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MERHABA,
Değerli Anahtar okurları,
Türkiye’nin en büyük projelerinden
biri olan ZERMERAM Karma
Konut Projesinin satışa çıktığını
haber vererek sizleri selamlamak
isterim.
Bu sebeple dergimizin yarıya yakın
bölümünü bu projenin tanıtımına
ayırdık. Yöneticilerimizden
projenin mimarına, satış
ekibimizden ilk satın alan
müşterilerimize kadar projeyi tam
anlamıyla masaya yatırdık.
Zermeram lansman döneminde
çok olumlu tepkiler aldı.
Satış ofisini ziyaret edenler,
beklentilerin üzerinde bir proje
ile karşılaştıklarını belirtiyor.
Hem ölçek hem de fiyat skalası
olarak birbirinden çok farklı konut
tiplerinin yer aldığı projenin sosyal
donatı alanları da göz dolduruyor;
göletler, spotif aktivite alanları,
alışveriş mekanları... Hepsi ayrı
ayrı projeye değer katıyor.

Anahtar’ın bu sayısında Zermeram
dosyasının dışında keyifle
okuyacağınız önemli metinler var.
Bunların başında Mustafa Cambaz
tarafından fotoğraflanıp kaleme
alınan Saat Kuleleri var. Diğer bir
konumuz ise İslam mimarisinde
çarkıfelek olarak adlandırılan ama
dünyanın Nazilerin Gamalı Haçı
olarak bildiği Swastika. Neredeyse
her kültür ve medeniyette bir
karşılığı bulunan Swastikayı Burak
Altun sizin için araştırdı.
Dergimizin sayfalarına çok yakışan
bir başka konu da dilimize
pelesenk olmuş, şöhreti söylendiği
muhitin sınırlarını çoktan aşmış
olan deyimlerimiz. Ünlü mimar
Zaha Hadid üzerine yaptığımız kısa
fotohaberi de hatırlatmakta fayda
var.
Keyifle okuyacağınız bir
Anahtar sayısı ile sizleri başbaşa
bırakıyorum.
Esen kalın.
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SEHA'DAN HABERLER

SEHA'DAN HABERLER

SEHA YAPI’NIN
İSTANBUL
BAŞAKŞEHİR
PROJESİNDE
İMZALAR ATILDI

EN İYİ LOKASYON,
EN ŞIK MİMARİ:
REYHAN
KONUTLARI

İttifak Holding’in inşaat
şirketi Seha Yapı’nın da
aralarında bulunduğu
ortak girişimin kazandığı
Başakşehir’in merkezinde
bulunan 115 bin metrekarelik
arazi için düzenlenen
ihalenin imzaları atıldı.

1 milyar 42 milyon TL ciro bedeli
ile kazanılan Başakşehir ihalesinin
tarafları olan Başakşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal, İttifak
Holding CEO’su Tahir Atila, Seha
Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Saylık, Fuzul Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Akbal ve Al-Zamil
Gayrimenkul Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulhamid Abdullah
Al-Zamil, Başakşehir Belediyesi’nde
düzenlenen programda bir araya
gelerek ihalenin imzalarını attılar.

YAZ 2016

yaşam alanları ile son dönemin
yükselen yıldızı olan Başakşehir’e
değer katacak en prestijli ve en
büyük karma konut projelerinden
biri olması bekleniyor.
Türkiye’nin ilk kent
meydanının hemen yanında

Yapılan imza töreninin ardından
açıklama yapan İttifak Holding
CEO’su Tahir Atila, 2016
yılında inşaatına başlamayı
Proje 1500 konut ve büyük bir
planladıkları projeyi, 2019 yılında
ticari alandan oluşuyor
tamamlanmayı hedeflediklerini
Başakşehir’in en büyük yaşam
ifade etti. Atılan imzaların tüm
alanlarından biri olacak projenin
1500 adet konut ve çok sayıda ticari taraflar için hayırlara vesile
olmasını temenni eden Atila,
alandan oluşması planlanıyor.
“İstanbul’daki ilk karma konut
Tüm süreçleri ortak girişim
tarafından kurulan ASAF şirketince projemiz olacak bu işi çok
önemsiyor, üzerine titriyoruz,”
yürütülecek proje için, dört ayrı
dedi. Başakşehir’de yapımı devam
mimarlık ofisi şimdiden konsept
tasarımları oluşturmaya başladı. En eden Yeni Kent Meydanı’nın hemen
yanında yükselecek projenin,
beğenilen tasarımın uygulanacağı
bölgenin en büyük ve en prestijli
projenin, botanik park, kent
işlerinden biri olacağını sözlerine
meydanı, sağlık kent gibi devasa

ekleyen Atila konuşmasına
şöyle devam etti: “Bilindiği gibi
yapımı devam eden Yeni Kent
Meydanı projesinin içerisinde
100 futbol sahası büyüklüğünde
bir botanik park, Taksim’in iki
katı büyüklüğünde kent meydanı,
kongre ve sergi merkezlerinin yanı
sıra Avrupa’nın en büyük sağlık
kompleksi yer alıyor. Dolayısı ile
projemizin, 24 saat canlı olacak bir
sosyal yaşam alanının ortasında
yer alacağını söyleyebiliriz. Tüm
bunların yanında projemiz; 3.
Köprü ve 3. Havaalanı’na olan
yakınlığıyla ulaşım konusunda da
oldukça cazip, metropol insanına
hitap eden bir yaşam alanı
olarak dikkat çekiyor. Yapılan
ölçümlemelere göre projemizin
olduğu bölgeden çıkan bir araç,
15 dakikada Anadolu Yakası'nda
olabilecek.” diyerek sözlerini
tamamladı.

Toplam 60 konuttan oluşan projede
daireler, cazip ödeme koşullarıyla
ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.
2016'nın yaz aylarında teslim edilmesi
planlanan projede; her daireye bir
adet kapalı otopark, misafir otoparkı,
çocuk oyun alanı ve mini basketbol
sahası gibi ayrıcalıklar ev sahiplerine
sunuluyor.
vadede önemli kazanımlar elde
edebilmeleri için lokasyonlara çok
Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi
dikkat ediyor ve projelerimizi bu
Ömer Saylık, “Müşterilerimizin
şekilde konumlandırıyoruz. Bunun
beklentilerini değerlendirerek,
yanı sıra her projemizde olduğu gibi
standartların üzerinde evler inşa
etmeye devam ediyoruz. Üreteceğimiz Seha Reyhan Konutları'na da yenilikçi
özellikler yükledik. Taş ve ahşap
konutlarda fizibilite çalışmalarımızı
dokunun bütünleştiği tasarımıyla
yaparken yatırımcıları da göz ardı
etmiyoruz. Yatırımcılarımızın orta
iddialı olacak daireler, kendine özgü
İttifak Holding gücü ve güvencesiyle,
inşaat sektöründe yıllardır önemli
projeleri hayata geçiren Seha Yapı,
Simgeşehir Konutları’nın 11 bloktan
oluşan 2. bölgesinin son iki bloğunu
da satışa sundu. Güvenli bir site
içerisinde konforlu ve kaliteli bir
yaşam standardı sunan ve 3+1 olarak
tasarlanan Simgeşehir Konutları’nın
2. Bölgesi; ekonomik fiyatları,
sağlamlığı ve modern mimarisiyle
Etimesgut’un en farklı konut projesi
olma özelliğini taşıyor. Proje;
yeşil alanları, çocuk oyun alanları
ve otoparklarıyla her ayrıntısı
düşünülmüş bir yaşam merkezi
olarak dikkat çekiyor.
Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi

SİMGEŞEHİR
KONUTLARI
2. BÖLGE SON
ETAP CAZİP
FİYATLARLA
SATIŞTA

modern mimarisiyle sakinlerine
yepyeni bir mutluluk sunacak,” dedi.
Yenilikçi yaşam projelerinin mimarı
olan Seha Yapı güvencesiyle satışa
sunulan Seha Reyhan Konutları,
Başkent Üniversite Hastanesi,
Novotel-Ibis Otel ve şehrin cazibe
merkezlerine olan yakınlığıyla da
dikkat çekiyor.
Ömer Saylık Simgeşehir
Konutları’ndaki son dairelerin satışı
ile ilgili değerlendirmede bulunarak;
“Simgeşehir Konutları’nın son etabını
da kısa bir sürede yeni sahipleriyle
buluşturmayı planlıyoruz.
Simgeşehir’in, kaçırılmayacak fiyat
ve ödeme koşulları ile yatırımcılar
için de müthiş fırsatlar barındırdığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. 1.
etaptan konut sahibi olan birçok
müşterimizin yüzde 70’lere varan
oranlarda kazanç elde ettiğini ve bu
mutluluklarını bizimle paylaştıklarını
gördük. Başta Ankaralılar olmak
üzere tüm yatırımcıları Simgeşehir
Konutları’na yatırım yapmaya davet
ediyorum,” şeklinde konuştu.
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Bu ünlü sözlerin kimisi gerçek
hikayeler sonucunda dilden
dökülmüş, kimisi ise ders çıkarstın
dinleyen diye, uydurulmuş.
Hepimiz örnek verirken,
sözümüzün etkisini artırmak için
yıllardır kullanırız “deyim”leri.
Hangi amaçla kullanırsak
kullanalım deyimlerin hayatımızda
önemli yere sahip olduğu bir
gerçek. Gelin, bugün de sıklıkla
kullandığımız birkaç deyimin
nasıl ortaya çıktığına bakalım; tabi
duyduklarımız, okuduklarımız
doğruysa...

H. BURAK ALTUN İ. CEYHUN DURMAZ

Günde yüzlerce cümle kurarız. Kimi muhatabımızın
kulaklarından kalbine iner, kimisi havada uçup gider
kimisi de yıllar sonra bize geri döner: “Şöyle şöyle dediydin
geçen yıl, hatırladın mı?” diye de bizden onay bekler ne
zaman söylediğimizi unuttuğumuz o söz. Kimi sözler çok
daha uzun yıllar hayatta kalır. Kulaktan kulağa hatta
bazan ülkeden ülkeye dolanır durur. Bu yazıda dilimize
pelesenk olmuş, şöhreti söylendiği muhitin sınırlarını
çoktan aşmış olan deyimlerimizi konu edindik.

Atı alan Üsküdar’ı geçti

Zamanın birinde Bolu beyine karşı duran Köroğlu’nun, herkesin dilinde
olan yağız bir atı varmış. Bir gün bu at çalınmış. Köroğlu bu duruma çok
üzülmüş, aramış taramış atını bulamamış. Çevresindekilerden biri, ilginç
bir tavsiyede bulunmuş: “İstanbul’daki pazarlara bak bir, orada bulursun
belki.” Bu tavsiyeye uyup İstanbul’a varan Köroğlu, pazarlardan biride
atına rastlayıvermiş. Pazarcıya ata binmek istediğini söylemiş. Sahibinin
kokusunu alan at Köroğlunu tanımış ve dörtnala koşmaya başlamış.
Dövünen pazarcıya ihtiyarın biri gelip; “Ah evlat! Atı alan Üsküdar’ı geçti.
O Köroğluydu, atın gerçek sahibi...” demiş.
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Lafla peynir
gemisi yürümez
Deyimlerin atasözlerinden farkı nedir?
- Deyim, bir kavramı belirtmek için
üretilmiş özel bir anlatım kalıbıdır;
atasözleri ise genel kural belirtme
niteliğine sahip sözlerdir.
- Atasözünün amacı yol göstermek,
ders ve öğüt vermek iken, deyim
ise herhangi bir kavramı çekici bir
biçimde belirtmeyi, kolay anlaşılmayı
sağlamayı amaçlar.

