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Alaçatı’da sokak arasında sağanak kere sağanak bir yağmurda 
geceye yaklaşan bir saatte oturabildim yemeğe. Efsane mezeler ve 
enteresan ötesi bir sohbet biterken yazıyorum. Yine sona kaldı giriş 
yazısı. Kaldırsak mı diye düşünmüyor değilim bazı zamanlar.

Şener Şen’i konuk ettik bu sefer sayfalarda. Onun sinemasında 
yol ayrımlarını görmek bize kendi hikayemizde çok yol gösterdi. 
Düşündürdü, suskunlaştırdı, güldürdü. 

Leman Sam’dan uzun yol şarkılarını koyduk iç sayfalara. Sözlerinin 
dokunduğu anlar vardır mutlaka dinleyen herkeste. 

İnebahtı deniz savaşı ve Kıbrıs adası tarihine bakarken Sokullu’dan 
bahsettik. Sakaldı, koldu anekdotu hatırlamak lazım diye düşündük. 
Tarih, hep tekrarlanan karakterleri değişen senaryolar bütünü. 

Çek Cumhuriyeti’nin varoluşunda büyük payı olan tiyatro yazarını 
konuk ettik ara sayfalarda. 

Osman Hamdi Bey resimlerine bir bakış attık ve yaşadığı çağın 
ötesinde olmak, düşünmek ne demek bir kere daha gerçeğe büründü. 

Kış ortasında görüşmek üzere 

Keyifli okumalar...

Vecihi
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Hem güldüren hem de düşündüren rollerin adamı:

ŞENER ŞEN
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Şener Şen, kariyeri boyunca hem güldüren hem de 

düşündüren rollerde yer aldı. Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oldu ve büyük gişe hasılatı 
yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve 

Davaro gibi filmlerde oynadı.

yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem 
Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki “Badi Ekrem” tip-
lemesi oldu. Aynı filmde “İnek Şaban” tiplemesi ile ün 
yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o 
yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şaba-
noğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve 
Davaro gibi filmlerde oynadı.

Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. O dö-
nemde Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, 
Arzu Film ve Ertem Eğilmez'e yaptıkları baskı sonucun-
da artık başrollerde oynaması gündeme gelir. Ancak 
o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la 
birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, 

26 ARALIK 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk 
yapan ünlü oyuncu Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da 
dünyaya geldi. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şe-
hir Tiyatroları’nda sahneye çıkarak başladı. Babası gibi 
sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisi-
ni tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da 
oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği 
için sinemaya girmek zorunda kaldı. Dublajdan tanıdığı 
yönetmenlere, “Figüran olarak beni de çağırın. Ama bir 
şartım var, yevmiyemi o gün alayım” der. Sinemaya ilk 
adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl 
boyunca -bazı filmlerde sadece dans etmek veya baş-
rol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rollerde 



ŞENER ŞEN

sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen, 
bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti. “Onların iste-
diği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istedi-
ğim filmi yaparım” diyerek Başar Sabuncu'nun Namus-
lu filminde ilk kez başrole çıktı. Filmde canlandırdığı Ali 
Rıza Bey karakteri işine son derece bağlı bir mutemettir. 
Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine 
para geçirdiği söylentileri ortalığa yayılınca itibar gö-
rür ve el üstünde tutulmaya başlar. Ertem Eğilmez'in 
bu film için ona “Eğer bu film tutmazsa senin hayatın 
başlarken biter. Bir daha bir fırsat yakalayamazsın. Ama 
öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da 
kazanırsın” demesine rağmen, Namuslu o yılın en iyi iş 
yapan filmleri arasına girdi ve Şener Şen'in sinema kari-
yerindeki ikinci perde açıldı.

Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri can-
landırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kan-
dırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırma-
ya başladı. Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa’sında saf bir 
köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye 
kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey’de şöhret olmak 
isteyen bir gence yardım eden organizatörü başarı ile 
oynadı. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de gözüktü.

Ertem Eğilmez’in son filmi olan ve Türk sinema seyir-
cisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu 
taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrol-
leri paylaştı. 1996’da ise Türk sinemasında bir devrim 
yaratan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. 
Yavuz Turgul’un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu 
film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kı-
rarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar’ı canlandırdığı 
İkinci Bahar (1998-2001) dizisinde diğer başrol oyun-

cusu Hanım adlı Trakyalı bir mezeciyi canlandıran Tür-
kan Şoray’dı.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası 
(2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. 
Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu 
Ödülü”nü kazandı. Senaryolarını Yavuz Turgul’un yaz-
dığı, “nesli tükenen bir kabadayıyı” canlandırdığı Ka-
badayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem 
Yılmaz’la paylaştığı Av Mevsimi'nin (2010) ardından Yol 
Ayrımı (2017) en son rol aldığı filmler oldu. 

28 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Bü-
yük Ödülü’nü 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın elinden alan Şener Şen, törende yaptığı konuş-
mada; “Hikayeler hayatı nasıl yaşayabiliriz konusunda 
bize yol göstericilerdir. Ben canlandırdığım karakterle-
rin iyiye ve doğruya hizmet etmesi için özenle seçtim. 
Bir aktör için intihar sayılabilecek uzun yıllar istediğim 
hikayeyi bekledim. İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan top-
lumların her zaman barış içinde yaşayacağına inandım. 
Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu 
ile kabul ediyorum” dedi.
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ROL ALDIĞI FİLMLER

1963  Üç Öfkeli Genç

1964  Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

1967  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 Sözde Kızlar

1970 Kadın Satılmaz

1971 Ali Cengiz Oyunu

 Altın Prens Devler Ülkesinde 

Görünce Kurşunlayın

 Şehzade Sinbad Kaf Dağında

1972 Asi Kalpler

 Dinmeyen Sızı 

 Kadın Yapar

 Katerina 72

1973 Aşk Mahkumu 

 Bir Demet Menekşe

 Bitirimler Sosyetede

1974 Ayrı Dünyalar

 Düşmanlarım Çatlasın 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

1975 Aptal Şampiyon

 Bak Yeşil Yeşil 

 Bizim Aile

 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor

 Süt Kardeşler

 Tosun Paşa

1977 Çöpçüler Kralı 

 Gülen Gözler

 Hababam Sınıfı Tatilde

 Şaban Oğlu Şaban

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

 Kibar Feyzo

 Neşeli Günler

 Sultan

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo

 Ne Olacak Şimdi

1980 Banker Bilo

1981 Davaro 

 Gırgıriyede Şenlik Var 

1982 Adile Teyze

 Çiçek Abbas

 Dolap Beygiri

1983 Şalvar Davası

 Şekerpare

1984 Namuslu

1985 Aşık Oldum

 Çıplak Vatandaş

 Züğürt Ağa

1986 Değirmen

 Milyarder

 Muhsin Bey

1987 Selamsız Bandosu

1988 Arabesk

 Yasemin

 Zengin Mutfağı

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz 

Yönetmeni

1993 Amerikalı

 Gölge Oyunu

1996 Eşkıya

2005 Gönül Yarası

2007 Kabadayı

2010 Av Mevsimi

2017 Yol Ayrımı



İNEBAHTI DENİZ MUHAREBESİ

İnebahtı Deniz Muharebesi

“BIZ KIBRIS’I ALMAKLA SIZIN KOLUNUZU KESTIK,                                 
SIZ INEBAHTI’DA BIZI YENMEKLE SAKALIMIZI TIRAŞ ETTINIZ”

İnebahtı Deniz Muharebesi
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O DÖNEMDE oldukça hareketli olan Mısır - İstanbul 
deniz ticaret yolu üzerinde yer alan Kıbrıs önemli bir 
engeldi. Ada Venedikliler’in elinde bulunuyor ve ada-
da yuvalanan, Venedik desteğindeki Hristiyan korsan-
lar sık sık ticaret ve hac gemilerini vuruyorlardı. Kıb-
rıs’ın vaktiyle Müslüman bir ülke olduğu gerekçesiyle 
fetva alınıp Kıbrıs’ı elinde bulunduranlara savaş açıldı. 
Kıbrıs'ın önemli merkezleri Lefkoşa ve Mağusa, zorlu 
mücadelelerden sonra zapt edildi. Fethi tamamlandık-
tan sonra Kıbrıs, beylerbeyliği haline getirildi (1570-
1571).

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını alması, Avrupa’da 
büyük tepkilere yol açtı. Bunun sonucu olarak Papa V. 
Pius, İspanya kralı ve Venedik dukası, Osmanlılara kar-
şı birleştiler. Bu birleşmeyi imza ile de onayladılar. (15 
Mayıs 1571) Kutsal İttifak adı verilen bu antlaşmayı, 
Osmanlılar öğrendiler. Dîvan'da bu tarihlerde bazı gö-
rüş ayrılıkları yüzünden anlaşmazlık vardı. Bu durum 
alınacak tedbirleri durduruyor, Donanmayı Hümayun 
amiralliğinin Preveze’den yazdığı yardım istekleri ce-
vapsız bırakılıyordu. Sonunda Dîvan, Avrupa karşısına 
güçlü bir donanma ile çıkma konusunda karara vardı. 
Ancak Dîvan’daki anlaşmazlık yüzünden, Osmanlı do-
nanmasının başına bir kara ordusu kumandanı olan 
Müezzinzade Ali Paşa getirildi. İstanbul’a gelen ikin-
ci bir haber, Osmanlı sularına gelmekte olan Haçlı 
donanması ile ilgiliydi. Sokullu, bu donanmayı dur-
durmak görevini de bir kara ordusu kumandanı olan 
Pertev Mehmed Paşa’ya verdi. Osmanlı donanmasında 
bir vezir, dört paşa, 15 beylerbeyi vardı. Ayrıca Uluç 
Ali Paşa, Cafer Paşa, Barbaroszâde Hasan Paşa, Barba-
roszâde Mehmed Paşa ve Salihpaşazâde Mehmed Bey 
gibi Osmanlı denizcileri de bulunuyordu.

