmıştır.
• Pek çoğunda çağdaş donatı vardır.
• Tümü Milli Mimari üslubunun
tasarlama ve biçim özelliklerini
taşırlar.
• Simetrik ve aksiyal (merkezî) kitle
düzenlemeleri ve planları vardır.
• Kolon, kolon başlığı, kemerler
ile parmaklık, kapı, pencere vb.
strüktürel veya strüktürel olmayan
mimari ögelerde ve dekorasyonun
tasarım ve motiflerinde ve cephe
düzenlemesinde geleneksel Selçuklu,
Osmanlı, İslam mimarlığından
seçilmiş ve alınmış çizgi ve biçimlere
sahiptirler
• Büyük ve temsili nitelikteki yapıların
müellifi olan mimarlar, Cumhuriyet
öncesi dönemin tanınmış ve meslek
alanında etki ve önemleri kabul
edilmiş kişiliklerdir.
• Mimarlar arasında üslup ve
yaklaşım açısından kişisel ayrımlar
bulunsa da, eğilimin ana çizgisi kesin
ve belirgindir.
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Mustafa Kolcu Konya’da envai
çeşit mum üretiyor. Mumu şekilden
şekile sokuyor. 1977 yılında
Sille’deki bu atölyede babasının
yaktığı ışığı söndürmemek için
mesleğini bırakıp mum üretmeye
başlayan Mustafa Kolcu hazırladığı
silikon kalıplar sayesinde 200’den
fazla değişik tasarımda mum
üretiyor. Sille’nin tanıtımına da katkı
sağlayan Kolcu’nun tasarladığı
mumlar arasında Aya Elenia Kilisesi
ve Sille evi tasarımlı mum da var.

“Bir Mum Başka
Bir Mumu
Tutuşturmakla
Işığını
Kaybetmez”

Merhaba. Önce sizi tanıyalım sonra
yapıtığınız bu güzel mumlar üzerine
konuşalım.
Ben Mustafa Kolcu. Mum imalatı baba
mesleğimiz. Ben ziraat mühendisiyim.
Babamın tek oğluyum. Onun mirasını
devam ettirmek için mesleğimden
vazgeçtim.
Mumculuğa 1977 yılında babam İbrahim
Kolcu başlamış. Babam Lise 1’de okulu
terk etmiş ticarete atılmış. Askerlik öncesi
yıllar içerisinde Konya’nın merkezinde
hala daha canlı olan yerlerde tezgahtarlık
yapmış. Mum da o yıllarda önemli bir
ihtiyaç maddesiymiş. O zamanlar çoğu
köyde kasabada elektrik yok tabii.
Birkaç arkadaş bir araya gelip her biri

farklı imalatla uğraşmışlar. Kimi kolonya
imalatına, kimi ayakkabı boyası imalatına
kimi de karbonat imalatına başlamış.
Burası geçmişten bu yana atölye. Babam
başlamadan öncede dedem 1970’lere
kadar lastik ayakkabı imalatı yapmış.
Babam da 77’e basit usullerle metal
kalıplarla mum imalatına başlamış.
Şimdi makineleri var ama bazı ürünleri,
dekoratif özellikte olanları makineyle
üretemiyoruz. Güller, çiçekler, hayvanlar,
bebek motifleri, bina motifleri bunların
hepsini silikon kalıplarla yapıyoruz.
Bilgisayarda mı çiziyorsunuz bunları,
nasıl tasarlıyorsunuz?
Bilgisayarda yapılanları da var ama
daha çok heykeltıraşlarla çalışıyoruz.
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Birkaç örnek vereyim, biraz ilerde
Belediyemizin restore ettiği bir kilise var.
Maketini yaptırdım ben bir heykeltıraş
arkadaşa, ondan sonra bunun kalıplarını
alıp mumunu ürettik. Aynı şekilde
Belediye Kültür Evi’nin maketi var,
onun da mumunu yaptık. Önce model
hazırlıyoruz, modelin kalıbını alıp o
kalıpları çoğaltıyoruz. Ondan sonra
imalata başlıyoruz. Bu dekoratif ürünlerde
imalat hala el emeğiyle ve yavaş oluyor.
Bunları seri imal edebilen bir sistem
dünya üzerinde de yok. Düz klasik
mumları yeni yapılan makinemizde
değişik boylarda üretebiliyoruz.
Makinelerini de kendimiz üretiyoruz.
Nasıl?
Ben aslında Ziraat Fakültesi Tarım
Ekonomisi mezunuyum. Hem
makinelerimizi kendimiz yapıyoruz
hem de kalıp ihtiyaçlarımızı kendimiz
yapıyoruz. Çünkü piyasada bulamıyoruz.
Bulmak istediğimizde de çok maliyetli
oluyor. En iyisi en basiti kendimiz
üretiyoruz. Mesela burada makinenin
gövdesini delmek için matkabımız var,
kaynak makinemiz, makine imalatı için
gerekli her şeyimiz var.
Kaç kişi çalışıyorsunuz?
5 personelimiz var.

