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Merhaba,
Zor bir yıl geçiriyoruz. Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını küresel gündemi değiştirdi. British 
Town Dil Okulları olarak pandemi döneminde tüm önlemleri alarak sağlık ve hijyeni temel önceliği-
miz haline getirdik. 1 Haziran’da yeni dönem kayıtlarını almaya başladığımızda öğrenci kontenjanını 
yarı yarıya indirerek güvenli eğitim için tüm koşulları sağladık. En üst seviyede önlemlerle kursiyer-
lerimize sağlıklı bir ortam sunmaya devam ediyoruz.  

British Town Dil Okulları Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor. Bu yıl İzmir’de Gaziemir, Sa-
lihli, Egekent 2 ve Kemalpaşa ile Uşak, Bolu ve Mersin’de açtığımız yeni şubelerle ailemiz büyüdü. 
Yıl sonuna kadar açılacak Urfa, Kırıkkale, Ankara Etlik ve Beşevler şubeleriyle toplam şube sayımız 
47’ye çıkıyor.

Bu yıl yeni bir girişime de imza attık. Yayımladığı İngilizce kitapları hem kendi dil okulları hem de 
diğer eğitim kurumlarıyla buluşturan yayıncılık şirketi Edunova’nın farklı bir uzantısını devreye aldık. 
Online eğitim konusunda çalışmak üzere Edunova Global adında yeni bir şirket kurduk. Dünyada 
bu alanda uzman ELSA Speak, Cloud Lab ve Milton şirketleri ile anlaştık. Onların temsilciliklerini 
aldık. Onların online içeriklerini Türkiye dışında yurtdışında da pazarlayacağız. Şu anda Türkiye’deki 
okullardan ve kurslardan yoğun talep alıyoruz. Güney Amerika, Kuzey Afrika temsilcilikleri de bizde. 
Mısır, Kolombiya ve Meksika’da ofisler açtık.

Pandemi döneminde uzaktan eğitime ilgi arttı. Mesleki eğitim konusunda hizmet veren Bemar Ka-
riyer Okulları’nda da online eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 

“Sanatla öğreten anaokulu” konseptiyle kurduğumuz Kırmızı Otobüs Anaokulları İzmir’de iki, Ay-
dın’da bir şubesiyle hizmet veriyor. 2021 eğitim yılından itibaren anaokulu sayımız artacak. 4 yılda 
40 şube hedefliyoruz.

Biz çalışmaya, yaptığımız her işte kaliteyi yükseltmeye ve hedef büyütmeye devam ediyoruz. Dergi-
mizle de aramızdaki bağı güçlendirdiğimize inanıyoruz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. 

Sağlıklı günler diliyoruz…

Melih Kahramaner
Kurucu
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Deniz Çaba

İzmir’de doğup tüm Türkiye’ye yayılan British Town, yeni atılımlarla kurumsal yapısını 
güçlendirirken dergisiyle de okur kitlesiyle buluşmaya devam ediyor.

İlk sayımızda Londra’yı yazmıştık. Bu kez dünyanın en iyi üniversitelerinden Cambrid-
ge Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan, tarihi ve hikayeleriyle ilgi uyandıran Cambridge 
kentine yer verdik.

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar, Amerika ve İngiltere’deki aksan 
farklılıklarına baktığımızda çok ilginç bilgiler önümüze çıkıyor. Dilbilgisinden edatlara 
aksandan telaffuza neler değişiyor merak ediyorsanız yazdık. 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını insanları doğayı korumaya ve yaşadığı 
gezegenin geleceğini düşünmeye sevk etti. Çünkü doğanın yok oluşu pandeminin 
yükselişine sebep oluyor. Dünyanın zaman içinde modern insan toplumu için çok daha 
elverişsiz bir yer haline geleceği söyleniyor. Hastalıkların yayılmasında insan eliyle 
bozulan ekosistemlerin büyük etkisi var. Doğanın korunması için ise kaynakların verimli 
kullanılması önemli. Daha az enerji tüketmek, ekonomik kaynakları daha rasyonel kul-
lanmak, çevre tahribatını en aza indirmek bunların başında geliyor. Akıllı kent kavramı 
bu nedenle günümüzün en ilgi çeken kavramları arasında. Nitekim 2050 yılına kadar 
dünya nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşıyor olacak. Artık akıllı ekonomi, akıllı çevre, 
akıllı yönetişim, akıllı yaşam, hatta akıllı vatandaş üzerine konuşmak gerekiyor.

Dürüstlükle refah arasında doğrudan bir ilişki var mı? Yani refah seviyesi yüksek ülke-
lerde yalan söyleme alışkanlığı daha az olabilir mi? Bu konuda yapılan bir araştırma 
ilginç veriler ortaya koyuyor. 

Yeni sayımızda Efes Antik Kenti de var. Özellikle Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar 
üzerine kurulmuş Roma yapılarının, yani Efesli elitlerin yaşamını gözler önüne seren 
Yamaç Evler’iın bir benzerinin daha olmadığını söyleyebiliriz. 

İngilizcenizi daha akıcı hale getirebilirsiniz. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme bece-
rilerine dair birkaç püf noktayı sizinle paylaşıyoruz.

New York’un finans ve kültür merkezi Manhattan, gökdelenleri, simge yapıları, müzeleri 
ve sanat merkezleriyle haklı ününü korumayı sürdürüyor. Gitmeden önce okumanızı 
öneririz. 

İngilizce hakkında ilginç bilgiler de var. Örneğin alfabenin 26 harfinin tümünü içeren bir 
cümleye “pangram” denildiğini biliyor muydunuz?

İngiltere Thames Nehri kıyısındaki Bray Köyü, çok ünlü Michelin yıldızlı restoranlarıyla 
dünyanın dört bir yanından lezzet tutkunlarını kendine çekiyor. Bir köy düşünün, içinde 
iki dünyaca ünlü gurme restoran olsun…

20. yüzyılda dünya edebiyatında çığır açan öykü ve roman yazarı Ernest Hemingway 
ve ünlü sinema oyuncusu Renée Zellweger bu sayımızın konukları arasında.

Sağlıklı günler dileriz…
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Türkiye’deki şube sayısını 43’e yükselten British Town, bü-
yümeye devam ediyor. İzmir’de doğan ve Anadolu’ya ya-
yılan dil okulu, son bir yılda Gaziemir, Salihli, Egekent 2, 
Kemalpaşa, Uşak ve Bolu’da yeni şube açtı. Her yıl 30 bin 
mezun veren British Town, 2020 yılı sonuna kadar Urfa, Kı-
rıkkale, Ankara-Etlik ve Ankara-Beşevler şubelerini açmayı 
hedefliyor. 
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British Town Dil Okulları’nın Kurucusu Melih 
Kahramaner, yeni eklenenlerle beraber British 
Town’ın şube sayısını 47’ye çıkacağını söylüyor. 
İngilizce öğretmenliğini bırakıp girişimci olma-
yı tercih eden ve dil okullarından anaokullarına 
eğitim odaklı yatırımlarıyla dikkat çeken Kara-
maner, 2004 yılında bilgisayar eğitim merkeziyle 
başlayan girişim yolculuğunu şöyle özetliyor: 
“2004 yılında İzmir Çankaya’da iki derslikli ‘Be-
mar Kariyer Okulu’ adı altında bilgisayar kursu 
açtık. İşlerin zaman içinde büyümesiyle Alsan-
cak’ta 12 derslikli yeni bir şube daha faaliyete 
geçirdik. Ardından British Town Dil Okulları 
geldi. Ardından anaokulu serüvenimiz başladı. 
Kırmızı Otobüs Anaokulları, en yeni markaları-
mızdan. Diğer yandan Bemar Kariyer Okulları 
devam ediyor. Bemar, mesleki eğitim konusun-
da eğitim veriyor. Sekiz yıldır kişisel gelişimden 
mesleki gelişime kadar online eğitimler veri-
yoruz. Bunlar arasında satış pazarlama, sosyal 
medya, dış ticaret, ikna etme becerisi gibi pek 
çok alan var. Talep gelince farklı sektörlerden 
şirketlere de hizmet vermeye başladık.”  
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Mimarisi, üniversitesi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Cambridge, İngiltere’nin en çok turist çeken kent-
lerinden biri. Newton’un başta yer çekimi kanunu olmak üzere birçok buluşunu yaptığı bu kent Charles 
Darwin, Virginia Woolf, Bertrand Russell ve Stephen Hawking gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapmış. 

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversi-
tesi ile ünlenmiş bu kent, İngiltere’nin eğitim ve turizmde marka ol-
muş en önemli şehirlerinden biri. Cam Nehri tarafından bölünmüş 
Cambridge, nehrin sağında ve solunda kalan tarihi yapıları ve nehir 
üzerindeki köprüleriyle büyüleyici bir görüntü veriyor. Şehrin ismi 
bu yüzden Cam ve Bridge kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. 

K
E

N
T

8

akd_sayi_04.indd   8akd_sayi_04.indd   8 6.10.2020   18:16:286.10.2020   18:16:28



1209 yılında kurulan Cambridge Üniversitesi, kentin en önemli turistik 
uğrak noktalarından biri. İngiltere’de gerçek İngiliz aksanıyla eğitim ve-
ren yerlerden biri olan üniversitenin içindeki 31 kolejin mimarisiyse gö-
rülmeye değer. Yerel halk ile aralarındaki anlaşmazlık sonucunda Oxford 
Üniversitesi’nden ayrılan akademisyenler tarafından kurulan Cambridge, 
dünyanın dördüncü en eski üniversitesi. Filozof, matematikçi, fizikçi, ast-
ronom ve mucit Isaac Newton bu üniversitede okumuş. İngiliz fizikçi ve 
evrenbilimci Stephen Hawking burada uzun yıllar kozmoloji araştırmala-
rını yürütmüş. 

Üniversitenin mezunları, öğretim elemanları ve akademisyenleri 96 kez 
Nobel Ödülü kazanmış. Matematikçi, filozof ve tarihçi Bertrand Russell 
bunlardan biri. Cambridge aynı zamanda ülkenin ilk başbakanı olan Ro-
bert Walpole’nin de aralarında bulunduğu 15 İngiliz başbakanı yetiştir-
miş. Prens Charles 1970’te Cambridge’den mezun olmuş. Francis Bacon 
ve Virginia Woolf ’u da unutmamak gerek.

Cambridge Üniversitesi’nin mutlaka görülmesi gereken kolejleri arasın-
da ise ilk sırada King’s College geliyor. Kolej 1441 yılında Kral VI. Henry 
tarafından kurulmuş. Mimarisiyle etkileyen Trinity College’in tarihi ise 
1546’ya uzanıyor. Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi ise havuzu, kış 
bahçesi, binlerce bitki ve ağaç türünün bulunduğu özel bölümleriyle gö-
rülmeye değer.  

Cambridge’te adı Corpus Clock olan saat kentin mutlaka görülmesi ge-
reken yerleri arasında. Zamanı yiyen bir böcek ile çalışan saat oldukça 
ilgi çekiyor. Cambridge Üniversitesi’nin kolejlerinden Corpus Christi’nin 
kütüphanesinin caddeye bakan cephesinde bulunan saatin fikir babası 
kolejin öğrencilerinden mucit ve girişimci John C. Taylor. Açılışı fizikçi 
Stephen Hawking tarafından 2008’de yapılan saat Times’ın “2008 Yılı En 
iyi Buluşlar” listesinde de yer alıyor.

Cambridge Üniversitesi’nin ünlüleri 

King’s College 

Corpus Clock 
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Cambridge demek bir taraftan Cam nehri demek. Nehrin kıyı-
sında yürümek ve sandal gezisi yapmak bu kentin olmazsa ol-
mazlarından. Nehirde sandal turu yaptığınızda zaten Cambrid-
ge Üniversitesi’nin en prestijli kolejlerinin muazzam mimarisine 
tanık oluyorsunuz. Yüzlerce yıllık tarih önünüze seriliyor. Ahşap 
yaya köprüsü olan Matematiksel Köprü ise fotoğraf çektirmek 
için bire bir.

Antik eserlerin yanı sıra güzel sanatların önemli ustalarına ait 
eserleri bulunduran Fitzwilliam Müzesi, her yıl 500 binden faz-
la ziyaretçiyi Trumpington Caddesi’ne çekiyor. Neo klasik mi-
mariye sahip müze; Antik Çağ Eserleri, Uygulamalı Sanatlar, 
Sikkeler ve Madalyonlar, Yazma ve Basma Kitaplar ve Tablolar, 
Çizgi Resimler ve Gravür Baskılar olmak üzere beş bölümden 
oluşuyor. Müzede İznik çinileri ve Osmanlı el yazmaları da var. 
11. Yüzyıl’da inşa edilmiş Ely Katedrali ise sizi adeta Ortaçağ’a 
götürecek. 

Cam nehrinde sandal turu

Fitzwilliam Müzesi
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Cambridge bir öğrenci kenti olduğu için kentte çok sayıda kafe 
var. Restoran konusunda ise Cam nehri kıyısındaki mekânlar 
öne çıkıyor. Bunlardan biri Viktorya tarzı bir evin restorana dö-
nüştürüldüğü Midsummer House. King’s College karşısındaki 
Chop House ise özellikle et yemeklerinde popüler. Fitzwilliam 
Müzesi’nin karşısındaki Loch Fyne isimli balık restoranı da 
deniz ürünleri sevenlerin önemli adresleri arasında. Yüz yıllık 
bir tarihi olan Patisserie Valerie de en ünlü mekânlardan biri.

Ne yemeli?
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İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar, benzerliklere oranla çok daha 
az. İngilizce öğrenirken bu farkları sorun olarak görmenize gerek yok. Ancak bil-
mekte de fayda var. İki İngilizce arasındaki ayrımlara ve Amerika ve İngiltere’ de 
bölgesel olarak değişen aksanlara dair birkaç not paylaşıyoruz. 
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Amerikan ve İngiliz aksanını ayıran başlıca özellik “r” sesi kulla-
nımı. Bir sözcüğün sonunda “r” harfi bulunuyorsa bu harf Ame-
rikan İngilizcesinde genellikle telaffuz edilir. Örneğin Amerikalı-
lar İngilizlerin aksine “hard, winter’’ gibi kelimelerdeki “r” harfini 
net bir şekilde söylerler. Amerikan İngilizcesinin yaygın özellikle-
rinden biri de “t” harfinin “d” harfi gibi telaffuz edilmesidir. “Bet-
ter, butter, letter, matter” gibi kelimelerin kullanımında bu farkı 
hissedersiniz. İngiliz İngilizcesinde ise buna daha az rastlanır.

İngilizler gelecekten bahsederken genellikle “shall” ekini kulla-
nırken, Amerikalılar günlük konuşma dilinde “will” ekini tercih 
ederler. 

Bu yardımcı fiilin soru formunda kullanımı da İngiliz ve Ameri-
kan İngilizceleri arasında farklılık gösterir. Bir İngiliz “Shall we 
go now?” gibi bir soru cümlesi kurabilirken, bir Amerikalı bunun 
yerine “Should we go now?” demeyi tercih edebilir. 

Aynı şekilde Amerikan İngilizcesinde zorunluluk bildiren 
durumlarda “do” negatif “not” zarfıyla birlikte kullanılır-
ken, İngilizler “do”yu kullanmaz, bunun yerine “not”ı kı-
saltırlar. Yani Amerikalılar “You do not need to come to 
work today” derken İngilizler “You needn’t come to work 
today” diyebilir.

Gramer farklılıkları içinde “at, on, to, from” gibi edat-
lar da ön sırada yer alıyor. Bir zaman ya da süreci bil-
dirirken kullanılan years ifadesini İngilizler “for two 
years” şeklinde kullanırken, Amerikalılar “in two ye-
ars” kullanımını tercih edebiliyor. İngilizler “What are 
you doing at Christmas?” derken Amerikalılar “What 
are you doing on Christmas?” diyor. Yine İngilizler 
“on the weekend”, Amerikalılar ise “at the weekend” 
kullanımından yana. 

Geçmiş zamanla ilgili kullanımlarda ise Amerikalılar 
daha kuralsız, daha sade davranıyor. Örneğin Ameri-
kalılar “I ate too much” derken, İngilizler “I’ve eaten 
too much” diye cümleyi uzatıyor. 

Türkçe ifade olarak  “değil mi” anlamına gelen tag question 
kullanımı da değişebilir. İngilizler “isn’t he?”, Amerikalılar 
ise “he isn’t?” şeklinde cümleyi sonlandırabilir.

Düzensiz fiillerin (Irregular verbs) geçmiş zamanlı kullanı-
mında da bazı farklar görüyoruz. Amerikan İngilizcesinde 
“learn” fiilinin geçmiş zamanlı kullanımı “learned” olma-
sına karşın, İngiliz İngilizcesinde “learned” veya “learnt”  
seçeneklerinden biri tercih edilebiliyor. Yani Amerikan İn-
gilizcesinde “-ed” ile biten kelimeler İngiliz İngilizcesinde 
“-t” ile sonlanabiliyor.

