
Londra’nın altını üstüne getirdik... Öyle hemen Londra’nın 
içine düşeceğiz zannetmeyin. Size önce biraz İngiltere’den 
söz edeceğim. Gelin artık İngiltere tarihine bir göz atmaya 

başlayalım. Daha yapacak çok iş, gezecek çok yerimiz var...
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MODASI GEÇMEYEN ŞEHİR

Londra
Önce İngİltere
İngiltere geçmişte en büyük sömürgeci ülke 
olarak dünyanın %40’ını topraklarına katmış. 
O yüzden de “Üzerinde Güneş Batmayan 
İmparatorluk” olarak anılmış. Britanya denince 
akla İngiltere, Galler Bölgesi ve İskoçya geliyor. 
“United Kingdom” yani Birleşik Krallık olarak 
geçen İngiltere’de, Kuzey İrlanda da var. Galler 
Bölgesi, İskoçya ve İrlanda, İngiltere ile birleşmiş. 
Ama yapılan bir anlaşma ile İrlanda’nın sadece 
kuzey kısmı Birleşik Krallık’ta kalmış. Avrupa’nın 
üçüncü en büyük nüfusu, haritaya baktığınızda 
966 kilometreye, 483 kilometre boyutlarındaki 
bir adaya sıkışmış. Avrupa’nın çoğu köşesinde 
olduğu gibi İngiltere’de de hangi taşı kaldırsanız 
karşınıza Romalılar çıkıyor. Önce Tokat-Zile’de 
“Geldim, gördüm, yendim” diyen Jül Sezar, 
sonra Romalılar gelmiş bu diyarlara. M.S. 122 
yılında bir türlü başa çıkamadıkları İskoçlara 
karşı ünlü Hadrian Duvarı’nı yapmışlar ve 
bugünkü başkente Londinium demişler. 410 
yılında İngiltere’deki Roma devri sona ermiş, 
yerini karanlık çağa bırakmış. Sonra kapıyı 
Vikingler çalmış ama 1066’dan sonra İngiltere’yi 
kimse fethedememiş. 1534’te VIII. Henry, 
papa karısını boşamasına izin vermeyince 
tüm İngilizleri Anglikan yapmış. Kızı Kraliçe I. 
Elizabeth’in ölümüyle İngiliz ve İskoç tahtları 
birleşmiş. 1837’de ülkenin tarihinde çok önemli 
bir yere sahip olan Victoria, kraliçe olarak 
tahta oturmuş ve Endüstri Devrimi ile birlikte 
İngiliz İmparatorluğu daha da güçlenmiş. 
Londra hala anayasal monarşiyle yönetilen bir 
ülkenin başkenti olduğundan mıdır nedir, pek 
bir asil, kraliyet ailesi ise İngiltere’nin en büyük 
tanıtım malzemesi. Lady Di 1997’de öldü ama 
gazetelerde yer almaya devam ediyor. Belki 
de dünya düzenine kendilerinin yön verdiklerini 
düşündüklerinden İngilizler belli konularda 
çok tutucular. Onlar tüm dünyaya uyum 
sağlayacaklarına, herkesin onların koyduğu 
kurallara uyum sağlamasını bekliyorlar. Ülkenin 

orta kısmı ile doğusu düzken, Galler Bölgesi, 
İskoçya ve kuzeyi dağlık. Kırsalda gezerken 
bakımlı İngiliz bahçeleri, çiftliklerle süslenmiş 
yemyeşil köyler görüyorsunuz. İngiltere deyince 
insanların aklına hep Londra gelse de üniversite 
şehirleri olan Cambridge ile Oxford, tarihi 
merkezlerden Edinburgh, York, Bath, doğal 
güzelliklerden Göller Bölgesi, Snowdania ve 
Skye Adası görülmesi gerekenler listenizde 
olmalı. Buraya kadar anlaşıldı mı? Öğrendik 
mi İngiltere’nin geçmişini? Şimdi sırada Londra 
var. Kraliyet ailesi, iki katlı kırmızı otobüsleri, 
Thames Nehri, sisi ve yağmuruyla sembolleşen 
bu şehir her dilden, her ırktan insanın bir arada 
yaşadığı ve çok farklı dönemlerin izlerini taşıyan 
bir dünya kenti. Sokaklarında Türkçe’nin de 
dahil olduğu 300’den fazla dilin konuşulduğu 
tahmin ediliyor. Londra, Avrupa’nın en kalabalık 
kentlerinden biri. Gerçek anlamda şaşırtıcı, 

bir yandan alabildiğine özgür, bir yandan 
alabildiğine gelenekçi. Monarşik kültürün yılmaz 
bekçisi ama diğer taraftan sıra dışı gecelerin 
yaşandığı açık bir şehir… Londra tam bir kültür 
ve sanat merkezi. 51 tiyatro, 141 sinema salonu, 
120 müze ve 100’den fazla sanat galerisine 
sahip olan bu kentte seçenekler çok fazla. 
Yeşile bulanarak negatif enerjinizden arınmak 
istiyorsanız Kensington Gardens’dan başlayıp, 
Hyde Park’dan geçip St. James Park’a kadar 
uzanın. Eğer amacınız eğlenceyse birbirine 
yakın olan Soho, Leicester Meydanı ve Covent 
Garden yakınlarında dolaşın. Chinatown’da 
Çin yemekleri yiyebilir, barlarla dolu olan 
sokaklardan geçip tiyatrolar bölgesine 
gidebilirsiniz. 2000 yılında Milenyum için 
yapılan, Big Ben ve Parlamento’nun karşısındaki 
London Eye isimli dönme dolaba binebilirsiniz. 
135 metrelik bu dönme dolaptan şehrin eşsiz 

Kraliyet ailesi, iki katlı kırmızı otobüsleri, thames nehri, sisi ve
yağmuruyla sembolleşen bu şehir her dilden, her ırktan insanın bir

arada yaşadığı ve çok farklı dönemlerin izlerini taşıyan bir dünya kenti. 
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manzaralarını görmek mümkün. Bir tur yarım 
saat sürdüğünden saat başı ve yarım saatlerde 
binebiliyorsunuz. Yürüyüş için Sloane Street, 
Knightsbridge, Chelsea, King’s Road, Notting 
Hill, Regent Street, Bond Street, Oxford Street, 
Hampstead Heath Park, gece manzarası için 
de South Bank ve Waterloo ilginç yerler.