Peki bu mum nasıl imal ediliyor, bunu bir
anlatalım okuyucularımıza.
Kullandığımız ham madde olan parafin
İzmir Aliağa’dan gelir. Burada su
kuyusu var. Makinelerimizin içerisinde
makinelerimizin gövdesinde soğutmak
için su kullanıyoruz. Ona ait bu kuyu,
biz suyu boşa akıtmıyoruz. Su burada
birikiyor, devir daim ediyor.
Burası da ısıtma tankı. Parafini eritip içine
atıyoruz, burada eriyor. Parafin eridiği
zaman rengi berraklaşır, şeffaflaşır. İmal
ederken düz beyaz olanlar var, beyaz olup
boyananlar var, boyalı olup ürettiklerimiz
var. Bunları renk renk hazırlayıp
paketliyoruz. Aldığımız siparişe göre 4
renk 5 renk halinde paketliyoruz.
İmalatta bir mantık var onu anlatalım;
burada mumlar donması için bekliyor.
Alttaki mumlar şu an donuyor. Üste
bekleyen mumlar altta donmakta olan
mumların ipini ortada tutuyor. Bekliyor
onlar şu alttakinin ipi mumun tam
ortasında olsun diye. Kuyunun içine iner
orada birikir, soğuyan su aşağı iner.

Bakkallarda marketlerde satılan
standart mumlardan günde kaç tane imal
edebiliyorsunuz?
Üretim adedimiz ürünü büyüklüğüne
göre değişiyor ama binlerce üretim
yapabiliyoruz.

bir gün elinde bir maketle geldi, fotoğraf
makinesi maketi. Mustafa bundan mum
yapabilir miyiz, dedi. Olur dedim kalıp
hazırladık mumu yaptık. Misafirlere
fotoğraf makinesi şeklinde mum hediye
ediyor şimdi.

Bu mumları markalı mı satıyorsunuz?
Kolcu Mum adında markamız var. Ama
daha çok biz imal ediyoruz, markalamayı
başkası yapıyor. Marketlerde gördüğünüz
mumların büyük çoğunluğunu biz imal
ediyoruz. Ambalajlar hazırlanır bize gelir
biz mumu imal eder paketler, göndeririz.

Tasarımlı ürünleri istediğimiz büyüklükte
yapabiliyor muyuz?
Evet, istediğimiz büyüklükte yapabiliriz.
Nikah şekeri olarak da yapıyoruz Eşim
oğlum için hazırladı, yakılmasın diye ip
koymadı. Kalıpları kendimiz alıyoruz.

Tasarımını yaptığınız kaç çeşit
mum var?
200’e yakın çeşit var.
Ne istersek yapma
imkanımız da var.
Konyalı fotoğraf
sanatçısı
var; Reha
Bilir. Biraz
aşağıda onun
öncülüğünde
açılan Sille Sanat
Sarayı var. Reha Bey
anahtar // sonbahar 2014 • 80

Sizin Şeb-i Aruzla ilgili bir projeniz
varmış?
Biz rekor denemesi
yapalım istedik.
Guinness rekorları
için dünyanın en
büyük mumunu
üretmek dedik
ama daha önce
Almanya’da
üretilmiş. Şu an
için en büyük mum
40 metre yüksekliğe
sahipmiş. Biz de Mevlana’nın

vefatının 741. senesi olduğu için 741
mum yakalım dedik. Alan olarak
tutturabilirsek yukardan bakarken
semazen görüntüsünde olsun, olmazsa
da 741 tane mumu Şeb-i Aruz gününde
yakalım istiyoruz. Bunlar sadece planlar
yapılır mı bilmiyoruz.
Hayırlısı bakalım. Mustafa Bey emeğinize
bereket. Babanızdan emaneti almışsınız,
ilerletmişsiniz. Bahtınız açık olsun.
Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.
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Müslüman cerrahların babası…
MUSTAFA CAMBAZ