“t” ve “r” vurgusu Shall ve will

Do not need ya da needn’t

Edatlardaki farklılıklar Düzensiz fillerin
geçmiş zaman halleri
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Sahiplik anlamına gelen have ve have got kullanımları 
da farklılaşabiliyor. İngilizler “has got a car”  derken, 
Amerikalılar “has a car” diyor. 

Diğer yandan bir Amerikalı “I have never gotten ca-
ught” derken, bir İngiliz “I have never got caught” 
şeklinde cümleyi kurabiliyor. Amerikalılar fiillerin 
geçmiş zaman çekimlerinde hem “got” hem “gotten”ı 
kullanabilirken İngilizler yalnızca “got”ı kullanmayı 
tercih ediyorlar.

Yine İngilizler “can’t” sözcüğünde üstüne basa basa 
“kant” diyorlar. Amerikalıların böyle bir kullanımı 
yok.  

Tekil ve çoğul isimlerde de farklılık mevcut. İngiliz 
İngilizcesinde “committee, goverment, team” gibi tekil 
olan ancak çoğul ifadeye sahip sözcükler, Amerikan 
İngilizcesinde tekil olarak ifade ediliyor. İngilizler go-
verment sözcüğünden sonra “are”, İngilizler ise “is” 
koyabiliyor. 

Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi bazı kelime-
lerin yazım şekliyle de ayrışıyor. İngiltere’de “colour”, 
“centre”, “defence”, “catalogue”, “pyjamas”, “neighbour”, 
“apologise” şeklinde geçen sözcükler Amerika’da “co-
lor”, “center”, “defense”, “catalog”, “pajamas”, “neigh-
bor”, “apologize” şekline dönüşüyor. 

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi ile ilgili en dikkat çe-
kici fark ise farklı kelime kullanımlarında ortaya çıkı-
yor. Örneğin İngilizler “holiday” derken Amerikalılar 
“vacation’’ demeyi tercih edebiliyor. İngilizlerin “rub-
ber” dediği silgi, Amerikalılar için “eraser” olabiliyor. 
Amerika’da sonbahar için “fall”, bisküvi için “cookie” 
kelimeleri kullanılırken İngiltere’de “autumn” ve “bis-
cuit” öne çıkıyor. 

İNGİLİZ              AMERİKAN        TÜRKÇE
film                      movie                    film       
taxi              cab          taksi    
garden               yard          bahçe          
chips              french fries          patates kızartması
flat              apartment          daire
handbag               purse          el çantası
shop              store           dükkan
underground       subway                  metro
boot              trunk          bagaj
timetable              schedule          tarife
post              mail          posta
lift              elevator          asansör
football              soccer          futbol
motorway             highway          otoyol
car park              parking lot          otopark

Have ve have got Tekil-çoğul kullanımları

Colour, color

Holiday ya da vacation
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İskoçya’dan İrlanda’ya… 
Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkede de birbirinden farklı İngilizce kul-
lanımlarıyla karşılaşıyorsunuz. İskoç İngilizcesi, İrlanda İngilizcesi 
ve İngiltere İngilizcesi’nde sözcük, dilbilgisi ve aksan farklılıkları var. 
Galler’de de insanlar kendi aksanlarıyla İngilizce konuşuyorlar. İngil-
tere’de Liverpool aksanı ile Manchester aksanı bile birbirinden olduk-
ça farklı. Hatta artık göçmenlerin konuşma biçimlerinden etkilenerek 
şekillenen çok kültürlü Londra aksanı var.

İskoç İngilizcesi
Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya’da daha önce 
duymadığınız farklı İngilizce sözcüklerle karşılaşmanız mümkün. 
Örneğin harika, inanılmaz derlerken “braw” sözcüğünü kullanıyor-
lar. Sinir bozucu ya da akılsız bir kişi için de “balloon” diyorlar. “Not” 
kelimesi yerine “nae” veya “little” kelimesi yerine “wee” kelimesini ter-
cih ediyorlar. Bunun gibi sadece kendilerinin kullandığı birçok kelime 
var. Anadilleri olan Gaelic dilinden de kelimeler olduğu için onları 
anlamakta bazen zorlanabilirsiniz.

İskoç aksanları da kendi aralarında farklılaşıyor. Örneğin kuzey ve 
güney bölgelere göre farklılık gösteriyor. Kuzeydeki aksan elbette gü-

neydekine göre kulağa daha sert geliyor. İskoç ak-
sanında genellikle “u” sesi daha çok “oo” şeklinde 
çıkıyor. “Found” kelimesi onlarda “foond” oluyor. 
Bazen de tam tersi oluyor, “oo” değişip “u” oluyor. 
İskoçlar aynı zamanda sondaki “g” harflerini yu-
tuyorlar, “r” harflerini ise vurguluyorlar. “It” veya 
“cannot” gibi sözcüklerin sonundaki “t” sesini ise 
telaffuz etmiyorlar. 

Başrolde Mel Gibson’ı gördüğümüz 1995 yapımı 
Braveheart ve 1996 yapımı Trainspotting başta ol-
mak üzere pek çok filmde bu aksanla karşılaşabi-
lirsiniz. 2012 tarihli Ken Loach filmi The Angel’s 
Share de önerilerimiz arasında. Ewan McGregor’un 
“Salmon Fishing in the Yemen” filminde kullandığı 
aksan da bu konuda fikir edinmenizi sağlayabilir.

İrlanda İngilizcesi
İskoç İngilizcesinde olduğu gibi İrlanda İngilizce-
sinde de Gaelic dilinden kelimeler var. İrlanda adası 
boyunca farklı cümle yapıları ve aksan farklılıkları 
da epey çok. Anlaşılması ve telaffuzu en kolay İngi-
lizce’nin konuşulduğu ülke olarak bilinen İrlanda’da 
en temiz İrlanda aksanlarının konuşulduğu şehirler 
ise Dublin, Bray ve Cork. İrlanda İngilizcesinin en 
belirgin özelliklerinden biri, “th” sesinin bir “t” ya 
da “d” ile telaffuz edilmesi. Onlar “yes” veya “no” ke-
limelerini de kullanmıyorlar, onun yerine “I don’t” 
veya “I do” diye cevap verebiliyorlar. 

Craic ya da telaffuz edilen şekliyle crack, sözcük an-
lamıyla çatlak demek. Ancak İrlandalılar bunu eğ-
lence anlamında kullanıyorlar. Örneğin “what’s the 
craic?” dediklerinde aslında bu bir anlamda “how 
are you?” demek. İrlanda aksanına alışmak için “In 
Bruges” adlı filmi izleyebilirsiniz. Nitekim iki baş-
rol oyuncusu Colin Farrell ve Brendan Gleeson da 
İrlanda kökenli.  

Galler ve diğerleri
Galler’de Galce konuşulsa da aksanlı İngilizce de 
var. Steven Knight’ın yönetmenliğini yaptığı Locke 
filminde Ivan Locke, Galler aksanıyla konuşuyor. 
Ayrıca Galler aksanı kasıntı aksanların aksine ge-
nellikle nötr olarak tanımlanıyor. 

İngiltere’nin güneyinde konuşulan İngiliz İngilizcesi 
aynı zamanda Oxford İngilizcesi olarak tanımlanı-
yor. Harry Potter filmleri bunun için iyi bir örnek 
olabilir.  Doğu Londra’nın işçi sınıfıyla ilişkilendi-
rilen Cockney aksanı, İngiltere’de en meşhur aksan-
lardan biri olan Liverpool aksanı da farklı özelliklere 
sahip. Örneğin Liverpool’da yaşayanlarla konuşur-
ken “t” sesini “r” sesi gibi duyabilirsiniz.   
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Birleşik Krallık’ta İskoç, Galler ve Kuzey İrlanda İngilizcesi 
arasındaki aksan farkları Amerika’da da mevcut. Amerika, 
tarihi boyunca göç dalgası yaşadığı için çok sayıda bölgesel 
aksana sahip. Amerika’da da Afrikalı Amerikalılar ile güney-
deki Amerikalıların, New Yorklular ile Doğu New England 
bölgesinde yaşayanların aksanları değişiyor. Özellikle bir New 
Yorklu ile bir Teksaslının konuşması epey ayırt edilebilir ni-
telikte.
Bu noktada aksan ile telaffuz arasındaki farkı da bilmek önem-
li. Aksan, dil kurallarının bulunduğu yer ya da sosyal sınıf 
tarafından belirlenmesiyle meydana geliyor. Bir sözcükteki 
harfler üzerindeki vurgu farklılıklarını ifade ediyor. Telaffuz 
ise doğrudan sözcüklerin söylenme şekliyle ilgili.

Güneyden New York’a, New England’dan
Orta-Batı’ya

Genel olarak Güney denilince Virginia’dan başla-
yıp Florida’ya ve Teksas’a kadar uzanan bölge kas-
tediliyor. Bu nedenle Güney aksanı da kendi içinde 
farklılık gösterebiliyor. Örneğin Teksas’ta yaşayan 
insanlarla Georgia’da yaşayanlar farklı aksanlara 
sahip. 

Güney aksanlarının ortak karakteristik özelliklerine 
gelince öncelikle sözcük vurgusu öne çıkıyor. Ame-
rikalılar “hotel, guitar, police” gibi bazı kelimelerin 
ikinci yarısını vurgulu söylerken, Güney aksanına 
sahip olanlar vurguyu kelimenin ilk yarısında yapı-
yorlar.

İkinci olarak Güney bölgesindekiler bazı sözcükleri 
yayarak ve uzatarak söylüyorlar. Örneğin “egg” ke-
limesi normalde İngilizcede “eg” şeklinde telaffuz 
edilirken Güneyliler bu kelimeyi “ai:g” olarak telaf-
fuz ediyorlar. Üçüncü fark ise “ing” harfleriyle biten 
kelimelerdeki “g” harfinin düşürülmesi. Güneyliler 
“getting” yerine “gettin” diyerek kelimeyi kısaltıyor-
lar. 

Güney’de geçen bir dolu unutulmaz İngilizce film 
var. Güney aksanı için “Forrest Gump,” “Steel Mag-
nolias”, “Fried Green Tomatoes” fimllerini izleyebi-
lirsiniz. Country tarzından şarkılar dinlemek de iyi 
bir tercih olabilir.

Güney
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“New York” metropol aksanı radyo, film ve televizyonda 
çokça duyduğumuz, ABD’nin en tanınmış aksanlarından 
biri. New York aksanında da “r” sesi kullanılmıyor. Daha 
doğru bir ifadeyle “r” seslerini sadece sesli harften önce ge-
liyorsa telaffuz ediyorlar. “Park” sözcüğünü “pak”, “river” 
sözcüğünü “rivva” olarak telaffuz ediyorlar.  Bununla birlik-
te, bazı New Yorkluların ihtiyaç duymadıkları yerlere “r” ek-
lediklerini de unutmayın. Tabii bunlar genellikle konuşma 
dilinde ve eski konuşmacılar arasında yaygındır.

Ayrıca sesli harfleri “aw” sesine dönüştürebiliyorlar. Bunu 
özellikle a ve o gibi seslilerde hissediyorsunuz Örneğin 
“dog” sözcüğü “dawg”, “coffee” sözcüğü de “cawfee” halini 
alabiliyor. 

Yine kelimelerin başında ve sonunda “th” yerine vurmalı 
bir “d” veya “t” sesi koyuyorlar. “That” kelimesini “tat” ya 
da “dat” diye, “thought” kelimesini de  “tawwt” şeklinde te-
laffuz ediyorlar.

Ancak New York aksanı metropol alanının ötesinde konu-
şulmuyor. Merkez dışında genellikle Hudson Vadisi ve İç 
Kuzey lehçeleri devreye giriyor.

New York aksanı için “Gangs of New York”, “Goodfellas” 
“Marty” ve “Manhattan” gibi New York City’de geçen film-
leri izleyebilirsiniz. “Friends” dizisindeki Joey karakteri de 
New York aksanı ile konuşuyor.

Bazen Genel Amerikan aksanı olarak da adlandırılan Or-
ta-Batı aksanı Amerikan eğlence programlarında sıklıkla 
duyduğumuz aksandır. Amerika’nın her yanında anlaşıldığı-
nı ve konuşulduğunu söyleyebiliriz. Ancak birisinden Orta 
Batılıların konuşmasını taklit etmesini isterseniz, muhteme-
len sessizlikle karşılaşacaksınız. Çünkü Orta Batılılar bile ak-
sansız konuştuklarını düşünüyor.

New York 

Orta-Batı

Kendi aksanını geliştiren ilk ABD bölgelerinden biri New England. 
New England aksanı aynı zamanda “Boston aksanı” olarak da bili-
niyor. Bu bölgesel aksanda “r” sesinin baskın olmadığı bir telaffuz 
var. Bu aksanı tanımlayan ünlü bir deyiş şöyledir: “Pahk yuh cahr 
in hahvuhd yahd” (Park your car in Harvard Yard-Arabanı Harvard 
Yard’a park et). Bir başka ifadeyle Amerikan aksanlarının aksine 
New England bölgesinde yaşayanlar hecelerin sonunda “r”yi düşü-
rüyor. 

Amerika’nın en eski bölgelerinden biri olan New England bölge-
sinde de birden fazla aksan var. Örneğin Doğu New England’daki 
insanlar Batı New England’dan daha fazla “r”leri düşürüyorlar. New 
England’ın Downeast Maine bölgesindeki nüfusun bir kısmı da “r”-
leri kullanmıyor ve “-ing” ile biten birçok fiili “-in” ile telaffuz edi-
yor. Ayrıca “yes” yerine “ayuh” da diyebiliyorlar. Çöp kelimesinin 
karşılığı olarak “culch”,  aptal anlamına gelen “chowderhead” söz-
cüklerini de bu bölgede duymanız olası. 

New Hampshire bölgesi ise Downeast Maine aksanının biraz daha 
hafif versiyonuna sahip. Ancak bu bölgenin insanları “r”leri onla-
ra sahip olmayan kelimelere tutturuyorlar. Örneğin “idea” “idear” 
olabiliyor. Rhode Island tarafında ise “Don” ve “Dawn” gibi kelime-
lerin hala farklı şekilde telaffuz edildiğine tanık olabilirsiniz. Çok 
geleneksel bir Rhode Island aksanını İtalyancaya benzetebilirsiniz. 

New England’ın batı kesiminde ise genel Amerikan aksanına çok 
yakın bir dil kullanımı var; yani “r”ler baskın. Batı Massachusetts 
ve Connecticut aksanlarını da New York aksanından ayıran fazla bir 
şey yok. 

New England aksanını merak ediyorsanız size “Family Guy” ve 
“Spotlight” filmleriyle “Good Will Hunting” dizisini önerebiliriz.

New England

Orta-Batı aksanında “r” sesi kullanımı var. Batıya gittikçe ana ses 
boğazdan çıkıyor. Doğuya doğru ilerledikçe ses gittikçe burundan 
çıkar hale geliyor. Güneye doğru ilerlerseniz sesli harfler uzamaya, 
kuzeye doğru ilerledikçe ise sesli harfler kısalmaya başlıyor. 

Orta-Batı aksanına hâkim olmak için CNN gibi ulusal haber prog-
ramlarını ya da Fargo filmini izleyebilirsiniz. 
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Dünyada artık teknolojiyle yükselen “akıllı şehirler” öne çı-
kacak. Kentlinin yaşam kalitesini arttıran akıllı kent uygula-
maları kentlerdeki yoğunluğu da azaltacak. 

Geleceğin dünyasında söz sahibi olacaklar

Akıllı Kentler

Her yıl dünyamıza New York’a eşdeğer yedi şehir ekleniyor ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 
70’i şehirlerde yaşıyor olacak. Örneğin kentler 2020’de çok daha fazla elektrik talebinde bulunacak. Şehir 
ulaşımı toplam zararlı atıkların yüzde 25’ni yayacak. Şehirlerde kalabalıklaşma milli gelirin yüzde 1’i ka-
dar ilave maliyet getirecek. Ancak biz kentleri akıllı hale getirerek bu soruna çözüm üretebiliriz.  

Akıllı yaşam, akıllı vatandaş
Günümüzde rekabette akıllı şehirler kazanıyor. Çünkü akıllı kentte finansal hizmetler, bilgi teknolojileri 
ve iletişim endüstrisi ekonomik büyümenin en belirgin bileşenleri. 
Akıllı kent, sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için teknolojinin kentlere uygulanması olarak tanım-
lanıyor. Su yönetimi, temiz ve yenilenebilir enerji, akıllı trafik kontrolü, e-devlet, şehir içi hareketlilik, 
kablosuz internet erişilebilirliği ve atık yönetimiyle ilgili teknolojik çözümlerin öne çıktığı bir şehir akıllı 
olarak kodlanıyor. Artık akıllı ekonomi, akıllı çevre, akıllı yönetişim, akıllı yaşam, hatta akıllı vatandaş 
kavramları öne çıkıyor. 

Yaşam kalitesini artırıyor
Peki şehirler akıllı ve sürdürülebilir ortamlara göre nasıl tasarlanır?
Eğer tüm şehirlerimizi “akıllı” konuma getirmek istiyorsak eğitimden çevreye, trafikten enerjiye kadar 
teknolojik altyapıyı belli bir plan dahilinde tasarlamak gerek. Akıllı şehir uygulamalarında Avrupa’dan 
sonra Asya da hızlı bir yükselişte. Çin, Japonya ve Güney Kore hem yaşam kalitelerini yükseltmek hem de 
ihracat gelirlerini arttırmak için akıllı şehir teknolojilerine yoğunlaşıyor.