Saman altından su yürütmek
Bir zamanlar bir köyün yakınlarında, köylülerin tarlalarını suladığı bir su
kaynağı varmış. Köylüler kaynağı sıra ile kullanırlarmış. Herkesin ne zaman ve
ne kadar su kullanacağı belliymiş, herkes de bu kurala uyarmış. Fakat köyde aklı
sıra uyanıklık yapan biri varmış. Tarlası kaynağa yakın olan bu uyanık köylü,
herkesten habersiz kaynaktan tarlasına bir kanal kazmış. Kanalın üzerini de
taş, tahta, toprakla kapatıp üzerine de samanları yaymış. Tarlasını bu gizli kanal
vasıtasıyla ara ara sularmış. Yazın ortasında diğer köylülerin tarlaları sıcaktan
kavrulurken, uyanık köylünün tarlasında mahsüller boy atmaya başlamış. Diğer
köylüler bu durumdan işkillenmişler. Olayı araştırınca uyanık köylünün yaydığı
samanların altından su yürüttüğünü görmüşler. Gizlice iş görmek, kimseye
farkettirmeden iş çevirmek anlamına gelen bu deyim zamanla dilimize yerleşmiş.

Rivayete göre İstanbul’da yaşayan, Edirneli Aksi
Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. Cimri ve
oyunbaz bir kişiymiş bu Aksi Yusuf. Trakya’dan
peynir getirir İstanbul’da satarmış, kalanlarını da
deniz yoluyla İzmir’e yollarmış. İzmir’de peynir
fiyatları yükselince bütün malını oraya yollamaya
başlamış ama nakliye parasını bir türlü zamanında
ödemezmiş. Türlü oyun ve bahanelerle kaptanları
oyalarmış. İzmir’e doğru yola çıkacak olan bir
kaptanın bu durum artık canına tak etmiş: “Parasını
peşin ödemezsen malını götürmem, Yusuf Ağa”
diye çıkışmış. Aksi Yusuf yine bahaneler bulup
geçiştirmeye çalışsa da kaptanı ikna edememiş:
“Lafla peynir gemisi yürümez” cümlesi kaptanın
ağzından çıkıvermiş. Aksi Yusuf o gün akşama
kadar bu cümleyi tekrarlamış. Rivayet doğruysa, bu
deyim bir dayanağı olmadan tutulamayacak sözler
verenler için, o gün bu gündür söylenip duruyor.
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!
Aba altından sopa /
değnek göstermek
Baklayı ağzından
çıkarmak
Can evinden
vurmak
Dağdan gelip
bağdakini kovmak
Çalım satmak (caka
satmak)
Ekmeğini taştan
çıkarmak
Fellik fellik aramak
Kabına sığmamak
Mekik dokumak
Nabza göre şerbet
vermek
Ok yaydan çıkmak
Ön ayak olmak
Paha biçilmez
Saati saatine
uymamak
Şimşekleri üzerine
çekmek
Tam üstüne basmak
Ununu elemiş,
eleğini asmış
Ya bu deveyi
gütmeli, ya bu
diyardan gitmeli

Pabucu dama atılmak

Osmanlı döneminde bulunan Lonca teşkilatı esnaf ve sanatkarları
koruyor, bir taraftan da bu teşkilat sosyal hayata yön veriyordu. Bu
teşkilat bir tür Tüketici Hakları Mahkemesi gibi iş görmekteydi. Bir
mal alan ve aldığı malın kusurlu olduğunu farkeden kişiler bunu Lonca
teşkilatına şikayet ediyordu. Teşkilatta bulunan heyet bu şikayeti
değerlendiriyor eğer şikayet eden kişi haklıysa malın iadesine ya da
yenisiyle değiştirilmesine hükmediyordu. Bu uygulamanın yapıldığı
mesleklerden biri de ayakkabıcılardı. Ayakkabı alan bir kişi aldığı
ayakkabıdan memnun kalmazsa, bunu teşkilata bildiriyordu. Kötü
yapılan ayakkabılar da o ayakkabıyı üreten esnafın çatısına atılıyordu.
Böylece kimin çatısında ayakkabı çoksa o kişinin kötü ayakkabı yaptığı
anlaşılıyordu.
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Viyana Ekonomi Üniversitesi, Kütüphane ve Öğrenme Merkezi / 2016

H. BURAK ALTUN

Farklı bir dokunuş, farklı bir zeka, takıntı derecesindeki tasarım sevdası… İşte Zaha Hadid’i özetleyen
kelimeler. Zaha Hadid, kazandırdığı mimari eserleri
ve kendine özgü bakış açısıyla modern dünyanın en
önemli kadın mimarlarından biridir.

Edebiyat Nobeli’yle eşit görülen
Pritzker Mimarlık Ödülü’nü
kazanan ilk ve tek kadın mimar
olan Zaha Hadid 1950 yılında
Irak’ın başkenti Bağdat’ta doğdu.
Londra Architectural Association
okulunda mimarlık okumadan önce
Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde
Matematik Bölümü'nü bitirdi ve
mezuniyetinden sonra okulundaki
hocaları ile 1977’de ortağı
olduğu Office For Metropolitian
Arhitectre’da çalışmaya başladı. 1980
yılında Londra merkezli bürosunu
kuran Zaha, yine aynı tarihlerde
Architectural Association’da
ve dünyanın başka yerlerinde
prestij sahibi birçok kurumda
dersler vermeye başladı. Ayrıca
Graduate School of Design’da,
Harvard Üniversitesinde, illinois
Üniversitesi'nde, Hamburg’daki
Hochschule für Bildende Künste’de,
Knowlton Mimarlık Okulu'nda

CityLife Milano konut kompleksi, İtalya / 2016
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eğitmenlik yapıp,American Academy
of Arts and Letters’ın onur üyesi
olmuştur. 1980’lerin sonlarında
ortaya çıkan postmodern bir mimari
akın olan Dekonstrükivizm’in
en önemli temsilcisinden biri
haline gelen Zaha Hadid; pek çok
uluslararası yarışmanın kazananı
oldu. İlginçtir ki böylesine başarılı
bir mimarın; teorik, etkili, kalıpları
yıkıcı olan projelerinin pek çoğu
başlarda inşa edilmemiştir ve
özellikle Hong Kong’daki Tepe
Kulübü (1983),Galler’deki Cardiff
Körfezi Opera Binası (1994). 2005’te
İsviçre’deki Basel Kumarhanesi
projesiyle ödül almıştır.

Siyahlara bürünen
kadın

Zaha Hadid, mimari eserleri
dışında; birbirinden farklı tasarımsal
argümanlara da el atmıştır. Çantadan
ayakkabıya, sandalyeden masaya
kadar birçok tasarımsal obje Zahid
Hadid’in gözüyle şekillendirilmiştir.
Tasarımı, hayatının bir vazgeçilmezi
olarak gören Zaha; 2008 yılında
Forbes dergisinin yayınladığı
‘’Dünya’nın en güçlü 100 Kadını’’
listesinde 69.sırada yer almıştır.
Ayrıca siyah renge olan tutkusuyla
da bilinir. İş ve günlük hayatında
seçmiş olduğu tüm kıyafetleri
siyah ve tonlarında olmasına özen
göstermiştir. Modern dünyanın
tasarımsal macerasına adını altın
harflerle yazdıran Zaha Hadid;
31 Mart 2016 tarihinde Miami’de
hayatını kaybetmiştir. 65 yıllık
hayatına; sayısız ödül ve başarılar
sığdıran tasarım dünyasının kadın
starı, gelecek nesil mimarların örnek
aldığı bir efsane olarak akıllardaki
yerini almış olacak.

Soho Hongqiao, Shanghai Havaalanı yakınında, modern fütüristik ofis binası / 2015

Guangzhou Opera Binası, Guangzhou Çin Halk Cumhuriyeti / 2010

BMW Merkez Binası, Leipzig Almanya / 2005

Uygulanmış Projeleri
1994: Vitra yangın istasyonu,
Weil am Rhein, Almanya
2001: Kuzey Hoenheim araba
parkı, Hoenheim, Fransa
2002: Bergisel Kayak pisti,
İnnsbrück, Avusturya
2003: Rosenthal Çağdaş
Sanatlar Merkezi, Cincinnati,
Ohio, ABD
2005: BMW Merkez Binası,
Leipzig, Almanya
2005: Ordrupgaard ek binası,
Kopenhag, Danimarka
2005: Phaeno Bilim Merkezi,
Wolfsburg, Almanya
2006: Meggie’s Centres Victoria
Hastanesi, Kirk Caldy, İskoçya
2006: Tondonia Şaraphane
Otağı, Haro, İspanya
2007: Eleftheria Meydan
Yenilemesi, Lefkoşa, Kıbrıs
2007: Hungerburgbahn Yeni
İstasyonları, İnnsbrück,
Avusturya
2008: Chanel Mobile Sanat
Pavyonu (Dünya Çapında),
Tokyo, Hong Kong, Newyork,
Londra, Paris, Moskova (20062008)
2008: Köprü Pavyonu,
Zaragoza, İspanya
2009: Johann Sebastian Bach
Pavyonu, Manchester uluslar
arası festivali, Manchester,
Birleşik Kralllık
2010: CMA CGM Kulesi,
Marseille, Fransa
2010: MAXXI Ulusal XXI. Yüzyıl
Sanatları Müzesi, Roma, İtalya
(2010 Stirling Ödülü)
2010: Guangzhou Opera
Binası, Guangzhou, Çin Halk
Cumhuriyeti
2012: Haydar Aliyev Kültür
Merkezi, Bakü, Azerbaycan
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MODERN
ŞEHİRLERİN
SİMGELERİ
H. /F. MUSTAFA CAMBAZ

Zaman ilk çağlarda güneş, kum, yağ, su ve 		
mekanik aletlerle ölçülmüştür. Mekanik saatin
keşfi ve geliştirilmesiyle ortaya çıkan saat kuleleri Avrupa’dan Balkanlar’a, oradan Anadolu’ya,
Sultan 2. Abdülhamid döneminde de tüm Osmanlı
coğrafyasına yayılmıştır.
Şehir ve kasabaları süsleyen bu anıt kuleler,
şehirlerin modernleşme sürecinde de önemli bir
yer tutmuş; modern şehirciliğin de en temel
sembollerinden biri olmuştur.
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Zamanı gösteren bir alet olan saat;
güneş, kum, yağ ve suyla işleyen en
ilkel şekliyle M. Ö. 3000- 2000’lerde
Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve
Çin’de kullanılmıştır. Bunlardan en
yaygını güneş saatleridir. Romalıların
da güneş saatini kullandıkları
biliniyor. Ancak en teferruatlı ve
hassas olanları İslam’la birlikte
yapılır. İbadetlerin vakitle olan sıkı
bağı, Müslümanları vakitleri hassas
olarak tespit etmeye sevk eder. Bu
yüzden en teferruatlı zaman ölçme
aletleri İslam ülkelerinde imal
edilir. Saatlerin gelişiminde İslam
medeniyetinin payı büyüktür ancak
saat kulesi yapma geleneği Batılılarca
geliştirilir. Prof. Dr. Hakkı Acun’un
hazırladığı “Osmanlı İmparatorluğu
Saat Kuleleri” adlı kitapta verilen
bilgilere göre tarihleri çok eskidir.
13. yüzyıldan itibaren İngiltere ve
İtalya’da ilk örnekleri görülür. Saat
kulesi yapma geleneği Avrupa’da 14.
yüzyılda yaygınlaşır. Osmanlı’da ise
Kanuni döneminden hemen sonra 16.
yüzyılın sonlarında başladığı kabul
edilir. Banyaluka Ferhat Paşa Camii
Saat Kulesi bunun ilk örneğidir.
16. yüzyılın sonlarında Osmanlı
hayatına giren saat kulesi yapma
geleneği, 18. ve 19. yüzyılda batıdan
doğuya doğru giderek artar.
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Dolmabahçe Saat Kulesi