Dünya tarihinde ilk böbrek taşı,
fıtık ve katarkt ameliyatlarını
gerçekleştiren operatör…
İslâm dünyasının en büyük cerrah ve
anatomisti, Ebul Kasım ez- Zehrâvî...
Endülüs’te 930- 1013 yıllları arasında
yaşadı. Kurtuba yakınlarındaki ezZehra’da doğduğu için Zehrâvî ismiyle
meşhur oldu. Batı’da Abul Kasis, Bukasis
ve Al- Zahravivs olarak tanındı.
İslam dünyasında cerrahiye ilk önem
veren Müslüman Alim Râzî’ydi. Ardından
Ali bin Abbas ve İbni Sîna yetişmişti.
Fakat cerrahlığın bağımsız bir ilim haline
gelmesi Zehrâvî sayesinde oldu.
Günümüzde İstanbul İslam Bilim ve
Teknoloji Tarihi Müzesi’nde modelleri
sergilenen 200’den fazla operasyon
aleti yaptı. Bunların resimlerini çizerek,
işlevlerini ve kullanım şekillerini de
Avrupa’da asırlarca tıp fakültelerinde ders
kitabı olarak okutulan “Et-Tasrif” adlı otuz
ciltlik tıp ansiklopedisinde anlattı. İcat ettiği
bu ameliyat aletlerinin çoğu günümüz
hastanelerinde halen kullanılıyor.
Büyük operatörün göz tedavisinde
kullanılan seçme maddeleri içeren
eseri de, 18. asra kadar dünyada göz
hastalıklarının tedavisiyle ilgili en iyi
kaynak kitap olarak kabul edildi.
Zehrâvî, ameliyatlarda kendine has
anestezi metodlarını tatbik etti. İç
yaralardaki dikişler için günümüzde de
kullanılan “kat küt” adlı ipliği imal etti…
İlaçları mesaneye vermek için mâdenî
şırıngayı ilk defa o yapıp kullandı.
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İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde
bir modeli sergilenen germe bankı
yine onun eseridir. Zehrâvî, omurga
çıkıklarının tedavisinde bu bankı kullandı.
Yine aynı yerde sergilenen gülsuyu
destilasyon cihazının modeli de onun etTeşrîf adlı kitabındaki tarife dayanıyor.
Ayrıca birçok diş operasyonlarını da tarif
etti. Bunlar arasında diş çekme, kökünü
besleme ve takma dişle ilgili bilgiler verdi.
Çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi
için kurşunla doldurulup çekilmesi fikrini
ortaya atan ilk doktor oldu.
Kadın hastalıkları ve doğumda da yeni
usûl ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti.
Ters doğuma müdaheleyi yine ilk defa o
tavsiye etti. Doğuma oldukça yardımcı
olan bu metodu 9 asır sonra Stuttgartlı

jinekolog Walcher kullandı ve bu usül
“Walcher Durumu” adıyla şöhret buldu.
Böylece Müslüman bir bilginin buluşu
yine bir Avrupalı doktora mal edildi.

Salep (Sahlep), Orchidaceae
(orkideler) ailesinin birçok türünün
toprak altı yumrularından elde
edilen toz ve bundan üretilen
içeceğe verilen isim. Salebin
kökünde 2 yumru bulunur. Bu
yumrular glucomannan türü
bileşikler içerir. Gövdesi, dik ve
silindirimsi, çiçekleriyse salkım
veya başak biçimindedir.

SALEP VE ANADOLU ORKİDESİ
Güzel ve ihtişamlı çiçekleri, hoş kokusu
ve sağlığa faydaları ile en az 3000 yıldır
insanların ilgisini çeken çiçeklerdir
ORKİDELER. Tarihten mitolojiye, tıptan
ticarete kadar bir çok alanda insanları
etkileyen orkideden salep içeceğinin elde
edilmesi tamamiyle bize özgüdür. Yani bu
toprakların; Anadolu’nun içeceğidir salep.
Ülkemizde birçok çeşidi bulunan salep
bitkisi, yüzyıllardır toplanıp insanlığa
şifa verir. Toplanan salebin yumruları
kaynatılıp kurutularak çekirdek salep
elde edilir ve daha sonra da kullanım
için öğütülüp toz haline getirilir.
Vücudu sıcak tutan, soğuk algınlığına
karşı direnç veren salebin kronik ishale
karşı da faydalı olduğu bilinir. Sadece
lezzet değil, hazmı kolaylaştırıp mideyi
rahatlatan, göğsü yumuşatan, kabızlığı
gideren, tarçın ve zencefil kullanıldığında
çocuklarda kuvvet verici ve ishal
önleyici özellikleri, bu leziz çiçeğin çok
sevilmesini sağlamıştır. Salep içecek
olarak süt ile kaynatılarak yapılır ve ayrıca
dondurmada da kullanılır. Kastamonu,
Kahramanmaraş, Fethiye (Muğla) ve
Bucak (Burdur) salepleri meşhurdur.
Ancak ticari anlamda Burdur’un Bucak
ilçesi merkezi öneme sahiptir. Öyle ki,
salebin borsası da Burdur’dadır.
TARİHİ
İbn-i Sina 11. yüzyılın başlarında salebin
bitkisel ilaç olarak faydalarına değinmiştir.