Osmanlılara karşı meydana getirilen Haçlı donanma-
sının başına, V. Karl’ın oğlu, Hollanda genel valisi Don 
Juan de Austria (Avusturyalı Johann) getirildi. Venedik 
donanmasının başında Vaniero, Cenevizlilerinkinde 
Giovanni - Andrea Doria, Papalık donanmasında da 
dük Marco Antonio Colonna vardı. Ayrıca Avrupa’nın 
prens, asilzâde, amiral ve generalleri Haçlı donanma-
sında görev almıştı. 

Müezzinzade Ali Paşa ile Pertev Mehmed Paşa’nın 
yanlış tutumları, Osmanlı denizcilerinin karşı koyma-
larına sebep oldu ancak yapılan tartışmalar sonunda 
Kaptan-ı Derya’nın görüşü uygulandı. 

İNEBAHTI DENİZ MUHAREBESİ, 7 EKİM 1571 
TARİHİNDE OSMANLI DEVLETİ İLE HAÇLI 

DONANMALARI ARASINDA İNEBAHTI YAKINLARINDA 
YAPILDI. II. SELİM DÖNEMİNDEKİ BU MUHAREBEDE 

DONANMA BÜYÜK HASAR GÖRDÜ VE OSMANLI 
DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİNDEKİ EN BÜYÜK 

DENİZ MAĞLUBİYETİ OLARAK TARİHTE YERİNİ ALDI. 



İki donanma, dünya tarihinin en büyük deniz mu-
harebelerinden birine başladı. Osmanlı donanması 
bozuldu. 142 gemi yok oldu, 20 bin Osmanlı askeri 
öldü. Ölenler arasında, Müezzinzade Ali Paşa başta 
olmak üzere birçok Osmanlı paşası ve beylerbeyi de 
vardı. Bu arada yalnız Uluç Ali Paşa’nın kumandasın-
daki Osmanlı donanmasının sağ cenahı başarı gös-
terdi. 42 Osmanlı gemisinden kurulu olan bu cenah, 
gemilerini kaybetmedi ve Haçlı sağ cenahını bozarak 
savaş alanından ayrıldı. Uluç Ali Paşa bu başarısından 
sonra Kaptan-ı Derya’lığa getirildi ve “Kılıç Ali Paşa” 
diye anıldı. Sokullu Mehmed Paşa yeni bir donanma 
hazırlamasını istedi. Bunun için çok sayıda malzeme-
ye ihtiyaç olduğunu, kısa süre içinde böyle bir donan-

manın hazırlanmasının zor olacağını söyleyen Uluç 
Ali Paşa’ya, Sokullu; “Bütün donanmanın demirlerini 
gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan 
yapabiliriz. Hangi geminin malzemesi yetişmezse gel 
benden al” demiştir ki, Osmanlı Devleti’nin o dönem-
deki gücünü göstermesi açısından önemlidir. Sokullu 
Mehmed Paşa, gönderilen Venedik elçisine de İnebah-
tı Deniz Muharebesi ile ilgili olarak “Biz Kıbrıs'ı almak-
la sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da bizi yenmek-
le, sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi 
gelmez, fakat kesilen sakal daha gür çıkar” diye cevap 
vermiştir. Nitekim Tersane Baş Mimarı Mustafa Ağa 
idaresinde altı ay içerisinde 150 kadırga inşa edilerek 
Osmanlı donanması yine eski haline getirilmiştir.

İNEBAHTI DENİZ MUHAREBESİ
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LEMAN SAM, “HEY YILLAR”, “RÜZGÂR”, “AYAK SESLERİ”, “ANLADIM Kİ” VE “GÖNÜL” GİBİ 
ŞARKILARIYLA MÜZİKSEVERLERİN HAFIZASINDA YER EDİNDİ…

LEMAN SAM, 23 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul Üs-
küdar'da dünyaya geldi. Subay olan babasının görevi ne-
deniyle çocukluk yıllarının bir bölümü Anadolu'da geçen 
Sam, aslen Rumeli kökenlidir. Bir dönem jimnastik ha-
kemliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tercümanlık, ste-
no hocalığı gibi işler de yapan Sam, profesyonel müzik 
kariyerine 1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Bale-
si'ne dışarıdan solist olarak girmesiyle başladı. Ardından 
bir arkadaşının onu Mehmet Teoman'la tanıştırması üze-
rine müzik piyasasına girmeye karar verdi.

Leman Sam ilk albümünü Zülfü Livaneli şarkılarından 
oluşan “Livaneli Şarkıları” adıyla 1988 yılında piyasa-
ya sürdü. Müzikseverler tarafından beğeni toplayan bu 
albümünün ardından 1990 yılında “Çağrı” adlı ikinci 
albümünü çıkardı. Sanatçının bir sonraki albümü 1992 
yılında “Ayak Sesleri” adıyla müzik marketlerde yerini 
aldı. 1994'te müzik direktörlüğünü Aykut Gürel'in yap-
tığı ve içinde 11 şarkının yer aldığı “Eski Fotoğraflar”la 
hayranlarının karşısına çıkan Leman Sam, 1998 yılında 
çıkardığı “İlla” adlı albümünün çıkış parçası olan “İlla” 

RÜZGÂR

Penceremin perdesini 

Havalandıran rüzgâr 

Denizleri köpük köpük 

Dalgalandıran rüzgâr 

Gir içeri usul usul 

Beni bu dertten kurtar 

Yabancısın buralara 

Nerelerden geliyorsun 

Otur dinlen başucuma

Belli ki çok yorulmuşsun 

Bana esmeyi anlat 

Bana sevmeyi anlat 

Bana esmeyi anlat 

Esip geçmeyi anlat 

Anlat ki çözülsün dilim 

Ben rüzgarım demeliyim 

Rüzgarlığı anlat bana 

Senin gibi esmeliyim

HEY YILLAR

Yine gece ve ben başbaşayım anılarla

Beyaz bir kuş öyle canlı yine 

düşlerimde

Hey yıllar yenilmedim size

Umutlarım yine aynı

Sessizlik geceyi sarsada

Her gün bir yarın var ya

Hey yıllar yenilmedim size

Rüyalarım yine aynı

Bir tutku yaşıyorum yine

Aynı telaş içinde

Bilmez kimse nasıl geldi geçti 

yalnızlıklar

Kolay mıydı silip atmak sanki 

korkuları

Hey yıllar yenilmedim size

Benim için bahar aynı

Aynı o ılık rüzgar yine

Esiyor ellerimde

Hey yıllar yenilmedim size

Hatalarım bile aynı

Hep aynı sevgiye hasretim

Duygularım hep aynı

Bilmez kimse nasıl zordu gülmek 

zaman zaman

Uçup gitti hayat yavaş yavaş 

avuçlarımdan



uzun süre çok beğenildi. Uzun yıllar albüm çalışması 
yapmayan Sam, 2012 yılında “Nereye Kadar” adlı en 
son albümüyle hayranlarına merhaba dedi.

LEMAN SAM

Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba 
dedim

Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün
Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine

Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler 
bunlar değil
Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil

Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil

Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil

Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil

ANLADIM Kİ

Bunca yıl herkesten kaçtın
En sonunda buldum sandın
Ansızın içini açtın
Yapma dedim, yaptın gönül

Gözleri senden uzaktı
Fark edilmez bir tuzaktı
Sana böylesi yasaktı
Yapma dedim, yaptın gönül

O bir yolcu, sen bir hancı
Gördüğün en son yalancı
İçindeki derin sancı
Gitmez dedim, kaldı gönül

Sen istedin, ben dinledim
Senden ayrı olmaz dedim
En sonunda ben de sevdim
Şimdi beni kurtar gönül

Gözlerin bakar da görmez
Ellerin tutar da bilmez
Gece gündüz fark edilmez
Demedim mi sana gönül?

Sabahın tam 3'ündesin
Dertlerin en gücündesin
Hâlâ onun peşindesin
Gitme dedim gittin gönül

Böylesi sevdiğin için
Bir kördüğüm oldu için
Ağlıyorsun için için
Demedim mi sana gönül?