PeKİ Sİze Bİr Soru: İngİltere’de 
trafİK neden Soldan aKar? 
Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun 
solundan gidiyormuş. Geçişin sağdan ya 
da soldan yapılması aslında anatomik bir 
sebebe dayanıyor. Yüzyıllar önce yolun 
karşısından gelenin dost mu yoksa düşman 
mı olduğunu kestirmek mümkün değilmiş. 
İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için 
yolun solundan, duvar dibinden giderek sol 
taraflarını emniyete alır, sağ ellerini kılıçlarını 
hemen çekecek şekilde hazır bekletirlermiş. 
Yolun solundan seyahat, ilk defa 1300 
yılında Papa’nın Roma’ya gelecek hacıların 
yolda karmaşaya meydan vermemeleri için 
yolun solundan gitmelerini söylemesiyle 
resmileşmiş ve yüzyıllar boyu devam etmiş. 18. 
yüzyıl sonlarında ABD’de birçok atın çektiği 
posta arabalarında sürücü koltuğu yokmuş, 
sürücü en arkada ve soldaki atın üstünde 
oturuyormuş. Yolun solundan gidilmesi yolun 
kontrolünü zorlaştırıyormuş. Çok geçmeden 
ABD’de trafik sağdan akmaya başlamış. Bir 
süre sonra kendisi de solak olan Napolyon, 
ordularındaki ikmal arabalarına yolun 
sağından gitmeleri emrini vermiş ve fethettiği 
her ülkede bu uygulamayı hayata geçirmiş. 
İngiltere, Napolyon tarafından hiçbir zaman 
ele geçirilemediği için İngilizler yolun solundan 
gitme alışkanlığından vazgeçmemişler. 
Modern araba teknolojisinin gelişmesiyle bu 
gelişimin dünya öncüsü olan ABD’de sürücü 
koltuğu ve direksiyon aracın sol tarafına 
konulmuş. Dünyanın birçok bölgesinde bu 
şekilde yaygınlaşmış. Londra’nın diğer ikonik 
sembollerinden biri de siyah taksiler. Ülkede 
bunlara “Black Cab” deniyor. Bunlarla ilgili 
ilginç olan olaysa şu: Şoförler Londra’nın 

tamamını öğrenene kadar en az iki yıllık eğitim 
sürecinden geçiyor. Okullarda aldıkları yoğun 
eğitim sonrasında sınava girebiliyorlar. Sınav 
oldukça zor. 320 temel rota, bu rotalar üzerine 
yayılmış toplam 25.000 sokak, 20.000 kent 
simgesi testi geçebilmek için temel bilinmesi 
gerekenlerden. Bugün Londra’da Black Cab 
kullanma lisansına sahip şoförlerin sayısı 25 
bini aşıyor.

londra’da alIŞVerİŞ
Londra’nın ünlü alışveriş caddesi Knightsbridge, 
dünya markalarının butikleri ile dolu. Para 
harcamayı seviyorsanız, adreslerinizden biri 
Bond Street olmalı. Erkeklere en iyi terzilerin 
bulunduğu Jermyn Street ve Savile Row’u tavsiye 
ediyorum. Ekonomik alışveriş içinse Avrupa’nın 
en uzun caddelerinden biri olan Oxford 
Caddesi’nin favori duraklarınızdan biri olacağı 
kesin.
1970’lere kadar toptancı pazarı olarak 
kullanılan Piazza’nın bulunduğu Covent 
Garden, sokaklarında müzisyenlerin bolca 

bulunduğu, açık hava kafelerinde insanların 
birbirlerini seyrettikleri bir mekan. Şık 
mağazalar da bu dekora zenginlik katıyor. 
Covent Garden aynı zamanda 1858 yılında 
yapılan Kraliyet Opera ve Balesi’ne yani Royal 
Opera House’a da ev sahipliği yapıyor.
Her türden ikinci el alışverişi için Portobello ve 
Camden Town sokak pazarlarını ziyaret edin. 
Cumartesi sabahı Portobello Market, pazar 
günü de Camden Lock’da bit pazarı var.
İngilizlerin en ünlü alışveriş merkezi Harrod’s 
alışveriş tutkunlarının gözdesi. 1707’de kurulmuş 
olan Fortnum and Mason, Londra’da yiyecek 
satan en prestijli mekan. Harvey Nichols’da 
kaliteli ürünler ve zengin seçenekler var. Oxford 
Street’deki Selfridges’da ünlü markaların 
en son kreasyonlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar 
Harrod’s’a göre daha makul.

en güncel halİyle gurmeler 
İçİn londra rehBerİ
Chiltern Firehouse: Londra’nın şu anda 
en gözde, masa bulması en zor restoranı. 