Salep Osmanlı Saray Helvahanesi’nde
her sene padişahlar için hazırlanan
macunların kaydedildiği defterde
de yer alır. Nitekim sarayda Nevruz
kutlamalarında geleneksel olarak ikram
edilen Nevruz Macunu’nun yanında
getirilen yedi şifalı yiyecekten biri salepti.
Yakın geçmişte ise salep soğuk kış
günlerinde geceleri mahalle aralarında,
sabah da istasyonlarda ve fabrika
önlerinde özel güğüm ve semaverlerde
satılan bir içecek olmuştur.
Önce tıbbî olarak kullanılan salep,
içine çeşitli baharatlar ve gülsuyu ilave
edilerek nefis bir içeceğe dönüşür. 18.
ve 19. yüzyıllara gelindiğinde ise, salebin
pekmez, bal veya şekerle tatlandırılıp
tadına tad katıldığına şahit oluruz.
Ortaçağ Avrupa’sında sefere çıkan
gemilerin depolarında, besleyici
özelliğinden dolayı salep yumrusu
eksik olmazmış. İngiltere’de ilk salepçi
dükkânın açılışı 18. yüzyılın ilk yarısına
rastlarken aynı yüzyılın ortalarına doğru
salep, İngiltere ve Fransa’da sıcak sıcak
içilen bir sabah içeceğine dönüşür.
Aynı dönemlerde Osmanlı saray içeceği
olarak hayatımıza giren salep, sokak
satıcıları tarafından güğümlerle satılır,
kulpsuz porselen fincanlarda içilir imiş.
Günümüzde ise bellibaşlı pastane ve tatlı
dükkanlarında maharetli eller tarafından
yapılan salep içeceği, artık kültürümüzün
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bir parçası olmaktan çıkmış ‘ticari meta’
durumuna gelmiştir.
ORKİDELERİMİZİN NESLİ
TÜKENMEK ÜZERE
Saf salebin tek üretim maddesi, doğadaki
orkidelerin köklerindeki iki yumrudur.
Bu amaçla 120 milyon civarında
orkide yumrusu toplanmaktadır.
Diğer bir ifadeyle salep içebilmemiz
için yılda ortalama 60 milyon orkide
yok edilmektedir. Orkide yumruları
toplandıktan sonra bitkinin hayatı
tamamen sona ermektedir. Doğal
orkideler yavaş yavaş yok olmakla birlikte,
birçok orkide türünün yalnızca son
birkaç bireyi doğada kalmış durumdadır.
Aşırı tüketimin önüne geçilmezse ve

doğal ortamında üretim alanları
oluşturulmaz ise, bu muhteşem
çiçekler yok olmakla yüzyüzedir.
Orkidenin henüz kültür üretimi
yapılmamaktadır. Bu nedenle Avrupa
ülkelerinin hemen hepsinde orkideler
titizlikle korunmakta ve her orkide
yumrusu için 1000-2000 Euro
arasında para cezaları ile hapis cezası
uygulanmaktadır. Henüz hiçbir
yaptırımın uygulanmadığı ülkemizde
ise kaçakçılar, orkide yumrusu için son
sığınakları olan yatır ve mezarlıkları bile
talan etmektedirler.
Gelecek kuşakların da orkideleri
tanımaları ve aynı zamanda geleneksel

kültürümüzün
önemli bir parçası olan ‘gerçek’ salebi
tatmalarının yolu orkidelerin acilen
koruma altına alınmasından ve kültür
üretimine başlanmasından geçiyor. 100
yıl sonra da salep kazanlarının kaynaması
için, ilgili bakanlığın duruma müdahale
etmesi bir, memleket meselesi olarak
önümüzde duruyor.