Sen istedin, ben dinledim
Senden ayrı olmaz dedim
En sonunda ben de sevdim
Şimdi beni kurtar gönül

GÖNÜL

Gözlerinin içine girdim başka 
alemler gözledim
Ben bunlarla övünmedim 
beklemedim illa
Beklemedim illa beklemedim 
sevdim
Ben bunlarla övünmedim 
beklemedim illa
Beklemedim illa beklemedim 
sevdim

Gölgelemedim bağını bahçesini
Günü güneşi örtmedim

Yapılanlar söylenmez ki her zaman
Sömürmedim illa sömürmedim illa
Sömürmedim sevdim
Yapılanlar söylenmezki her zaman
Sömürmedim illa sömürmedim illa
Sömürmedim sevdim

İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim

Yüreğine kulak verdim nefes aldı 
ben dinledim
Duyduklarım anlatılmaz sır 
vermedim illa
Sır vermedim illa sır vermedim 
sevdim

Verilenler istenmezki her zaman 
Dilenmedim illa dilenmedim illa 
dilenmedim sevdim…

İLLA
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OSMAN HAMDİ BEY

Silah Taciri (1908) Arzuhalci (1910)Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)
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OSMAN 
HAMDİ BEY

TÜRK RESMİNDE İLK KEZ FİGÜRLÜ KOMPOZİSYONU KULLANAN RESSAMDI. RESİMLERİNDE 
OKUYAN, TARTIŞAN, ÖZLEMİNİ DUYDUĞU TÜRK AYDIN TİPİNİ VE DIŞARIYA AÇILMIŞ KADIN 
İMGESİNİ ELE ALDI. DEKOR OLARAK TARİHİ YAPILARI, AKSESUAR OLARAK TARİHİ EŞYALARI 
KULLANDI. “KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ” (1906), “SİLAH TACİRİ” (1908) OSMAN HAMDİ BEY’İN 
EN İLGİ ÇEKEN VE ÖZGÜN ESERLERİNDENDİR.

ÜNLÜ ressam Osman Hamdi Bey, 30 Aralık 1842 
tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ülkenin ilk ma-
den mühendislerinden olan babası İbrahim Ethem 
Bey, 1877’de sadrazamlığa kadar yükselen bir devlet 
adamıydı. Ailenin ikisi kız altı çocuğundan en büyüğü 
Osman Hamdi’dir. Erkek kardeşlerinden Mustafa Bey 

İstanbul gümrük müdürü, İsmail Galip Bey Türkiye’de 
nümismatik biliminin kurucularından biri, Halil Ethem 
Bey ise müzeci olmuştur.

Osman Hamdi, ilkokul öğreniminin ardından, 1856 
yılında Maarif-i Adliye okuluna başladı. Daha 16 ya-
şındayken yaptığı kara kalem resimlerle çevresinin 

Ressam



OSMAN HAMDİ BEY

dikkatini çekti. Babası ile birlikte gittiği Viyana’da, 
müze ve sergilerle ilgilendi. Oğullarının yurt dışında 
öğrenim görmesini isteyen babası onu birkaç yıl sonra 
hukuk öğrenimi için Paris'e gönderdi. Paris’te kaldığı 
12 yıl boyunca hukuk öğrenimini sürdürürken o dö-
nemin ünlü ressamlarından olan Jean-Léon Gérôme 
ve Boulanger'in atölyelerinde çıraklık yaparak iyi bir 
resim eğitimi aldı. Onun Paris’te bulunduğu dönem-
de Osmanlı Devleti resim öğrenimi için Şeker Ahmet 
Paşa ve Süleyman Seyyid’i Paris’e göndermişti. Bu üç 
kişi, Türk resim sanatının ilk kuşağını oluşturdu. Osman 
Hamdi Bey, 1867 Paris Dünya Sergisi’ne bugün nerede 
oldukları bilinmeyen “Çingenelerin Molası”, “Pusuda 
Zeybek” ve “Zeybeğin Ölümü” adlı üç yapıtını gönder-
di. Paris’te tanışıp evlendiği Marie adlı eşi ile 10 yıl evli 
kaldı, Fatma ve Hayriye adlı iki kızları oldu. Yurda dön-
dükten sonra devletin farklı kademelerinde görev aldı. 
İlk görevi Bağdat İli Yabancı İşler Müdürlüğü idi. Mithat 

Paşa’nın Bağdat’a vali olması nedeniyle geldiği bu şeh-
rin çeşitli görünümlerini yansıtan tablolar yaptı, Bağdat 
tarihi ve arkeolojisi ile ilgilendi. O sırada vali Mithat Pa-
şa’nın yardımcısı olan, geleceğin ünlü romancısı Ahmet 
Mithat Efendi ile tanışıp dost oldu.

İstanbul’a döndüğünde Saray Protokol Müdür Yar-
dımcısı olan Osman Hamdi, bu sırada Viyana’da dü-
zenlenen Uluslararası Sergi’ye komiser olarak katıldı. 
Viyana’da iken tanıştığı adı Marie olan bir başka Fransız 
hanımla ikinci evliliğini yaptı. Naile Hanım adını alan 
ikinci eşinden Melek, Leyla, Ethem, Nazlı adlı çocukları 
dünyaya geldi.

1875 yılında Kadıköy’ün ilk şehremini (belediye 
başkanı) olarak görevlendirildi ve bu görevi bir yıl sür-
dürdü. Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra devlet memurlu-
ğundan ayrılan Osman Hamdi Bey, 1881'de Müze-i Hü-
mayun (İmparatorluk Müzesi) müdürü Anton Dethier’in 
ölümü üzerine padişahın şahsi emri ile müze müdür-

lüğüne atandı. 1 Ocak 1882’de padişah II. Abdülhamit 
tarafından bir başka göreve daha atandı. Türkiye’nin 
ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mekte-
bi’nin müdürlüğü ile görevlendirilmişti. Okul binasını 
Mimar Vallaury ile birlikte tasarladı. Binanın inşası ve 
akademik kadronun kurulmasının ardından okulu 2 
Mart 1883’te öğretime açtı. Müze-i Hümayun müdürü 
olarak ilk işi eski eserlerin yurt dışına götürülmesini 
yasaklayan bir tüzük hazırlamaktı. Yürürlükte bulunan 
1874 tarihli “Asar-ı Atika Nizamnamesi”ni 1883 yı-
lında yeniden düzenledi ve yürürlüğe soktu. Bu yeni 
düzenleme ile Batılı ülkelere Osmanlı topraklarından 
eski eser kaçırılmasını önledi. Müze müdürlüğü sırasın-
da ilk Türk bilimsel kazılarını başlatan Osman Hamdi 
Bey, Nemrut Dağı, Lagina (Muğla, Yatağan) ve Sayda 
(Lübnan)’da arkeolojik kazılar gerçekleştirdi. Sayda’da 
yaptığı kazılarda bulduğu antik eserler arasında arke-
oloji dünyasının başyapıtlarından sayılan İskender 

• Arzuhalci (1910)
• Kur'an Tilâveti (1910)
• Naile Hanım Portresi (1910)
• Şehzade Türbesinde Derviş (1908)
• Silah Taciri (1908)
• Beyaz Entarili Kız (1908)
• Kahvedeki Bozayı (1908)
• Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)
• Mimozalı Kadın (1906)
• Feraceli Kadınlar (1904)
• İlahiyatçı (1902) ve (1907)

• Pembe Başlıklı Kız (1904)
• Yaşlı Adam Önünde Çocukların Mezarları (1903)
• Mihrap (1901)
• Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız I (1890)
• Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız II (1890)
• Cami Önündeki Kadınlar (1882)
• Kız-Tevfika (1882)
• Vazo Yerleştiren Kız (1881)
• Leylak Toplayan Kız (1881)
• Gebze Manzara (1881)
• Haremden (1880)

• İki Müzisyen Kız (1880)
• Çarşaflanan Kadınlar 

(1880)
• Kahve Ocağı (1879)
• Kökenoğlu Rıza Efendi 

(1871)
• Çıplak (1867)
• Eşi Naile Hanım
• Halı Satıcısı
• Kur'an Okuyan Kız 

(1880)

ESERLERİ
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Lahiti de bulunmaktadır. Söz konusu eserler, İstanbul 
Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Osman Hamdi 
Bey, ona uluslararası ün getiren bu kazılarla ilgili olarak 
arkeolog Salomon Reinach ile birlikte “Une necropo-
le a Sidon (Sayda Kral Mezarlığı)” adlı bir kitap yazmış 
ve 1892’de Paris’te yayımlatmıştır. Osman Hamdi Bey, 
müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını sürdürürken resim 
yapmayı hiç bırakmadı. Resimlerini genellikle Eskihisar, 
Gebze’deki evinde geçirdiği yaz aylarında yaptı. Türk 
resminde ilk kez figürlü kompozisyonu kullanan res-
samdı. Resimlerinde okuyan, tartışan, özlemini duydu-
ğu Türk aydın tipini ve dışarıya açılmış kadın imgesini 
ele aldı. Dekor olarak tarihi yapıları, aksesuar olarak ta-
rihi eşyaları kullandı. “Kaplumbağa Terbiyecisi” (1906), 
“Silah Taciri” (1908) Osman Hamdi’nin en ilgi çeken 
ve özgün eserlerindendir. Onun resimlerinde bazıları 
Doğu’ya Batı’nın penceresinden bakmış bir Doğulu, 
bir oryantalist görüyor; bazıları ise ciddi bir toplumsal 
eleştiri damarı buluyor. Her durumda Osman Hamdi 