Dünyaca ünlü pek çok otele imzasını atmış André 
Balazs’ın eski bir itfaiye binasından çevrilen 
mekanı, otel ve restoran olarak hizmet veriyor.
www.chilternfirehouse.com 
Berners Tavern: Yeni açılan Edition Hotel’in 
içindeki brasserie tarzı, yüksek tavanlı çok şık bir 
restoran. Tablolarla dolu duvarlarda kendinizi bir 
müzede hissedebilirsiniz.
www.bernerstavern.com
Heston Blumenthal: Michelin yıldızlı Heston 
Blumenthal’ın Mandarin Oriental Hoteli 
içindeki ünlü lokantası. İngiltere kraliyet 
mutfağından örneklerle oluşturulmuş menü, bir 
lezzet şöleni. Tatlı olarak masanızın yanında size 
özel, nitrojenle soğutularak yapılan dondurmayı 
ve sunumunu görmeniz lazım.
www.dinnerbyheston.com 
River Café: Nehir kenarında özellikle yaz 
aylarında, açık hava bölümünde çok güzel bir 
yemek için şiddetle tavsiye edilir. 
www.rivercafe.co.uk
Scott’s: Mayfair’de bulunan ünlü balık lokantası. 
İstiridye barı ile ünlü. İş yemekleri ve özel yemekler 
için ideal. 
www.scotts-restaurant.com          
Restaurant Gordon Ramsay: Dünyaca ünlü  
Şef Gordon Ramsay’in amiral gemisi olan  
lokanta. 1998’de kuruldu ve üç Michelin yıldız sahibi. 
www.gordonramsay.com/royalhospitalroad

üyelİKle gİrİleBİlen PoPüler  
Bar Ve reStoranlar
Annabel’s: Geçtiğimiz yıl 50. yılını kutlayan 
restoran kulüp, Londra gece hayatının mihenk 
taşlarından. Belli bir yaşın üstüne hitap etmekle 
beraber her yaştan rağbet gören mekana erkekler 
ceketsiz giremiyor. Kot pantalonla giderseniz, 
nazikçe kapıdan çevriliyorsunuz. Özellikle puro 
sevdalıları için ideal, üst katındaki puro odası 
görülmeye değer.
www.annabels.co.uk
Loulou’s: 5, Hertford Street adresinde yer alıyor. 
En yeni, en popüler kulüplerden biri. Rıfat Özbek’in 
dekorasyonu ile oldukça beğeni topladı. 
www.5hertfordstreet.co.uk
Harry’s Bar: Takım elbise ve kravatın mecburi 
olduğu restoranda kasım ayında Alba’dan gelen 
trüf mantarı ile hazırlanan menü muhteşem.
www.harrysbar.co.uk
Arts Club: 1863 yılından beri Londra’nın en 
seçkin kulüplerinden. Son zamanlarda Türk 
müşterilerin çok rağbet ettiği kulüp, 2012 yılında 
renove edildiğinden beri en gözde mekanlardan. 
Esasında sanatçılara yönelik olmakla beraber 
geniş yelpazeden üyeleri mevcut.
www.theartsclub.co.uk

İtalyan mutfağI
Scalini’s: Ailenizin İtalyan’ı. Her zaman kalabalık, 
güler yüzlü servis ve harika lezzet.
www.scalinilondon.co.uk
Aglio e Olio: İnternette bulamazsanız şaşırmayın. 
Fulham Road’da küçük, mahallenin lokantası hissi 
veren bir mekan. Istakozlu spagettisi Londra’nın en 
iyilerinden. 
Adres: 194 Fulham Road SW10 9PN. 
Tel: +44(0)2073510070
Locanda Locatelli: Daha resmi, özellikle iş 
yemekleri için ideal. Şanslı gününüzdeyseniz ünlü 
Şef Giorgio Locatelli ile tanışabilirsiniz.
www.locandalocatelli.com

Peru mutfağI
Coya: Son yıllarda oldukça popülerleşen Peru 
mutfağının en güzel ve lüks temsilcisi.  
www.coyarestaurant.com/landing

aSya mutfağI
Dinings: Pek çok kişi için Londra’daki tartışmasız en 
iyi sushici. Marylebone’daki Japon Tapas konsepti 
ile sunulan yemekler muhtesem. 
www.dinings.co.uk 
Hakkasan: Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde 
30. sırayı alan Hakkasan, Michelin yıldızlı, en 
ünlü modern Çin restoranı. Servis çok çok iyi. 
İstanbul’dan gidenlerin ilk tercihi. Türk bir görevli 
tarafından karşılanırsanız şaşırmayın.
www.hakkasan.com
Yauatcha: Hakkasan’ın Soho’daki yine Michelin 
yıldızlı, daha hesaplı kardeş restoranı.
www.yauatcha.com 
Mr. Chow: Beverly Hills’deki ünlü Çin lokantasının 
Knighstbridge şubesi. Drogba, müdavimlerinden.
www.mrchow.com
Zuma: Londra’nın en çok barıyla ünlü, İstanbul’da 
da şubesi olan Japon restoranı. Her daim popüler.
www.zumarestaurant.com
Kurobuta: Son yıllarda popüler olan pop-up 
stili Asya lokantası. Bir şubesi Chelsea’de, ikinci 
şubelerini de Marble Arch yakınında açtılar. 
www.kurobuta-london.com
Nobu: Ünlü şefin Londra’daki sushi restoranı. Park 
Lane ve Berkeley olmak üzere iki şubeleri mevcut.
www.noburestaurants.com