Türkiye sınırları dışında kalmış
olsa bile halen bulundukları şehrin
en önemli simgeleridir. Tıpkı
Yunanistan sınırlarında kalan
Gümülcine ve Makedonya’nın
Üsküp şehrindeki saat kuleleri gibi.
Balıkesir Saat Kulesi

Saat kulelerinin sultanı

Günümüzde modern şehir denilince
akla gelen temel sembollerden bir
tanesi saat kuleleridir. Osmanlı’da
biraz geç kalınmış olsa bile modern
şehirciliğin ilk adımları 1800’lü
yılların sonlarında atılırken, saat
kuleleri de bu süreçte önemli bir
yer tutar. Yöneticiler tarafından
şehre katkıda bulunmak amacıyla,
Osmanlı mimari özelliklerini
taşımakla birlikte Neo- Barok,
Ampir ve Neo- Gotik tarzda bir çok
anıt kule yaptırılır. Bunlar arasında
yapılış tarihi açısından bakıldığında
Avrupa şehirlerindeki modernleşme
Malatya Saat Kulesi

hareketleriyle aynı döneme denk
gelen örnekler de vardır. Anadolu
coğrafyasının bilinen en eski
saat kulelerinden bir tanesi olan
1827 tarihli Balıkesir Saat Kulesi
gibi. Ancak modern şehirciliğin
simgeleri olan kulelerin Anadolu
içlerine ve Osmanlı İmparatorluğu
coğrafyasının tamamına yayılması
2. Abdülhamid döneminde
gerçekleşir. Çok yönlü bir Osmanlı
sultanı olan 2. Abdülhamit dakikliği
ve saati elinden düşürmeyen
yönüyle de bilinir. Saltanatı
boyunca Osmanlı hinterlandındaki
neredeyse her şehre bir saat kulesi
dikilir. Bu kuleler günümüzde
İzmit Saat Kulesi

Tuğrayı kazıdılar,
Cumhuriyetçi yaptılar !
Şehrin en yüksek tepesine, bir
yapının üzerine ya da şehir
meydanlarına dikilen saat
kulelerinin en popüleri İzmir Saat

Göynük Saat Kulesi

Günümüzde
modern şehir
denilince akla
gelen temel
sembollerden
bir tanesi saat
kuleleridir.

Bayburt Saat Kulesi

Kulesi'dir. Bulunduğu şehrin
temsilinde en çok kullanılan
simgelerden bir tanesi olması
hasebiyle diğer saat kulelerine
oranla daha çok bilinir. Konak
meydanında bulunan yapı, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin de
simgesidir. Türkiye’deki saat
kuleleri arasında zerâfetiyle
öne çıkan yapı, Sultan 2.
Abdülhamid’in tahta çıkışının
25. yılında inşa edilir. 1901
yılında şehrin valisi Kamil Paşa

Sivrihisar-Eskişehir Saat Kulesi
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Niksar Saat Kulesi

Mekanik saatler, 13. yüzyılın
sonuyla 14. yüzyılın başlarında
Avrupa’da top ile neredeyse eş
zamanlı olarak icat edilmiştir.
Her iki icat da madenleri işleme
becerisindeki kayda değer
bir gelişmenin ürünüydü. Bu
yüzden ilk saat ustalarının
çoğu top yapımcısıydı.
1829 yılında devrim olarak
nitelendirilen elektrikli saat
icat edilmiştir. 1929 yılında ise
titreşimli kuvartz saatler bu
devrimi gölgede bırakmıştır.
Niğde Saat Kulesi

Siirt Saat Kulesi

tarafından yaptırılan kulenin
saati de Abdülhamid’in dostu olan
Alman İmparatoru 2. Wilhelm’in
hediyesidir. Dört basamaklı
platform üzerinde yükselen saat
kulesi 25 metre yüksekliğinde, dört
katlıdır. Sekizgen kaidesinin dar
kenarlarında dörder küçük sütun
üzerine oturan sebiller bulunur.
Baldaken biçimli sebillerin üstünü
alemli kubbeler örter. Sekizgen
kaidenin üzerinde yer alan
sütunlu galeride ve gövdenin dört
tarafındaki at nalı kemerli küçük
balkonumsu pencerelerde Magribi
etkisi görülür.

Yozgat Saat Kulesi

İzmir Saat Kulesi aynı zamanda
acı bir hatıranın izlerini de taşır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında
tuğra ve kitabe kazıma işi kanun
yoluyla, sistematik bir şekilde
yapılmıştı. 1927’de çıkarılan,
“Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki
milli ve resmi binalarda bulunan
tuğra ve methiyelerin kaldırılması
hakkındaki 1057 no'lu kanun”la,
binaların üzerinde bulunan
Osmanlı tuğraları ve kitabeleri
söküldü veya gizlendi. Türkiye’nin
her yerinde öncelikle tuğralar
olmak üzere ecdat yadigârı binlerce
sanat eseri, demir raspalarla

Türkiye’nin
onlarca farklı
şehrinde, onlarca
farklı tarzda saat
kuleleri bulunuyor.
Modern kültürün
önemli bir parçası
olan bu anıt eserler,
son yıllarda yerel
yöneticilerin
ilgileriyle
yeniden hayata
kavuşturuluyor.
Tokat Saat Kulesi

kazındı. Bu tarih kazıyıcılığından
İzmir Saat Kulesi de nasibini aldı.
Günümüzde gövdenin mukarnaslı
üst bölümün altında, her cephede
ay yıldız kabartması görülüyor.
Daha önce bu kabartmaların
yerinde Osmanlı arması ve
Abdülhamid tuğrası bulunuyordu.
1927 yılında 1057 sayılı kanunla
buradaki tuğra ve armalar kaldırıldı
yerlerine ay yıldız kabartması
yapıldı. Böylece bu zarif Osmanlı
eseri Cumhuriyetçi yapıldı (!)
Merzifon Saat Kulesi

KONYA’NIN
ALTIN ÇAĞI
YENİDEN
BAŞLIYOR:
ZERMERAM
ENGİN BOZACI / CAN BOZYOKUŞ / FİKRİ CUMHUR
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yatırımları sayesinde beklentilerin
üzerinde gelişme kaydediyor. Bir
Anadolu şehrinden dünyanın ilgi
odağı bir Büyükşehir’e dönüşen
Konya, tarihi mirası, şehri cazibe
merkezlerini artıran şehirleşme
faaliyetleriyle beklentilerini
yükselten Konya geleceğini
tasarlıyor.
Konya’nın lider ve güçlü firması
Seha Yapı, Konya’ya yepyeni bir
soluk kazandıracak, güçlü ivmesini
destekleyecek, şehre ve insana değer
katacak, kısacası Konya’ya “altın
çağını yaşatacak” bir şahesere imza
atıyor.

Konya’nın Altın Çağı
Başlıyor

Ülkemizin siyasi ve sosyal
istikrarına katkı sağlayan Konya,
kamu ve özel sektörünün geleceğe
Konya başkenttir. Ama önce
hoşgörünün başkentidir.
Mevlana’nın, Şems’in, Konevî’nin,
Hoca Nasreddin’in şehridir.
Kısacası Konya, ışığıyla bütün
yeryüzünü aydınlananların şehridir.
Konya tarihin, medeniyetin
bugünde yaşatıldığı şehirdir.
Asırlar öncesinden bugüne
taşıdığı gelenekleriyle bir Anadolu
Senfonisi’dir Konya. Her kışın
ardınca gelen bahar, rengarenk
çiçekleriyle ve iğde kokularıyla,
gelecek güzel günleri haber verir
gönül gözünü açık tutanlara. Ilgın
ılgın esti mi Gedavet Rüzgârı; hû
çeker ovanın bütün başakları.
Eşlik eder bu muştuya Meram’ın
bağları, Sille’nin sokakları. Büyük
bir ittifaktır Konya: dünün bugünle,
bugünün yarınla...

Bir Başkent Daima
Başkenttir

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği
gibi; “bir başkent daima başkenttir...”
Türk’lere 250 yıl başkentlik
yapmış, dünyanın en eski yerleşim
merkezlerinden biri olan Konya,
Selçuklu’dan miras aldığı asalet,
yiğitlik, hoşgörü, ilim ve irfanın
rehberliğinde geçmişi kadar
görkemli bir geleceğe emin adımlarla
yürüyor. Günden güne gelişen
sanayisi, yüksek istihdam yapısı ve
genç nüfus oranıyla yatay ve dikey
büyüme ivmesiyle heyecan veren
Konya, yüksek hızlı tren yatırımları,
lojistik potansiyeli ve stratejik
konumu, ihracat kapasitesinin
artışı, yüksek potansiyelli enerji
kaynakları, sosyal ve siyasi istikrarı
ile planlanan kamu ve özel sektör
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dönük attığı adımlarla Türkiye’nin
yükselen şehirleri arasında dikkat
çekici bir yere sahip. Seha Yapı
Konya’nın yükselen değerine
eşlik edecek, Konya’nın Altın Çağı
diyebileceğimiz bir dönemde, şehre
ve insanına artı değer katacak,
kadim başkente yakışır, baş tacı bir
eser inşa ediyor.

Zermeram Çok Ama Çok
Farklı

Konya’da bir benzeri bulunmayan
ve orta vadede yapılması mümkün
görülmeyen Zermeram, 1077
konuttan oluşan devasa bir
konut projesi. Zermeram aslında
öylesine bir proje değil adeta bir
kasaba. Çünkü Zermeram 320 bin
metrekarelik ölçeğiyle, Konya’nın en
büyük imarlı arazisine inşa ediliyor.
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Konya’da bu büyüklükte bir imarlı
arazi daha bulup buna benzer bir
konut projesi ölçeklendirmenin
ihtimali çok düşük.
Bir kasabayı andıran bu proje, içinde
yaşayacak olan insanların şehirle
hiç irtibat kurmadan, doğanın
tam ortasında, tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri şekilde
teknolojik imkanlarla donatılmış bir
yaşam kurgusu sunuyor.

Dolu Dolu Yaşa Az Az Öde
Zermeram’da kullanılan ileri teknoloji,
ekolojik sistemlerin maliyetlerini ve
ortak giderleri asgariye indirecek.

Zermeram
Projesi,
Türkiye’nin
dünya çapında
tanınmış, ödüllü
mimarlarından biri
olan Ömer Çamoğlu
ve ekibi tarafından
tasarlandı. Tüm
peyzaj tasarımı,
Türkiye’nin en
büyük projelerini
şekillendiren
Optimum Mimarlık
tarafından
hazırlandı.
Projenin iç mimari
tasarımları, birçok
ünlünün evini
tasarlayan Yağmur
Mimarlık tarafından
tasarlandı..