Bey’in eserlerine daha dikkatli bakmak gerekiyor... Bazı 
yorumlara göre “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunda 
resmedilen, bir türlü eğitilemeyen, yola getirilemeyen, 
ne eğitimle ne de cezalandırmayla bir yere varamayan 
kaplumbağalar bürokratların ta kendisiydi. “Kaplumbağa 
Terbiyecisi”nde yaşlı adamın kaplumbağaları müzikle ter-
biye etmeye çabaladığını görüyorduk. Dervişin elinde bir 
ney vardı ancak neye üflese dahi kaplumbağaların o sesi 
duyacak kulakları yoktu. Aynı şekilde sırtındaki vurmalı 
çalgı nekkare de aynı sebepten işe yaramayacaktı. Yaşlı 
adamın sırtındaki ters durmuş nekkare, bir kaplumbağa 
kabuğunu andırıyordu. Terbiyeci, zamanla terbiye etmeye 
çalıştıklarına benzemişti… Nekkareyi çalmak için kullan-
dığı ve boynunda asılı duran çatallı sopa da aynı sebep-
ten dolayı işlevsizdi. Dahası bu sopayla kaplumbağaları 
itelemek de sonuç vermeyecekti çünkü kalın kabuklarının 
altına saklanabilen kaplumbağaları bu tür cezalarla da 
eğitemeyecekti. Neyin ve figürün pozisyonunun, yorgun 
yüzünün sabra işaret ettiği açıktı. Derviş, belki de hâlâ bir 

mucize bekliyordu… Tabloda kaplumbağaların bazıları ön-
lerine atılan yaprakları yemekteydi. Bu, bazı sanat tarihçi-
lerine göre rüşvetin sembolüydü. Rüşvet alan bürokratlar 
rüşvet verenin önünde toplanıveriyordu. Ya rüşvet veril-
mediğinde? Onu da tabloda dervişin hemen arkasında 
kalan kaplumbağalarda görürüz. Onlar rüşvet alamamıştı 
ve uzaklaşmaktaydı… Nihayetinde daima tembel, daima 
eğitimsiz, daima değişime karşı bürokrat ordusunun rüş-
vet dışında harekete geçirilemediğini de sembolize eden 
karamsar bir tablo olduğu görüşü, çok uzak bir yorum da 
değildi. Üstelik doğulu giysiler giyen bu adam, yüzünü ba-
tıya dönmüştü. Tıpkı Devlet-i Aliyye’nin son dönemi gibi…

Sanatçı, 24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme’de yalı-
sında hayatını kaybetti. Ayasofya’da kılınan cenaze na-
mazının ardından müzenin bulunduğu Çinili Köşk’e ge-
tirilen cenazesi, vasiyeti üzerine Eskihisar’a götürülerek 
defnedildi. Mezarının başına Bakanlar Kurulu kararıyla 
iki isimsiz Selçuklu taşı kondu. Sanatçının Eskihisar’daki 
köşkü 1987’den bu yana müze olarak hizmet verir. 

Halı SatıcısıNaile Hanım Portresi (1910)Haremden (1880)
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BULGARİSTAN, BATIDA SIRBİSTAN 
VE KUZEY MAKEDONYA, DOĞUDA 

KARADENİZ, KUZEYDE ROMANYA, 
GÜNEYDE YUNANİSTAN, GÜNEYDOĞUDA 

TÜRKİYE İLE ÇEVRİLİDİR. 

BALKANLAR'DA yer alan Bulgaristan, batıda Sırbis-
tan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde 
Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye 
ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüzölçü-
müyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir. Balkan, Ro-
dop ve Rila gibi dağlar yüzey şekillerini belirler. Rila 
Dağı üzerindeki Musala Zirvesi, Doğu Avrupa'nın en 
yüksek noktasıdır. Kuzeydeki Tuna Ovası ve güney-
deki Yukarı Trakya Ovası da Bulgaristan'ın alçak ve 
verimli bölgeleridir.

Tarih öncesi kültürler günümüz Bulgaristan toprak-
larında Neolitik Çağ'da gelişmeye başlamıştır. Antik 
tarihi Trakların, Yunanların ve Romalıların egemenli-
ğini görmüştür. Birleşmiş bir Bulgar devletinin ortaya 
çıkışı, Balkanlar'ın çoğuna egemen olmuş Birinci Bul-
gar İmparatorluğu'nun MS 681'de kurulmasına kadar 
uzanmaktadır ve Orta Çağ süresince Slavlar için bir 
kültür merkezi hâline gelmiştir. İkinci Bulgar İmpara-
torluğu'nun 1396'da çökmesiyle birlikte, toprakla-
rı yaklaşık beş yüzyıl boyunca Osmanlı yönetimine 

girmiştir. 93 Harbi, Üçüncü Bulgar Devleti'nin kurul-
masına yol açtı. Bundan sonraki yıllarda komşuları ile 
yaşadığı çatışmalar Bulgaristan'ın her iki dünya sava-
şında da Almanya ile ittifak yapmasına sebep olmuş-
tur. 1946'da Sovyet liderliğindeki Doğu Bloku'nun 
bir parçası olarak tek partili bir sosyalist devlet hâ-
line geldi. Aralık 1989'da iktidardaki Komünist Parti, 
çok partili seçimlerin yapılmasına izin verdi ve bu da 
Bulgaristan'ın demokrasi ve piyasa ekonomisine ge-
çişine yol açtı.



Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir 
kavim olan Traklardır. Milatla birlikte ülke önce Roma 
İmparatorluğu, sonraysa Bizans İmparatorluğu ege-
menliğine girdi. Bizans İmparatorluğu yıkılıncaya de-
ğin Bizans ile savaşıp hâkimiyet alanlarını genişleten 
Bulgarlar, 1018-1186 yılları arasında yeniden Bizans 
İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 14. yüzyıl-
da Türklerin Rumeli'ye çıkmasından sonra bağımsız-
lıklarını yitirerek Osmanlı Devleti'nin egemenliğine 
girmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlama-
sı ve Çarlık Rusyası'nın da desteğiyle, Balkanların tü-
münde olduğu gibi Bulgaristan'da da ulusal kurtuluş 
hareketi alevlenmiş, 93 Harbi'nden yenilgiyle çıkan 
Osmanlı Devleti, Bulgaristan'ı 3 Mart 1878 tarihinde 
içişlerinde bağımsız bir Prenslik olarak, 5 Ekim 1908 
tarihinde ise tam bağımsız Çarlık olarak tanımıştır. I. 
Dünya Savaşı'nda Osmanlılarla aynı cephede sava-
şa katılan Bulgaristan, II. Dünya Savaşı'na da Alman-
ya saflarında katılarak her iki savaştan da yenilgiyle 
çıkmıştır. II. Dünya Savaşı'nın ardından Balkanlar'da 
ilerleyen Sovyet ordusunun da yardımıyla Georgi 
Dimitrov önderliğinde sosyalist rejime geçen ülke, 
soğuk savaş yıllarında Varşova Paktı'nın üyesi olarak 
kalmıştır. Doğu Bloku'nun çözülmesiyle 1990 yılında 
sosyalist rejimin yıkıldığı Bulgaristan, komşusu Türki-
ye ile olan ilişkilerini oldukça olumlu bir temele oturt-
muştur. Ülke 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği'ne 
katılmıştır.

SOFYA

Milattan önce 8. yüzyıla uzanan tarihiyle Bulgaris-
tan’ın en eski yerleşim alanlarından birisi olan başkent 
Sofya, kültürel açıdan oldukça zengin birikime sahip. 

Trakya, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerin 
arkalarında büyük tarihi miras bıraktıkları kent, mimari 
ve kültürel bakımdan önemli pek çok yapıyı barındı-
rıyor. Tarihi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan 
Sofya’da 05.00-00.00 saatleri arasında düzenlenen 
otobüs, metro ve tramvay seferleri aracılığıyla ziyaret 
etmek istediğiniz noktaya kolayca ulaşabilirsiniz.

ALEKSANDR NEVSKİ KATEDRALİ

Mimari özellikleri nedeniyle Sofya gezilecek yerler 
listenizin ilk sırasına alabileceğiniz Aleksandr Nevski 
Katedrali (Alexander Nevsky Cathedral), Bulgaristan’ın 
bağımsızlığını kazanmasını sağlayan Rus-Osmanlı Sa-
vaşı’nda ölen 200.000’e yakın Slav kökenli asker anı-
sına inşa edilmiş.

1912 yılında tamamlanarak kullanıma açılan kated-
ral, göz alıcı güzelliğini Neo-Bizans mimarisi ve altın 
kaplama kubbesi sayesinde kazanıyor. Çeşitli büyük-
lüklerde 12 çanı bulunan yapı, dünyanın en büyük Or-
todoks katedralleri arasında sayılıyor.

SEYAHAT / BULGARİSTAN
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BANYABAŞI CAMİİ
Komünizm çöktükten sonra aslına uygun olarak restore 

edilen kubbesi ve minaresinin yüksekliğiyle dikkat çeken 
Banyabaşı Camii (Banya Bashi Mosque), Sofya kent mer-
kezindeki popüler Osmanlı yapılarından birisidir. 1576 
yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Banyabaşı Ca-
mii, günümüzde Sofya’da ibadete açık tutulan tek Müslü-
man ibadethanesi konumundadır. Giriş ücreti ödemeden 
ziyaret edebileceğiniz yapının içerisinde 700 kişi ibadet 
edebiliyor.

AZİZ GEORGE ROTUNDA KİLİSESİ
Erken Hıristiyanlık dönemine ait Aziz George Rotunda 

Kilisesi (Church of St. George), Sofya’da inşa edilmiş en 
eski yapı unvanını taşıyor.

Mimari bilgisi olan gezginlerin adından anlayabileceği 
üzere dairesel tasarıma sahip kilise, 3. yüzyılın sonunda 
veya 4. yüzyılın başında inşa edildiği düşünülen daha bü-
yük bir yapı kompleksinden günümüze ulaşan tek bölüm. 
Osmanlı döneminde cami olarak kullanılmış yapının arka 
tarafında, Roma döneminden kalma bir yolun bozulma-
mış kısmını görebilirsiniz.