G
Ü

N
D

E
M

18

akd_sayi_04.indd   18akd_sayi_04.indd   18 6.10.2020   18:16:406.10.2020   18:16:40



Sensörlerle takip
Bugün akıllı bisiklet kiralama sistemlerini, 
akıllı sayaçları ya da dijital kütüphane uygu-
lamalarını akıllı kent uygulamaları arasın-
da sayabiliyoruz. Dünyada pek çok yaratıcı 
örnek var. Örneğin İspanya’nın Santander 
kentinde 20 bin adet sensör kullanılıyor. 
Düzenli aralıklarla bina cephelerine kurulan 
sensörlerle kentteki sıcaklık, karbon, ses ve 
ışık gibi farklı alanlarda ölçümler yapıla-
biliyor. Çok yönlü olan bu sensörler ayrıca 
şehir içindeki park alanlarını da belirleyip 
kurulan panellerde nerede uygun park yeri 
var sürücüleri yönlendiriyor. Aynı şekilde 
şehirde sokak lambaları dolunay olduğu za-
man daha az ışık veriyor, çöp konteynırları 
dolduklarında alarm veriyor. 

Londra örneği
İngiltere’nin Leeds kentinde sokak lamba-
larının tamir, bakım ve ampul değişimle-
rinin robot kollu insansız hava araçlarıyla 
yapılması için başlatılan çalışmalar da akıllı 
kent uygulamalarının bir örneği. Londra Be-
lediyesi’ne bağlı bir kuruluş olan Transport 
For London oldukça iyi çalışmalar yapıyor. 
Örneğin Londra Ulaşım Stratejisi ile 2041 
yılına kadar kentteki ulaşımın yüzde 80’inin 
toplu taşıma veya kas gücü (bisiklet, yaya) 
ile yapılması için çaba harcanıyor. Böylece 
trafik yoğunluğunun azaltılması ve hava ka-
litesinin arttırılması hedefleniyor. 
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Her yıl dünyamıza New York’a eşdeğer yedi şehir ekleniyor ve 2050 yılı-
na kadar dünya nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşıyor olacak. Örne-
ğin kentler 2020’de çok daha fazla elektrik talebinde bulunacak. Şehir 
ulaşımı toplam zararlı atıkların yüzde 25’ni yayacak. Şehirlerde kalaba-
lıklaşma milli gelirin yüzde 1’i kadar ilave maliyet getirecek. Ancak biz 
kentleri akıllı hale getirerek bu soruna çözüm üretebiliriz.  

Akıllı yaşam, akıllı vatandaş
Günümüzde rekabette akıllı şehirler kazanıyor. Çünkü akıllı kentte fi-
nansal hizmetler, bilgi teknolojileri ve iletişim endüstrisi ekonomik bü-
yümenin en belirgin bileşenleri. 
Akıllı kent, sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için teknolojinin kent-
lere uygulanması olarak tanımlanıyor. Su yönetimi, temiz ve yenilenebi-
lir enerji, akıllı trafik kontrolü, e-devlet, şehir içi hareketlilik, kablosuz 
internet erişilebilirliği ve atık yönetimiyle ilgili teknolojik çözümlerin 
öne çıktığı bir şehir akıllı olarak kodlanıyor. Artık akıllı ekonomi, akıllı 
çevre, akıllı yönetişim, akıllı yaşam, hatta akıllı vatandaş kavramları öne 
çıkıyor. 

Yaşam kalitesini artırıyor
Peki şehirler akıllı ve sürdürülebilir ortamlara göre nasıl tasarlanır?
Eğer tüm şehirlerimizi “akıllı” konuma getirmek istiyorsak eğitimden 
çevreye, trafikten enerjiye kadar teknolojik altyapıyı belli bir plan dahi-
linde tasarlamak gerek. Akıllı şehir uygulamalarında Avrupa’dan sonra 
Asya da hızlı bir yükselişte. Çin, Japonya ve Güney Kore hem yaşam ka-
litelerini yükseltmek hem de ihracat gelirlerini arttırmak için akıllı şehir 
teknolojilerine yoğunlaşıyor.

Sensörlerle takip
Bugün akıllı bisiklet kiralama sistemlerini, akıllı sayaçları ya da dijital 
kütüphane uygulamalarını akıllı kent uygulamaları arasında sayabili-
yoruz. Dünyada pek çok yaratıcı örnek var. Örneğin İspanya’nın San-
tander kentinde 20 bin adet sensör kullanılıyor. Düzenli aralıklarla bina 
cephelerine kurulan sensörlerle kentteki sıcaklık, karbon, ses ve ışık gibi 
farklı alanlarda ölçümler yapılabiliyor. Çok yönlü olan bu sensörler ayrı-
ca şehir içindeki park alanlarını da belirleyip kurulan panellerde nerede 
uygun park yeri var sürücüleri yönlendiriyor. Aynı şekilde şehirde sokak 
lambaları dolunay olduğu zaman daha az ışık veriyor, çöp konteynırları 
dolduklarında alarm veriyor. 

Londra örneği
İngiltere’nin Leeds kentinde sokak lambalarının tamir, bakım ve am-
pul değişimlerinin robot kollu insansız hava araçlarıyla yapılması için 
başlatılan çalışmalar da akıllı kent uygulamalarının bir örneği. Londra 
Belediyesi’ne bağlı bir kuruluş olan Transport For London oldukça iyi 
çalışmalar yapıyor. Örneğin Londra Ulaşım Stratejisi ile 2041 yılına ka-
dar kentteki ulaşımın yüzde 80’inin toplu taşıma veya kas gücü (bisiklet, 
yaya) ile yapılması için çaba harcanıyor. Böylece trafik yoğunluğunun 
azaltılması ve hava kalitesinin arttırılması hedefleniyor. 

Vergi indirimi yapılıyor
Aynı şekilde İspanya’nın Barcelona kentindeki park ve bahçelerdeki su-
lama sistemleri de akıllı hale getirildi. Sensörler aracılığıyla topraktaki 
nem oranı ölçülüyor ve bitkilere tam zamanında uygun miktarda su ve-
riliyor. 
Singapur’da yaşlılara ve engelliler karşıdan karşıya geçerken trafik ışık-
ları daha uzun süre yanıyor. İsveç’in başkenti Stockholm’de kimse olma-
dığında aydınlatma sistemlerini otomatik olarak kapatan enerji kontrol 
sistemlerini evlerine ve işyerlerine yerleştirenlere vergi indirimi sağla-
nıyor.
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Süper hızlı ağlar
Güney Kore’de Seul’un 56 kilometre batısında inşa edi-
len Songdo kentinde otomobiller, evler, her şey süper 
hızlı ağlarla internete bağlanıyor. Şehrin her yeri sen-
sörlerle donatıldı. Bu şekilde şehrin binaları, güç ihtiya-
cı, sokak ve trafik durumu, iç ve dış sıcaklıkları hakkın-
da veri toplanması ve analiz edilmesi amaçlanıyor. Bu 
sayede maliyetleri azaltmak için boş caddelerde ışıklar 
karartılacak ve yoğun caddeler daha fazla aydınlatıla-
cak.  

Faturalar azalıyor
Amerika’daki Iowa eyaleti ise internete bağlı sayaçlar 
sayesinde ev ve ofislerdeki enerji tüketimini saptayarak 
şehre enerji dağılımını daha akıllı şekilde yapıyor. Bu 
sayede hem faturalar azalıyor, hem enerji kaynakları 
daha verimli kullanılıyor. Rio de Janeiro’daki beledi-
yenin kurduğu Operasyon Merkezi şehrin sinir siste-
mi vazifesi görerek tüm şehirdeki trafik, enerji, suç ve 
önemli olayları takip ediyor.   

Kreatif ve inovatif bireyler
Akıllı şehir projeleri aynı zamanda bürokrasinin azal-
tıldığı ve halkın aktif katılımının sağlandığı şeffaflık te-
melli bir vizyona sahip. Bir kente akıllı diyebilmek için 
toplumun tüm bireylerini kapsayıcı, kreatif ve inovatif 
bir yapıyı oturtmak gerekiyor. Akıllı kent akıllı bireylere 
de ihtiyaç duyuyor. Akıllı bireylerden kasıt ise şu:  Krea-
tif, farklılıklara açık, girişimci, katılımcı, sorumlulukla-
rının bilincinde olan insanlar… 
21’inci Yüzyıl’da şehirlerin kalkınması ve daha rekabetçi 
hale gelmesi insanların yetenekleriyle, ne kadar kreatif 
olduklarıyla, bilgiyi daha etkin nasıl kullandıklarıyla ve 
inovasyonun toplumda, ekonominin genelinde özüm-
senmesi ile ilintili olacak. Bu nedenle günümüzde dört 
anahtar kelime karşımıza çıkıyor: Bilgi, yaratıcılık, ye-
tenek ve inovasyon!

Hasta olma ihtimalini bildiriyor
Peki teknolojik altyapı kentlinin hayatını, iş çevrelerini, 
yönetimsel süreçleri hangi alanlarda kolaylaştırır? Ör-
neğin yatağınızda ve tuvaletiniz içerisindeki sensörler 
önümüzdeki günlerde hasta olma ihtimalinizin normal 
olasılıkların üzerine çıktığını haber verebilir. Sparked 
isimli bir girişim, inekler üzerindeki sensörlerle inek-
ler hasta veya hamile olduğunda çiftçiye haber veren bir 
mekanizma kullanıyor.  

Türkiye’de kapsamlı politikalar 
gerekiyor
Türkiye’de akıllı kent uygulamaları konusunda da 
önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle ulaşımda akıllı 
bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldı-
ğı biliniyor. Çevre teknolojileri ve atık yönetimi konu-
sunda, kentlinin doğrudan ve çevrim içi olarak belediye 
hizmetlerine katılımı için çabalar artmış durumda. An-
cak dünya örneklerini yakalayabilmek için daha kap-
samlı politikalara ve bütüncül bir vizyona ihtiyaç var. 
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Öncelikle British Town online eğitim 
programından söz eder misiniz? 
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, British Town online eğitimi 
pandemi döneminin dayattığı koşullar sebebiyle gündemine almış 
bir kurum değildir. Online eğitim programlarına geçmişten bu yana 
ciddi yatırımlar yapmış ender eğitim kurumları arasında olduğumu-
zu söyleyebilirim. Bu sebeple 13 Mart 2019 tarihinde pandemi ön-
lemleri açıklanır açıklanmaz kurumumuz uzaktan eğitim modelini 
süratle ve sorunsuz şekilde uygulamaya başladı. Çok kısa bir süre 
içinde tüm kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz yeni normal diye ad-
landırılan koşullara ayak uydurmayı başardı. 
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Online eğitimde hangi programlar kul-
lanılıyor?
Kullandığımız online eğitim programları tüm dünyada uzun yıl-
lardır kullanılan uluslararası firmalara ait programlar. 3PLearning, 
Alpha Publishing, EduHub ve Seed Learning’e ait farklı çözümleri 
farklı yaş grupları ve ihtiyaçlar için kursiyer ve öğretmenlerimiz 
hizmetine sunmuş durumdayız. Bu çözümler hem senkron hem de 
asenkron eğitim modellerini destekliyor. 

British Town’da sunulan online eğiti-
mi benzerlerinden ayıran özellikler var 
mı?
British Town olarak kullandığımız programların en önemli farkı, 
programlarımızın geleneksel eğitim modellerinin ötesine geçmesi-
dir. Oyunlaştırılmış eğitim modeli, asenkron eğitim modeli, öğrenci 
odaklı otonom öğrenme modeli bu yenilikçi öğrenim modellerine 
verebileceğimiz örnekler. Bu anlamda en son teknolojiyi en güncel 
eğitim modelleriyle birleştirmeyi başarmış bir eğitim kurumu olma-
nın gururunu yaşıyoruz. 

Pandemi döneminde online eğitime ilgi 
artmış olmalı…
Elbette. Pandemi döneminde online eğitimin hız kazandığı bir ger-
çek. Birçok eğitim kurumu süratle çeşitli online çözümleri öğrenci 
ve öğretmenlerine sunmayı başardı. Fakat tıpkı yüz yüze eğitimde 
olduğu gibi online eğitimde de önemli olan eğitimin kalitesidir. Bir 
başka deyişle online eğitime geçiş yapan her kurum kaliteli eğitim 
veriyor anlamına gelmiyor ne yazık ki. 

Online eğitim programının verimi hak-
kında nasıl bir yorumda bulunursunuz?
Online eğitimin yüz yüze eğitimle aynı verimle ilerlediğini söyle-
mek çok doğru olmaz. En nihayetinde tüm kurumlarımız ve prog-
ramımız yüz yüze eğitimi ön planda tutacak şekilde tasarlandı. Aynı 
zamanda dil eğitimi söz konusu olduğunda yüz yüze eğitim bir kat 
daha fazla önem arz eiyor. Fakat British Town olarak her geçen gün 
online eğitimin verimliliğini arttırdığımızı çok net söyleyebilirim. 
Ayrıca öğretmen ve öğrencilerimizin online eğitimden aldığı verimi 
arttırmak adına ciddi yatırımlara imza attık ve imza atmaya devam 
ediyoruz. Bu sebeple yeni eğitim döneminde online eğitim kalitemi-
zin ve verimliliğimizin geçtiğimiz döneme oranla çok daha yüksek 
olacağından hiç kuşkum yok. 
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“Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kuzey, Orta ve
Güney Amerika, Balkanlar ve Orta Asya’da satış 
organizasyonlarımızı başlatmış bulunuyoruz.”

Bir de yeni yatırımınız Edunova Global var.  
Edunova Global uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir eğitim yayıncısı ve da-
ğıtım firmasıdır. Firmamızın hedefi K-12 ve yükseköğrenim eğitim kurumlarına 
kaliteli ve yenilikçi eğitim çözümlerini ulaştırmak ve bu çözümlerin uygulanma-
sında kurumlara destek olmak. Firmamız hem dijital hem de basılı yayınları ka-
taloğunda bir araya getirmeyi başardı. Ayrıca ELT, robotik, STEM, fen bilimleri, 
matematik gibi farklı alanlara hitap eden geniş yelpazeli bir katalog oluşturmayı 
da başarmış bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede devlet okulların-
dan IB okullarına, uluslararası üniversitelerden yüksekokullara uzanan geniş bir 
spektruma erişme imkanı bulduk.

Tüm bunların yanı sıra uluslararası yayınevleriyle yaptığımız kapsamlı anlaşma-
lar sayesinde faaliyet alanımızı küresel ölçeğe taşımayı başardık. Ağustos 2020 
itibariyle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Balkanlar ve 
Orta Asya’da satış organizasyonlarımızı başlatmış bulunuyoruz. Edunova Global 
olarak hedeflerimiz arasında küresel ölçekte faaliyet gösteren bir firma olmak ilk 
sırada bulunuyor. Bu sebeple yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada yenilikçi ve 
öncü yayıncılığın bir parçası olmak istiyoruz. 

“Yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada yenilikçi ve öncü 
yayıncılığın bir parçası olmak istiyoruz.” 
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İngiltere Thames Nehri kıyısındaki Bray Köyü, çok ünlü Michelin yıldızlı 
restoranlarıyla dünyanın dört bir yanından lezzet tutkunlarını kendine çe-
kiyor.  Berkshire’da tarihi 16. Yüzyıl’a uzanan büyüleyici Bray Köyü’nde yer 
alan Waterside Inn ve Fat Duck, dünyaca ünlü gurmelerin en önemli adres-
leri arasında olmayı sürdürüyor.
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The Waterside Inn

The Fat Duck 

Fransız mutfağının önemli adreslerinden biri olan ve Roux Ailesi tarafından iş-
letilen The Waterside Inn, gastronomi dünyası için adeta bir kılavuz. 1972 yılın-
da Michel Roux tarafından açılan restoran üç Michelin yıldızına sahip. Burası 
yirmi beş yıl boyunca üç Michelin yıldızını koruyabilen tek restoran olduğu için 
gastronomi camiasında haklı bir üne sahip. 

Roux adı zaten mutfak çevrelerinde bir efsane. Son kırk yılda Michel ve Al-
bert kardeşler, İngiliz beslenme alışkanlıkları üzerinde kalıcı bir etki yarattılar. 
1967’de Londra’nın Lower Sloane Caddesi’nde Le Gavroche restoranını açan 
Roux Ailesi, 1972’de Bray Köyü’ne gelerek The Waterside Inn markasını yarattı. 
Ünlü restoranın başında artık Alain Roux var. 