Zermeram’da çevre dostu çözümler
ve enerji verimliliği sağlayan projeler
sayesinde doğayla barışık bir yaşam
süreceksiniz. Zermeram’da bulunan
kojenerasyon tesisi ve güneş
panelleri ile üretilen elektrik enerjisi
sayesinde konutlarda enerji tasarrufu
sağlanacak. Ayrıca gri su arıtma tesisi
ile yeşil alanlar neredeyse bedavaya
sulanacak. Böylece su kaynaklarımız
daha verimli kullanılmış olacak. Tüm
bu teknolojik yatırımların tek bir
amacı var. O da bu benzersiz projede
yaşayanlara yansıyacak maliyetleri ve
aidat giderlerini düşürmek.
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Perdelerinizi Gedavet
Rüzgarı Havalandıracak

Zermeram, yılın her mevsiminde,
meşhur Gedavet Rüzgarı’nın uzak
yaylalardan getirdiği tertemiz havayı
vadediyor. Pencerenizi açtığınızda
perdelerinizi Gedavet Rüzgarları
havalandıracak. Tertemiz havayı
içinize çekmeye, yemyeşil doğayı
seyretmeye doyamayacaksınız. Bir
yandan kuş cıvıltıları bir yanda
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fıskiyelerin, minik çağlayanların
şırıltısı her gün eşlik edecek
mutluluğunuza. Suyun ve yeşilin
Konya’ya ne kadar çok yakıştığına
burada tanık olacaksınız.
Zermeram’ın %70’inden fazlası yeşil
ve gri alanlardan oluşuyor. İşte bu
doğa harikası tüm ihtişamıyla bu
projede yaşamak isteyenler için inşa
ediliyor.

Sizin Çocukluğunuzu,
Çocuğunuz Da Yaşasın

Huzur, keyif, mutluluk, heyecan,
aradığınız tüm güzel duygular için
tasarlanan Bu güzel projede, Konya’da
yaşamadığız birçok ilki ailenizle
birlikte yaşama imkanı bulacaksınız.
Konya’nın en büyük çocuk oyun
alanlarından, Konya’yı ayaklarınızın
altına seren seyir terasına, özel dizayn
edilmiş yürüyüş yollarından, temiz

havanın keyfini çıkarabileceğiniz
koku bahçelerine kadar tüm
ayrıntılar burada düşünüldü. Çünkü
sizin çocukluğunuzu, çocuklarınız
da yaşasın istiyoruz. Ayrıca bu
alanların tamamının engellilerin
kullanabileceği şekilde tasarlandığını
hatırlatmakta fayda var.

Aradığınız Ne Varsa,
Elinizin Altında

Sevdiklerinizle birlikte bu
muhteşem yaşam alanında daha
fazla vakit geçirebilmeniz için
tüm detayları düşündük. Mutlu
yuvanızda, geniş ailenizle,

yaşamanın tadını çıkarırken
hayatınızı o kadar kolaylaştırıyoruz
ki; sosyal hayatta neye
ihtiyacınız varsa hepsini yanı
başınıza getiriyoruz. Eczaneden
terziye, marketten fırına, sağlık
hizmetlerinden yaşlı bakımına,
bankadan rahat ulaşıma kadar
birçok hizmet ve donatı sizin
emrinizde olacak.

Burada Yaşayan, Yaşadı
Zermeram içerisinde yer alan ve
Türkiye ortalamasının üzerindeki
markalara ev sahipliği yapacak
olan Arasta Alışveriş Merkezi,

proje sakinlerinin, bütün gündelik
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
tasarlandı. Kısacası Zermeram’da
hayatın tadını çıkarmanız için
keyif dolu bir dünya kurgulandı.
Dilediğiniz ürünü ya da hizmeti
bir telefonla evinize servis
ettirebileceğiniz gibi marketiniz,
eczaneniz, kuaförünüz, kuru
temizlemeciniz, fırınınız,
marketiniz, terziniz, dostlarınızla
keyifli vakit geçirebileceğiniz kafe
ve restoranlarınız ile şehri hiç
özlemeyeceksiniz. Ayrıca sağlığınız
için gerekli olan tüm tüm sportif
aktiviteleri de ister açık ister kapalı
spor alanlarında yapabileceksiniz.

29

30

YAZ 2016

YAZ 2016

YAŞAM
SEÇENEKLERi
→MANZARA KONUTLAR
→ViLLA
→YALI
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Balkonunuza Bir Şehri
Sığdırdık

MANZARA
KONUTLAR

Zermeram’da, yemyeşil avlunuzu
ya da eşsiz şehir manzarasını
seyredebileceğiniz, 2+1’den 6,5+1’e
kadar farklı seçeneklerde lüks evler
sunuyoruz. Her biri farklı temada bir
avluya bakan Manzara Konutlar’daki,
doğa ile iç içe olan bahçe teraslı evlerin
hayatınıza kattığı ayrıcalığı bir ömür
boyu sürebilirsiniz. Zermeram’da
çocuklarımız hayatı tüm doğallığıyla
yaşasın, çimlere bassın, çiçekleri
koklasın istedik. Onlar için meyve
bahçeleri de kurduk; meyveleri dalından
koparıp yiyebilmenin tadını çıkarsınlar
diye. Doğanın içinde güvenle ve
özgürce eğlenmek, hayal dünyalarında
yeni ufuklar açmak, onların ruhunu
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doyurmak, sizce de en değerli varlığımız
çocuklarımıza verebileceğimiz en özel
armağanlardan biri olmayacak mı?
Zermeram’da bütün kapılar mutluluğa
açılıyor.
Balkonu doğaya açılan zemin katlardaki
teras evleri, eşsiz bir doğa ve şehir
manzarası sunan üst kat daireleri ile yeni
bir yaşam alanı. Kusursuz bir mimari
ile bütünleşen konforlu ve lüks evler,
Manzara Konutlar’da.
53 ayrı blok ve 8 avludan oluşan
Manzara Konutları, konfor ve estetiği
bir araya getirerek ihtiyaçlarınıza en
uygun şekilde tasarladık. Manzara
Konutlar’da hem bahçe terasınızda,
hem evinizde tarzınızı özgürce
yansıtabileceğiniz tamamen size özel bir
yaşam alanı oluşturduk.
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Geleneği modern yaşam
alanları ile birleştirdik

Konya’ya nazır villanızda, güzel
hatıralar biriktireceğiniz bir
yaşam sunuyoruz. Misafirleriniz,
Zermeram’daki villanızı gördüğünde
sizinle komşu olmak için
heyecanlanacaklar.
Sadece bir villa değil, keyif satın
alın…
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Kendinizi, hem Saklı Vadi, yem
de Yeşil Vadi boyunca uzanan
villalarda, hayal ettiğiniz yaşamın
içerisinde bulabilirsiniz. Suyun ve
yeşilin dinginliğini yaşayacağınız
Zermeram’daki villanızın
penceresini, her sabah huzura açın.
Çünkü, Zermeram’dan sadece villa
değil, keyif satın alırsınız.

VİLLA

36

YAZ 2016

YAZ 2016

Havuz, otopark,
bahçe... Hepsi size
özel, hepsi evinizin
içinde...

YALI

Dünyanın ödüllü mimarlarıyla
bir araya gelerek sizleri nasıl
daha fazla mutlu edebiliriz
diye düşündük, yeni nesil
yalılar tasarladık. Zermeram’ın
yalılarını, ailenizin her bireyini
rahat ettirmek için hassasiyetle
planladık.
Suya sıfır müstakil bir hayatın

ayrıcalığı, yalı konforuyla
buluşuyor. Bir cephesinde
Sadabat Koyu’nun kenarında
uzanan doğal yaşam alanlarında
göl ve bahçe keyfi yapabilir,
diğer cephesinde de harika
bir Konya manzarası eşliğinde
havuzunuzda yüzebilirsiniz.
Hangi cephesini yaşarsanız
yaşayın, bu hazzı sizden
ve komşularınızdan başka
deneyimleyebilen hiç kimse
olmayacak. Bu, sizce de özel bir
ayrıcalık değil mi?
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YAŞAM
ALANLARI
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BURADA,
DOĞANIN YANI
BAŞINDA DEĞİL,
İÇİNDESİNİZ.

Zermeram, bölgenin iklimine uygun ağaç ve
çiçeklerin huzur veren renk ve kokularını hayatınıza
getiriyor. Doğanın bütün güzelliklerini ister
balkonunuzdan seyredin, ister bir ağacın gölgesine
uzanıp iliklerinize kadar hissedin. Çünkü Zermeram,
doğayla iç içe huzur dolu bir yaşam sunuyor.
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HAYATINIZA
DEĞER KATACAK
YENİLİKLER…

Zermeram’da çevre dostu çözümler ve enerji verimliliği sağlayan projeler sayesinde
doğayla barışık bir yaşam süreceksiniz. Zermeram’da bulunan kojenerasyon
tesisi ve güneş panelleri ile üretilen elektrik enerjisi sayesinde konutlarda enerji
tasarrufu sağlanacak. Ayrıca gri su arıtma tesisi ile yeşil alanlar neredeyse
bedavaya sulanacak. Böylece su kaynaklarımız daha verimli kullanılmış olacak.
Zermeram’da, doğa dostu bir projede yer almanın iç huzurunu yaşayabilirsiniz.
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Ödüllü bir mimari ekip tarafından tasarlanan Zermeram'da,
her bir yanı yemyeşil bir doğanın içerisinde çağıldayarak akan
dereler göletlere dönüşüyor. Oturduğunuz yerden ister göletleri
seyredin isterseniz uçsuz bucaksız Konya manzarasını.
Bu yemyeşil doğayı yürürken, koşarken ya da balkonunuzda
çay yudumlarken seyretmek de mümkün, gölet kıyısında kitap
okurken kuş seslerini dinlemek de. Doya doya keşfedeceğiniz bu
hayat, sizce de özel bir ayrıcalık değil mi?

YAZ 2016

SUYA SIFIR
YEMYEŞİL
BİR HAYAT
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KONYA’NIN EN
MUHTEŞEM VADİSİNDE
SİZLERİ BİRBİRİNDEN
KEYİFLİ SÜRPRİZLER
BEKLİYOR...

Seyir terasından eşsiz Konya manzarasını seyredebilir, Yeşil
Vadi’de bir gezinti yapabilir, eğlence ve oyun alanlarının
tadını çıkarabilirsiniz. Dilerseniz çocuğunuzla birlikte
uçurtma uçurup ona özgürlüğü anlatın. Dilerseniz okuma
parkında romanınızdaki kahramanlarınızla baş başa kalıp
sürükleyici bir maceraya atılın. Huzur, keyif, mutluluk,
heyecan ve aradığınız diğer tüm güzel duygular için
Zermeram...
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ZERMERAM’DA
ENERJİNİZ HİÇ
BİTMESİN

Sağlıklı, enerji dolu
bir yaşam sürmeniz
için tasarladığımız
Sağlıklı Yaşam
Merkezi’nde birçok
ayrıcalığın keyfini
sürebilirsiniz.
Sağlıklı ve zinde bir
yaşam için ihtiyaç
duyacağınız kapalı
yüzme havuzu,
fitness ve SPA’nın
yanı sıra; sauna,
squash, tuz ve
buhar odaları ile
geleneklerimizi
en güzel şekilde
yansıtan Türk
hamamının keyfini
çıkarın...
Zermeram’ın zengin
peyzajı yeşil alanlar
ve göller kadar spor
alanlarıyla da göz
dolduruyor. Tenis
kortundan futbol
sahasına, voleybol
ve basketbol
sahalarından,
bisiklet ve yürüyüş
parkurlarına kadar
sizi daha sağlıklı,
daha mutlu ve daha
dinç kılacak pek çok
imkan Zermeram’da
sizi bekliyor.
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ALIŞVERİŞİN KEYFİNİ SÜRÜN…

Arasta AVM’nin meydanı, Zermeram sakinlerinin buluşma noktası olacak. Çünkü
yakınlarınızla birlikte alışverişin ve sohbetin tadını çıkarabileceğiniz bir çarşı
tasarladık. Arasta AVM; süpermarketi, restoranları, kafeleri, marka mağazaları ile
ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan karşılayabileceğiniz bir alışveriş ve yaşam merkezi.
Dilerseniz Arasta AVM meydanındaki kafe ve dinlenme alanlarında Zermeram’ın
güzelliklerini izlerken dostlarınızla birlikte bir yorgunluk kahvenizi için, isterseniz
eczanenizden, marketinizden evinize sipariş verin.
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NE DEDiLER?
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Mehmet Ali Bey, Zermeram
projesi hatta fikri nasıl başladı
ve neden “Konya’nın Altın Çağı”
dediniz?

