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Vertaling van het Nederlandse Taal in het Turkse Taal
Constantinopel,de machtige Hagia Sophia

Keizer Justinianus wilde in zijn hoofstad Constantinopel de mooiste I rk ter wereld bouwen.
in nag geen zes jaar werd zijn droom werkelijkheid (537 NC) door d kunde van twee
architecten, Anthemios van Traltes en Isidoros van Milete. ledereen

as onder de indruk van

de Grote Kerk of zoals een ooggetuige het verwoorde" Het werd ee fantastisch mooi
Gebouw, overweldig indrukwekkend voor hen die het zien, niet te g wen voor hen die
alleen de beschrijvingen horen.."
Omdat Constantinopel herhaaldelijk werd geteisterd door Aardbevi

n, waren latere

Keizers, die meestal in deze Kerk met groot ceremonieel werden g

ond, genoodzaakt de

Hagia Sophia te restaureren. Oak politieke en religieuze Veranderin

hadden hun

weersiag op de Hagia Sophia.
Keizers plaatsten mozaieken van zichzelf, Bisschoppen vergaderden

er tijdens hun concilies

en tijdens de vierde kruistochten in 1204, toen 'Europeanen 'Cons ntinopel veroverden,
werd hagia Sophia geplunderd en ingericht voor de Latijnse rite.

Metnin TUrkçe Si I Aya Sofya
Imparator Justinien, bakent Konstantiniyede'de dünyanun en gazel

mi ina etmek

istedi. Alti yildan daha az bir sure içerisinde, iki mimar, Tralles Ii Ar

os ye Milet Ii

Isidoros un sanati, hayalini gerçekIetirdi. (537 MS). Herkes Büyük

Iise'den ya da bir gärgü.

taniginin soyledigi ,Gärenlere cok etkileyici, sadece açiklamalarint d 'anlar için inanilmaz,
harika, güzel bir bina idi."
Konstantiniye tekrar tekrar depremler gecirdi, bu kilisede büyük tare lerle taçlandirilan
imparatorlar, daha sonra , Ayasofya'yi restore etmek zorunda kaldilz Siyasi ye dini
deiimler Ayasofya'yi da etkiledi.
Imparatorlar kendi mozaikierini yerIetirdiIer, piskoposlar koneyleri lirasinda burada buIutu
ye 1204'teki dordüncü Haçli Seferleri sirasinda "AyrupaIiIar" Konstartiniye'i fethettiginde,
Ayasofya yamaIandi ye Latin ayinleri için düzenlendi

f
Türkce dilinden Hollandaca dime
TRABZON ATATURK KOKU
Kök, 19. yüzyil baiarinda Trabzon'a hakim Souksu Sirtlarinda Konsllahtin Kabayanidis
tarafindan yazlik olarak yaptiriImitir. Avrupa ye Bati Rönesans mimaiinin etkilerini taIyan
binada büyük ye gosteriIi Avrupa simgeleri ku!IantImitir. Bununla biIikte Kökün di
cephesinde ta içiIigi kuIIaniImitir. Ic cephede tugla kuIIaniImi mer,enIer ahap ye
korkulukludur.Su ye is' tesisati ise zamanin ileri teknolojisiyle däennitir. Atatürk Käkü,
bodrum katiyla birlikte 4 katli tesçilli bir yapidir. Giri§ katinda oturma das,, dintenme odasi,
yemek odasu ye misafir odasi butunmaktad,r.
Kök'teki bUtün mat varligini, canindan cok sevdigi Turk Ulusuna arm an etme karari aImi
olan AtatUrk mal varhgimn bir listesini hazirlayarak gereinin yapdmauiiçin Babakan' a
gandermitir.

TRABZON ATATORK PAViUOEN
Het paviljoen werd gebouwd door Konstantin Kabayanidis ats een zotr rresidentie op de
bergkammen van Souksu die Trabzon domineerde in de vroege 19el

uw.

Het gebouw, dat de effecten heeft van Europese en westerse renal

-architctuur,

maakt gebruik van grote en flamboyante ( kenmerkelijk) Europese

ten.

Er werd echter metseiwerk gebruikt aan de buitenkant van het here

is. De interne trap is

gemaakt van bakstenen en heeft houten reling.
Water- en warmte-installatie is ingericht met geavanceerde technok

van die tijd. Het

Ataturk-paviljoen is een registrar van 4 verdiepingen met zijn kelder.

de begane grand is

er een woonkamer, een ontspanningsruimte, een eetkamer en een I

erkamer.

Na een bestissing te hebben genomen om al zijn bezittingen in het p

oen te presenteren

als een geschenk aan de Turkse natie, waar hij meer van hield dan zij

yen, stelde Atatürk

een tijst op van zijn bezittingen voor het maken van de noodzakelijke

stuurde ze naar de

premier.