Ünlü şef Heston Blumenthal tarafından yönetilen ve 2005 yılında ünlü İngiliz 
gastronomi dergisi Restaurant Dergisi tarafından dünyanın en iyi restoranı se-
çilen The Fat Duck, ilk Michelin yıldızını 1999’da, ikincisini 2002’de ve üçüncü-
sünü 2004’te kazanarak Birleşik Krallık’ta üç Michelin yıldızını en hızlı kazanan 
restoran oldu. The Fat Duck, Blumenthal ve ekibinin yeni yemek konseptleri 
geliştirdiği bir laboratuvara da sahip. Çünkü burada nitro ile çırpılmış yumurta, 
pastırmalı dondurma ve ses ögesi içeren Sound of the Sea gibi ilginç yemekler 
bulunuyor.
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· İngilizce’deki en yaygın harf “e”dir.

· İngilizce’de en yaygın ünlü harf “e” ve onu takiben “a”dır.

· İngilizce’de en yaygın ünsüz “r” ve onu takiben “t”dir.

· İngilizce her hecede bir sesli harf olmalıdır.

· Şu anki kullanımda sadece iki İngilizce kelime “-gry” ile biter. Onlar “angry”” ve “hungry”dir.

· “Bookkeeper” kelimesi, birbirini takip eden üç çift harfli tiresiz tek İngilizce kelimedir.

· “Sweet-toothed” gibi diğer sözler, kolayca okunabilmesi için bir tire işareti kullanılmasını gerektirir.

· “Triskaidekaphobia” kelimesi “13 sayısından aşırı korkma” ya da “13 fobisi” anlamına gelir.

· “S” harfi ile başlayan İngilizce kelime sayısı diğer harflerle başlayan kelimelerden daha fazladır.

· Bir edatı her zaman bir isim (isim, özel isim, zamir, isim grubu, ulaç) takip eder.

· “Uncopyrightable” kelimesi, birden fazla aynı harfi içermeyen en uzun İngilizce kelimedir.
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· Alfabenin 26 harfinin tümünü içeren bir cümleye “pangram” denir.

· Aşağıdaki cümle alfabenin 26 harfinin tümünü içerir:
“The quick brown fox jumps
over the lazy dog / Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üstünden atlar.”
Bu cümle genellikle daktiloları veya klavyeleri test etmek için kullanılır.

· “Dreamt” İngiliz dilinde “mt” harfleri ile biten tek kelimedir.

· Mevcut kelimelerin parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kelimeye 
“blend / harman” denir. Birçok yeni kelime İngilizce’ye bu şekilde girer. Örneğin 
“brunch” (breakfast + lunch); “motel” (motorcar + hotel); and “guesstimate” (guess + 
estimate). Karışımların, iki tam kelime bir araya geldiğinde oluşan bileşikler veya bile-
şik isimleriyle aynı olmadığını unutmayın. Örneğin: Website, blackboard, darkroom.

· “Alphabet” kelimesi, Yunan alfabesinin ilk iki harfinden gelir: Alpha, bēta.

· “İ” harfinin ve “j” harfinin üstündeki noktaya
“superscript dot / üst simge noktası” denir.

· Normal kullanımda, # sembolünün birkaç adı vardır. Örneğin:
Hash, pound sign, number sign.

· İngilizce’de @ simgesine genellikle “the at sign” veya “the at symbol” denir. Listenin 
sonuna “ve” kelimesinin önüne virgül koyarsak, buna “Oxford comma” veya “serial 
comma” denir. Örneğin: “I drink coffee, tea, and wine.”

· Bazı kelimeler sadece çoğul biçimde kullanılır. Örneğin: Glasses (spectacles), binocu-
lars, scissors, shears, tongs, gallows, trousers, jeans, pants, pyjamas. Ancak değiştirerek 
kullandığımızda giysi kelimelerinin genellikle tekil olduğunu unutmayın: Trouser 
pocket.
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East Anglia Üniversitesi Ekonomi Okulu’ndan Dr. David Hugh-Jones’un 
yaptığı dürüstlükle ilgili araştırma, hangi ülke insanlarının daha dürüst 
olduğunu ve bunun ülkenin ekonomik düzeyiyle ilişkisini saptamış. Buna 
göre bir ülkenin refah seviyesi ile vatandaşlarının dürüstlüğü arasındaki 
doğrudan bir ilişki var. aDaha dürüst insanların yaşadığı ülkeler genellik-
le ekonomik refah seviyesi yüksek ülkeler olarak öne çıkıyor. Fakir ülkeler 
zenginlere göre daha az dürüst vatandaşlara sahip.  Dr. David Hugh-Jones, 
bu ilişkiyi şöyle yorumluyor: “Belki zengin insanlar dürüst olmayı karşıla-
yabilecek imkanda; belki dürüst insanların bulunduğu ülkeler daha zen-
ginleşiyor!”

Dürüstlük
toplumdan

topluma
değişir mi?

1950 öncesi net bir bağlantı var
Ancak bu bağlantı en çok 1950 öncesinde tespit ediliyor. 1950’de bugüne 
gelen süreçte dürüstlüğün ekonomik büyüme ile birebir ilgisi yok. Dr Hu-
gh-Jones, bu durumu şöyle anlatıyor: “Demek ki 1950 sonrasında dürüst-
lük ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki zayıfladı. Bunu, kurumsallaşma-
nın ve teknolojinin gelişmediği yerlerde dürüstlüğün resmi sözleşmelerin 
sağladığı yaptırım gücünün yerine geçiyor oluşuyla açıklayabiliriz. Dürüst-
lüğe değer veren kültürleri olan ülkeler ekonomik kazanç elde edebiliyorlar. 
Daha sonra bu ekonomik büyümenin kendisi kurumsallaşmayı ve tekno-
lojiyi geliştirdiğinde, sözleşmeleri takip etmek ve uygulamak kolaylaşıyor, 
böylece daha fazla büyüme için dürüstlük kültürü artık gerekli olmuyor.”

En dürüst Birleşik Krallık
Jones, araştırma sonucunda aynı zamanda her ülkede sahtekarlığa dair ka-
nıtlar bulmuş. Seviyeler ise ülkelere göre değişim gösteriyor. Örneğin bo-
zuk para atma deneyinde sahtekarlık Birleşik Krallık’ta yüzde 3.4, Çin’de 
ise yüzde 70 seviyesinde. Yani en dürüst ülke Birleşik Krallık, en dürüst 
olmayan da Çin.  

“Zengin ülkeler hile yapmaya daha az eği-
limli”
Jones’a göre dürüstlükte kültürel farklar da önemli olabiliyor. Temelde daha 
zengin ülkeler hile yapmaya daha az eğilimli; paraya daha az ihtiyaçları var! 
Jones, “Dürüstlük üzerine yüksek bir değer katan kültürler ekonomik kaza-
nımlar elde edebiliyorlar” diyor. Bu durumda eğitim sisteminden başlaya-
rak dürüstlüğün aşılandığı ülkelerde daha yüksek bir ekonomik kalkınma 
gerçekleşebilir. Bu, aynı zamanda barışçıl bir toplum için de önemli.  
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Dünya müzeleri arasında en kıdemli yere sahip Metropolitan Müzesi, New York Central Park yakınında 
1880’lerde açıldı. Kurulduğu günden bu yana da büyümesini sürdüren müze, 52 resim galerisi, arkeo-
lojik bölümler, dünya uygarlıkları bölümleri ve dekoratif sanatları sunan galerileriyle izleyiciye eşsiz 
zenginlikler sunuyor. 

Amerikan sanatının örneklerinin yanı sıra iki bin Avrupa resim ve heykel sanatı örneğini barındıran Met-
ropolitan Müzesi’nde antik uygarlıklara ait sayısız obje de yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en 
büyük sanat müzesi olarak bilinen New York City’deki Metropolitan Müzesi (Metropolitan Museum of Art) 
dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Kısaca “the Met” adıyla da bilinen bu müze Afrika, Asya, Okyanus, Bizans, Hint ve İslam sanatından olu-
şan geniş bir koleksiyonu barındırıyor. Burada müzik aletleri, kostümler ve aksesuar koleksiyonlarının 

yanı sıra dünyanın dört bir yanından antik silah ve zırh örnekleri de sergileniyor. 

Manhattan Central Park’ın doğu ucunda olan müzenin ana binası dünyanın en büyük sanat galerilerin-
den biri… Çok daha küçük olan ikinci mekân ise Upper Manhattan bölgesinde Fort Tryon Parkı’ndaki 

The Cloisters. Burası da Ortaçağ Avrupası’ndan sanat, mimari ve eserlerin geniş bir koleksiyonunu 
içeriyor. 

Metropolitan Müzesi’ni gezmek için bir gün bile yetmeyebilir. Çünkü müzede çok sayıda döneme ve 
uygarlığa ait eser bulunuyor. Ortaçağ Afrikası’na ait sayısız obje ve figür, gizemli yüz ve vücut maskeleri, 
takılar, Afrika yerlilerinin giydiği giysiler, çaldıkları enstrümanlar ve günlük yaşama dair daha pek çok 
eseri görebilirsiniz. Melanezya, Mikronezya, Polinezya ve bazı Avustralya adalarındaki Aborjinlere ait 

günlük yaşam ve sanat örneklerini de unutmamak gerek

Dünyanın en büyük sanat galerilerinden biri

Müzede her kültürden eser sergileniyor
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Müzede özellikle Peru, Karayip yerlileri Aztek-Ma-
ya’lara dair çok eski çağlardan kalma eserleri, Çin, 
Kore, Japon ve Tibet kültürlerine ait koleksiyonu, 

Minos, Girit, Helen, Yunan, Babil, Sümer, Akad, İskit, 
Sasani ve Pers gibi antik kültürlere ait heykel, rölyef, 
mühür, mücevher ve çok değerli madenlerden yapıl-

mış eşyaları gördüğünüzde büyüleneceksiniz.  

Dünyanın en büyük Mısır uygarlığı koleksiyonuna 
sahip Metropolitan Müzesi, Antik Mısır’a ait sfenks-
ler, tabletler, masklar, mücevherler ve mumyalardan 

oluşan eşsiz bir koleksiyon da sunuyor. Müzede İslam 
kültürüne ait 12 bine yakın eserin sergilendiği bir bö-
lümün yanı sıra kılıç, miğfer gibi eserlerin bulunduğu 
ordu koleksiyonu ve 19. yüzyıl Amerikan ressamları-

nın ve heykeltıraşlarının eserleri de var. 

Aztek-Maya’lar 

En büyük
Mısır uygarlığı koleksiyonu
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Altı bin yılı kapsayan koleksiyonuyla insanlık tarihinin önemli 
başarılarını paylaşan Metropolitan Müzesi’nde 17. yüzyılın ünlü 
ressamı Johannes Vermeer’in günümüze ulaşan 36 tablosundan 

beşini, 14. yüzyıldan kalma yedi buçuk metre uzunluğundaki 
Çin muralından Buddha portrelerini, Monet, Degas, Cézanne 
ve Picasso eserleri ile 17 adet Van Gogh tablosunun yer aldığı 
koleksiyonu, günümüze gelmeyi başarmış tek Mısır tapınağı 

Dendur görülebilir. 

Metropolital Müzesi sadece sergilediği eserlerle değil, gidip 
göremeyenler için sunduğu kaynaklarla da eşsiz bir yer. Geçen 50 

yıl boyunca yayımlanan Met Müzesi yayınlarına ait sanat tarihi 
eserlerini erişime açan müze, 452 sanat kitabı ve 420 bine yakın 
fotoğrafın yanı sıra Leonardo da Vinci ve Vincent van Gogh’un 

çizimlerinden Çin’deki Budist ve Daoist heykelleri üzerine yazıl-
mış eserlere kadar geniş kapsamlı bir arşiv sunuyor. 

Çin muralı ve
Buddha portreleri

Herkese açık arşiv erişimi
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Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye 
devam ediyor. British Town Dil Okulları ise pande-
miyle ilgili tüm önlemlerini aldı. Salgın başlar baş-
lamaz, profesyonel ekiplerden destek alarak tüm şu-
belerini düzenli olarak dezenfekte etmeye başlayan 
British Town, aralıksız olarak hijyen çalışmalarına 
devam ediyor. 

Bu kapsamda öğrenci ve personel tuvaletleri baş-
ta olmak üzere tüm ortak alanlara el dezenfektan 
cihazları yerleştirildi. Girişte ateş ölçümü yapılıp 
herkesin maskesini takması sağlanıyor. Ön büro 
ve sınıflardaki oturma düzenlerinde de değişikliğe 
gidilerek sosyal mesafe kurallarına yüzde yüz uyul-
ması sağlanıyor.

Kontenjan yarı yarıya
indirildi
British Town, yeni normalleşme döneminde de 
pandemi önlemleri almaya devam ediyor. 1 Hazi-
ran itibariyle yeni dönem kayıtlarını almaya baş-
layan British Town, öğrenci kontenjanını yarı ya-
rıya indirerek bir ilke imza attı. Dersleri kademeli 
olarak başlatıp araya çıkma koşullarını yeniden 
düzenleyen British Town, bu sayede öğrencilerin 
sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim almaya 
devam etmesini garanti altına alıyor. Böylece 10 sı-
nıflı bir kurumda ders arasında öğrenciler en fazla 
3 sınıf ile temas ediyor. 
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20. yüzyılda dünya edebiyatında çığır açan öykü ve roman yazarı Ernest Hemingway “Çanlar Kimin için Çalıyor” ile 
Pulitzer Ödülü’nü, “İhtiyar Adam ve Deniz” ile de Nobel Edebiyat Ödülü’nükazanmıştı.

Yazarın çoğu eseri, bugün Amerikan edebiyatının başyapıtları arasında sayılıyor. 

Basit yazma tekniği ve sade üslubuyla 20. yüzyıl kurgu romancılığını etkilemiş olan Nobel ve Pulitzer Ödülü sahibi 
Ernest Hemingway’in kendi hayatı da bir roman gibi. Edebiyatçı olduğu kadar iyi bir gazeteci de olan yazar, savaşın 
etkilerini olanca gerçekliğiyle ele alarak adeta edebiyat dünyasına damga vurdu. Hemingway, yazar olmak için doğ-
muştu. Nitekim “Sabah uyanıyorum ve aklım cümleler üretmeye başlıyor. Onlardan hızlıca kurtulmam gerekiyor. 

Bu yüzden ya onlarla konuşuyorum ya da onları yazıyorum” diyordu. 

1899’da Ilinois’da doğan Ernest Hemingway, beş ço-
cuklu bir ailenin iki erkek çocuğundan biriydi. Lise-
den mezun olur olmaz Kansas’ın önde gelen gazetele-
rinden Kansas City Star’da muhabir olarak çalışmaya 
başlayan ünlü yazar, bir görme bozukluğundan dolayı 
askere alınmadığı için I. Dünya Savaşı sırasında ABD 
Kızılhaç örgütünde cankurtaran sürücülüğü yaptı. 
Ancak cephedeyken, yakınlarında patlayan bir top ile 
ağır yaralandı.   

Uzun bir tedavi sürecinin ardından 1921’de Hadley 
Richardson ile tanışıp evlenen yazar, gazeteciliğe de-
vam etmeye karar verdi ve Toronto Daily Star’da yaz-
maya başladı. 1922’de ise Kurtuluş Savaşı’nı gözlemle-
mek üzere savaş muhabiri olarak İstanbul’a geldi. Bu 
dönemde savaşla ilgili önemli haberler yaptı. 

1924’te Paris’te muhabir olarak gazeteciliğe devam 
eden Hemingway, o yılları anlatırken “Gazetecilik yıl-
larında öğrendiğim kurallar en güzelleri idi ve de tüm 
yazarlık hayatım boyunca onları unutamadım” diye-
cekti. 1925’te ise ilk öykü derlemesi olan “Zamanımız” 
kitabını yayımladı. Ancak asıl çıkışını 1926’da “Güneş 
de Doğar” adlı ilk romanıyla yakalayacaktı. Savaşın 
insan üzerindeki derin etkilerini ele alan yazar, ana 
karakterlerini savaşın etkilerini en uç noktalarda ya-
şayan kişilerden seçmişti. Bu ilk roman büyük etki 
yarattı ve sinemaya uyarlandı.  

Savaşta yaralandı

İstanbul’a geldi
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Dönemin edebiyat merkezi Paris’te birçok yazarla ta-
nışma fırsatı yakalayan Hemingway’in 1925’te F. Scott 
Fitzgerald ile de yolları kesişti. Fitzgerald bu sırada 
“Muhteşem Gatsby” romanını yeni çıkarmıştı. İniş-
li çıkışlı arkadaşlıkları Fitzgerald’ın ölümüne kadar 
devam etti. Hemingway tecrübeleri ve gözlemleriyle 
yazdığı “Paris Bir Şenliktir” adlı kitabında Fitzgerald’ı 
kaçık, iktidarsız bir korkak olarak resmedecekti.

İlk romanlarında I. Dünya Savaşı’nın yaralarının sarıl-
maya çalışıldığı bir dünyada “yitik kuşak”tan insanları 
anlatan yazar, 1927 yılında yayımladığı “Kadınsız Er-
kekler” ile kısa öykünün üstadı olarak anılmaya baş-
ladı. 