Mehmet Ali Korkmaz

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

ZERMERAM
KONYA İÇİN
ALTIN DEĞERİNDE
BİR PROJE

Seha Yapı olarak Konya’nın
değerine yaraşır yaşam alanları inşa
etmek için yıllardır durmaksızın
çalışıyoruz, biz bir inşaat
firmasından ziyade, Konya için
fikir üreten, Konya’nın ihtiyaç
ve dinamiklerine uygun yepyeni
bir yaşamın gereklerini yerine
getirmeye çalışan bir kurumuz.
Biliyorsunuz, Konya medeniyetlere
başkentlik yapmış kadim bir şehir.
Mevlana Hazretleri gibi bütün
dünyada saygı görmüş bir sevgi ve
fikir insanının şehri.
Konya, son dönemde markalaşma
adına da önemli adımlar atıyor.
Giderek güçlenen bir lojistik üssü,
lokasyon itibariyle büyük şehirlere,
tatil bölgelerine, turizm merkezlerine
yakınlığı, Anadolu’nun hemen her
yerine ulaşım kolaylığı nedeniyle
gözde bir yerleşim merkezi ve
güçlü markaları ile de büyük bir
sanayi merkezi. Seha Yapı olarak
Konya’nın lider ve güçlü firması
misyonumuzla Konya’ya yepyeni bir
soluk kazandıracak, güçlü ivmesini
destekleyecek, şehre ve insana değer
katacak, kısacası Konya’ya “altın
çağını yaşatacak” baş tacı bir eser
inşa etmek istedik.
Bunun için de havasıyla, konumuyla
Konya’nın halihazırda en uygun
bölgesini seçtik. Kozağaç, önemli
bir yatırım bölgesi. Gelişmeye çok
açık. Bizim projemizi duyurmamızla
birlikte, emlak fiyatlarının arttığına
şahit oluyoruz. Doğru bir karar
verdiğimiz çok açık. Konya’da

Seha Yapı, sektörün trend lideri.
Konya’da yapı sektörüne yenilikleri
getiren firmadır, Seha Yapı. Bu proje
Konya’nın en büyük karma projesi.
Alan olarak ele aldığımızda belki de
Türkiye’nin en büyüğü. Halkımız,
Seha bu projeye başladıysa vardır bir
hikmeti diyor. Bu bakımdan takip
edilmesi, konuşulması normal.
Sayın başkan, Zermeram
Konya’ya neler kazandıracak?

Zermeram’ın yapılacağı Kozaağaç
bölgesi Konya’da havanın en temiz
olduğu bölge. Gedavet Rüzgarı'nın
estiği bölge. Zermeram’ı yapacağımız
bu bölge ile şehir merkezi arasında
yaklaşık 100 metrenin üzerindeki
kot farkı var. Bundan dolayı havası
hem daha serin hem de tertemiz
olacak. Yani, buradan ev alanlar tatil
beldesinde yaşar gibi yaşayacaklar
her mevsim. Ayrıca, uçsuz bucaksız
Konya şehri ve ovası ayaklarınızın
altında. Özellikle akşam üzerleri
seyretmeye doyamayacağınız bir
manzaranız olacak.
Üçüncüsü, biyolojik göletlerimiz. Bu
projeyi benzerlerinden ayıran bir
başka önemli özelliğimiz. Biyolojik
göletlerin altyapısında kendi kendini
temizleyen, yenileyen bir sistem
olacak.
Bir başka farklılık da şu: Konya’nın
mahalle kültürünü burada
yeniden yaşanır hale getirmek.
Komşuluğuyla, misafirleşmesiyle,
dayanışmasıyla o eski Konya’nın
mahalle kültürünü yaşatabileceğimiz
bir proje olacak aslında. Bir bakıma,
karşılıklı nezaketiyle, birbirinin
hatırını soran komşularıyla gerçek
Konya’yı geri getirmeyi planlıyoruz,

diyebiliriz. Bunu sağlamak için de
her segmente uygun konut tiplerimiz
var. Genç evliler için, emekliler
için küçük konutlar, daha geniş
aileler için ise çok daha geniş daire
saçeneklerimiz var mesela. Biraz
daha müstakil bir tarz isteyenler için
de villalarımız ve yalılarımız var.
Sayın Korkmaz son söz olarak
mesajınız ne olur?

Reklam cümlesi gibi olacak ama;
reklamlarımızda Konya’nın altın
çağı dedik. Hakikaten şehrimize
kazandıracağı bir çok farklılığı ve
yeniliğiyle Zermeram Konya için
altın değerinde bir proje. Konyamıza
hayırlı olur inşaallah.
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Seçkin ve keyifli bir yaşamın
bütün olanaklarını sunduğumuz
Zermeram, Konya’nın en büyük
karma konut projesi olma özelliğini
taşıyor. Bölgemizde var olan konut
anlayışını değiştiren, çıtayı oldukça
yukarılara çıkaran, hatta Konya’nın
geleceğine de ilham vereceğine
inandığımız Zermeram’ı sunmaktan
onur duyuyoruz.
Temiz havasını, Konya’nın meşhur
Gedavet Rüzgârı’ndan alıyor
Konya’nın en prestijli karma konut
projesi oan Zermeram’ın, 353
konutluk ilk etabını 3 yıl içinde
tamamlamayı planlıyoruz.

Doğa dostu çözümler

Zermeram’ı tasarlarken çevre
dostu olmasına özellikle dikkat
ettik. Projemizi, enerji verimliliği
sağlayan çözümlerle doğayla
barışık bir yaşam alanı haline
getirdik. Kojenerasyon tesisi
ve güneş panelleri ile üretilen
elektrik enerjisi sayesinde konut
ve ortak alanlarda enerji tasarrufu
sağlayacağız. Öte yandan gri su

Tahir Atila

İttifak Holding, CEO

KONYA'DA
KONUT ANLAYIŞI
DEĞİŞECEK

arıtma tesisi ve yağmur suyu
geri kazanımı sayesinde yeşil
alanların sulamasında su tasarrufu
sağlanacak. Bu projeler sayesinde
enerji kaynaklarımız daha verimli
kullanılacak.
Konya’da yaşayamadıkları birçok
ilki Zermeram’da yaşayacaklar.
En önemlisi de Zermeram’dan
ev sahibi olanlar sevdiklerine
daha fazla zaman ayırabilecekler.
Mutlu yuvalarında geniş aileleri
ile yaşamanın tadını çıkarırken,
sosyal hayatta neye ihtiyaçları varsa
hepsini yanı başlarına getirdik ve
hayatlarını o kadar kolaylaştırdık
ki; Türkiye ortalamasının

üzerindeki markalara ev sahipliği
yapacak olan Arasta AVM
burada yaşayacak olan tüm
insanların gündelik ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde tasarlandı.
Burada yaşayanlar dilediği ürünü
ya da hizmeti bir telefonla evine
servis ettirebileceği gibi, dostları
ile keyifli vakit geçirebilecekleri
kafe ve restoranlar ile şehrin
karmaşasından uzak kalabilecekler.

Çünkü kendi
çocukluklarını,
çocukları da
yaşayacak!

Konya’nın en büyük çocuk
oyun alanları, eşsiz Konya
manzarası için kocaman bir
seyir terası, özel dizayn edilmiş
yürüyüş yolları, temiz havanın
keyfini çıkarabilecekleri koku
bahçelerine kadar tüm ayrıntıların
düşünüldüğü, hayatın tadına
varabilecekleri keyif dolu bir dünya
kurguladık. Ve asıl önemlisi hep
sağlıklı yaşasınlar diye çok özel bir
“sağlıklı yaşam merkezi” planladık.
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Ömer SAYLIK

Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi

KONYA’NIN EN BÜYÜK
KARMA KONUT PROJESİ

Ruhunuza işleyen, gönül kapılarınızı
aralayan bir şehir Konya.
Tarihi ve kültürel yapısı ile aşık
olduğumuz Konya, Selçuklu’dan
miras aldığı asalet, yiğitlik, hoşgörü,
ilim ve irfanın rehberliğinde geçmişi
kadar görkemli bir geleceğe doğru
emin adımlarla yürüyor.
Seha Yapı olarak Konya’nın
yükselişine eşlik edecek, şehre ve
insanına artı değer katacak, kadim
başkente yakışır, baş tacı bir eser inşa
ediyoruz.
Konya’nın en büyük su temalı karma
konut projesi Zermeram’ı sunmaktan
onur duyuyoruz.
“Konya’nın altın çağı” yeniden
başlıyor.
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Mehmet Bey, Zermeram’ın
Konya’ya getireceği yenilikler
nelerdir?

Zermeram’ın ilklerinden biri
akıllı ev sistemine sahip olması.
Bunlardan biri ısıtma sisteminin
kontrolü. Sonra panjur kontrolü
sistemimiz de var. Hava durumu
istasyonlarımız olacak belirli
bölgelerde. Havanın nemine,
yağışın şekline, ışığın hangi cephede
kör nokta oluşturduğuna göre
panjurlarımız açılıp kapanacak. "Ben
kapanmasını istemem." diyenler de
manuel kullanabilecek. Üçüncüsü
su otomasyon sistemi. Konutun
içerisinde herhangi bir su kaçağı
olduğunda sensör nemi algıladığı an
itibariyle dairenin suyunu kesecek.
Ayrıca konsiyerj hizmetlerine çok
önem veriyoruz. Ticaret merkezi
bloğunun içerisindeki mağaza
ile konutların haberleşmesini
sağlayacağız. Buradaki amacımız,
site sakinlerinin direkt eczane, kuru
temizleme gibi hizmet noktalarıyla
irtibatını sağlamak.
Güvenliğe yönelik neler var
projede?

IP kamera sistemindeki bilgileri
ev içi otomasyona dahil edeceğiz.
Evinizin içinde istediğiniz her
odayı, dışarda ise hemen her
yerdeki kamera görüntülerini
hem cep telefonlarına hem de
panellere aktarmayı planlıyoruz.

Mehmet Kaplan

Elektrik-Elektronik İşleri
Koordinatörü

Zermeram projesinin
elektrik-elektronik
işleri koordinatörü
sayın Mehmet
Kaplan ile projenin
Konya’dahangi likleri
gerçekleştireceğini
konuştuk.