VİTOŞA BULVARI 
Sofya’nın ana alışveriş bölgesi konumundaki Vitoşa 

Bulvarı (Vitosha Boulevard), pek çok ünlü Batılı markanın 
mağazaları ile zengin menülü kafe ve restoranlarla dolu 
bir yer. Adını Sofya yakınındaki bir dağdan alan bulvar, 
1. Dünya Savaşı döneminde inşa edilen kamusal binalar 
sayesinde önemli bir ticari merkez haline gelmiş. Patrik 
Eftemii Bulvarı’ndan, Hilton Oteli’ne kadar uzanan bul-
varda ayrıca mimari açıdan oldukça güzel olan ve ziyaret 
edebileceğiniz Sofya Adalet Sarayı, Sveta Nedelya Orto-
doks Kilisesi, Ulusal Kültür Sarayı gibi binalar bulunuyor.

BOYANA KİLİSESİ
Kent merkezinin 8 kilometre güneyindeki Vitoşa Da-

ğı’nın eteklerinde yer alan Boyana Kilisesi (Boyana Chur-
ch), farklı dönemlerde inşa edilmiş 3 yapıdan oluşuyor.

İnşa süreci 10. yüzyılın sonunda başlayıp, 19. yüzyılın 
ortasında sona eren kilisenin en önemli özelliği olarak 
1259 yılında çizilmiş freskleri gösteriliyor. Yapının önceki 
dönemlerinde çizilmiş duvar resimlerinin üzerine işlen-
miş 89 sahnede 240 insan figürünü barındıran bu fresk-
ler, Doğu Avrupa Orta Çağ sanatının günümüze ulaşmış 
en başarılı örnekleri arasında sayılıyor.



SEYAHAT / BULGARİSTAN

VARNA

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki tatil şehri olan 
Varna, her yıl nüfusunun 4 katı kadar turist ağırlıyor. 
Yıllardır pek çok büyük imparatorluğun hakimiyeti 
altında kalmış olan şehir, tarihi zenginlikleri ve doğal 
güzellikleriyle ziyaretçilerine deniz ve kültür turizmini 
bir arada sunuyor. 

Kentte 6 üniversite, Bulgaristan Askeri Denizcilik 
Akademisi ve Bulgaristan Bilim Merkezi’nin Gemi Hid-
rodinamik Enstitüsü bulunuyor. Bu nedenle Varna eko-
nomisinde, turizmin yanı sıra eğitim ve gemi inşa faa-
liyetleri de önemli bir yer tutuyor. Başkent Sofya’dan 
sonra Bulgaristan’ın en büyük şehri olan Varna nüfu-
sunun 80.000’ini Türkler oluşturuyor. Bu sayede resto-
ranlardaki ve otellerdeki görevlilerin birçoğuyla Türk-
çe anlaşmak mümkün oluyor. Varna’ya İstanbul’dan 
havayoluyla veya İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, 
Edirne ve Bursa’dan hareket eden otobüslerle ulaşım 
sağlanabiliyor. Yolculuk uçakla 1 saat, otobüsle İstan-
bul üzerinden yaklaşık 9 saat sürüyor.

ALTIN KUMLAR (ZLATNİ PYASATSİ)

Yaz turizminin gözde rotalarından biri olan Altın 
Kumlar (Zlatni Pyasatsi), Bulgaristan’ın en ünlü tatil 
bölgesi olarak biliniyor. 

İnce kumlu tertemiz plajları, ormanın yeşilinin deni-
zin maviliğine karıştığı büyüleyici manzarasıyla turist-
lerin uğrak noktası haline gelen Altın Kumlar’da pek 
çok otel ve pansiyon bulunuyor. Beldeye ulaşmak için 
Varna merkezinden hareket eden trenler veya otobüs-
ler kullanılabiliyor.

KATEDRAL

Varna’nın sembolik yapılarından biri olan Dorminiti-
on of the Mother of God Katedrali, şehir meydanında 
bulunuyor. 19. yüzyılda Ortodoks Hristiyanlar için bir 
ibadethane olarak inşa edilen katedral renkli kubbe-
leri, freskleri, seramikle süslenmiş zemini ve 1.5 ton 
ağırlığındaki devasa çanı ile dikkat çekiyor. Katedrali 
ziyaret etmek için herhangi bir giriş ücreti ödemek ge-
rekmiyor.
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KANARYA ÇEŞİTLERİ

Kanarya Çeşitleri
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Pekçok çeşidi bulunan kanaryalar, ötme şekilleri ve güzel sesleri ile bilinen kuş türleri olarak ispinozgiller ailesinden gelirler. Seslerindeki 
güzellik ile dikkat çekerler, seri şekilde ötmeleri en çok sevilen özellikleridir. Bilimsel olarak “serinus canaria” adı ile bilinen kanaryalar, hem 

evde hem doğada yaşayabildikleri için günümüzde en çok tercih edilen kuşlar arasında yer alırlar.

KAFESTE yaşayabildiği için eve rahatlıkla alınabilen 
kanaryaların doğada yaşayanları genel olarak sürü ha-
linde hareket eder ve suların olduğu yerde yaşamla-
rını sürdürür. Kanaryaların farklı türlere ayrılmasında, 
fiziki görüntüleri, ötme şekilleri ve renkleri belirleyici 
olur. Kanaryalar hassas kuşlar olduğu için bakımları 
konusunda da dikkatli davranılması gerekir. Bakımın 
doğru yapıldığı, yeme isteğinden, ötüş şeklinden ve 
hareketlerinden anlaşılabilir. Yaşına göre bakım yapıl-
ması da önemlidir. Genç kanaryalar pürüzsüz ayaklara 
ve ince yapıya sahiptir. Sağlıklı olarak büyümeleri için 
genç iken bakımlarının ve eğitimlerinin doğru şekilde 
yapılması gerekir. Yemeklerinin ve sularının düzenli 
olarak değiştirilmesi önemlidir. Kanaryaların kendile-
rini doğal yaşamda hissetmeleri ve sağlıklı olmaları 
için kafeslerine ağaç dalı ve çim konulmalıdır. Küçük 
kafeslerde rahat edemeyen kanaryaların, güneş alan 
ve havadar bir yere koyulması önemlidir, soğuk ortam-
da yaşayamazlar.

KANARYA ÇEŞİTLERİ
Kanarya çeşitleri, gloster, yorkshire, norwich, harz 

roller, border, lizard ve malinois şeklinde sıralanabilir. 
Birbirinden farklı kanarya türlerinin meydana gelmesi 
ise doğada melezlemeden kaynaklı olarak ortaya çıkar. 
Farklı melezleme sonucu oluşan kuşların özellikleri de 
birbirinden farklılık gösterir.



KANARYA ÇEŞİTLERİ

BORDER

Border kanaryaları uzun boylu olup köken olarak İn-
giltere’ye dayanır. Başları dik ve yuvarlaktır. Uzun tüy-
leri olup beyaz, yeşil ve sarı renkte olurlar.

GLOSTER
Gloster kanaryaları te-

peli ve tepesiz olarak iki 
türe ayrılır. Genel olarak 
gri ve beyaz renkleri bu-
lunur.

HARZ ROLLER

Harz Roller kanaryaları Almanya kökenlidir ve ötüş-
leri ile bilinir.

YORKSHIRE

Yorkshire kanaryaları İngiltere de yaşayan kuş türle-
ridir. Yaklaşık olarak 10 yıl kadar yaşarlar. Boyları uzun 
olur ve erişkin olanların boyu on sekiz cm’ye kadar 
ulaşır. Vücutlarındaki tüyler ile yapışık haldedirler.

NORWICH
Norwich Kanaryaları da İngiltere kökenli kuşlardır. 

Bunlarında boyları uzun olup on beş cm’ye ulaşır. Baş-
ları büyük ve yuvarlak yapıya sahiptir.

MALINOIS

Malinois kanaryaları köken olarak Belçikalıdır. Ses-
leri ve ötüşleri ile bilinir. Diğer türler gibi bunların da 
boyu uzundur.

LIZARD
Lizard kanaryaları köken olarak İngiltereli kuşlardır. 

Desenli tüyleri bulunur. Başlarında belirgin lekeleri 
vardır.



dinamik



SEYAHAT / SÖĞÜT, SELİMİYE, BOZBURUN

KEŞFEDILMESI GEREKEN YERLER:

Söğüt, Selimiye, Bozburun…
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Muğla Marmaris’e bağlı Bozburun Yarımadası yazları “Mavi Yolculukların En Seçkin Durağı” 
olarak biliniyor. Akdeniz’in en az bozulmuş doğasını, ormanlarını barındıran bu coğrafyada 

Söğüt, Selimiye ve Bozburun’u keşfetmenizi öneririz...

ANTİKÇAĞDA Hydas, sonraları ise Losta ismini alan 
Selimiye, Hisarönü Körfezi’nin inci parlaklığındaki 
sahillerinden biri sayılıyor. Marmaris’e bağlı, kayalık 
kıvrımlı tepelerin arasına sıkışmış Bozburun Mahalle-
si, yaz dönemlerinde hareketli ve kalabalık bir turizm 
yerleşimi, diğer zamanlarda ise alabildiğine sakin. 