İtalya’da I. Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarından 
esinlenerek yazdığı “Silahlara Veda” (1929) adlı kitabı 
ise savaşla aşkın iç içe işlendiği güçlü bir romandı. Sa-
vaş, ölüm, yıkım gibi temaları en keskin hatlarıyla iş-
leyen yazar, savaşın ortasında kalakalmış iki genci ele 
almıştı. Yazar bu kitabında Milano’daki bir hastanede 
tedavi görürken tanıştığı hemşire Agnes von Kuraws-
ky ile aşkını konu alıyordu.

1927 yılında ilk eşinden ayrılıp Vogue dergisinin tem-
silciliğini yapan Pauline Pfieffer ile evlenen Hemin-
gway, 1928’de Paris’ten ayrılıp Florida’ya yerleşti. O yıl 
Hemingway’in babası intihar etti. Hemingway belki 
kendi sonunu da hazırlayan depresyonla ilk olarak o 
zaman tanıştı. 

1930’lar boyunca kışlarını Florida Key West’te geçiren 
yazar, boğa güreşlerine hayran olduğu için boğa gü-
reşi üzerine “Öğleden Sonra Ölüm” adlı kitabı yazdı. 
Kısa öykülerini topladığı “Kazanana Ödül Yok” adlı 
kitabı ise 1933’te yayımlandı. Aynı yıl eşiyle birlikte 
Afrika’ya bir safari macerasına çıktı ve buradan esin-
lenerek 1935 yılında “Afrika’nın Yeşil Tepeleri” adlı 
kitabını yayımladı. 

Tüm diğer romanlarında savaş, denizcilik, boğa güreş-
leri gibi konuları işleyen Hemingway bu romanında 
da avcılık, seyahat ve macera konularını ele almıştı. 
Safariler sırasında uçak kazası da atlatan yazarın ka-
raciğer, dalak ve böbreğinde yırtıklar, omurgasında 
kırıklar oluşmuştu.

“Paris Bir Şenliktir” “Silahlara Veda” 

Afrika safarileri
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İspanya İç Savaşı’na savaş muhabiri olarak giden Hemingway, General 
Franco’ya karşı mücadeleye de katıldı. Madrid’in kuşatılmasıyla ilgili ola-
rak “Beşinci Kol” (1938) adıyla bir oyun yazan Hemingway’in İspanya İç 
Savaşı’ndan esinlenerek yazdığı “Çanlar Kimin için Çalıyor” (1940) adlı 
kitabı ise satış rekorları kırdı. Gerçek olaylara dayanan bu roman, idealle-
ri uğruna fikir birliği etmiş insanların tutkulu serüvenlerini anlatıyordu. 
Yazar bu kitabında savaşın tüm korkunçluğuna rağmen umut ve mücade-
le gibi temaları ustalıkla işlemişti.

Pauline Pfeiffer’den ayrılarak savaş muhabiri Martha Gellhorn ile evlenen 
yazar üçüncü eşiyle de ömrünün sonuna kadar beraber kalamadı. 1944’te 
Londra’dayken Time muhabiri olan Mary Welsh ile tanışan ve kısa süre 
sonra evlenen yazar Küba’ya yerleşti. Hemingway burada bozulan sağlığı 
yüzünden epey sıkıntı çekmiş, bu nedenle kendine doğayla iç içe bir hayat 
kurmuştu. Küba’da bulunduğu yıllarda balığa çıkarak ve avlanarak zaman 
geçiriyordu.

Hemingway, 1953’te Pulitzer ve 1954’de Nobel Edebiyat Ödülü kazandı-
ran “İhtiyar Adam ve Deniz” (1952) adlı uzun öyküsünü de burada yaz-
mıştı. Bu kitabında okyanusta dev bir balık avlamayı başardıktan sonra, 
tüm çabasına karşın bunu köpekbalıklarına kaptıran yaşlı balıkçı Santi-
ago’nun direnişini anlatan yazar, dünya edebiyatına bir başyapıt hediye 
etti. Her şeyi olduğu gibi abartısız ve içten anlatan yazar o kadar gerçek-
çiydi ki, kitabı okuyanlar kendilerini o sandalın içindeymiş gibi hissedi-
yorlardı.

Aslında Hemingway, Küba’ya ilk kez 1928’de gitmiş, o dönem eşine gön-
derdiği mektupta “Son zamanlarda kendime hayatımın geri kalan gün-
lerinde ne yapacağımı soruyordum. Şimdi yanıtını biliyorum: Küba’yı 
anlamaya çalışacağım” diye yazmıştı. 

1933’te uzun süreli kalmak için Küba’ya gelmiş ve eski kentin tam mer-
kezindeki Ambos Mundos otelinin 511 numaralı odasına yerleşmişti. 
Nitekim bu otelin 511 numaralı odası artık bir müze. Otelin bulunduğu 
Obispo Sokağı ise turistlerle dolu.

İspanya İç Savaşı’nda

Küba yılları

“İhtiyar Adam ve Deniz”

511 numaralı oda

Hemingway’in intiharı uzun yıllar tartışıldı. Onun şu sözü ise hiç unu-
tulmadı: “Her insanın hayatı aynı şekilde sona erer. Bir insanı diğerinden 
ayırt eden, nasıl yaşadığı ve nasıl öldüğünün ayrıntılarıdır.” 

Yıllar sonra Hemingway’in oyuncu torunu Mariel Hemingway, ailesinde 
intiharın genetik olduğunu söylemişti. Woody Allen’in Manhattan filmiy-
le Oscar’a da aday gösterilmiş bir oyuncu olan Mariel Hemingway, bü-
yükbabası Ernest’in alkolizm ve depresyonunun aileyi kuşaklar boyunca 
etkisi altına aldığını anlatmıştı. Ernest’in babası ve iki kardeşi de kendisi 
gibi intihar etmişti. Ünlü yazarın ölüm yıldönümünde torunu Mariel’in 
ablası Margaux da aşırı dozda uyku hapı alarak hayatını kaybetmişti. 

Hemingway ile ilgili pek çok hikâye var. Bunlardan birisiyle yazımızı 
noktalayalım. Singapurlu gazeteci Cherly Lu-Lien Tan, Hemingway’in 
Küba’daki evinden çıkan belgeleri inceleyerek yazarın not aldığı bir ham-
burger tarifine ulaştı. Aktarıldığına göre, Hemingway’in hamburger tari-
finde 230 mililitre beyaz veya kırmızı şarap, iki yemek kaşığı kapari ve az 
bir miktar soya sosu bulunuyor.

Genetik mi?

Hemingway hamburgeri
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1940’ta otelden ayrılıp Küba’da bir çiftlik evi satın alan 
yazarın dünyasını asıl değiştiren yer ise küçük balıkçı 
köyü Cojimar idi. Yazar, şöyle diyordu: “Küba kuru 
esen rüzgâr, güneşli bir gökyüzü, balıkçılarla dostluk, 
yemyeşil ağaçlar, yeniden keşfedilen çocukluk, Golf 
Stream’ın sıcak ve bereketli suları, yani yeryüzünde 
son kalan vahşi topraklardan biri. İnsanların lüks ge-
milerle, efsanelerle, yorgun kahraman ve yalanlarıyla 
gelmeden önceki son cennet...” 

“İhtiyar Balıkçı ve Deniz” romanı 1954’te Nobel Ede-
biyat ödülü alınca Hemingway, bu başarıyı bazı sanat-
çı dostları ve Cojimar balıkçılarıyla La Terrazza isimli 
restoranda kutlamıştı. Fidel Castro’nun “Onun kadar 
güzel bir roman okumadım” dediği “İhtiyar Balıkçı ve 
Deniz” mücadeleye, o mücadelenin bir kazananı ve 
kaybedeni olacağına dair en güzel anlatılardan biriydi. 

Fidel Castro: “Onun kadar
güzel bir roman
okumadım”
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Hemingway Küba’yı terkedip Florida’ya dönmüştü. 22 Temmuz 1961’de 
ise intihar etmişti. Yazarın son günlerine tanık olanlar intiharı şöyle 
açıklamıştı: “Çok hastaydı. Cilt kanseri hızla ilerliyordu. Birinci Dünya 
Savaşı’nda İtalya Cephesi’nde yaralı taşırken bacağından aldığı kurşun 
yarası onu hareketsiz kılıyordu. Hayatı macera peşinde geçen, yemeği, 
içmeyi ve güzel kadınları seven biri için hareketsizlik korkunç bir hale 
gelmişti. O büyük bir avcıydı. Ama bu kez kendisi av olmuştu.”

Yazarın Küba’da aldığı ve 1961 yılına kadar yaşadığı çiftlik evi, ABD’nin 
Florida eyaletine bağlı irili ufaklı birçok adadan biri olan Key West’te idi. 
Küba’ya çok yakın olan Key West, yazarın hayatında önemli izler bıraktı. 
Çiflik evi, yazarın dul eşi Mary Welsh tarafından 1961’de Küba hüküme-
tine bağışlandı. Burası günümüzde ise bir müze. 

Sadece dışarıdan gezilebilen bu evin geniş pencereleri pek çok özel ay-
rıntıyı görmeyi kolaylaştırıyor. Örneğin yazarın kütüphanesinin bölüm-
leri, 1930’lı yılları ait boğa güreşi afişleri, savaş muhabiriyken giydiği 
üniformalar ve eserlerini ölümsüzleştirdiği yazı masası ve daktilosunu 
görebiliyorsunuz. Yazar, birçok eserini bu evin ikinci katındaki çalışma 
odasında kaleme almıştı. 

Evin giriş bölümündeki büyük hangarın içinde yazarın “Pilar” isimli yatı 
sergileniyor. Arazide yaşayan çok sayıda kedinin çoğu ise alışılmadık 
şekilde altı ayak parmağına sahip. Hemingway’in altı parmaklı kedisi 
olduğunu burada hatırlatmalıyız. 

1961’de hayata veda etti

Ernest Hemingway Evi ve Müzesi
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İngilizcenizin akıcı hale gelmesini
istiyorsanız bu dili hayatınızın içine

yerleştirmelisiniz.  Okuma, yazma,
konuşma ve dinleme becerilerini

geliştirmek ancak böyle mümkün.
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Okuma
Mutlaka uluslararası yayın yapan gazetelere her gün göz atın. Manşetleri, 
o gün dünyada gerçekleşen önemli haberleri, o dönemde ön plana çıkan 
hadiseleri “İngilizce” takip edin. Sosyal medyada İngilizce paylaşım yapan 
sayfa ya da kişileri de ağınıza ekleyin. 

Yazma
Hem evinizde hem de işyerinizde ‘Yapılacaklar Listesi’ni (To Do List) ya 
da alışveriş listesini İngilizce yazmanız önemli. Daha sonraki aşamalarda 
ufak tefek notlarınızı da İngilizce alabilirsiniz. İngilizce günlük tutmak da 
duygu ve düşüncelerinizi zamanla daha rahat ifade etmenizi sağlayacaktır. 
Özellikle ilgi alanlarınızla ilgili kısa paragraf ya da metinler yazarak kale-
minizi daha da güçlendirebilirsiniz.

Konuşma
Konuşma becerinizin ne kadar gelişeceği dinleme becerinize ne kadar 
odaklandığınızla doğru orantılıdır. Ne kadar çok dinleme yaparsanız ko-
nuşma beceriniz o kadar çok gelişir. Yolda yürürken gördüğünüz her şeyi 
İngilizce olarak telaffuz etmeye çalışmanız da kelimelere odaklanmanızı 
sağlayacaktır. 

İngilizce konuşurken telaffuzunuzun düzgün olması daha iyi anlaşılmanıza 
yol açar. Ayrıca doğru tonlama hissettiğiniz duygularınızı ifade etmenize 
destek olur. Belki ayna karşısında biraz pratik yapmak ya da sesinizi kayde-
dip tekrar dinlemek hatalarınızı düzeltmek size pratik katkısı sağlayacaktır.

Dinleme
Dil becerilerinden en hızlı gelişeni dinlemedir. Aslında insan doğasına 
uygun olarak öncelikle geliştirmemiz gereken becerimiz de budur. Bunu 
yapmak da oldukça kolay. İngilizce şarkılar dinlemek, dizi ya da filmleri 
İngilizce dilinde izlemek önceliğiniz olmalı. Ayrıca her sabah kahvaltınızı 
yaparken ya da akşam yemeğinizi yerken haber bültenini yerel ya da ulusal 
kanallardan değil de uluslararası “İngilizce” yayın yapan kanallardan izle-
mek sizi gündemi İngilizce takip etmeye itecektir.

Unutmayın! Sadece kullandığınız cep telefonunun dilini İngilizceye çevir-
meniz bile hayatınızdaki İngilizce oranını fazlasıyla artıracaktır.
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New York’un finans ve kültür merkezi olan Manhattan, alış-
veriş tutkunlarına, sanatseverlere, gurmelere ve eğlenmeyi 
sevenlere muazzam bir zenginlik sunuyor. New York kenti-
nin beş ana bölgesinden biri olan Manhattan, gökdelenleri, 
simge yapıları, müzeleri, üniversiteleriyle ışıl ışıl, büyülü 
bir yer.  Fox, ABC, NBC, CBS gibi dört büyük medya devi-
nin de bulunduğu bölge, Birleşmiş Milletler Merkez Binası, 
New York Borsası ve dünyanın teknoloji borsası NASDAQ 
gibi önemli kurumlara da ev sahipliği yapıyor. Peki, Man-
hattan’da nereleri mutlaka görmeliyiz? İşte size pratik bir 
liste… 
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Manhattan’ın simgelerinden biri olan Central 
Park, ziyaret listesinin başında geliyor. 3382 
dönüm üzerine kurulu Central Park, yıllık 
ortalama 25 milyon ziyaretçisiyle Birleşik 
Amerika’da en çok ziyaret edilen kent parkı. 
21 oyun alanı, 51 heykel, 36 köprü ve kemer, 
26 binden fazla ağaç, 120 farklı bitki türü ve 
215 kuş türü bulunan parkta hayvanat bahçe-
sinden buz pistine kadar her şey var. Autumn 
in New York, Sex And The City, Wall Street 
gibi birçok ünlü filme de mekân olmuş park, 
Times Meydanı’na yürüyüş mesafesinde.

Central Park
Amerika’nın ilk bahçe mimarisine sahip parkı 
olma özelliğine sahip Central Park, 1859’da 
kuruldu. 1985’te Central Park’ın bir köşesi 
Beatles grubu üyesi John Lennon’a adandı. 
“Strawberry Fields” adlı gözyaşı şeklindeki 
tepe, parkta adeta ilgi odağı. Bu isim, Len-
non’ın Strawberry Fields Forever adlı şarkı-
sından geliyor. Alanın tam ortasında Imagine 
mozaiği bulunuyor. John Lennon parkın kar-
şısındaki caddede uzun yıllar yaşamıştı. 
Central Park, her yaştan insana hitap eden 
eşsiz özelliklere sahip. Gölün çok yakınındaki 

bisiklet, sandal kiralama merkezi ve bir res-
toran olarak hizmet veren Loeb Boathouse’a 
uğrayıp parkı bisikletle de gezebilirsiniz. Par-
kın en güzel manzaralarına tanık olabileceğini 
Bethesda Terrace ve Belvedere Castle ilginizi 
çekecek. Güllerle bezeli Shakespeare Garden’ı 
da unutmamak gerek. 1916 yılında ünlü şairin 
onuruna bu ismi alan bahçeye, sadece şairin 
eserlerinde isimleri geçen bitkilerden ekilmiş. 
Bahçede görebileceğiniz bitkilerden bazıları 
hasekiküpesi, çuhaçiçeği, pelinotu, ayva, se-
defotu, yabangülü ve keten. 
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Washington Square Park’tan başlayıp Cent-
ral Park’ın doğusundan Harlem Nehri’ne 
kadar uzanan Beşinci Cadde, dünyanın en 
pahalı ve en iyi alışveriş caddeleri arasında 
sayılıyor. Pek çok müzenin de bulunduğu 
bu caddede resim, fotoğraf, karikatür ve 
sanatın birçok dalında sergilere ev sahipliği 
yapan New York Müzesi’ni mutlaka görme-
lisiniz. Modern mimarisiyle The Solomon 
R. Guggenheim da muhteşem bir müze. 
Solomon Guggenheim’ın modern sanat 
yapıtlarından oluşan koleksiyonun da ser-
gilendiği bu yapı, Frank Lloyd Wright’ın 
tasarımı. 

Önemli bir diğer durak noktası da New 
York Public Library (NYPL). 1895 yılında 
açılan bu devasal kütüphane, çok özel eser-
leri bünyesinde bulunduruyor.

1902 yılında inşa edilen Macy’s Herald Squ-
are, Amerika’nın en büyük alışveriş merke-
zi. 11 katlı merkez, modern yürüyen mer-
divene sahip ilk bina aynı zamanda. Herald 
Meydanı’nda bulunan bu devasa yapıda 
Ralph Lauren, Calvin Klein, Clinique, Estee 
Lauder & Levis gibi birinci sınıf markalar 
yer alıyor. Ayakkabı ve giyime ek olarak çe-
şitli ev eşyaları, hediyeler ve mobilyalar da 
var. Gurme lezzetleri de unutmamak gerek. 
Altıncı kattaki Stella 34 Trattoria, özellikle 
Broadway ve Empire State binasının man-
zarasını sunuyor.  