franSIz mutfağI
Le Gavroche: 1967 yılından beri hizmet veren 
Michelin yıldızlı şık ve ağır Fransız lokantası.
www.le-gavroche.co.uk
L’Atelier de Joël Robuchon: Ünlü Fransız şefin 
Londra şubesi. Fine dining ve daha rahat yemek 
için casual olarak iki ayrı kat mevcut. 
www.joelrobuchon.co.uk
Bar Boulud: Londra’nın en ünlü otellerinden 
Mandarin Oriental Hotel’in altındaki, nispeten 
rahat Fransız lokantası.
www.barboulud.com/london
La Petite Maison: İstanbul’da da şubesi açılan 
ünlü Fransız lokantası.
lpmlondon.co.uk

meKSİKa mutfağI
Bodega Negra: Soho’da bulunan New York stili 
Meksika lokantası. Margaritalarıyla ünlü.
www.labodeganegra.com
Mestizo: Londra’daki Meksikalıların uğrak yeri. 
İçeride kendinizi bir anda Meksika’ya gitmiş gibi 
hissedeceksiniz. 
www.mestizomx.com
Café Pacifico: Covent Garden’daki ünlü, keyifli 
Meksika lokantası. Değişik tekilalar deneyebilirsiniz.
www.cafe-pacifico.com

londra tam bir kültür ve sanat merkezi.
51 tiyatro, 141 sinema salonu, 120 müze
ve 100’den fazla sanat galerisine sahip
olan bu kentte seçenekler çok fazla. 

tower Bridge, iki yürüyüş yolu ve 
bir araba yoluyla birbirine bağlanmış 

olan iki kuleden oluşuyor. 
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bazılarını ve görkemli giriş merdivenini 
görebiliyorsunuz. Müzik Odası’nda 
vaftiz törenleri yapılıyor, Taht Odası’nda 
kraliçe resmi törenlere katılıyor, Balo 
Salonu ziyafetler için kullanılıyor, Resim 
Galerisi’nde ise ünlü sanatçıların tabloları 
sergileniyor. Sarayın önünde Kraliçe 
Victoria’nın anıtı var. Aslında saray, 1703 
yılında Buckingham Dükü için yapılmış. 
Sonra Kral III. George tarafından 1761 
yılında Kraliçe Charlotte’un evi haline 
getirilmiş. 1837’den beri Buckingham 
Sarayı, İngiliz kral ve kraliçelerinin resmi 
konutu olmuş. Sarayda 52 tane yatak 
odası, 78 tane banyo, yaklaşık 800 tane 
aşırı lüks ve gösterişli tasarıma sahip oda 
bulunduğu söyleniyor. Ayrıca sarayın 
kendine ait sinema salonu, kilisesi ve posta 
ofisi bulunuyor. Sarayda 600 kişiden fazla 
çalışan varmış. Aşçılar, temizlikçiler ve 
bahçıvanların yanı sıra, sadece sarayda 
bulunan 350 saatle ilgilenen iki kişi olduğu 
da söyleniyor. Sarayda her altı haftada bir 
temizlenen 760 tane pencere varmış.
Sarayın çoğu, özel alandan oluşmakta 
fakat yaz aylarında gerçekleştirilen izinli 
turlarla tören ve ziyafet odalarını görmek 
mümkün. Kraliçe eğer sarayda ise Royal 
Standard Flag yani Kraliyet Bayrağı’nı 
sarayın tepesinde görüyorsunuz. 
Bu bayrak dörde bölünmüş şekilde 
tasarlanmış: sarı, kırmızı ve lacivert 
renklerinden oluşan, Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Birliği’ni 
temsil eden bayrak. Bu bayrağı resmi ya 
da özel herhangi başka bir bina kraliçe 
tarafından ziyaret ediliyorsa tepede 
görmek mümkün. Eğer sarayda önemli 
olaylar gerçekleşiyorsa asılan bu bayrağın 
daha büyük boyu göndere çekiliyor. 
Örneğin Kate Middleton ve kraliçenin 
torunu Prens William’ın evlendikleri gün ve 
2012’de kutlanan kraliçenin tahta çıkışının 
60. yıldönümünde bayrağın büyük boyu 

Buckingham Sarayı’ndan göğe yükselmişti. 
Kraliçe sarayda bulunmadığı zamanlarda 
ise Union Jack Flag yani Birleşik Krallık 
bayrağı direkte oluyor. 1997 yılında 
hayatını kaybeden Prenses Diana’nın 
öldüğü gün kraliçe ve aile bireylerinin 
çoğu sarayda değilmiş. Dolayısıyla 
Buckingham Sarayı’nda göğe çekilmiş 
bayrak yokmuş. Bunun Diana’nın ölümüne 
karşı saygısızlık olduğunu düşünen 
magazin basını ve halk tarafından kraliçe 
kınanmış. Halkın bu tepkisi sebebiyle 
kraliçe yeni bir düzen getirmiş. Artık Birleşik 
Krallık bayrağı kraliçe evde değilken en 
tepeye, kraliyet aile üyelerinden birisinin 
ölümünde veya ulusal yas günlerinde 
yarıya çekiliyor. Örneğin 2005 yılındaki 
Londra metrosuna yapılan bombalı saldırı 
ve 2013’te ölen eski İngiltere Başbakanı 
Margaret Thatcher için Birleşik Krallık 
bayrağı sarayda yarıya kadar çekildi. 
İngiltere’de kral veya kraliçenin yönetimde 
doğrudan söz sahibi olmamasına 
rağmen mutlaka onaylaması gereken 
kanunlar da var. Örneğin parlamentonun 
açılması, yasa tasarılarının kabul edilmesi 
gibi. Devlet, parlamento tarafından 
yönetiliyor. Kraliçe ise dernek çalışmalarını 
yürütmekten, törenlerde parlamentonun 
açılışından ve önemli yabancı misafirlerin 
ağırlanmasından sorumlu. Ayrıca her yıl 
temmuz ayında kraliçenin doğum günü 
için resmi bir tören düzenleniyor. İngiltere 
vatandaşları parlamento seçimlerinde oy 
kullanabiliyorlar ve bunun için önceden 
gidip yerel merkezlere kayıt yaptırmaları 
gerekiyor. 
Buckingham Sarayı’nın önünde Kraliçe 
Victoria Heykeli’ni de görebilirsiniz. Kraliçe 
Victoria 1837 yılında amcasının ölümü ile 
18 yaşında tahta oturmuş. Kocası Prens 
Albert, Victoria’nın aynı zamanda en 
büyük destekçisi ve akıl danışmanıymış. 
Tifo sebebiyle 42 yaşında hayata veda 