Otomasyonumuza sağlık alarmını
da adapte edeceğiz. Kişi rahatsızdır,
İlaç kullanıyordur, özel doktoru
vardır. Kişi butona bastığı andan
itibaren giriş nizamiyelere bilgi
düşecek. Hangi ilaçları kullandığını,
hangi doktordan hizmet aldığını
aile fertlerinden bir ya da ikisinin
cep telefonuna gönderebiliyor
olacağız. Ayrıca yönetim mesajlaşma
istasyonu oluşturacağız. Yönetimin
yazdığı herhangi bir mesaj, daire
içerisine bilgi olarak düşebilecek.
İntercom da paketimizin içerisinde
olan bir ürün. Örneğin misafir geldi
ve bina girişindeki zile bastı ama 6.

dairedeki kişi evde yok. O dairedeki
kişinin cep telefonuna kapıdaki
kişinin görüntüsü verilecek. Müsait
olmadığı takdirde, “10 dakika
sonra evdeyim.” şeklinde bir mesaj
bırakabilecek. Kısacası mobil
uygulama ile akıllı ev sistemini
birleştiriyoruz. Yalılarda garaj
kapısını ve bahçe sulama sistemini
akıllı ev sisteminin içerisine adapte
etmeyi planlıyoruz. Böylece kişiler
cep telefonlarından verdikleri
komutla hem garaj kapılarını
açabilecekler hem de tatildeyken
bahçelerini sulayabilecekler.
Güneş enerjisini kullanacak
mısınız?

PV panellerle de enerji üreteceğiz.
500 KW’lık bir sistem tasarladık.
Konutların gölgesinin düşmediği
alanlardaki araç park istasyonlarının
çatısını PV panel olarak tasarlıyoruz.
Oradaki enerjiyi de aydınlatma
veya araç şarj istasyonları gibi ortak
alanlara dağıtmayı planlıyoruz.
Bize özel fiber alt yapımız olacak.
Tüm alanlarda Wi-fi uygulamasına
gideceğiz ücretsiz bir şekilde. İsteyen
tabletini, telefonunu kamelyalarda
sohbet ederken şarj edebilecek.
Her bir konutun alt yapısında
topraklamalar birbiriyle bağlantılı
olacak. 27-28 tane birinci sınıf
paratoner dikeceğiz alana. Alanda
kör nokta olmayacak.
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Ünal Aysal

Mekanik Tesisat Birimi
Koordinatörü

Ünal Bey sohbetimize sizi
tanıyarak başlayalım.

Makine mühendisiyim. Yaklaşık
11 yıldır Seha Yapı’da çalışıyorum.
7 yıldır da Mekanik Tesisat
Birimi'nin koordinatörüyüm.
Zermeram projesinin meslek
dalınız ile ilgili öne çıkan
detaylarını sormak isterim.
Okuyucuyu şaşırtacak rakamlar
sözkonusu. Biraz bunlardan
bahseder misiniz?

Bu projenin en öne çıkan birden
çok detay var mekanik ile alakalı.
Birincisi tek ısı merkezimiz olacak
burada. Tamamı için tek noktada
ısı merkezi olacak ve tüm blokları
buradan dağıtacağız.

Büyük bir santral gibi bir şey mi
olacak?

Evet. Bunun sebebi de burada
kojenerasyon sistemi olacak.
Elektriği biz üreteceğiz oluşan atık
ısıyla da ısıtmaya takviye yapacağız.
Bu yüzden tek ısı merkezi olacak.
Gücü de 800 KW civarında olacak.
Bunun haricinde projenin öne çıkan

bir başka özelliği de gri su artıma
sistemi olacak. Bloklarda lavabo ve
duşlar için ayrı bir hat; klozet, hela
taşı ve evyeler için de başka bir hat
çekilecek. Böylece gri suyu arıtıp
göletlerde ve sulamada kullanacağız.
Yağmur suyunu da toplayıp arazide
belli noktalara deşarj edeceğiz.
Bunların en büyüğü gölet alanları.
Yani göletin buharlaşmaya karşı
su ihtiyacını yağmur suyunu
toplayarak karşılayacağız. Ayrıca
sulamada da kullanacağız.
Soğutma alt yapısı konusunda
neler var planlarınızda?

Tüm bloklar, yalı ve villalarda
soğutma alt yapısını hazır
teslim edeceğiz. Borulama ve
drenaj hattını da biz çekeceğiz.
Müşterimiz sadece klima ünitelerini
taktıracak.
Havalandırma için çözümleriniz
nasıl?

Spa, fitness salonu, hamam,
buhar odası ile beraber kapalı
otoparklarımız blokların altında.
Buraların havalandırma sistemi
jet fan sistemi olacak. En son
teknoloji kullanılacak, Unutmadan
söyleyeyim, tüm yalı, villa ve
bloklarda yerden ısıtma, ve oda
bazlı sıcaklık kontrolü olacak.
Bir dairenin ısıtmasını ya açarız
ya kapatırız ama burada her
odanın kontrolünü kendi içinde
yapabileceğiz. Onun haricinde
buradaki klozet ve taharet
musluklarına karışım vanasıyla ılık
su göndereceğiz.
Çok teşekkür ederim verdiğiniz
bilgiler için.

Ben teşekkür ederim. Umarım
aydınlatıcı olmuştur söylediklerim.
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Ayşe Koç

Esra Bütüner

Hatice Arslan

Mustafa Onur Peker

Zermeram satışlarına yeni
başlamıştık. Günde yaklaşık
100 kişiyle telefonla görüşme
yapıyorduk. Bir müşterimiz aradı
ve "Zermeram’da havuzlarınız
varmış" dedi. Evet deyip
anlatmaya başladım; "Şöyle
büyük proje böyle yeşil proje.
Havuzlarımız olacak, sosyal
donatılarımız olacak" deyip
projeyi detaylı olarak anlattım.
Bana, “Seanslarınız ne zaman”
diye sordu ve ekledi: “Bayan
seanslarınız ne zaman?” Ben
afalladım. Sonra toparlayıp
“Bayan ayrı, erkek ayrı istediğiniz
zaman girebileceksiniz” dedim.

Zermeram, yarının Konyasının
nasıl olacağını göstermeyi
hedefleyen bir proje. Şiir
gibi bir proje. Müşterimizle
görüştüğümüzde de aldığımız
tepkiler çok olumlu, çok güzel.
Projeyi daha çok bayanlar
merak ediyor. Özellikle örnek
daireye baktığımızda “Şahane
olmuş her şey yerli yerinde
“ gibi tepkiler alıyorum.
Kullanılan malzeme kalitesi,
duvar kağıtlarının sadeliği,
ahşabı ön plana çıkarttığımız
yeni trend, onların çok hoşuna
gidiyor. "Diğer projeleriniz de
çok güzel ama bu projede çok
daha farklılaşmışsınız ve diğer
inşaat firmalarından çok daha
öndesiniz" diyorlar.

2008’den beri Satış Temsilcisi
olarak çalışıyorum ve birçok
projenin satışında yer aldım.
Ama müşteriye anlatmaktan
en keyif duyduğum proje
Zermeram. Çünkü satış ofisinde
Zermeram’ın maketini görüp de
hayran kalmayan müşterimiz
olmuyor. Projenin en çok sosyal
alanlarını, yeşil alanı, havasını,
adeta bir şehir gibi tasarlanmış
olmasını beğeniyorlar. Aktivite
alanlarının olması, çocuklar
için vakit geçirecek alanların
olması, bunlar aileleri
fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü
burada, insanların site dışına
çıkmadan bütün ihtiyaçlarıın
karşıyabilecekleri alanlar
oluşturulacak. Bu da doğal
olarak insanları mutlu ediyor.
Ayrıca, bu kadar büyük bir
site yok Konya’da. Ve bunu
Seha Yapı’nın yapmış olması
çok gurur verici. Ben de böyle
bir projede yer almaktan çok
mutluyum.

Türkiye’nin en güzel karma
konut projelerinden birinde
çalışıp kariyer planımı burada
çizdiğim için gerçekten çok
mutluyum. Hemen hemen her
kesime hitap eden bir projeyi
tanıtıyoruz müşterilerimize.
Birbirinden güzel ve ilginç
hikayesi olan müşterilerle
tanışma fırsatım oluyor
burada. Geçtiğimiz günlerde
Zermeram’ı TV reklamlarından
gören bir müşterimiz satış
ofisine geldi. Kendisi uzun
yıllardır Anadolu’da yaşamak
istediğini, Anadolu’da bir ev
sahibi olmak istediğini söyledi.
Kadim başkent Konya’nın
da diğer şehirlerden ayrı bir
yeri olduğunu söyledi hem de
üstüne basa basa. Müşterimiz
Zermeram’ı TV reklamlarından
görür görmez uçağa atlayıp
Konya’ya gelmiş. Kendisi satış
ofisimizi ziyaret etti ve alacağı
eve karar verdi. Yakında
Zermeram’da ev sahibi olacak
inşallah.

Satış Temsilcisi

Müşterimiz, "ben üyelik
istiyorum o zaman" dedi. Tekrar
anlatmaya başladım. "Burası sizin
düşündüğünüz gibi bir sosyal
tesis değil, burası içinde herşeyi
olan çok büyük bir projesi" diye
devam ederken hanımefendi
gülmeye başladı. Yani müşterimiz
bu projeyi büyük bir sosyal tesis
olarak algılamış. Bunu öğrenince
ben de gülmeye başladım açıkçası.

Satış Temsilcisi

Satış Temsilcisi

Satış Temsilcisi
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Ömer Çamoğlu
Proje Mimarı

ZERMERAM TAMAMLANDIĞINDA,
BÖLGE İÇİN EMSAL OLACAK

Seha Yapı tarafından
hayata geçirilecek
olan, Konya’nın en
büyük karma konut
projesi Zermeram’ın
mimarisini ortaya
koyan Çamoğlu
Mimarlık Ofisi’nin
yöneticisi Ömer
Çamoğlu ile ilk
eskizlerden bugüne
Zermeram’ı
konuştuk.

Müthiş heyecanlanıyorum. Konya’lı
ekip arkadaşlarımız var o da ayrı bir
heyecan bizim için. Benim bir takım
endişelerim vardı. "Konya böyle bir
projeyi kabullenir mi acaba" diye.
Ama onlar rahattılar, endişeleri
yoktu. Bu proje geldiği zaman, Seha
Yapı’yı falan tanımıyoruz. Konya’yı
iyi biliyorum. Neyse, baktım
arkadaşların özgüveni yüksek, sonra
Seha Yapı’yı tanımaya başladık.
Konya’da yaptıkları kuleyi gördük,
dönen restoranı gördük. "Tamam"
dedik.

oluşturacak bir proje bu. Her şey
çok dengeli kullanıldı. Toplu konut
mantığıyla bina yoğunluğu yok bu
projede. İnsanların mutluluğuna
yönlenmiş, yönlendirilmiş bir yer
proje hazırlamaya çalıştık.
Seha Yapı’dan teklif geldiği
zaman diyelim ki; ekibinizle
başladınız düşünmeye.
İlk taslakları karalamaya
başladığınız dönemle projenin
belediyeye iskan başvurusuna
giderkenki hali arasında çok fark
var mı?