DİLİÇIKIK
ORKİDE
EFSANESİ

Fethiye civarında Anadolu orkidesiyle
ilgili bir efsane anlatılır. Bir zamanlar
çok yaramaz büyüklerine karşı ileri
geri konuşan bir çocuk varmış. Hiçbir
lafın altında kalmaz, herkese cevap
yetiştirir, büyüklerin bir konuda ki
öğütlerine de aldırmazmış. Sonunda
Tanrı onu cezalandırmaya karar vermiş
ama çocuk olduğu için öldürmeye
kıyamamış. Dilini ensesinden çıkarıp,
bir çiçeğe dönüştürmüş. İşte o günden
beride bu çiçeğe ‘Dili Çıkık’ denirmiş.
Bu öykü, Anadolu orkidesinin en
belirgin özellikleri olan dudakçık
ile geriye doğru uzayan mahmuzun
oluşumunu anlatıyor aslında…
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‘MÜSLÜMANLARIN TARİHİ’ YAYIMLANDI
Beyan Yayınları, Prof. Dr. İhsan
Süreyya Sırma tarafından hazırlanan
ve uzun süredir yayınlanması
merak ve heyecanla beklenen
Müslümanların Tarihi isimli eseri, 5
cilt olarak yayımladı.
İslam Tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen
ve 40 yılı aşkındır hem yetiştirdiği
öğrenciler hem de yayınladığı kitaplarla
onbinlerce kişi üzerinde önemli etkileri
olan İhsan Süreyya Sırma Hoca, hayatının
eseri mesabesinde olan Müslümanların
Tarihi isimli eserini tamamladı ve 5 ciltlik
eser Beyan Yayınları tarafından yayına
hazırlanarak okuyucularının istifadesine
sunuldu.
Yayın dünyasında, tek kişi tarafından
hazırlanan ve Müslümanların siyasi
tarihini Hz. Âdemden günümüze
kadar inceleyen ikinci bir örneğin
olmayışı, bu çalışmayı daha da anlamlı
kılıyor.

geçmişte yaşananların günümüzdeki
anlamına da işaret ediyor ve bundan nasıl
dersler çıkarmamız gerektiğine dikkat
çekiyor.

eserin son cildinde ise, Osmanlı Devleti
inceleniyor. sı vermesi yüzünden tarih
sahnesinde yer aldığı 6 asırlık bir
ömürden sonra yıkıldığı anlatılıyor.

1. cildinde Hz. Adem’den
Peygamberimize kadar geçen
dönemin anlatıldığı eserin 2. cildinde,
Peygamberimizin dönemi, 3. cildinde
ise Hz. Peygamberin vefatından sonra
hilafete seçilen Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman ve Hz. Ali’nin yaşadığı dönem
ile daha sonra yönetimi ele geçiren
Emevilerin saltanat dönemi
inceleniyor.

Müslümanların Tarihi, 5 cilt bile olsa, tek
bir kitapla ilk insandan günümüze kadar
Müslümanların değişik yeryüzündeki
siyasi hayatlarını kronolojik olarak
anlatması açısından onlarca kitabın
göreceği fonksiyonu tek başına yerine
getiriyor.

4. cildinde, Emeviler
dönemini sona erdiren
Abbasilerin saltanat dönemi ile
Endülüs Emevileri, Selçuklular
ve Haçlı Seferlerinin incelendiği

İhsan Süreyya Sırma hoca bu
çalışmasında, sadece dünya
Müslümanlarının tarih boyunca
hangi devlet isimleri altında ve kimler
tarafından yönetildiklerini anlatmıyor
aynı zamanda yaptığı yorumlarla

AHİ EVRAN

Gökhan Maraş
Ötüken Neşriyat
Tarihi Roman
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Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmak
üzere… Moğollar, Anadolu’nun
üstünden adeta bir kara bulut gibi
geçiyorlar; geçtikleri yerleri yakıp,
yıkıp, arkalarında kan ve göz yaşı
bırakarak… Her şey bitti denilen anda
ise, Anadolunun yılgınlığa ve korkaklığa
meydan okuyan manevi sultanları sahne
alıyor. Gökhan Maraş’ın akıcı ve duru
bir üslûpla kaleme aldığı romanda,
Ahi Evran ve onun etrafında toplanan
Türklerin, Türklüğün batı ucundaki
Anadolu kalesini ayakta tutmak için
verdikleri mücadeleye şahit olacaksınız.
Romanda kimler yok ki? Ahi Evran,
Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali, Şeyh
Süleyman Türkmanî, Ertuğrul Gazi ve
daha nice kahraman şahsiyetler…