hİnt mutfağI
Tamarind: Mayfair’de bulunan bu Hint 
lokantasını denemeye değer. İş yemekleri için 
de ideal.     
www.tamarindrestaurant.com
Mint Leaf: Oldukça modern ve hoş bir 
ortamda Hint yemeği yemek isterseniz ideal.   
www.mintleafrestaurant.com
Gymkhana: Michelin yıldızlı ünlü Hint lokantası.   
www.gymkhanalondon.com

İSPanyol mutfağI
Tendido Cero: Londra’daki İspanyolların tercih 
ettigi tapas lokantası. 
www.cambiodetercio.co.uk/restaurantes
Brindisa: Bridget Jones’un mahallesi olarak 
da bilinen London Borough Market, pek 
çok orijinal lezzete ev sahipliği yapıyor. 
Tapas meraklıları içinse Brindisa’nın adresi. 
Rezervasyon almıyorlar. Yeni gökdelen Shard’a 
da yürüme mesafesinde olan bu tapasçıya 
yolunuz düşerse mutlaka deneyin. 
www.brindisa.com

gezİ/alIŞVerİŞ araSI
Meat Liquor: Rezervasyon almayan alternatif 
mekan, belki de şehrin en lezzetli burgerini 
sunuyor. Duvarlardaki değişik resimlerle 
enteresan bir hava yaratmışlar. Kapıdaki 
kuyruğa dikkat. Hanımlara topukluyla 
gidilmemesi tavsiye olunur.
www.meatliquor.com
Burger and Lobster: Sadece burger ve ıstakoz 
bulacağınız harika bir restoran/kokteyl bar. 
Brioche arası ıstakoz, bizim balık-ekmek 
ikilisinin Avrupalı ve pahalı versiyonu. Boğaz’ın 
kenarında balık ekmeğin lezzeti ile hiçbir şey 

kıyas edilmese de yolunuz düşerse deneyin. 
www.burgerandlobster.com
Busaba: Londra’da değişik yerlerde sekiz 
şubeye ulaşan zincir, Tay mutfağı sunuyor. 
Çabuk ve lezzetli bir yemek için her zaman iyi 
bir adres.
www.busaba.com 
Big Easy: Kalori ihtiyacınız varsa doğru 
yerdesiniz. Amerikan diner tarzı etler ve 
ıstakozlar, büyük porsiyonlar sevenler için 
ideal. Chelsea şubelerinde alt katta canlı 
country müzik dinlenebiliyor.
www.bigeasy.co.uk
Builders’ Arms: Güzel bir pub’a gidip, değişik 
biralar deneyerek lezzetli yemek isteyenler için 
ideal. 
www.thebuildersarmskensington.co.uk

londra’nIn Bütün SIrlarInI 
VerdİKten Sonra, londra’ da 
turİSt olmaK…
Sırada köşe bucak Londra turumuz var. Ünlü 
Buckingham Sarayı’ndan başlayalım ne 
dersiniz?

BucKIngham SarayI
Kraliyet Sarayı Buckingham, turistlerin 
kameralarına en çok konuk olan yerlerden biri. 
Saat 11:30’da sarayın yakınındaysanız, Muhafız 
Değişim Töreni’ni izleyebilirsiniz. Yarım saat 
süren törende kırmızı üniformalı, siyah uzun 
tüylü şapkalı muhafızlar sarayın anahtarlarını 
devrediyor. İlk olarak Kraliçe Victoria’nın 
1837’de kullanmaya başladığı sarayın halkın 
ziyaretine açık olan kısımlarında odalardan 

Londra, avrupa’nın en kalabalık kentlerinden biri.
gerçek anlamda şaşırtıcı, bir yandan alabildiğine
özgür, bir yandan alabildiğine gelenekçi.
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eden Prens Albert’ın ölümünden sonra Victoria 
uzun bir süre yas tutmuş, hayatının sonuna 
kadar sadece siyah giymiş ve halkın karşısına 
çıkmayı reddederek devlet işlerini geri plandan 
yürütmüş. Kraliçe Victoria’nın dokuz çocuğundan 
sekizi, diğer Avrupa hanedanlarının üyeleriyle 
evlenmişler. Günümüzde bile birçok Avrupa 
monarşisi, Kraliçe Victoria’nın soyundan gelen 
kişilerle yönetiliyor. Victoria bu yüzden Avrupa’ nın 
büyükannesi unvanına da sahip.