BOZBURUN
Türkiye’nin güneybatısında yer alan Bozburun, 

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı bir tatil beldesidir. 
Bozburun nüfusu, 2019 yılı verilerine göre 2.105’tir. 
Türkiye’de yaz turizminin önemli duraklarından biri 
olan belde, Ege’deki diğer tatil beldelerine göre daha 
sakin ve doğal bir atmosfere sahiptir. Bozburun, eşsiz 
koyları, yemyeşil tabiatı ve tertemiz deniziyle oldukça 
meşhur.



SEYAHAT / SÖĞÜT, SELİMİYE, BOZBURUN

SÖĞÜT
Marmaris’te huzurun adresi olarak gösterilen Söğüt-

köy, Bozburun Yarımadası’nın incilerinden biri… Yak-
laşık 2000 nüfuslu köy, Ege ile Akdeniz’in ortasında 
mavi ile yeşilin muhteşem uyumunu görebileceğiniz 
güzide yerleşim yerlerinden biri. Yaz tatilinde biraz da 
köy havası alalım diyenler için iyi bir seçenek olan Sö-
ğüt’e giderken, sizlere yolu keçiler gösterecek, kahval-
tı sofralarınız organik ürünlerle dolacaktır.

SELİMİYE
Osmanlı hükümdarlarından biri olan I. Selim’in adını 

alan Selimiye, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı şirin 
bir tatil beldesidir. Selimiye, tıpkı İçmeler gibi yalnız-
ca küçük bir balıkçı kasabasıyken günümüzde popü-
ler bir turizm merkezi haline gelmiştir. Bu şirin belde, 
aynı zamanda, ülkemizdeki en önemli yat limanı du-

raklarından biridir. Doğal güzellikleri, yemyeşil tabiatı 
ve masmavi deniziyle Türkiye’de görülmesi gereken 
yerlerden biri olan Selimiye, koylarıyla da dikkat çe-
kiyor. Sözün kısası; Bozburun’a gelmişken Selimiye’ye 
de uğramanızı tavsiye ederiz. Bozburun’un yaklaşık 20 
kilometre kuzeyinde yer alan beldeye, yalnızca 30 da-
kikada ulaşabilirsiniz.
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SOKULLU MEHMED PAŞA

SOKULLU MEHMED PAŞA
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SOKULLU MEHMED PAŞA, I. SÜLEYMAN DÖNEMİNDE OSMANLI DONANMASININ KAPTAN-I 
DERYALIĞI VE YİNE I. SÜLEYMAN, II. SELİM VE III. MURAD DÖNEMLERİNDE 14 YIL OSMANLI 

DEVLETİ'NİN SADRAZAMLIĞINI YAPMIŞ OSMANLI DEVLET ADAMIDIR. I. SÜLEYMAN'IN 
SON SADRAZAMI OLMUŞTUR. HEM OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN ZİRVEDE BULUNDUĞU 

DÖNEMİ SİMGELEMESİ İTİBARIYLA HEM DE İCRAATLARI, PROJELERİ VE KİŞİLİĞİ 
SAYESİNDE EN ÖNEMLİ OSMANLI SADRAZAMLARINDAN BİRİ KABUL EDİLİR.

SOKULLU Mehmed Paşa’nın Hıristiyan adı Bayo (Ba-
yiça) olup 1505’te Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo 
nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya 
geldi. Balkan halkları arasında Mehmed Paşa Sokoloviç 
olarak anılır. Vaftiz edilirken Bayo adı takılmıştı. Yaygın 
görüş Sokullu'nun Boşnak kökenli olduğu yönündedir 
ancak Sırp olduğu yönünde de görüşler vardır. Sokul-
lu'nun babasının adı Dimitriye'ydi. Dimitriye'nin bir 
kızı ve Sırp tarihçilerine göre üç, Türk yazarlarına göre 
ise iki oğlu daha vardı. 1519 yılında devşirme sistemi 
ile çocuk yaşta Edirne Sarayına getirilmiş, Mehmed adı 
verilerek Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirilmiştir. 
Ardından İstanbul'a gönderildi. Topkapı Sarayı'nın En-
derun bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. 1541'de 
Kapıcıbaşılığa yükseldi. 1546'da saray hizmetlerinde 
başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki ge-
lenek uyarınca Kaptan-ı Derya'lığa getirildi. Görevde 

iken Trablusgarp Seferi'ne katıldı, İstanbul Tersanesi-
ni genişletti ve yeniledi. 1549'da vezirliğe yükselerek 
Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

Avusturya ile 1547'de imzalanan barış antlaşması-
nın bozulması üzerine Sokullu Mehmed Paşa 1551'de 
Erdel üzerinde yapılacak seferin komutanlığına ge-
tirildi. 80.000 kişilik orduyla Erdel'e giren Sokullu 
Mehmed Paşa önemli kaleleri aldı ama Temeşvar ku-
şatmasında başarılı olamayarak geri çekildi. Temeşvar 
1552'de, Macaristan serdarlığına atanan Kara Ahmet 
Paşa ile alınabildi.

I. Süleyman 1553'te Sokullu Mehmed Paşa'yı Rume-
li askerlerinin başında Anadolu'ya gönderdi. Aynı yıl 
başlayan Nahçıvan Seferinde Sokullu komutasındaki 
Rumeli askerleri büyük başarı gösterdiler. Sefer dönü-
şünde Sokullu üçüncü kez vezirliğe yükselerek kubbe-
altı vezirleri arasına katıldı. Sokullu Mehmed Paşa, 



Süleyman'ın oğulları arasındaki mücadeleler sırasında 
da hep Selim'in yanında oldu. Nitekim taht mücade-
lesini Selim kazandı. Semiz Ali Paşa'nın sadrazamlığa 
yükselmesiyle ikinci vezir olan Sokullu, onun 1565'te 
ölmesiyle sadrazamlığa getirildi. Yaşı hayli ilerlemiş 
olan Süleyman, çok güvendiği Sokullu'ya geniş yetki-
ler vermişti. 1561'de üçüncü vezir iken Süleyman'ın 

torunu ve Sultan II. Selim'in kızı Esmehan Sultan ile 
evlendi.

SADRAZAMLIK DÖNEMİ
1565'ten ölümüne kadarki 15 yıl boyunca Osmanlı 

İmparatorluğu'nun idaresini fiilen elinde tuttu. I. Sü-
leyman'ın son seferi olan Zigetvar kalesi fethini, pa-
dişah öldükten sonra o idare etti. Süleyman'ın ölümü-
nü askerden II. Selim gelinceye kadar saklayarak onu 
tahta çıkarmayı başardı. II. Selim döneminde sürekli 
sadrazamlıkta kaldı ve devlet işlerini idare etti. Sokul-
lu 1568'de Avusturya ile 8 yıl süren bir barış antlaş-
ması imzaladıktan sonra doğuya yöneldi. Amacı Os-
manlı egemenliğini Asya'da ve doğu denizlerinde de 
güçlendirmekti. Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki artan 
etkinliğine karşın Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra 
Körfezi'ndeki Osmanlı gemilerinin sayılarını attırdı. 

Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. 
Sokullu ayrıca Tunus'u Osmanlı himayesi altına soka-
rak, Kuzey Afrika'yı da denetlemek istiyordu ama Piya-
le Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle 
Divan 1570'te Kıbrıs'ın alınması kararını aldı. Sokullu 
Venediklilere karşı böyle bir savaşın Avrupa'yı kendi-
lerine karşı birleştireceği görüşündeydi ama Lala Mus-
tafa Paşa Divan'a uyarak 1571'de Kıbrıs'a çıktı. Haçlı 
Donanması'nın misillemesinde Osmanlı donanması 
İnebahtı'nda yenildi. Alınan ağır yenilgi karşısında Os-
manlılara gelen bir Venedik elçisine "Biz sizden Kıb-
rıs'ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yen-
mekle yalnızca sakalımızı kestiniz; unutmayın ki, kol 
bir daha yerine gelmez ama sakal eskisinden de gür 
çıkar" dedi. Gerçekten de Sokullu'nun dediği oldu ve 
Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Daha son-
ra Osmanlı Donanması Tunus'u İspanyollardan aldı.

SOKULLU MEHMED PAŞA

YOU’VE TO 
GO AND 

SEE

WHAT IS COOKING

KITCHEN EXHAUST FANS

Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi
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SOKULLU MEHMED PAŞA

ÖLÜMÜ
Sokullu 1574'te ölen II. Selim'in yerine geçen III. 

Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü fakat 
artık eski gücü yoktu, çünkü padişah da artık onun 
karşıtlarıyla işbirliği halindeydi. Sokullu yine de bazı 

siyasal başarılara imza attı. Fas'ı Portekiz akınlarından 
kurtardı, Avusturya'nın saray içine dönük oyunlarını 
etkisiz hale getirdi fakat baskılar artık iyice artmış-
tı, amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa 
Paşa sudan bir nedenle idam edildi. Sokullu Mehmed 

Paşa, 11 Ekim 1579 tarihinde derviş kılığındaki biri 
tarafından bir ikindi divanı çıkışında kalbinden han-
çerlenerek ağır yaralandı. Ağır yaralarından dolayı So-
kullu bir süre sonra öldü. Eyüpsultan'da bulunan tür-
besine defnedildi. Sadrazamın katili konuşturulamadı 
ve ertesi gün öldürüldü. Sokullu’yu öldüren kişinin gö-
rünüşte timarlarının azaltılmasından şikayetçi olan bir 
Boşnak olduğu iddia edilmiştir. Ancak bazı araştırma-
cılar suikastta yıllar önce şeyhleri Hamza Bâli'nin idam 
edilmesinin intikamını almak isteyen Hamzavîlerin 
rolü olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca sadrazamdan 
kurtulmak istediği düşünülen III. Murad’ın da suikastın 
arkasında olduğu iddiaları vardır.