Manhattan’a gelip dünyaca ünlü isimlerin 
konser verdiği, çok önemli buz hokeyi ve 
basketbol maçlarına ev sahipliği yapmış 
Madison Square Garden’a gitmeden olmaz. 
Efsanevi pop şarkıcısı Michael Jackson 
“Michael Jackson: 30th Anniversary Speci-
al” gösterisini 2001’de burada yapmıştı. The 
Beatles’ın solisti John Lennon ve Frank Si-
natra da Madison Square Garden’da sahne 
alan isimlerden biri.

Beşinci Cadde

Macy’s Herald Square

Madison Square Garden
G

E
Z

İ

48

akd_sayi_04.indd   48akd_sayi_04.indd   48 6.10.2020   18:17:126.10.2020   18:17:12



Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı Harlem, bu-
gün hem yerel kültürünü koruyor hem de popüler 
restoranları ve şık kulüpleriyle dünyanın dört bir ya-
nından insanı kendine çekiyor. Caz kulüpleri, siyahi 
kültüre özgü yemeklerin sunulduğu mekânları ve 19. 
yüzyıldan kalma kumtaşı evleriyle bir cazibe merkezi. 
Harlem’in ana caddesi olan 125. Sokak, diğer adıyla 
Martin Luther King, Jr. Bulvarı ünlü Apollo Thea-
ter’a, mağazalara ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. 
1914’ten beri açık olan tarihi Apollo Theater’da bugü-
ne dek Billie Holiday, Sammy Davis Jr., Bill Cosby, La-
uryn Hill gibi çok önemli sanatçılar sahne aldı. 
Harlem, adını Hollanda’daki Haarlem’den alarak 
1658’de Hollandalı bir köy olarak ortaya çıktı. New 
York’un Nieuw Amsterdam (Yeni Amsterdam) adıy-
la Hollanda egemenliğinde olduğu 1658’de Vali Peter 
Stuyvesant, Hollanda’daki Haarlem kentinden esinle-
nerek kentin bu bölümünü Nieuw Haarlem (Yeni Ha-
arlem) olarak adlandırmıştı.

Harlem’e gidecekseniz Sylvia’s Restaurant of Harlem’de 
yemek yemenizi öneriyoruz. 1962’de Sylvia Woods 
tarafından kurulan restoran bugüne dek Bill Clinton, 
Nelson Mandela, Caroline Kennedy, Jesse Jackson, 
Barack Obama, Bernie Sanders ve Bruno Mars gibi 
birçok ismi ağırladı.

Dünyaca ünlü Rockefeller Center, New York manza-
rası izleyebileceğiniz özel mekânlardan birisi. Bunun 
için 70. kata çıkmanız yeterli. Manhattan’ın en etkile-
yici binalarından biri olan Art-Deco tarzı Rockefeller 
Center, aynı zamanda inanılmaz bir sanat koleksiyo-
nuna ev sahipliği yapıyor. 88 bin metrekareye yayıl-
mış binada hatırı sayılır oranda duvar resmi, heykel ve 
mozaik bulunuyor. Binada bulunan Radio City Music 
Hall ise birçok ünlü gösteriye ve müzik performansı 
sunuyor. Burada buz pisti de var. 

Harlem

Rockefeller Center
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Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi, New York’ta 11 Eylül 2001 saldırı-
larında ve 1993 Dünya Ticaret Merkezi bombardımanında hayatını 
kaybeden insanların anısına yapılmış. New York’taki Dünya Ticaret 
Merkezi’nde bulunan anıt ve müze, 9/11 hikâyesini anlatılar üzerin-
den anıtsal ve otantik eserler koleksiyonuyla sunuyor. İkiz kulelerin 
bulunduğu yerde iki büyük havuz da var. Oldukça duygusal anlar 
yaşatan mekân, ziyaretçilerine iyileşme ve umut hikayeleri anlatıyor.

Brooklyn ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Brooklyn Köprüsü, bugün 
New York şehir siluetinin en tanınmış yerlerinden biri. Pek çok film-
de de yer almış köprünün tarihi 1870 yılına uzanıyor. Tamamlandığı 
zaman dünyanın en geniş asma köprüsü olan ikonik köprü, New York 
şehrinin tarihinin gerçek bir parçası. Yükseltilmiş yaya geçidinde yapa-
cağınız yürüyüş, gerçek bir New York City deneyimi sağlayacak. Sadece 
manzara her yıl milyonlarca ziyaretçiyi bu köprüye çekiyor.

Manhattan’da iseniz SoHo’yu mutlaka görmelisiniz. Bir yanı Chinetown ve Little Italy’e dayanan, kuzeyden Greenwich Village’le komşu olan 
bölgede gökdelenler ve ışıltılı yüksek binalar yok. Burası öncesinde küçük iş merkezleriyle atölyelerin bulunduğu, 1970’lerde Andy Warhol’un 
öncülüğünü yaptığı pop kültür sanatçılarının bölgeye yerleşmesiyle kendi hikâyesini yeniden yazmış çok özel bir bölge. Bugün pop art konuşul-
duğu zaman hala Manhattan ve SoHo’dan bahsediliyor. 

Dökme demir bina cepheleri, Arnavut kaldırımı sokakları, tasarımcı butikleri ve yenilikçi sanat galerileriyle ünlü SoHo, oldukça şık restoranlara 
ve gece mekanlarına da sahip. Burada özellikle MoMA Design Store görülmesi gereken yerlerden biri. Teknolojiden dekor ürünlerine kadar özel 
tasarım pek çok ürün bulabileceğiniz bu ikonik mağaza, tasarımın önemi hakkında bir kez daha düşünmenizi sağlayacak. 

9/11 Memorial Brooklyn Köprüsü

SoHo
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1930’da Amerikalı sanat patronu Gertru-
de Vanderbilt Whitney tarafından kurulan 
müze 20. ve 21. yüzyıl Amerikan sanatına 
odaklanıyor. Whitney Müzesi koleksiyonu 
bugün 3 binin üzerinde Amerikalı sanatçının 
22 binin üzerinde eserini kapsıyor. Burada 
Gertrude Vanderbilt Whitney’nin 600 eserlik 
kişisel koleksiyonu da var.

50 bin metrekare kapalı, 13 bin metrekare 
ise açık sergileme alanına sahip müze binası, 
büyük sergileme ve performans alanlarıyla 
sanatçılar için bir vaha. 2015’te yeni binasına 
taşınan ve İtalyan mimar Renzo Piano tara-
fından tasarlanan yapıda galeriler arasında 
gezerken dış teraslardan geçiyorsunuz. Bu 
teraslar ulusal park, yürüyüş ve sanat rotası 
The Highline ve Hudson Nehri’ne bakan bir 
şehir manzarası sunuyor. 

1889’da George Washington’ın başkan se-
çilmesinin 100. yıldönümü şerefine dikilen 
mermer zafer takının da yer aldığı Washin-
gton Square Park, bölgenin simgelerinden 
biri. Yaklaşık 39 bin 500 metrekarelik büyük-
lüğündeki park aynı zamanda bir toplanma 
mekânı. Parkı çevreleyen binaların çoğu 
New York Üniversitesi’ne ait ama bu yapıla-
rın önemli kısmı bir zamanlar bazı sanatçıla-
rın evleri ya da stüdyoları olmuş. Üniversite, 
parkı okulun bir parçası olarak görse de Was-
hington Square hâlâ halka ait. 

Manhattan’ın en popüler parklarından biri 
olan Battery Park, yerel sakinler, öğrenciler 
ve turistler de dâhil olmak üzere büyük bir 
kalabalığı kendine çekiyor. Hudson Nehri kı-
yısında yer alan park ve çevresi, adını kentin 
ilk yıllarında arkasındaki yerleşimi korumak 
için yerleştirilen topçu bataryalarından alı-
yor. Yeşiller içindeki Battery Park’tan Özgür-
lük Anıtı’nın bulunduğu Liberty Adası’nın 
çok yakınındaki Ellis Adası’na feribotla ge-
çebilirsiniz. 10 hektarlık bir alanı kaplayan 
park, kafe ve restoranlarıyla da keyif yapabi-
leceğiniz alanlardan biri.

Whitney Museum of
American Art

Washington
Square Park 

Battery Park
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Broadway ve Yedinci Cadde’nin birleştiği yerde 
bulunan Times Meydanı, ışıklı reklam panoları, 
mağaza vitrinleri ve kalabalığıyla aklınızı ba-
şınızdan alabilir. “The Center of the Universe” 
yani “Evrenin Merkezi” olarak bilinen bu mey-
dan, dünyanın en işlek noktaları arasında yer alı-
yor. Dünyaca ünlü markaların mağazalarına ev 
sahipliği yapan meydanda her milletten insana 
rastlamanız mümkün. Her gün yaklaşık 330 bin 
kişi buradan geçiyor. En yoğun günlerde ise bu 
rakam 460 bini aşıyor.

I am Legend, Vanilla Sky gibi birçok filmde de-
ğişik şekillerde yer almış meydanın adının hikâ-
yesine gelince… Aslında ilk adı Longacre imiş. 
Ünlü gazete The New York Times genel merkezi-
ni buraya taşıyınca meydanın ismi de değişmiş. 
Her yılbaşı One Times Square’in tepesinden 
11.59’da bırakılan Times Square Topu da bu cad-
dede yapılan kutlamaların önemli bir figürü.

Müzikal tiyatronun adresi denilebilecek Broadway 
Caddesi sanat meraklılarının gözdesi. Bu cadde 
tiyatro, konser salonları ve şov merkezleriyle başı-
nızı döndürecek. Göz alıcı parlak ışıklarla süslü sa-
lon girişleri bulundukları caddeyi aydınlatıyor. Bu 
yüzden bölge “The Great White Ways” (Muhteşem 
Beyaz Yol) olarak anılıyor. Manhattan’da iseniz bu-
rada mutlaka bir şov izlemelisiniz. The Phantom 
of the Opera, Chicago, Cats, Mamma Mia, Lion 
King, Gypsy, My Fair Lady de Broadway’in en iyi-
leri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Times Meydanı

Broadway Caddesi 

Manhattan’da da bir İtalyan bölgesi var. Canal Stre-
et ile Broome Street arasında kalan bu bölgede, 
İtalyan restoranları ve alışveriş yapabileceğiniz şık 
mağazalar bulabilirsiniz.

İtalyan göçmenler 1800’lerin sonlarında Manhat-
tan’ın bu bölgesine taşındıklarında geleneklerini 
ve yiyeceklerini de getirmişler. Bu miras bugün 
turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Dar sokakları 
ve kırmızı-beyaz masa örtülerinin olduğu res-
toranlarıyla adeta küçük bir İtalya ile karşılaşı-
yorsunuz. Di Palo’un peynir dükkanı ve Ferrara 
Bakery & Café bugün hala faaliyet gösteren çok 
eski işletmeler arasında. Eylül ayında ise bölgenin 
tarihi mirasının kutlandığı San Gennaro Festivali 
düzenleniyor.

The Godfather filminin pek çok sahnesinin de 
Little Italy’de çekildiğini hatırlatalım.  

Little Italy
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Nobel ödüllü yazar John Steinbeck, hayatının 
bir dönemini Manhattan’da geçirdi. 

Lev Troçki Meksika’ya gitmeden önce Man-
hattan’da yaşadı. 

Oscar’lı yönetmen, senarist ve yapımcı Oli-
ver Stone Manhattan’da doğdu. 

Nikola Tesla, 1943 yılında Manhattan’da New 
Yorker otelinde hayatını kaybetti. 

Pop art’ın öncüsü Andy Warhol 1963 yılında 
stüdyosunu Manhattan’da bir binanın beşinci 
katına taşıdı. Stüdyoya “Fabrika” adı verildi. 
Bu stüdyo Warhol’un bir nevi üretim fabrika-
sıydı. Burası kısa sürede dönemin sosyetesi-
nin ve sanat camiasının uğrak yeri oldu. 

Manhattan ünlüleri

360 derece New York manzarasına sahip 
dünyaca ünlü Empire State binası, Mi-
dtown Manhattan’ın en ünlü yapısı. 381 
metre yükseklikteki 102 katlı binada 1576 
merdiven basamağı var. Binaya çıktığınızda 
hava açıksa New York, New Jersey, Pensil-
vanya, Connecticut ve Massachusetts eya-
letlerini bütünüyle görmeniz mümkün. 

1931 yılında inşa edilen Empire State binası 
yapıldığı dönemde Chrysler Binası’nı ge-
çerek dünyanın en yüksek binası olmuş ve 
1972’de Dünya Ticaret Merkezi’nin tamam-
lanmasına kadar bu unvanı elinde tutmuş.

Binanın önemi elbette sadece yüksekliğin-
den ileri gelmiyor. Yapının New York şeh-
ri ve Amerika için önemi oldukça büyük. 
1931’de Amerika tarihinin en önemli eko-
nomik krizlerinden olan Büyük Buhran’ın 
ilk yıllarında inşa edilen yapı binlerce işçi-
nin çalıştığı büyük bir ticari merkez olmuş. 
Bu nedenle Empire State, Amerika ulusu 
için bir cesaret anıtı olarak görülüyor. Bina, 
yirmi ay gibi kısa bir sürede tamamlanma-
sıyla da tarihe iz bırakmış. 

İsmini şehrin lakabı olan “Empire State” ke-
limelerinden alan yapı, King Kong filminde 
gorilin tırmandığı o efsaneye sahneye de ev 
sahipliği yaptı. Sleepless in Seattle, When 
Harry Met Sally ve Independence Day film-
lerinin bazı çekimleri de bu binada yapıldı.

Empire State Binası
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Dünyanın finans merkezi olan Wall Street, bugüne 
dek pek çok filme konu oldu. Wall Street: Money Ne-
ver Sleeps (2010), Arbitrage (2012), Limitless (2011), 
American Psycho (2000),  The Big Short (2015), The 
Wolf of Wall Street (2013), Citizen Kane (1941) bun-
lardan sadece birkaçı. 

Dünyanın iki dev büyük borsasına ev sahipliği yapan 
Wall Street’in ismiyle ilgili farklı hikâyeler var. Avru-
pa’dan gelen Hollandalı göçmenlerin kurduğu New 
York City’nin eski adı, New Amsterdam’dı. Ameri-
ka’daki Hollanda kolonisinin başına geçirilen Peter 
Stuyvesant, 1652’de İngilizlerin saldırısına karşı New 
Amsterdam’da bir duvar inşa ettirdi. Kimilerine göre 
bu duvar sadece İngilizler için değil aynı zamanda yer-
li Amerikalılar ve korsanlara karşı da bir kalkan va-
zifesi görecekti. Duvarın 1699’da yıkılmasından sonra 
açılan sokağa Wall Street adı verildi. 1711 yılında Wall 
Street’te kurulan köle pazarı 50 yıl boyunca faaliyet 
gösterdi.

Yıllardır New York Borsası’nın önünde duran, Wall 
Street’in simgesi haline gelmiş, heykeltıraş Arturo di 
Modica’nın üç tonluk boğa heykeli ise turistlerin göz-
desi. Ancak bu boğanın artık yalnız olmadığını da ha-
tırlatalım. Cinsiyet eşitliği ve kadın yönetici sayısının 
azlığına dikkati çekmek için bronz boğanın karşısına 
ona meydan okuyan “korkusuz kız” heykeli konuldu.

Manhattan’ın en güzel şehir parklarından biri olan 
Chelsea mahallesindeki “High Line”, aynı zamanda 
özel bir hikâyeye sahip. Kullanılmayan bir tren yolu-
nun muazzam bir kent parkına dönüşme öyküsü emi-
niz ilginizi çekecek. 

1984 yılında Peter Obletz’in satın aldığı terk edilmiş 
yapı, zaman içinde bölge halkının sahiplendiği ve pro-
jelendirdiği bir kamusal alana dönüştü. Peter Obletz 
1996’da hayatını kaybetti ancak High Line onun sa-
yesinde yıkılmaktan kurtarılarak botanik parkı oldu. 
1999’un sonbaharında “High Line’ın Arkadaşları” is-
miyle oluşturulan organizasyon 2003 yılında bir fikir 
yarışması düzenledi. Yarışma o kadar ilgi uyandırdı ki, 
36 ülkeden 720 fikir mektubu geldi. Yarışmayı kaza-
nan tasarım James Corner adlı bir mimara aitti. 

Bugünlerde sadece New York’ta yaşayanların değil, 
tüm dünyadan turistlerin uğrak yeri olan High Line’ın 
serüveni böyle başladı. Yabani otlara dokunmadan 
alan yeşillendirildi. Ziyaretçilerin yürüyebileceği bir 
yol ve oturabileceği banklar yapıldı. Böylece Manhat-
tan’da yerden yüksek yeni bir park doğdu. 

Parkta Hudson Nehri ve şehri alabildiğine izleyebili-
yor, çeşitli performanslara tanık olabiliyor ve açık ha-
vada kahve keyfi yapabiliyorsunuz.  