tower of london
Londra Kulesi aslında bir kale fakat ismini sınırları 
içindeki 1078 yılında I. William tarafından yaptırılan 
Beyaz Kule’den alıyor. Çoğu zaman Beyaz 
Kule diye tanınıyor ama kule birçok diğer bina, 
korunma duvarları ve hendeği ile kocaman bir 
kompleks aslında. Burası bir kale, kraliyet sarayı ve 
hapishane olarak yapılmış. Sadece bu amaçlarla 
kullanılsa neyse... Bunun dışında idam ve işkence 
merkezi, devlet hazinesi, hayvanat bahçesi, 
cephanelik, darphane ve gözlemevi olarak da 
değerlendirilmiş. Kulede İmparatorluk Tacı’nın 
bulunduğu Taç Mücevherleri bölümü, St. John 
Şapeli, Ulusal Silah ve Zırh Koleksiyonu ile Hainler 
Kapısı var. Kısacası Kraliyet tarihi için doğru 
yerdesiniz. Kale 1066 yılında Hastings’de sağlanan 
zafer sonrasında, yeni fethedilen bölge üzerinde 
kralın gücünü göstermek amacıyla inşa edilmiş. 
Kralın siyasi düşmanlarının hapsedildiği, işkence 
edildiği ve öldürüldüğü bir yer olarak kullanılmış. 
Ayrıca krallara ev sahipliği de yapmış. Hisarları 
ilk başta geçici olarak tahtadanmış. Sonrasında 
White Tower yani Beyaz Kule ile değiştirilmiş. 
Kaledeki hisarların en eskisi Beyaz Kule. 1097 
yılında tamamlanan bu kısım, o dönemde 27.4 
metre uzunluğu, 4.6 metrelik genişliğiyle en yüksek 
yapıymış. Duvarları Kral III. Henry döneminde 

beyaza boyanmış. Dört köşesinde bulunan yapılar 
ise gözetleme noktası olarak kullanılmış. Tower of 
London, özellikle 13. yüzyılda genişletilmiş. Yıllar 
içinde kaleye 20’ye yakın kule eklenmiş. Önce 
Beyaz Kule’nin etrafına iki tane savunma duvarı 
inşa edilmiş. Sayarsanız iç duvarın 13, dış duvarın 
altı tane kulesi olduğunu göreceksiniz. Bu kuleler 
politik suçluları hapsetmek için kullanılıyormuş. 
Tower of London’ın en çok gezilen bölümü 
kraliyet ailesinin mücevherlerinin sergilendiği 
“Crown Jewels” bölümü. 17. yüzyılda II. Charles, 
kral olduğunda halka açılmış. Mücevherlerin 
büyük bir kısmı 1660 yılından kalma. Daha eski 
mücevherlerin çoğu Oliver Cromwell zamanında 
hasar görmüş. Burada 2800’den fazla değerli 
eser sergileniyor. Jewel House yani Mücevher 
Evi’nde bulunan en değerli mücevher 530 karatlık 
Afrika’nın İlk Yıldızı diye Türkçe’leştirebileceğimiz 
“First Star of Africa”. 1837 yılında Kraliçe Victoria 
için yapılan taç, her yeni kral ya da kraliçe başa 
geçtiğinde tören için kullanılıyor.

tower BrIdge 
Londra Kulesi’nin önünde olduğu için buraya “Kule 
Köprüsü” deniyor. Baskül köprü türündeki en ünlü 
köprülerden biri. 1894’te kullanıma açılmış. Köprü, 
iki yürüyüş yolu ve bir araba yoluyla birbirine 
bağlanmış olan iki kuleden oluşuyor. Londra’nın 
doğusunda ticaretin büyümesi nedeniyle nehrin 
iki yakasını birleştirmek için yeni bir köprüye ihtiyaç 
duyulmuş. Aslında 1870 yılında su altından geçen 
ve sadece yaya trafiğine açık bir tüp geçit yapılmış 
ama yetersiz kalmış. Köprü eğer bildiğimiz klasik 
köprülerden yapılsa, gemilerin limana geçişleri 
sorun olabilirmiş. O yüzden 1876 yılında bir köprü 
proje yarışması açılmış. Yarışmanın sonucunda, 
Horace Jones’un projesi kabul edilmiş. Yapımına 
1886 yılında başlanmış ve sekiz yılda bitirilmiş. 

“Tower of London” ile uyumlu olması istendiği 
için, Viktorya döneminin gotik tarzında yapılmış. 
O zamanlar köprü kanatlarının açılması hidrolik 
bir düzenekle sağlanmaktaymış. 265 metre 
uzunluğundaki köprünün inşaatında 450 işçi 
çalışmış. 11.000 ton çelik kullanılmış. Bugün, 
elektrikli bir sistem kullanılarak kanatlar kaldırılıyor. 
Köprü, yılda yaklaşık 1000 kez açılıyor.

london BrIdge
Londra Köprüsü 1750 yılına kadar Thames 
Nehri’ndeki tek köprüymüş. Köprünün bugün 
bulunduğu yerde önce M.S. 60’larda Romalılar 
tarafından bir köprü inşa edilmiş. Tahtadan 
bir köprü ile Thames Nehri’nin iki yakası ilk kez 
birleştirilmiş. Yani nehrin iki yakası bir araya gelmiş.

Borough marKet
1000 yıllık bir pazar. Gurme gıdalar satan 100’den 
fazla tezgah var. Et, balık, sebze, peynir, ekmek, 
kahve, envai çeşit kekler, tatlılar... Londralıların 
haftalık taze gıda alışverişlerini yaptıkları pazar, 
aynı zamanda ziyaretçiler için de bir ziyafet 
seçeneği olabilir. Buradan alabileceğiniz taze 
ekmek, çeşit çeşit peynir ya da diğer lezzetlerle 
nehir kıyısındaki banklara oturarak güzel bir piknik 
yapabilirsiniz. Bridget Jones’un Günlüğü filmini 
izlediyseniz Londra’nın bu bölümü size çok tanıdık 
gelebilir. Filmin ana karakteri Bridget, Borough 
Pazarı’na komşu Bedale Caddesi üzerinde bir 
apartman dairesinde yaşıyordu.