Sokullu Mehmed Paşa 14 yıl süren sadrazamlığı 
boyunca usta bir siyasetçi olarak öne çıkmış, birçok 
askeri ve siyasal başarının elde edilmesinde birinci 
derecede rol almıştır. 60 yıllık devlet hizmeti sırasında 
da hiçbir görevinden alınmamış, daima bir üst göreve 
atanmış olması da ayrı bir özelliğidir. Sokullu bir tane-
si İstanbul'da, diğerleri Lüleburgaz, Havsa (Edirne) ve 
Payas (Hatay)'ta bulunan beş külliyesi, imparatorluğun 
hemen her yanına yayılmış eserleri olmuştur.

Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açarak 
Osmanlı donanmasına Hazar Denizi yolunu açma, Sü-
veyş Kanalı'nı açma, İzmit Körfezi Sapanca Göl Sakar-
ya Nehri üzerinden Karadeniz'e alternatif bir boğaz 
açma gibi çağının ötesinde projeleri vardı. Don-Volga 
kanalı için gerekli işgücü seferber edildi, ancak hava 
şartları nedeniyle çalışmalar sürdürülemedi. Süveyş 
Kanalı düşüncesiyle ön adım olarak Sudan zapt edildi 
ancak bu proje de sonuca ulaşamadı. Sokullu Meh-
med Paşa devlet teşkilatı içinde de önemli düzenle-
meler yapmıştır.



Diğerleri
Gece tıkırtıları, uykuları kaçanlar, endişeden ya da heyecandan uyuyamayanlar, çatı katlarında 
bir işler çeviren ihtiyarlar, iyi kalpli kasabalı gençler, eski mahalleliler, hevesli mektepli kızlar ve 
devrimci hayaller…
Diğerleri, 70’ler Türkiye’sinde, İstanbul’da kendi halinde bir mahallede, eski bir konakta hayatın bir 
araya getirdiği Sacide ve Cahide’nin, Hayganuş ve Artin Bey’in, Kamuran’ın ve bu hikâyeye tam orta 
yerinden dahil olan “diğerleri”nin hem ağlatan hem kahkahalar attıran bir romanı.

Öbürküler
Öbürküler, gecenin olur olmaz saatlerinde uykuları kaçıran, basamakları gıcırdata gıcırdata 
tırmanan, tel dolapları karıştıran misafirlerin romanı. Mahir Ünsal Eriş, 57 Numero’da 
gerçekleşen ürkütücü olayları anlatırken, bizi Menderes’in makadam yollarda sarsıla sarsıla giden 
otobüsünden indirip, asfaltta yaylanan damalı Impala’ya bindiriyor. Hasan Dağı’nı solumuza aldırıp, 
Haydarpaşa’da denizin laciverdiyle tanıştırıyor.
Öbürküler, bize 60’lı yılları, komşuluğu, darbeleri, göçleri, hevesleri, yolları; daha da çok, bir daha 
asla dönemeyen Ötekileri geri getiren, hem hüzünlü hem de gülümseten bir roman.

1980 yılında Çanakkale'de doğdu. Trakya Üniversitesi Grafik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitede doktora öğrencisidir. Genç yaşlardan beri 
çevirmenlik yapan Eriş, çeşitli dillerden çok sayıda kitap, makale ve öyküyü dilimize kazandırmıştır. Öykülerini topladığı Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde adlı kitabı ise 2012 yılında İletişim Yayınları'ndan çıktı. 
Öykülerinde naifliği ve yalın diliyle dikkat çeken Eriş, halen öykü yazma uğraşını çeşitli edebiyat dergilerinde sürdürmektedir.

Mahir Ünsal Eriş



VACLAV HAVEL

Vaclav Havel
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Hem pek çok sanat dalında eserler vermiş, hem de politika alanında aktif bir figür olarak yaşamış olan Vaclav Havel, düşünce adamı, sanat 
insanı ve Çek aydınıdır. Tiyatro yazarı olarak avangart tiyatro akımında değerlendirilen eserleri günümüze kadar uzanmış, oynandığı her 

ülkede ses getirmeyi başarmıştır.

ÇEK tiyatro yazarı, düşünce adamı ve siyasetçisi Vac-
lav Havel, 5 Ekim 1936'da Prag'da doğdu. Prag Sanat 
Akademisi'nde drama üzerine eğitim gören Havel, en 
bilinen tiyatro eseri The Garden Party'yi 1963 yılında 
yayımladı. 1968'deki Prag Baharı'ndan sonra gerçekle-
şen Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'yı İşgali'nden sonra 
kara listeye alınarak siyasi faaliyetlerde bulunması ve 
yazı yazması yasaklanan Havel, yaklaşık 4 yıl cezaevinde 
yattı. Ancak çalışmalarını ve fikirlerini açıklamayı sürdü-
ren Havel, 18 gün süren kitlesel gösterilerden oluşan ve 
hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan, 1989'daki Kadife 
Devrim'in öncüsü oldu. 29 Aralık 1989'da devrimi ger-
çekleştiren Yurtaşlık Forumu tarafından Çekoslovakya 
Devlet Başkanlığı'na getirildi. 1990'da yapılan serbest 
seçimlerde Cumhurbaşkanı oldu. 1992'nin Aralık ayın-
da ülkenin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak barışçıl 
bir şekilde ikiye bölünmesinde de önemli rol oynayan 
Havel, yeni Çek Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı 
seçildi. Politikacılığının beğenilme sebeplerinden en 
önde geleni, Doğu Bloğu ülkelerinde kan dökülürken, 
o ülkesini kansız sıyırmayı başarmış ve barışı sağlamış-
tır. Havel, kendisini sadece barışa ve sanata adamıştır. 
Arkadaşı Ivan Medek, Cumhurbaşkanı'nın (Şansölye) 
makamının başına getirildi. 1998'de yeniden Cumhur-
başkanı seçilen Havel, Şubat 2003'te eski siyasi rakip-
lerinden Vaclav Klaus tarafından yenilgiye uğratıldı ve 
Cumhurbaşkanlık dönemi sona erdi.

TİYATRO AŞKI
Asıl eğitimi tiyatro olan Havel’in en meşhur oyun-

larından biri 1963 yılında yayımladığı, dilimize de 
“Bahçe Partisi” olarak çevrilen “Garden Party” dir. 
Bunu 1965 yılında yazdığı “Memorandum/Bildirim” ve 
1984’te yayımladığı “Largo Desolato/Büyük Yalnızlık” 
takip eder. Olga’ya Mektuplar isimli anıları ve politika 
üzerine yazdığı sayısız denemeleri de tüm dünyada 
okunur. Havel’in Amerika’da yaygın bir şekilde okun-
masını sağlayan oyunu, dilimize de Bildirim olarak 
çevrilmiş olan “The Memorandum” dur. Prag’ın Balust-
rade tiyatrosunda sergilenen ikinci Havel oyunudur. 
1968’de ise Amerika’da Shakespeare Festivali’nde 
görücüye çıkmış, 1977’de ise Londra’da gösterilmiş-
tir. New York’taki Public Theatre’da uzun süre oynanan 
oyunu ona farklı kıtalarda ün getirmiş olmasına rağ-
men, yazar politik sebeplerden dolayı dört yıl hapis 
yattığı ve sonrasında da ülke dışına çıkması yasaklan-
dığı için ne yazık ki sergilenen oyunlarını görememiş-
tir. Bildirim, New York’ta, en iyi yabancı off-Broadway 
oyunu seçilir ama bu ün onun pasaportuna el konul-
masına sebep olur ve oyunlarının hiçbiri bir daha Çe-
koslovakya’da sergilenemez. Ülkesinde de oyunları 
yasaklanmış olmasına rağmen kendisi anti-militarist 
ve hümanist yapısını korumuştur.

Vaclav Havel “Bildirim” oyununu yazdıktan yirmi yıl 
sonra oyuna eklediği önsözde şöyle der: “Prag’da Bil-

dirim oynanamadı, ancak Balas’ların bir daha hem de 
kaç kere, insanlığa ihanet etmeyeceklerine yemin ede-
cekleri, Gross’ların Balas’ların arkasından bir daha git-
meyeceklerine söz verdikleri zaman oynanabilir. Do-
layısıyla, yalnızca bir yurttaş olarak değil, ama yaşamı 
sınırlı bir insan olarak da tek dileğim var, bu oyundaki 
olayların Çekoslovakya’da bir daha hiç geçmemesi.”