Wall Street

The High Line
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TOEFL veya IELTS sınavları tüm dünyada büyük 
şirketler ve üniversiteler tarafından kabul edili-
yor. Ancak hedefiniz ABD’de bir üniversite ya da 
kariyer ise TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) sizi amacınıza ulaştıracak asıl sınav. 
Çünkü ABD üniversitelerinin büyük çoğunluğu 
kendi dil sınavları veya TOEFL ile öğrenci alıyor. 

Dört temel beceriyi de ölçen TOEFL’da başarılı 
olmak için okuma, dinleme, konuşma ve yazma 
becerilerinizin belli bir seviyeye ulaşmış olması 
gerekiyor.

Tabii pek çok sınavda olduğu gibi TOEFL’da da 
başarılı olmanın birinci şartı disiplinli çalışmak-
tan geçiyor. Bunu sağlamak adına da profesyonel 
destek almak ve sınav hazırlıklarıyla ilgili dene-
yimli bir kurs ve öğretmenle çalışmak önemli. 
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TOEFL sınavları iki şekilde yapılıyor. Biri TOEFL 
PBT yani kâğıt üzerinde yapılan, diğeri de TOEFL 

IBT yani internet aracılığıyla yapılan sınavlar. 

Özel sınav merkezlerinde internet üzerinden uygu-
lanan TOEFL IBT sınavı reading (okuma), listening 
(dinleme), writing (yazma) ve speaking (konuşma) 
olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve her bölüm 

için 30 puan olmak üzere 120 puan üzerinden değer-
lendirme yapılıyor. Genel olarak her bölüm için 15-
18 ile 22-26 arası puanlar orta düzeyi ifade ediyor. 

Bunun üstü ise yüksek puan kapsamına giriyor. 

Sınavda aldığınız puan iki yıl boyunca geçerli ancak 
aldığınız nottan memnun kalmazsanız giriş tarihi-

nizden 12 gün sonra sınava tekrar girerek notunuzu 
yükseltebilirsiniz. TOEFL sınavına başvuruları onli-
ne olarak istediğiniz saatte ve günde ETS üzerinden 

yapabilirsiniz. 

Her bölüm 30 puan

İki yıl geçerli
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TOEFL’a hazırlanırken kendinizi gittiğiniz kursun ders saatleriyle ya da 
evde masa başında çalıştığınız zamanlarla sınırlamayın. İngilizce film-
ler, diziler, dergiler ve şarkılar da size yardımcı olacaktır. Bu gibi faa-
liyetler özellikle sınavın konuşma ve dinleme bölümlerinde size fayda 
sağlayacak. İngilizce film ve dizilerin altyazıları sayesinde yeni kelime-
ler öğrenebilir ve dili kullanım pratiklerine hâkim olabilirsiniz.

Derslerle, rutin çalışmayla sınırlı kalmayın

TOEFL sınavına son anda, apar topar hazırlanmayın. Kendinize periyodik bir ça-
lışma takvimi belirleyin. Sık sık test yaparak, zamanı nasıl yöneteceğinizi öğrenin.

Kısa zamanda sınava hazırlanmaya çalışmayın

1

2
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Dil becerilerinizi doğru yönlendirmelerle geliştirmek 
oldukça önemli. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
becerileri aslında birbirini destekleyen becerilerdir. 
Bolca okuma yapmanız yazma becerinize, yapacağınız 
dinleme çalışmaları konuşma becerinize destek olur. 

Becerileri geliştirmeye çalışırken, en kısa sürede en 
doğru cevaplara ulaşma çabası da son derece önemli. 
TOEFL için  www.ets.org sitesi üzerinden örnek soru-
lar ve içeriklere bakabilirsiniz.

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme bölümleri için TOEFL mantığına 
göre hazırlanın. Örneğin TOEFL reading bölümü farklı soru tiplerinden 
oluştuğu için reading soru tiplerine hakim olunması gerekiyor. Tarih, 
sosyoloji, antropoloji, kimya, uzay bilimi, psikoloji ve sosyoloji gibi fark-
lı alanlarda kelime bilgisi önemli. Farklı alanlardan gelen okuma-anlama 
sorularını yapabilmeniz için yorumlama ve tahmin gücünüzün de yüksek 
olması gerekiyor. Bunun için de sınav hazırlık sürecinde doğru metinler 
üzerinden doğru çalışmalar yapılması önem kazanıyor. Listening ve wri-
ting bölümleri için de aynı şey geçerli. Rastgele ne olursa dinlemek ya da 
yazmaya çalışmak yerine adım adım ilerleyen bir program dahilinde ça-
lışmalısınız. Speaking bölümü ise sınavın en önemli kısımlarından biri. 
Kısa ve öz konuşmaya dikkat edin; cümleleri uzatmamaya çalışın. Ayrıca 
en yüksek puanı almak istiyorsanız konuşurken çeşitli zamanları kullan-
maya gayret edin ve sizden ne istendiğini de iyi düşünün. Fiil öbeklerini 
aşırı kullanmaktan ise kaçının.

Sınava son dakikada gitmeyiniz! En azında 15-20 dakika öncesinde sınav yerinde bulunmanız 
olası stresinizi azaltacaktır. Soruları cevaplamadan bırakmanızın size bir faydası yoktur. Do-
layısıyla en azından doğru cevaba en yakın gördüğünüz şıkkı işaretleyin. Güzel bir kahvaltı 
her zaman iyidir. Kıyafet seçiminiz de sınava odaklanmanızda çok kıymetli. Sınav esnasında 
kıyafet seçiminize bağlı olarak üşümeniz ya da terlemeniz sizi zor durumda bırakabilir.

Her bölüm için önerilen süreler olmakla birlikte, geri dönüp önceki 
bölüme tekrar bakma şansınız olmadığı için her bölüm dikkatlice ce-
vaplanıp, sonra diğer bölüme geçilmeli. Toplam sınav süresi hazırlık-
lar hariç dört saat. Her bölümde gereken süre bilgisi veriliyor ve bu 
sürelere uyulması bekleniyor. Başarılı bir sınav için verilen sürelerin 
doğru kullanılması son derece önemli.

Derslerle, rutin çalışmayla sınırlı kalmayın

Dört dil becerisini de ihmal etmeyin

TOEFL mantığıyla çalışın

Kontrollerinizi yapın, sınav günü için hazırlanın

Süreyi iyi kullanın

3

4
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Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’na da ev sahipliği yapan 
Efes Antik Kenti ülkemizde en çok ziyaretçi alan tarihi yerlerin başında geliyor. 
Bahar da gelmişken bir fotoğraf turuna çıkmaya ne dersiniz?  

Ege’nin başkenti olarak tanımlanan İzmir Antik Çağ’da İon Kent Birliği’nin bir üyesi 
olduğu için çevresinde çok önemli antik yerleşimlere sahip. Selçuk ilçesinin üç kilo-
metre uzağında bulunan ve klasik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biri 
olan Efes bunlar arasında en önemlisi. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Efes 
antik kentinin kuruluşu Cilalı Taş Devri’ne, MÖ 6000 yıllarına dayanıyor.
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Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemleri-
ni yaşayan ve Asya eyaletinin en büyük liman kenti olan 
Efes, antik çağdaki önemini yalnızca liman kenti olma-
sına borçlu değil. Anadolu’nun eski anatanrıça (Kybele) 
geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı 
Efes’te yer alıyor ve buradaki Artemis Tapınağı dünyanın 
yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor. Artemis Ta-
pınağı’nın inşasında sadece mermer kullanılmış ve 120 
yılda yapılmış. 

Efes tarihi boyunca birçok kez yer değiştirdiği için kalın-
tıları geniş bir alana yayılmış. Ancak Magnesia Kapısı, 
Odeon, Kuretler Caddesi, Skolastika Hamamları, Yamaç 
Evler, Hadrianus Tapınağı, Aşk Evi, Mermer Cadde, Mer-
yem Kilisesi mutlaka görülmesi gereken antik kent yapı-
ları arasında. 

Antik dönemin en büyük açık hava tiyatrosu özelliğini 
taşıyan Efes Antik Tiyatrosu, tam 24 bin kişi kapasiteli. 
Efes’te bulunan en güzel yapılardan biri de Celsus Kütüp-
hanesi. M.S. 106 yılında ölen Efes valisi Celsius adına oğlu 
tarafından yaptırılmış olan kütüphanenin zamanında 14 
bin kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. 

Artemis

24 bin kişi kapasiteli 
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Yamaç Evler ise özel ilgiyi hak ediyor. Efesli elit halkın 
yaşamını gözler önüne süren Yamaç Evler, bugün dün-
yanın ilgi odağında. Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar 
üzerine kurulmuş olan bu Roma yapılarının Efes antik 
kentinden bile daha önemli olmasının sebebi, Avus-
turyalı bilim adamı Ord. Prof. Dr. Fritz Krinzinger’ın 
da söylediği gibi bir benzerinin daha olmaması. M.S. 
1. yüzyılda inşa edildiği düşünülen ve kentin zengin-
lerinin oturduğu bu konutlar, öncelikle ihtişamıyla 
dikkat çekiyor. Tabanlarında mozaikler, duvarlarında 
ise fresklerin bulunduğu bu yapılarda görkemli bir 
hayatın izlerini adım adım sürmek mümkün. Buraya 
gelmişken, halk arasında Aziz Yahya Kilisesi olarak da 
anılan Saint John Kilisesi’ni de görmelisiniz. Bu yapı, 
Efes’teki Bizans Dönemi yapıları arasında en görkem-
lisi. 

Yamaç Evler
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İkonik at figürlü logosuyla on milyonu aşkın satış rakamına sahip Mustang için 
bugüne dek pek çok şarkı yazıldığını, sinema filmine konu olduğunu biliyor muy-
dunuz? 

Amerikan otomobil tarihine damga vurmuş modellerden biri olan Ford Mustang, 56 yaşında. 50. yılında 
10 milyonuncu aracı üretim bandından indiren Mustang, Mustang Sally (Wilson Pickett), Black Sunshine 
(White Zombie), Go Mustang (The Triptides), My Ford Mustang (Chuck Berry), Rollin’ in My 5.0 (Vanilla 
Ice) ve Shelby GT 356 (The Chesterfield Kings) gibi çok sayıda şarkıya konu oldu. 

İlk olarak 17 Nisan 1964’te New York Fuarı’nda halkla tanıştırılan Mustang, sinema sektörünün de efsane 
modellerinden biriydi. Mustang ilk olarak 1964 yılında başrolünde Sean Connery’in oynadığı James Bond 
Goldfinger (Altın Parmak) filminde karşımıza çıktı. Başrolünde Steve McQueen’in oynadığı 1968 yapımı 
“Bullitt” filminde ise Mustang GT Fastback yer almıştı. 2008’de ABD’de gösterime giren Knight Rider (Kara 
Şimşek) filminde kendi kendine hareket edip, konuşabilen akıllı otomobil KITT, 5. nesil Ford Mustang 
GT500KR Shelby idi. Nicolas Cage’nin başrolünde olduğu Gone in Sixty Seconds (60 saniye) filminde de 
yine Mustang vardı.  
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Bu modelin efsane haline gelmesinde elbette vahşi at sembolü ve 
modelin adının da etkisi var. Mustang ismi nereden geliyor ve sem-
bolü neden bir at derseniz şöyle anlatalım. Aslında modele isim ve-
rilmek istendiğinde Ford, dört seçenek üzerinde durmuş: Mustang, 
Cougar, Torino ve Venice. Cougar, yırtıcı bir hayvanı simgelediği 
için son dörde kalmış. Torino ve Venice ise İtalyan esintisi yaratmak 
için. Ancak Ford ekibi Mustang adında karar kılmış.
Bunun nedeni kazanılan İkinci Dünya Savaşı’nda etkin rol oynayan 
“P-51 Mustang” savaş uçakları. Bu uçaklara “Gökyüzünün vahşi at-
ları” deniliyormuş. Ford, yeni üreteceği asi spor modeline de döne-
min etkisiyle “Mustang” ismini vermiş.

Peki, Mustang birinci neslinden itibaren bugüne nasıl geldi? Mo-
delin ilk nesli için 1964-1973 yılları arasındaki dönemi işaret ede-
biliriz. 1. neslin tasarımcısı Donald Nelsen Frey idi. Mustang, daha 
ilk jenerasyonuyla iyi bir başarı yakaladı. 1965 yılında Mustang’in 
efsanesi Shelby modeli doğdu. Ayrıca bu jenerasyonda yarışlar için 
üstün performanslı Boss 329, Boss 429 ve Mach I gibi özel versi-
yonlar da üretildi. Özellikle Mach I çok sevilmiş, cadde yarışları-
nın vazgeçilmez modeli olmuştu. İlk jenerasyon Mustang, 1973’e 
kadar resmi olarak üretildi. Fakat 1973’e kadar olan süreçte model-
de bazı değişiklikler de oldu. Örneğin 1967 yılında eski modeline 
oranla daha da büyüdü.   

“Gökyüzünün vahşi atları” 

Shelby modeli 
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Mustang’in ikinci jenerasyonu (1974-1978) küçülme dönemi 
olarak yorumlanabilir. Çünkü krizle birlikte insanlar büyük oto-
mobiller yerine küçük ve ekonomik otomobil arayışına girmişti. 
Bunun üzerine yeni model, kompakt sınıftaki Ford Pinto platfor-
mu üzerine geliştirildi. Daha küçük boyutlarda tasarlanan yeni 
Mustang, ilk yıl içerisinde 296 bin adet sattı. 1970’lerin havasını 
en çok yansıtan versiyonlar ise Cobra II ve King Cobra modelleri 
olmuştu.

Üçüncü jenerasyon (1979-1993) ise Mustang’in en popüler jene-
rasyonlarından biri oldu. İkinci nesle göre oldukça farklı olan bu 
jenerasyon, “Fox body” yani “Tilki kasa” olarak da biliniyordu. O 
dönemdeki “Fox” adlı Ford platformu üzerine geliştirildiği için bu 
ismi alan yeni Mustang gücünü artırmıştı. Ancak satışlar beklen-
diği gibi olmadı. 1987 yılında ise Mustang ciddi bir makyaj geçirdi; 
daha aerodinamik bir yapıya sahip ön tasarımıyla tanıtıldı. 1993 
yılında yenilenen Cobra ise 5.0 litrelik V8 motora ve 235 beygir 
güce sahipti. 

Döneminin ünlüsü: Cobra
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Dördüncü jenerasyon (1994-2004) Mustang, yan tarafındaki hava girişleri ve parçalı tasarımlı arka 
farlarıyla dikkat çekti. Bu kez bir önceki jenerasyondaki “Fox” platformunun bir gelişmiş versiyonu-
nu kullanıyordu. 1999 yılında makyaj operasyonu geçiren dördüncü jenerasyon Mustang, GT versi-
yonuna da kavuşmuştu. Mustang GT, V8 motordaki gücü 260 beygire çıkartmıştı. Bu jenerasyonda 
Ford’un SVT departmanı 305 beygirlik bir Cobra versiyonu sundu. 2003-2004 Cobra versiyonları ise 
“Terminatör” lakabını aldılar. Çünkü V8 motorlarıyla 390 beygir güç üretiyorlardı. Böylece Mustang 
4 silindirli küçük hatchback imajı yerine yeniden güçlü bir otomobil olarak liderliğe soyundu.

Beşinci jenerasyon (2005 -2014) Mustang ise retro tasarım anlayışıyla öne çıktı. Shelby, 1970’den beri 
ilk defa beşinci jenerasyonda Ford ile yeniden çalışmaya başlamış ve GT500 markası geri dönmüştü. 
Beşinci jenerasyon 2010’da makyajlandı. Yine 2010’da efsanevi bir Mustang versiyonu daha piyasaya 
sunuldu: Boss 302. 

Retro tasarım
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Altıncı jenerasyon (2014-…) ise modern ve sofistike tasarı-
mıyla öne çıktı.

Üç parçalı arka farlar, bağımsız arka süspansiyon ve gelişmiş 
güvenlik teknolojileriyle artık otomobilin premium hissi yük-
selmişti.  2015 yılında ise Mustang Shelby GT350 ve GT350R 
modelleri 5.2 litrelik V8 motorla tanıtıldı. Ayın yıl 50. yılını 
kutlayan marka özel bir tasarımı sınırlı sayıda üretti. 

2015 yılında 140 ülkede satılan Mustang, Avrupa ülkelerinden 
de ciddi talep alıyordu. IHS Markit’in grafiğine göre Mustang, 
2015 yılında en önemli rakipleri olan Challenger ve Cama-
ro’nun üzerinde satış rakamına ulaştı. 2018’de Mustang’in 
küresel ölçekte gördüğü talep, Mustang’i üst üste üçüncü defa 
dünyada yılın en çok satan spor otomobili konumuna taşıdı. 
Bu başarıyı Ford satış analisti Erich Merkle şöyle açıklamıştı: 
“Dünya Mustang’e aşık olmaya devam ediyor. Mustang, Ame-
rikan tasarımının, performansın ve özgürlüğün en mükemmel 
örneğini temsil ederken nerede yaşarsanız yaşayın benzersiz 
karakteriyle çekiciliğini ortaya koyuyor.”