St. Paul Katedralİ 
110 metre yüksekliğindeki kubbesiyle ihtişamlı bir 
görünüme sahip olan St. Paul, Christopher Wren 
isimli mimarın en önemli eseri. St. Paul nereliymiş 
biliyor musunuz? Tarsus... 1710 yılında tamamlanan 
barok kilise, Tarsus doğumlu azize adanmış. 

Winston Churchill’in 1965’teki cenaze töreni 
ve Lady Diana ile Prens Charles’ın 1981’deki 
düğün töreni de bu kilisede gerçekleştirildi. 
Roma’daki St. Piyer Kilisesi’nden sonra ikinci 
en yüksek kubbeye sahip olan yapının mimarı 
da St. Paul’un içinde gömülü, mezar taşında 
ise “Okur, Wren’in anılarının peşindeysen 
etrafına şöyle bir bak” yazıyor. St. Paul yani 
Aziz Pavlus’a adanan ilk kilise, Covent Garden 
Meydanı’nın mimarı tarafından yapılmış. Eser 
1633 yılında tamamlanmış. 1666 yılında bütün 
şehri etkisi altına alan Büyük Londra yangını 
önüne gelen her yapıyı yok etmiş. Herkes eski 
St. Paul Katedrali’nin avlusuna koşmuş. Burayı 
yangından etkilenmeyecek, güvenli bir sığınak 
olarak görmüşler. Bu yüzden yangın yayılmaya 
başladığından itibaren insanlar değerli mal 
ve eşyalarını buraya getirmiş. Normal alanları 
eşyalar ile dolu olan katedralin bodrumu 
da Paternoster Meydanı’ndaki kitapçı ve 
basımevlerinin tıka basa istiflenmiş stokları 
ile doluymuş. Alevler katedrale ulaşarak 
onarım için bulunan tahta iskeleyi, iskeleden 
sıçrayanlar da ahşap çatı kirişlerini tutuşturmuş. 
Daha sonra katedralin kurşundan yapılmış 
çatısı erimeye başlamış, ardından kitap ve 
kağıt stoklarının bulunduğu depo da alevlere 
teslim olmuş. Katedral kısa sürede içindeki 
tüm stok ve değerli eşya ile birlikte bir enkaza 
dönüşmüş. İlk kiliseden geriye ne kaldığı 
tam olarak bilinmese de en azından grişteki 
kolonların orijinal olduğu söyleniyor.

BrItISh muSeum
Dünyanın en geniş koleksiyonlarından 
birine sahip olan müzede Efes’teki Artemis 
Tapınağı’nın ve Bodrum’daki Mozole’nin 
bazı bölümleri de bulunuyor. 1753 tarihli 
yapı, dünyanın en eski müzesi ve Sir Hans 
Sloane tarafından kurulmuş. Gelen hediyeler 
ve yeni satın almalarla koleksiyon gittikçe 
büyümüş. Her sene beş milyondan fazla 
misafire kapılarını açan müzenin şu an 
kullanılan binası Robert Smirke tarafından 
1830’larda planlanmış. Müzede 94 galeri var, 
hepsini gezmeye kalktığınızda dört kilometre 
yürümeniz gerekiyor. Müzede çok önemli 
eserler bulunuyor; 2000 yaşındaki Lindow 
Adamı bozulmadan korunmuş ve Cheshire’da 
bir gübrelikte bulunmuş. Elgin Mermerleri, 
Atina’daki Akropolis’ten getirilmiş ve 1816’da 
müze için satın alınmış. Her ne kadar iki ülke 
AB üyesi olsa da Yunanistan ile İngiltere 
anlaşacaklarına o dönem Yunanistan’ı 
yöneten Osmanlı’ya atmışlar suçu! Mısır 
Mumyaları alanında müzede inanılmaz bir 
koleksiyon var, sanki tüm Mısır’ı salonlarına 
taşımışlar. Portland Vazosu çok görkemli. 
2000 yaşında olduğu ve Mısır ya da İtalya’da 
yapıldığı düşünülüyor. Batı Asya koleksiyonları 
için üç katta 18 galeri bulunuyor. Fenike’den 
Afganistan’a büyük bir coğrafyadan getirilmiş 
yedi bin yıllık bir tarihi kapsayan eserler 
sergileniyor. Asur Rölyefleri, Kara Dikilitaş ve 
Oxus Hazinesi burada görebileceklerinizden. 
56. salonda Sümer hazineleri bulunuyor. Mısır 
heykelleri ve Rosetta Taşı, 25 numaralı büyük 
galeride sergileniyor. Hiyeroglif yazısı ünlü 
Rosetta Taşı sayesinde deşifre edilmiş. Antik 
Yunanlılar ile Mısırlıların yaptığı bir antlaşma, 
bu taşın üzerine üç dilde yazılmış: Mısır’da 
halkın kullandığı dil olan Demotik, Hiyeroglif 
ve Antik Yunanca. Böylece Mısır halkı ile Mısır 
asilleri ve Yunanlılar bu antlaşmayı rahatlıkla 
okuyabilmişler. Yüzyıllar boyunca çözülemeyen 
bir sır olarak kalan Hiyeroglif, Napolyon’un 1798 