1990'lı yıllardan itibaren sağlık sorunları olan Ha-
vel'in akciğerinin bir bölümü, kanserin yayılmasını ön-
lemek amacıyla 1996 yılında ameliyatla alındı. Havel, 
18 Aralık 2011 tarihinde 75 yaşındayken hayata gözle-
rini yumdu. Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde 
ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect der-
gilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluş-
turduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 
2005 yılında 4., 2008 yılında 26. sırada yer almıştır.
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MUTFAKTA FAZLA VAKIT KAYBETMEK ISTEMEYENLER IÇIN

7 KEK TARİFİ
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1) KLASİK KOLAY KEK TARİFİ

Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri

Yapılışı
Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla kre-

ma haline gelene kadar çırpın. Süt, yağ ve rendelen-
miş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten sonra 
çırpma işlemine bir süre daha devam edin. Sonraki 
aşamada un, kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız 
karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri mikserle karıştırmaya devam edin. 
Kek kalıbı ya da tepsinin tabanını tereyağı ile yağla-
yın. Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir spatula 
yardımı ile düzleştirin. Önceden 170 derecede ısıttı-
ğınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Son olarak 
kekinizi dinlendirdikten sonra damak zevkinize göre 
süsleyebilirsiniz.

2) KOLAY HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Malzemeler
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı toz şeker
2 adet havuç(rendelenmiş)
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
2,5 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ceviz içi
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için
1/2 adet rendelenmiş havuç
1 adet yumurta akı
150 gram pudra şekeri
1/2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı
Fırını 165 dereceye ayarlayın. Standart boy kek ka-

lıbınızı yağlayın ve hafifçe unlayın. Yumurta ve şekeri 
çırparak kabartın. Rendelenmiş havucu ölçülü ununu-
zun 2 yemek kaşığıyla unlayın. Un, kabartma tozu, tar-
çını eleyin. Sıvı yağ, süt ve tereyağını yumurtalı şekerli 
karışıma ilave edin. Elediğiniz unlu karışımı yumurtalı 
karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Unladığınız havuçları ve cevizleri de ekleyin ve 
spatula yardımıyla karıştırın. İyice karıştırdığınız har-
cı yağlayıp unladığınız kalıba dökün. İlk yarım saat fı-
rının kapağını hiç açmadan sonra da kekinizi kürdan 
yardımıyla kontrol ederek pişirmeye devam edin. Ke-
kiniz piştikten sonra iyice soğutun ve kalıptan çıkar-
tın. Yumurta akını pudra şekeriyle çırpın ve pürüzsüz 
beyaz bir doku elde edin. Kekinizin üzerine dökün ve 
rendelenmiş havuçlarla süsleyin.

MUTFAĞIN ACEMİSİYSENİZ VEYA MUTFAKTA 
KAYBEDECEK FAZLA VAKTİNİZ YOKSA 
DERLEDİĞİMİZ KEK TARİFLERİNİ EVİNİZDE 
DENEYEBİLİRSİNİZ...
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3) KOLAY ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı un
1/2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Yapılışı
Yumurtaları bir kaba kırın ve üstüne şekeri ekleyin. 

Bir mikser yardımıyla köpük köpük olana deki, yakla-
şık 5 dakika boyunca çırpın.

İçine sıvı yağı, sütün yarısını ve kakaoyu ekleyin ve 
tekrar karıştırın. Kalan yarım bardak sütü bir kenara 
ayırın. Hazırladığınız bu karışımdan da ½ su bardağı 
kadarını bir kenara ayırın.

Kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı 
ekleyin ve 2 dakika daha mikserle çırpın. Hazırladığı-
nız kek hamurunu, sadece dibini yağladığınız kare bir 
fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece 
fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Keki fırından aldık-
tan sonra dilimleyin ve bir kenara ayırdığınız kakaolu 
karışımla, kalan sütü birletirip, karıştrın ve sıcak kekin 
üstüne gezdirin. Gezdirirken tüm kekin ıslanmasına 
dikkat edin. Kek, tüm sıvıyı çekip, soğuduktan sonra, 
üstünü Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.

4) KOLAY SADE KEK TARİFİ

Malzemeler
4 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı sıvı yağ
1 şişe maden suyu (200 ml.)
1 paket kabartma tozu
2 paket vanilya
1 su bardağı toz şeker
5 - 5,5 su bardağı un

Yapılışı
Yumurtaları genişçe bir kabın içerisinde kırın ve üze-

rine toz şeker ilave edin. Kremamsı bir kıvam alana ka-
dar güzelce çırpın.

Ardından süt, sıvı yağ, maden suyu, vanilyayı ilave 
ederek çırpmaya devam edin.

Kabartma tozunu ilave edin. Unu da azar azar ilave 
ederek çırpma işlemini sürdürün. Akışkan kıvamlı bir 
kek harcı elde edin.

Unlanmış ve yağlanmış kek kalıbına harcınızı aktarın. 
180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika 
kadar pişirin. Kekiniz pişince çıkarıp oda sıcaklığında 
soğutun.

5) PORTAKALLI KOLAY KEK TARİFİ

Malzemeler
1 su bardağı süt
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
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1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet havuç
1 adet portakal
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı ceviz içi (incecik doğranmış)
2 yemek kaşığı pudra şekeri
3,4 - 4 su bardağı un
1 adet kabartma tozu
1 adet vanilya

Yapılışı
Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Süt, yağ, 1 adet porta-

kal kabuğunun rendesi ve suyu da ilave edilir. Güzelce 
karıştırılır.

Tarçın, ceviz, kabartma tozu ve vanilya eklendikten 
sonra alabildiğince un eklenir. 

Karıştırılır. Kek kalıbı yağlanır ve harç içerisine akta-
rılır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 45 dakika 
kadar pişirilir. 

Çıkarıp oda sıcaklığına getirildikten sonra pudra şe-
keri serpilerek servis edilir.

6) BASİT ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

Malzemeler
3 adet yumurta
1,5 şişe soda
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un
1 avuç kuru üzüm
2 paket vanilya

Yapılışı
Bir kabın içine yumurtaları kırın, üzerine toz şeker 

ilave edin ve güzelce çırpın. Ardından sıvı yağ, soda, 
vanilyayı ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra un ve ka-
bartma tozunu ilave edin. Güzelce çırpın.

Son olarak isteğe bağlı olarak kuru üzümlerinizi ila-
ve edin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlan-
mış kek kalıbına kek harcınızı aktarın ve 180 derecelik 
fırında 30-35 dakika kadar pişirin. İçinin piştiğinden 
emin olunca çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.

7) İKİ RENKLİ KOLAY KEK TARİFİ

Malzemeler
2 adet yumurta,
1 su bardağına yakın süt veya yoğurt,

1 paket kabartma tozu (10 gr),
1 paket vanilya (5 gr),
1 su bardağı toz şeker ya da 1,5 su bardağı şeker,
1 çay bardağı sıvı yağı,
2 su bardağı elenmiş un,
1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı
Bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup iyice çırpalım. 

Üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpalım. Sonra ka-
bartma tozunu, vanilyayı ve unu ilave edip karıştıra-
lım. Hamurun bir kısmı biraz daha fazla olacak şekilde 
iki ayrı kaba ayıralım. Az olan hamurun içine kakaoyu 
ilave edip karıştıralım. Yağlanmış kek kalıbına önce 
kakaolu hamuru döküp eşit şekilde yayalım. Kakaolu 
hamurun üzerine sade hamuru döküp dikkatlice eşit 
şekilde yayalım. Önceden ısıtılmış 170° fırında kürdan 
temiz çıkana kadar pişirelim. Soğuyan keki servis taba-
ğına ters çevirelim. Keki dilimleyip servis yapın.
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Kuledibi Sok. No:8 Galata, İstanbul
Tel: 0212 244 63 27 / 0532 244 57 78
Faks: 0212 244 63 28
focan@nardisjazz.com

Nardis Jazz Club

CAN TUTUĞ TRIO BARIŞ ARSLAN 
TRIO

AYŞE TÜTÜNCÜ 
TRIO

CEM TUNCER 
QUARTET

DİLEK SERT 
ERDOĞAN TRIO

KAAN BIYIKOĞLU 
TRIO

BİLGE GÜNAYDIN 
TRIO

MANUŞU ALA BORA ÇELİKER 
TRIO

ARGIN & TANKAL & 
YILMAZ TRIO

İPEK DİNÇ TRIO ANIL DENİZ TRIO CENK SOYAK & 
AKIN ELDES

CENK ERDOĞAN 
TRIO

SEDEF ERÇETİN 
TRIO

GENEDOS TRIO

AYDIN KAHYA TRIO

ESRA KAYIKÇI 
TRIO

ELİF SANCHEZ 
TRIO

ADEM GÜLŞEN 
TRIO

ŞENAY OCAK TRIO UĞUR GÜNEŞ TRIO ÖNDER FOCAN 
TRIO

MICRO TRIO

MÜZİĞİ ve müzisyeni ön plana çıkarmak hedefiyle yola 
çıkmış bir mekan; Nardis Jazz Club. Mainstream caz, modern 
caz, fusion, etnik caz türlerini sıklıkla çalan Nardis Jazz Club, 
caz dışı türlere de haftanın bazı günlerinde şans veriyor. 
Tek kişi yerine birbirinden yetenekli sanatçıları karşımıza 
çıkaran mekan, yurt dışından gelen yabancı bir solisti de 
ayda bir kez ağırlıyor. Her performans bir konser havasında 
geçiyor ve kulüp olmasının rahatlığını hissettiriyor. 20:00’da 
başlayan yemek servisiyle birbirinden güzel lezzetlerini 
deneyebileceğiniz, caz severler için unutulmaz performanslar 
sunan Nardis Jazz Club bu ay da; birbirinden değerli isimlerle 
sizleri ağırlamayı bekliyor.
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Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; 
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. 
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