Bir yarışma projesiydi. Bizim proje
seçildi. Bu zaten bir mutluluk verdi
Araziyi nasıl buldunuz?
bize. Ondan sonra seçilen projeye
Meram’ın hemen dışında çok güzel
bir mevki. Bu proje kesinlikle içinde başladık. Bizim meslekte irdelemek
vardır; bir şey düşündüğünüz
yaşayanları tasarımıyla, sağladığı
Konya’da devasa bir proje hayata
olanaklarıyla mutlu edecek bir proje. zaman ilk düşündüğünüz şey
geçiyor. Seha Yapı tarafından
doğru olmamalı. Belki doğruyu
Hatta garip yapılaşmaları önlemek
hayata geçirilecek olan
Zermeram projesinin mimarisi
bakımından çevresine örnek olacak, düşündünüz ama onun doğru
Çamoğlu Mimarlık tarafından
olup olmadığını analitik süreçlerle
kılavuzluk edecek bir proje olacak
tasarlandı. Anadolu’nun en
aslında. Bu proje Konya’da, o bölgeye test etmek zorundasınız. Bizim
büyük projesi. Alan olarak,
meslek sadece sanat, tasarım,
yaşamsal anlamda yeni bir kültürel
bildiğim kadarıyla İstanbul’da
yaratıcılık falan filan değil. Bizim
atmosfer
oluşturacak
gibi
görünüyor.
bile bu büyüklükte bir proje yok.
meslekte matematik de vardır
Hem yeni kurulan bir üniversite
Bravo. Aynen öyle. Şu an Çin’i
onun sağlamasını yapmak lazım.
var. Belediyenin yaptığı çok büyük
hariç tutarsak, Avrupa’da da böyle
Konya’nın konut satış fiyatlarını,
80
Binde
Devr-i
Alem
Parkı
var.
Bu
dev projeler yok. Avrupa oturmuş,
maliyet unsurunu öğrenip ona
projenin
gelmesi
bölgeye
ciddi
bir
yerleşmiş; her şey tamamlanmış. En
göre tasarlamak gerekir. Mimar
katma değer katacak.
fazla renovasyon var. Biz Konya’da
olarak belki de biraz daha fazla
küçük bir kasaba kuruyoruz. Bütün Biz burada güzel bir fikir koyduk
para harcatan çözümlere gitmiştir
ortaya
aslında.
Zannediyorum
donatısıyla ciddi ciddi bir kasaba
kalemimiz. Frenlememiz oldu mu ?
ki
Zermeram
tamamlandığında,
kuruluyor.
Eh biraz oldu tabi.
herkes için, bölge için emsal olacak.
Ne hissediyor Çamoğlu Mimarlık Bunun içinde müteahhit de var,
özellikle Ömer Çamoğlu? Yeni
mimar da var, konut alacak vatandaş Tasarım sürecinde, "bu
kadar su kullanmanız
bir projesi daha hayata geçiyor
da var. Konya’da yeni bir standart
gerektiğini düşünmemiştim
Türkiye’de.

ama sonunda kullandık
yada tam tersi buradan şu
kadar su kullanacakmışım
gibi hissediyorum ama şu
sebeplerden dolayı suyun
fazla kullanılmasına gerek
olmadığına karar verdik" gibi
karar değişiklikleri oldu mu?

Suyun bu tür yerleşimlerde
insanlar üzerinde olumlu bir etki
yaptığını biliyoruz. Şimdi mesela
ortak alanlarda su kullandık. Su
kullanmayı severiz ayrıca alandaki
olanaklara bakınca yeterli boş

alanlar var, su da var. Başta projede
bu kadar su kullanacağımızı
düşünmemiştik. Küçük vadi gibi
çukurluklar var tam gölet olacak
yerler. Arazinin eğimi de müsait.
Böyle olunca da bol bol su kullandık
buraya. Su olmadı mı peyzaj eksik
kalır çünkü.
Spor alanları da ağırlıklı olarak
alanın çeperlerinde kullanılmış.

Her mahallenin spor alanı var.
Yaşlılar, bebekleri de düşünmek
lazım. Gürültü vs. Bu bakımdan

oyun ve spor alanlarının konutlara
yansıyabilecek olumsuz etkisini izale
etmek için bu.
Magazin sorusuyla sohbeti
bitirelim; Çamoğlu Mimarlık’ın
hayata geçirilen kaçıncı projesi
bu?

Şu an tahmin etmem mümkün
değil. Kayıtları vardır ama hemen
söylemek zor. Tahminime göre binin
çok üzerindedir.
Teşekkürler. Ellerinize sağlık.
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Babamın o mevkiye ilgisi var.
Yatırım olsun diye 2- 3 tane mi
yazılalım? Bunları düşündük. "Bir
tane alalım, ilerleyen dönemde
bakılır uygun bir zamanda da alırız"
dedik.
Babanız mı oturacak dairede?

Evet, babam oturacak.

Mevlüt Sekizli:
BU PROJE, İYİ İŞLER
İÇİN REFERANS
OLACAK,
Zermeram’da
konut satışlarının
başlamasıyla birlikte
ilk konut alanlardan
Mevlüt Sekizli bey ile
Zermeram’ı niçin tercih
ettikleri konusunda
sohbet ettik.

Projenin ölçeği ile fiyat
ilişkisini nasıl buldunuz? Çok
büyük, mahalle hatta kasaba
büyüklüğünde bir proje. Nasıl
buldunuz siz projeyi?

Seha Yapı’yı gerçekten ileriye
götürecek bir proje bu. Gerçekten
cesaret isteyen bir proje. Hem
mevkisi hem büyüklüğü açısından.
Ama proje çok güzel. Bir de herkes
bazı şeylerin farkında değil ama
orası gerçekten Konya’nın büyümesi
açısından en doğru bölge. Temiz
havaya sahip, ovayı kirletmemek
lazım. Zemini sağlam ama zor bir
proje doğrusu.
Bu çok güzel bir proje ama
Konya’ya biraz uzak deniyor.
Sizin düşünceniz de böyle mi?

Zermeram’dan konut almaya
nasıl karar verdiniz. Eşin dostun
bildirmesiyle mi? Reklamla mı?

Zermeram’ın yapıldığı yer, babamın
mevkisi sayılır. Kozağaç’ta babamın
yazlık evi var. Uzun zamandır orada
oturuyor. Oraya gidip gelirken
projenin tabelasını gördük, satışlar
başlayınca da aldık.
Projenin, hangi özellikleri
dikkatinizi çekti, her projeden ev
almıyorsunuz neticede?

Mutlaka alınması gereken bir yer
tavsiye ediyoruz. Havasıyla, her
şeyi ile.
Bir de bu proje, iyi işler için referans
olacak, cesaret verecek. Zermeram
buraya yaptı, olduysa, biz de şuraya
niye büyük bir proje yapmayalım
diyen firmalar olacaktır. Tabii o
kadar büyük projeler olmayacaktır
Zermeram gibi. Bu kadar büyük
arsa yok bildiğim kadarıyla.

Teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.
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İSMİ FARKLI,
ETKİSİ FARKLI
BİR SEMBOL:

SVASTİKA

H. BURAK ALTUN
F. MUSTAFA CAMBAZ / ARŞİV

Svastika ya da diğer bilinen isimleri ile OZ Damgası, Çarkıfelek. Ama günümüzde aklımıza Hitler’i ve Nazi Almanyasını
akla getiren Gamalı Haç gerçekten de sadece bir Nazi sembolü mü? Türk tarihinde de OZ Damgası'nın, Hindu geleneğinde
Svastika’nın yeri nedir?

YAZ 2016

Gamalı Haç ismi Yunanca
gama (Γ) harfine ve haç şekline
(+) atfen verilmiştir. Svastika
kelimesi Sanskritçe’deki su (iyi)
ve asti (olmak) kelimelerinin
birleşiminden oluşmuştur. “İyi
olmak, mutlu ve sağlıklı olmak”
anlamlarına gelmektedir. Biraz
araştırma yaptığımızda görüyoruz
ki birçok medeniyette kendine yer
bulmuş bir semboldür Svastika.
Japonya, Hindistan, Orta ve Güney
Amerika medeniyetlerinde, Bizans
İmparatorluğu’nda ve Mezopotamya
uygarlıklarında çeşitli kullanımlarına
rastlamaktayız. Svastika; Hinduizm,
Budizm ve Jainizm’de kutsal kabul
edilmektedir. Svastika’nın dört kolu,
dört kozmik gücü (ateş, su, hava,
toprak) simgelemektedir. Ayrıca
bazı kaynaklarda, eski dönemlerde
bu sembol sayesinde dört kozmik
gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı
belirtilir.

Mandawa Rajasthan'da gamalı haç bulunan
Hindu Tapınağı, Hindistan

Kurtuba Merkez Cami-i Şerif 'i , Cordoba,İspanya
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Altın Buda heykeli Jade Buda Tapınağı, Şangay

Hinduizm’de Svastika

Hinduizm’de Svastika’nın iki farklı
türü kullanılmaktadır(sağa bakansola bakan). Bu kullanım yaratıcı
tanrı Brahma’nın iki formunu
temsil etmektedir. Sağa dönük şekil
evrenin evrimini temsil ederken sola
dönük şekil evrenin içe dönüşünü
temsil etmektedir. Bu sembol
bütün Hindular tarafından kutsal
ve uğurlu kabul edilmekle birlikte,
kültürel eşyaları dekore etmek için
de kullanılır. Hindular bu sembolü
o kadar çok benimsemişler ki
günlük hayatta sıkça yer verirler.
Mabedlerin kenarlarında, dini
motiflerde, hediyelik eşyalarda,
Hindu düğünlerinde, elbise ve
mücevherlerde, motorlu taşıtlarda
hatta kek, pasta, makarna gibi
yiyeceklerin süslenmesinde bile
kullanmaktadırlar.

Budizm’de Svastika
Doğu kültürlerinde Svastika
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Doğu
kültürlerinde
Svastika Buda’nın
sembolüdür.
Çin’de sonsuzluğu
ve evren
düşüncelerini
temsil eder.

Laxminarayan Tapınağı, Hindistan

Ozlaşarak Tanrıya erişmeyi ifade
etmektedir. Saz şairleri de sazları
ile canları ozlaştırır yani Tanrıya

eriştirirler. İşte bu yüzden saz
şairlerine ozan denilmektedir.
Ozlaşmak kavramı güneş kültürüne
ait dini ritüellerde de görülmektedir.
Güneş sembolü olan 'OZ Damgası'nın
sözlük anlamı kendi kendine
var olan demektir. Bu damganın
nerede ve ne zaman orta çıktığı
tam olarak bilinmemektedir. OZ
damgası genellikle Svastika olarak
ifade edilmiştir. Hint kökenli olan
bu kelime ‘’Si’ (iyi), ‘’As’’ (olmak)
kelimelerinden oluşmuştur. Mutluluk
ve hayal anlamı taşımaktadır.
Bu sembole ait izler İndus Vadisi
Medeniyeti’ne kadar gitmektedir.
Harappa’daki kazı çalışmalarında
ve bu Medeniyete ait mühürlerde
Svastika’ya rastlamaktayız. ÖnTürkler’de bu sembolün uğur ve
şans getireceğine inanılırmış. Son
yıllara kadar sembolün kökeninin
Arilere dayandığına inanılsa da son

Türk kültüründe
Svastika, ‘OZ
Damgası’ olarak
bilinir. Bu damga
Ozlaşarak Tanrıya
erişmeyi ifade
etmektedir.

yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar
Svastika’nın kökeninin Ön-Türk’lere
dayandığı ve dünyaya buradan
yayıldığına dair önemli bilgiler
edinilmiştir.
Türkiye’de ise Milas ve Efes başta
olmak üzere Ege Bölgesi'nde sıkça bu
sembolün kullanıldığı görülmektedir.
Amasya Hatuniye Camii, Milas’ta
Kurşunlu Camii olarak bilinen Firuz
Bey Camii gibi örneklerde karşımıza
çıkmaktadır. Konya’daki Çatalhöyük
kazılarında Cilalı Taş ve Bakır Devrine
ait taş tabletlerde ve ev eşyalarında
Svastika’nın kullanıldığı görülmüştür.
Çatalhöyük ile ilgili olarak ciddi
araştırmalar yürütmüş olan James
Mellaart’a göre, ‘’Bütün gamalı haçlar,
dışarıya doğru yayılan olan merkezi
bir hareketle gösterilir. Kendi statik
merkezi, evren ve Tanrısal gücün
merkezini temsil eder. Svastika, bilinen
bir simge olarak Avrasya’nın bütün
parçalarında kullanılmıştır’’.