Mustang, bugüne uzanan serüveninde kendini sürekli geliş-
tirdi ve güncelledi. 2019 Detroit Otomobil Fuarı’nda 700 bey-
girden fazla güç sunan 2020 Mustang Shelby GT500 modeli 
tanıtıldı. 2020 Mustang Shelby GT500, 0’dan 100 km/s hıza 3 
saniye civarlarında çıkabiliyor. Bu arada Ford, yeni elektrikli 
crossover modeli Mustang Mach-E’nin resmi tanıtımını da 
gerçekleştirdi. Sıfır emisyonlu otomobil, Mustang markası-
nın da gücüyle kısa zamanda dünyanın ilgi odağı oldu.

Yılın en çok satan spor
otomobili

Mustang Mach-E
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“Sanatla öğreten anaokulu” konseptiyle hizmet veren Kırmızı Otobüs Anaokulları, 
eğitim alanında ilkleriyle dikkat çekiyor. İki şubesi İzmir Bornova ve Çiğli’de, bir 
şubesi ise Aydın Nazilli’de olan Kırmızı Otobüs Anaokulları, resim, müzik, tiyatro, 
drama, bale, permakültür gibi alanlardaki iddiasıyla öne çıkıyor.
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4 yılda 40 şube hedefiyle yol alan Kırmızı Otobüs Anaokul-
ları, 2021 eğitim yılından itibaren şube sayısını artıracak. 
Hem kendi şubelerini açarak hem de franschise yöntemiyle 
büyümeyi hedefleyen Kırmızı Otobüs’te öncelik ise çift dilde 
eğitim ve sanatla öğreten anaokulu konsepti olmaya devam 
edecek. 

25 yıldır eğitim sektöründe saygın markalar olan Bemar 
Kariyer Okulları ve British Town Yabancı Dil Okulları’nın 
ardından Kırmızı Otobüs Anaokulu ile eğitim alanındaki 
yatırımlarına devam eden İzmirli girişimci Melih Kahra-
maner, yeni şube hedefinde önceliğin İzmir, Aydın, Deniz-
li, Bursa ve Kütahya gibi iller olduğunu söylüyor. Franchise 
koşullarını ise şöyle sıralıyor: “Eğitim standartlarına uyum 
sağlayabilecek, çift dilli eğitim ve sanatla öğreten anaokulu 
konseptini benimseyecek ve eğitim kökenli kişilere öncelik 
vereceğiz. Fiziki koşulları görsel standartlarımıza uyan veya 
uygun hale getirilebilecek mekânın tesisi de çok önemli.”
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92. Oscar Ödülleri’nde Judy filmindeki rolüyle En İyi Ka-
dın Oyuncu ödülünü kazanan Renée Zellweger, kariyer ba-
samaklarını adım adım tırmandı. Zellweger’in Teksas’tan 
Hollywood’a uzanan oyunculuk serüvenine göz atmaya ne 
dersiniz?
Kariyeri boyunca Oscar ödüllü performanslar sergileyen Renée Zellweger ne bir çocuk yıldız ne de 
sanatçı bir aileden geliyor. Küçük bir kasabada doğmuş ama tutkuyla işine sarılmış ve hayatını ilmek 
ilmek örmüş. 

1988’de Hollywood’a ilk kez Walk of Fame’deki yıldızları görmek için giden Zellweger bir gün kendi 
adını da orada görmeyi hayal etmiş. Ve 24 Mayıs 2005’te, yani 17 yıl sonra bu rüya gerçek olmuş. 

İki Oscarlı oyuncu
Bridget Jones serisiyle dünyanın tanıdığı 
Renée Zellweger, 2020’de En İyi Kadın Oyun-
cu ödülünü alarak başarısını bir kez daha 
taçlandırdı. “Oz Büyücüsü” filmiyle sinema-
ya çocuk yıldız olarak adım atan, Hollywo-
od’un bir dönemine damga vurmuş önemli 
yıldızlarından Judy Garland’ı canlandıran 
Zellweger, filmdeki etkileyici performansıy-
la herkesi büyüledi. Oyuncu ve şarkıcı Liza 
Minnelli’nin annesi olan Judy Garland’ın 
hayatını konu alan filmde Zellweger, sanatçı-
nın hayatı boyunca yaşadığı dramatik iniş ve 
çıkışları öylesine başarılı bir şekilde yansıttı 
ki izleyicilerden tam not aldı. Güzel oyuncu 
“Cold Mountain” filmindeki rolüyle de En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını almıştı. 

Los Angelas’ta yeni bir hayat 
Renée Zellweger, 25 Nisan 1969’da Teksas’ta 
dünyaya geldi. İsviçreli bir baba ve Norveç 
göçmeni bir annenin çocuğu olan Zellweger, 
Houston’ın banliyölerinden biri olan Katy’de-
ki Katy High School’da okurken jimnastik ve 
amigoluğun yanı sıra drama kulübünde ilk 
oyunculuk deneyimini yaşadı. Austin’de İn-
giliz Kültür ve Edebiyat Bölümü’nde okurken 
Los Angelas’a taşınması ise kariyerinde bir 
dönüm noktası oldu. 

“Jerry Maguire” 
Zellweger’in rol aldığı ilk film ise “A Taste 
For Killing” oldu. 1992’de gösterime giren 
film burada “Bir Cinayet Denemesi” adıyla 
vizyona girdi. Filmde Mary Lou karakterine 
hayat veren oyuncu, Ethan Hawke’ın başrolde 
oynadığı “Reality Bites (Gerçekler Acıtır)” fil-
minde de rol aldı. 
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İki Oscarlı oyuncu
Bridget Jones serisiyle dünyanın tanıdığı Renée Zellwe-
ger, 2020’de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak başa-
rısını bir kez daha taçlandırdı. “Oz Büyücüsü” filmiyle 
sinemaya çocuk yıldız olarak adım atan, Hollywood’un 
bir dönemine damga vurmuş önemli yıldızlarından 
Judy Garland’ı canlandıran Zellweger, filmdeki etkileyi-
ci performansıyla herkesi büyüledi. Oyuncu ve şarkıcı 
Liza Minnelli’nin annesi olan Judy Garland’ın hayatını 
konu alan filmde Zellweger, sanatçının hayatı boyunca 
yaşadığı dramatik iniş ve çıkışları öylesine başarılı bir 
şekilde yansıttı ki izleyicilerden tam not aldı. Güzel 
oyuncu “Cold Mountain” filmindeki rolüyle de En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını almıştı. 

Los Angelas’ta yeni bir hayat 
Renée Zellweger, 25 Nisan 1969’da Teksas’ta dünyaya 
geldi. İsviçreli bir baba ve Norveç göçmeni bir annenin 
çocuğu olan Zellweger, Houston’ın banliyölerinden biri 
olan Katy’deki Katy High School’da okurken jimnastik 
ve amigoluğun yanı sıra drama kulübünde ilk oyuncu-
luk deneyimini yaşadı. Austin’de İngiliz Kültür ve Ede-
biyat Bölümü’nde okurken Los Angelas’a taşınması ise 
kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 

“Jerry Maguire” 
Zellweger’in rol aldığı ilk film ise “A Taste For Killing” 
oldu. 1992’de gösterime giren film burada “Bir Cinayet 
Denemesi” adıyla vizyona girdi. Filmde Mary Lou ka-
rakterine hayat veren oyuncu, Ethan Hawke’ın başrolde 
oynadığı “Reality Bites (Gerçekler Acıtır)” filminde de 
rol aldı. 
Ancak onun eşik atladığı asıl film 1996 yılında çekilen 
ve Tom Cruise ile başrolde yer aldığı “Jerry Maguire 
(Yeni Bir Başlangıç)” oldu. 

Merly Streep ile
Zellweger, ikinci önemli çıkışını ise 1998 yılında “One 
True Thing (Annem Uğruna)” filmindeki performan-
sıyla yakaladı. Kanser hastası annesine bakmak için 
hayatını beklemeye almak zorunda kalan bir kadını 
canlandıran Zellweger, bu kez Meryl Streep ve William 
Hurt gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçti. 

Altın Küre ödülü
2000 yılında “Nurse Betty (Hemşire Betty)” filmi ile 
Hollywood’a adeta adını kazıyan oyuncu bu filmde ha-
yat verdiği “Betty Sizemore” karakteriyle 2001 yılında 
Altın Küre’de komedi-müzikal film dalında “En İyi Ka-
dın Oyuncu” ödülünü aldı. 

Genç yaşta dul kalan hemşire Betty Sizemore’un bir 
pembe dizi yıldızına duyduğu obsesif hayranlığın se-
bep olduklarına odaklanan filmde Zellweger’ın yanı sıra 
Morgan Freeman, Chris Rock, Aaron Eckhart ve Greg 
Kinnear gibi oyuncular rol alıyordu.

Ve Bridget Jones 
Kariyer basamaklarını birer ikişer tırmanan Renée Zel-
lweger “Bridget Jones’s Diary (Bridget Jones’un Günlü-
ğü)” filmiyle dünya çapında ulaştığı kitleyi genişletti. 
Yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı filmdeki başarısı 
onun Akademi Ödülleri’nde “En İyi Aktris” dalında aday 
gösterilmesini sağladı. 
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Aslında film için adı geçmeye başladığında İngiliz olmadığı için tepkiyle kar-
şılanmıştı. Ancak tartışmalar kısa sürdü. Film piyasaya sürüldükten sonra, 
herkes Zellweger’ın mükemmel bir seçim olduğunu fark etti. Oyuncu İngi-
liz aksanı konusunda da takdir topladı. Nitekim filmdeki rol arkadaşı Hugh 
Grant “Şimdiye kadar bir Amerikalıdan duyduğum en iyi İngiliz aksanı” de-
mişti. Oyuncu bu film için çok fazla pizza ve tatlı yiyerek 17 kilo aldı.

Zellweger, serinin devamı olarak 2004’te “Bridget Jones: Edge of Reason 
(Bridget Jones: Mantığın Sınırı)” ve 2016’da “Bridget Jones’s Baby (Bridget 
Jones’un Bebeği)” filmlerinde başrolü üstlendi.

Müzikal yıldızı
Oyuncu 2002 yılında sinema hayatına “White Oleander (Beyaz Zakkum)” 
filmi ile devam etti. Alison Lohman ve Michelle Pfeiffer ile birlikte rol aldığı 
bu filmde iddialı bir performans göstererek eleştirmenler ve izleyicilerden 
övgü aldı. “Anneler nerede biter, kızlar nerede başlar” sorusunu soran “Beyaz 
Zakkum”, genç bir kızın zorlu mücadeleler içinde kendisini keşif yolculuğu 
anlatıyordu. Aynı yılın içinde Rob Marshall’ın yönettiği müzikal-komedi tü-
ründeki “Chiacogo” filmindeki yeteneğiyle ise Altın Küre’de müzikal-komedi 
dalında “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı. 

Cold Mountain ile gelen Oscar
Zellweger, başrollerinde Jude Law ve Nicole Kidman’ın olduğu “Cold Moun-
tain (Soğuk Dağ)”da Ruby Thewes adlı karaktere ise adeta ruh verdi ve 2004’te 
“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar”ını aldı. Oyuncu aynı rolle BAFTA 
Ödülleri’nde de “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştı. 

Hollywood’un birçok önemli yıldızını buluşturan bu roman uyarlaması, 
Amerikan İç Savaşı’nın hemen öncesini ve savaşın en ateşli günlerinde, yaralı 
bir askerin sevgilisine kavuşmak için Kuzey Carolina’daki Cold Mountain’a 
dönmeye çalışmasını konu alıyordu. 

“Cinderella Man” 
2005’te ise akıllara kazınan bir film daha geldi. ABD’de bir dönemin ünlü 
boksörü “Cinderella Man” lakabıyla tanınan James J. Braddock’un yaşam 
öyküsünü beyazperdeye aktaran filmde Russell Crowe ile başrolü paylaşan 
Zellweger, Mae Braddock karakterine can vermişti. 
2006’da Miss Potter adlı sinema filminde edebiyat dünyasının ünlü ismi 
Beatrix Potter olarak karşımıza çıkan oyuncu, yetenekli ve başarılı olması-
na rağmen baskılara maruz kalan genç bir kadını canlandırdı. Filmde güzel 
oyuncuya Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara Flynn ve Bill Paterson 
gibi oyuncular eşlik etmişti.

Şarkıları kendi sesinden söyledi
Zellweger, altı yıl ara verdiği oyunculuk kariyerine ise Oscar ödülü aldığı 
muhteşem bir performansla geri döndü. Judy filmindeki 92. Oscar Ödülle-
ri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Zellweger, Chicago müzikalinde 
olduğu gibi Judy Garland’ın şarkılarını kendi sesinden söylemiş ve sanatçıyı 
tüm doğallığı ve trajedileriyle beyazperdeye taşımıştı. Film öncesi ikonik bir 
karakter olan Garland gibi görünüp görünmeyeceğinden endişeli olduğunu 
söyleyen oyuncu uzun bir hazırlık sürecinden sonra rolünü hakkıyla yapar 
hale gelmişti. Bir röportajında o süreci şöyle anlattı: “Önce müzikle ilgili ça-
lıştık; sonra bazı temel makyaj fikirleri denedik. Neyin mümkün olabilece-
ğini görmek istedik.”

Zellweger rolüne hazırlanırken Garland’ın The Tonight Show ve The Dick 
Cavett Show’daki görüntülerini de izlemiş. Zellweger, özellikle de Garland’a 
dünyaca ünlü bir sanatçı olmasaydı ne olmak istediği sorulduğunda verdiği 
cevaba dikkat kesilmiş. Çünkü o konuşmada Judy Garland sadece başını sal-
layıp “İyi bir hanımefendi olmak isterdim” demiş. 
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Bir Nefeste Dünya Tarihi
Emma Marriott

Dilimdeki Acı
Monique Truong

M.Ö. 3500’den 1945’e kadar kronolojik olarak düzenlenmiş; 
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Ortadoğu ve 
Orta Asya olarak bölgelere göre ayrılmış, bir nefeste okuya-
cağınız bir dünya tarihi kitabı. Farkında olsak da olmasak da 
yaşadığımız dünya, tarihimiz tarafından şekillendirilmiştir. 
Tarih, aynı anda ortak insanlığın hem bir kaydı hem de bü-
tünlüğünü sağlayan bir bağdır.

Bu kitap, antik medeniyetlerden II. Dünya Savaşı’na kadar 
yaşanmış büyük tarihsel olaylar hakkında fikir sahibi olma-
mız için gereken temel bilgileri içeren bir rehber. Büyük İs-
kender’in imparatorluğu, Arap halifelerinin yükselişi ya da 
Çin’deki Tang Hanedanlığı, kadınların özgürleşmesi, komü-
nizm ve faşizmin yükseliş ve düşüşleriyle ilgileniyor olabilir-
siniz. Kısa, kolay okunur, sade ve güvenilir bir kaynak olan bu 
eser, bugünkü dünyanın neden şimdiki gibi olduğunu anla-
mamızı mümkün kılacak kritik ipuçlarını ortaya koyuyor.

Büyüme sancıları, arkadaşlar, sevgililer ve aileyle kurulan ku-
rulamayan ilişkiler, insanın ruhuyla, düşünceleriyle, bedeniyle 
ve geçmişiyle giriştiği bir hesaplaşma…

Küçük yaşlarından itibaren herkesten “farklı” olduğunu hisse-
den Linda Hammerick’in hikâyesi Dilimdeki Acı. Büyüdükçe, 
yaşadığı her deneyimle bu farklılığın sadece fiziksel olmadığı-
nı kavrayan Linda, kendi kimliğini, kişiliğini ararken hiç bil-
mediği gerçeklerle, hayatındaki sırlarla da yüzleşmek zorunda 
kalıyor. Üstelik neredeyse her kelimenin “tadını” alabilmesi 
onu daha da sıra dışı ve merak uyandırıcı biri haline getiriyor.
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Tuğla
Murathan Mungan

Körlük
Jose Saramago

Murathan Mungan’ın düzyazılarını bir araya getiren kitapları-
nın sonuncusu  Tuğla’da titizlikle tasarlanmış on altbölümde 
37 yazı yer alıyor. Mungan Tuğla’yla ilgili şunu söylüyor: “Ye-
niden gün ışığına çıkmasını istediğim ilk yazılarımdan başla-
yarak beni adım adım bugüne taşıyan yolu ören tuğlalardan 
bazı örnekleri bir araya getirmek istedim. O anlamda tuğla... 
Kitabı her biri kendi içinde bir bağlam oluşturan bölümler 
olarak tasarladım. Her bölüm kapağına bilmeyenler için za-
manı güncelleyen, bilenler içinse bilgi tazelemeyi amaçlayan 
açıklama niteliğinde birer kısa yazı yazdım... Bu kitap, en eski 
tarihlilerine dek uzanan geçmiş yazılarımı topladığım son ki-
tap olacak sanırım. Bu anlamda son tuğla. Geçmiş malzemeye 
son müdahale...”

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, ara-
basının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekle-
yen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bem-
beyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün 
kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne 
de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edileme-
yecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir 
artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına 
olursa olsun hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastane-
sinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden 
ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bü-
tün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik 
eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu 
kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. 
Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kao-
tik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesi.
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