Buda’nın sembolüdür. Çin’de
sonsuzluğu ve evren düşüncelerini
temsil eder. Svastika sembolü tüm
Buda heykellerinin üzerinde vardır.

Hristiyanlık’da
Svastika

Hristiyanlık’da Svastika çengelli haç
olarak tezahür etmektedir. İnsanın
ölüme karşı olan zaferini ifade eder.
Romanesk ve Gotik çağ Hristiyan
kiliselerinde kendini gösterir.

Ön-Türkler ve Türkiye
Türk kültüründe Svastika, ‘OZ
Damgası’ olarak bilinir. Bu damga

Şifaiye Medresesi, Sivas

Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, Kazakistan
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İskenderpaşa camii minaresi / Fatih

Moskova Devlet Sergi Salonu, Nazi Almanyası'nın afiş ve resimleri

!
Svastika, şekli ile
hayali bir kare formun
içine oturmaktadır.
Ancak türüne göre
daire gibi her türlü
geometrik forma
dönüşebilmektedir.
Sağa dönük svastikalar
genellikle “saat
yönünde” ya da
“saat yönünün tersi”
diye tanımlanabilir.
Svastikalar düzensiz bir
20 kenarlı çokgen olarak
kabul edilebilir. Genel
olarak 5x5’lik 17 karelik
bir kompozisyondan
oluşturmaktadır. Gamalı
haç motifi üzerinden
yola çıktığımızda
her kenar 60, 36 ve 12
oranları ile bölünür.

İslam Kültüründe
Svastika

İslam kültüründe de Svastika’nın
birçok kullanımına rastlamaktayız.
Bilhassa Selçuklu ve Osmanlı
Devleti dönemlerinde halı-kilim
motiflerinde, hat çalışmalarında
ve cami süslemelerinde karşımıza
çıkmaktadır.

Peki Naziler
neden bu
sembolü seçti?

Nazilerin başlıca
sembollerinden ilki, üzerinde
gamalı haç bulunan bayraktı.
Bayrak siyah, beyaz ve kırmızı
renklerden oluşmaktaydı ki, bu
renkler Alman İmparatorluğu’nu
simgelemekteydi. I. Dünya Savaşı
sonrası kurulan Weimar Cumhuriyeti
rejimi karşıtı Alman milliyetçileri
tarafından bu üç renk kullanılıyordu.
Naziler günümüzde de kullanılan
siyah, kırmızı ve sarı renkli bayrağı

kınamış ve bir utanç sembolü olarak
kabul etmişlerdi. Adolf Hitler, Mein
Kampf adlı eserinde Nazi bayrağının
anlamını söyle tanımlamıştır:
‘’Kırmızı renk; Nasyonal sosyalizmin
toplumsal fikrini, beyaz renk; ulusal
fikri, siyah renkli gamalı haç; Aryan
insanın zaferi için mücadele
misyonunu temsil eder, ve
aynı şekilde, yaratıcı çalışma
zaferi, her zaman olmuştur
ve her zaman antisemitik
olacaktır.’’
Genel kanının aksine
Svastika’nın sadece bir Nazi
sembolü olmaktan çok daha fazlası
olduğunu görebiliyoruz. Dünyanın
birçok medeniyetinde kendine yer
bulmuş ve ciddi anlamda kabul
görmüş bir sembol olan Svastika,
Nazilerin dünyaya yaptıkları
kötülükler yüzünden insanlar
kullanmaya korkar oldu. Belki de bu
simge bir daha kullanılmayacak.
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yazmanın adı ‘hakkak’tır. Tabii bu
meslek de yetişen usta olmadığı
için zamanla köreliyor. Zaten şimdi
yeni teknoloji var, makineler çıktı,
makinelerle devam ediyorlar bu işi
yapmaya.

O mezar,
o mezar taşı ona
diyor ki: “Dükkânını
açtığında kimseyi
kandırma, hile yapma,
çalma, haram yeme;
hesap var, ahiret var.”
diye seni hal diliyle
uyarıyor. Mezar
taşının sırrı budur.
Ölüm hepimize en
büyük
nasihattir.

Mezar taşlarına bu kadar emek
verilmesi ne anlama geliyor
sizce?

KONYA’DA BİR

HAKKAK

VAR İMİŞ, BİLDİN Mİ?
H. /F. CAN BOZYOKUŞ

Hakkak Ahmet Akten usta ile hakkaklığı,
inceliklerini ve "Bir milletin tapu senetleridir.
O milletin sınır taşlarıdır." dediği mezar taş
oymacılığının inceliklerini konuştuk.
Nedir bu işin sırrı ustam?

Hem beceri, hem sabır. Elinde
çekiç, kalem, keski; gözün yazıda
olacak çünkü yazıyı bozma şansın
yok. En ufak bir hatada yazı, hat
kalkabilir ortadan. O yüzden sabırlı
olacaksın; acele etmeden, yavaş
yavaş kendini ona vererek yazıyı
düzgünce yazman gerek. Bu işte 40
seneyi devirdik, işte budur sırrı.
Konya'da bu işi yapan kimler var
sizin dışınızda?

Konya'da hat üzerine yazı yazan
pek nadir, bir iki arkadaşımız
var fakat onlar da hattı

bilmedikleri için yazıya gereken
özeni gösteremiyorlar. Yazının
karakterini bozuyorlar. Onun
ilmini bilmek lazım, Hat dersi
almak lazım hocalardan; hattı
yazarken bozmadan mermere
hattatın yazdığı orijinal yazıyı
mermere çıkarabilmek zor ve utalık
isteyen bir sanat. Hani derler ya,
“ekmeğini taştan çıkarmak” diye,
işte bizimki tam olarak o.
Mesleğinizin tam adı nedir?

Şimdi esasında eski Osmanlı'da
bu işin ismi, yani mermere, çekiç
ve kalemle oyarak kabartma yazı

Mezar taşları aslında bir milletin
tapu senetleridir. O milletin sınır
taşlarıdır. Memleketin sınırdan
çıktıktan sonra mezar taşlarının
şekli şemali, yazısı değişir. Bunu
görürsünüz. Bulunduğunuz
ülkeden çıktığınızda bir mezar
taşıyla karşılaşırsınız ve anlarsınız
ki bizim ülke burası değil. Artık
başka bir ülkedir orası. Bu anlamda
o mezar taşları, milletin sınır
taşlarıdır ve az önce söylediğim gibi
aynı zamanda tapu senetleridir.
Bu konuyu biraz açmanızı
isteyeceğimiz izninizle.

Biz şu an Musalla Mezarlığı'ndayız.
Eski mezar taşlarına baktığınız
zaman onların kaç senelik
olduğunun ipuçlarını size verir
aslında. Mesela burada Hz.
Mevlana'nın zamanından kalma
türbeler var. Kız kulesi var, Şeyh
Siracettin Türbesi var, Şeyh Halil
Türbesi var; bunların hepsinin
kaydı var. Yapıldığında üzerlerine
bir belge koymuşlar yazıyla ve biz
ona o yapının tapu senedi deriz.
Çünkü bir şeyi savunabilmen için
elinde belgen olması lazım. Kültür
Bakanlığı bunları yeni yeni koruma
altına aldı. Eskiden yok ediyorlardı,
eski yazılı taşlar okunmuyor,
okuyamıyoruz. Böyle diyerek vurup
vurup kırıyorlardı. Ama şu anda
onun farkına vardılar. Üniversite
talebeleri olsun, sanat tarihçileri
olsun herkes bunları okuyabiliyor
artık. Şimdi mezar taşlarının önemi

nedir? Mesela eskiden bir savaş
olmuş, savaşta kaç asker ölmüş, ne
gibi felaketler olmuş, deprem ya da
başka olaylar; bunların hepsi bu
mezar taşlarında yazılı.
Mesela burada “sille ocakları”
var, eski Sille taşları Sille'den
geliyormuş. Taşların konuşmayan
bir hal dili var. İnsanlara geçmişin
ekonomisini anlatır, savaşlarını
anlatır, hükümdarlarını anlatır.
Mesela Muş’ta büyük bir Selçuklu
mezarlığı var, yeni bulundu. İçinde
çok harika ve önemli mezar taşları
bulundu. Orada 8-9 tane eski
Selçuklu sultanları yatıyor.
Bizden öncekiler bunu öngörüp
mezar taşlarına birçok bilgiyi
kaydetmiş. Günümüzde bu
yapılıyor mu?

Tabii hâlâ kaydediliyor. Dediğim
gibi mezar taşı o insanın kimliğidir.
Bakın burada ne diyor, Hadimli
Mehmet Hocaoğlu, eşraftan tüccar.
Yani hep bir ipucu veriyor. Bazı
mezar taşlarında güzel beyitler
vardır. Yunus Emre'den Hz.

Mevlana'dan ibret verici sözlerdir
bunlar. Mezar taşındaki gaye nedir?
Onlar diriye hitap eder aslında.
Baktığın zaman “hüve’l-baki”
yazısını görürsün.
Ne demektir o?

Hüve’l-baki, hüve’l-hayyulbaki,
hüve’l-hannahulbaki; bunların
hepsi, “Cenab-ı Allah bakidir”
demektir. Sen ölümlüsün ey
insan, kendine çeki düzen ver
diyor; kibirlenme, gururlanma,
büyüklenme diyor. Sen ölümlüsün
ve sadece Allah bakidir diyor. O,
insana bir derstir, nasihattir.
Mezar taşı insanlara
bir nasihattir

Tabii, mezar taşı insanların nasihat
alması için yapılır. Eski Osmanlı
mezarlıklarına bakıyoruz oralarda
duvar dahi yoktur. Osmanlı
mezarlıkları genelde şehrin içine,
halkın gelip geçtiği yerlere yapılmış.
Niye buralara yapılmış? İbret
alsınlar, ders alsın diye. Dükkânına
gidiyor sabah mezarlığın içinden

geçiyor ve o mezar diyor ki: “Bak
deden burada yatıyor, baban da
geldi burada yatıyor, bak buraya sen
de geleceksin, sen de yatacaksın.”
Hem geçerken babasına, dedesine
Fatiha okuyor hem de oradan bir
ürperti, bir ibret alıyor. O mezar, o
mezar taşı ona diyor ki: “Dükkânını
açtığında kimseyi kandırma, hile
yapma, çalma, haram yeme; hesap
var, ahiret var.” diye seni hal diliyle
uyarıyor. Mezar taşının sırrı budur.
Ölüm hepimize en büyük nasihattir.
Çünkü ölümün saati yoktur…

Cahit Sıtkı Tarancı diyor ki:
"Neylersin ki ölüm herkesin
başında/Uyudun, uyanamadın
olacak/Kim bilir nerde, nasıl, kaç
yaşında?/Bir namazlık saltanatın
olacak/Taht misali o musalla
taşında."
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Aldığımız ödülü,
vermediğimiz ödüne
borçluyuz.
Selva olarak tam 3 yıldır üstün lezzet ödülü alıyoruz.
Lezzetimizi takdir eden jüri ve şeﬂere, bizi tercih eden
siz tüketicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