yılındaki Mısır Seferi sırasında bulunan bu taşın 
yardımıyla çözülmüş. Eski Mısır yazıları deşifre 
edilmeden önce arkeologlar, Hiyerogliflerin 
Mısır’ın Tufan’dan önceki yaşamına ait 
şekiller olduğunu düşünürlerdi. M.Ö. 196 
yılında yazıldığı tahmin edilen bu taş, adını 
bulunduğu Reşit yani Rosetta kasabasından 
almış. Müzede bizim tarihimiz açısından en 
önemli eserler, 30. galeride sergilenen Yunan 
ve Roma koleksiyonları arasında bulunuyor. 
Yedi numaralı galeride Xanthos’tan getirilen 
Nereid Anıtı, 12. galeride M.Ö. 350’li yıllarda 
Bodrum’da yapılan Mozole’nin heykel ve 
frizleri var. İngilizler, Osmanlı zamanında 
kıyılarımıza gemilerle gelip değerli tarihi 
eserleri yüklemişler ve müzeye taşımışlar. 
Sultan Abdülmecid’den izinli oldukları için 
kimse de ses çıkarmamış. Efes’teki Artemis 

Tapınağı’ndan getirilenler de yine bu bölümde 
bulunuyor. Great Court dedikleri proje Sir 
Norman Foster’a ait. Roma’daki Aziz Pierre 
Kilisesi’nden daha büyük kubbeye sahip yapı, 
Britanya Kütüphanesi Okuma Salonu’nun 
yerinde bulunuyor ve burada müzenin 
koleksiyonuyla ilgili bilgi almak için her türlü 
teknolojiden faydalanılıyor. Müzenin zemin 
katının batı bölümü Yunan, Roma, Batı Asya 
ve Mısır koleksiyonlarına ayrılmış. Yeni Meksika 
Galerisi doğu kısımda, doğudan gelen 
eserlere ayrılmış koleksiyon ise kuzey bölümde 
sergileniyor. Çeşitli zamanlarda müzede 
sergiler düzenleniyor ve bunun için genelde 
27 ve 28 numaralı galeriler kullanılıyor. Doğu 
sanatına meraklıysanız, Çin’den gelen eserler 
33. galeride. İslam eserleri 34, Japon eserleri de 
92-93 ve 94 numaralı galerilerde bulunuyor.

londra Köprüsü 1750 yılına kadar
thames nehri’ndeki tek köprüymüş. 
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trafalgar meydanI
Trafalgar Meydanı eskiden Charing Cross 
olarak bilinen bölgede, kraliyet at ahırı olarak 
kullanılmak üzere John Nash tarafından yapılmış. 
Farkettiyseniz burası Ulusal Sanat Galerisi’nin 
ana giriş kapısının baktığı alanda. Meydanda 
dört adet aslan heykeli tarafından korunan 
Nelson Anıtı var. Adını Amiral Horatio Nelson 
komutasındaki İngiliz donanmasının Fransız 
ve İspanyol donanmalarını yendiği Trafalgar 
Savaşı’ndan almış. Meydanı ilk tasarlayan John 
Nash olmuş ama burası birçok kez yeniden 
şekillenmiş: 1845’te fıskiyeler, deniz kızı, deniz 
adamı ve yunus heykelleri inşa edilmiş. Gece 
hayatıyla ünlü West End bölgesindeki Trafalgar 
Meydanı’nın bir köşesinde 18. yüzyıldan kalma 
St. Martin-in-the-Fields Kilisesi var. Meydandaki 
anıt Lord Nelson’ın 1805 yılındaki zaferi anısına 
yapılmış. Nelson savaş sırasında yaralanınca 
Londra’ya getirilmiş, ölünce de St. Paul 
Katedrali’ne gömülmüş. Fransız devlet adamı 
Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında Amiral, 
Osmanlı Devleti’nin İngiltere’den yardım istemesi 
sonucu bölgeye gitmiş. Fransız donanmasını büyük 
uğraşlar sonucunda imha etmiş. Osmanlı tarihinde 
ilk defa bir yabancı komutana yani Nelson’a bu 
üstün hizmetinden dolayı Osmanlı Nişanı verilmiş. 
Birçok tabloda Nelson, yakasındaki ay yıldızlı 
nişan ile görülüyor. 
52 metre yüksekliğindeki anıtın en üstünde 
Nelson’ın heykeli var. Alt kısmında ise dört tane 
aslan heykelini görüyorsunuz. Aslanlar kalabalık 
halk kitlelerinin toplanmasını caydırmak için 
inşa edilmiş. Bronz aslanlar, Napolyon’un 
donanmasından ele geçirilen toplar eritilerek 
yapılmış. Size başka bir ilginç bilgi vereyim. 
Nelson Heykeli’nin yanındaki aslan heykellerini 
yapan adam, hayatında hiç aslan görmemiş 
ve bu aslan heykellerini köpeklere bakarak 
tasarlamış. Bu yüzden heykeller aslandan daha 
çok büyük köpeklere benziyor. Nelson Anıtı’nın 
önündeki at üzerindeki bronz heykel ise Kral I. 
Charles’wa ait.

Yeni yıl kutlamaları Londra’da bu meydanda 
gerçekleşiyor. Burası ulusal ve uluslararası 
organizasyonlara, kraliyet düğünlerine, 
protestolara, festival ve konserlere ev sahipliği 
yapıyor. Trafalgar Meydanı’nda sadece 
Londra’nın veya İngiltere’nin değil, belki de 
dünyanın en küçük polis karakolu bulunuyor. 
Karakol bir sokak lambası direğinin içinde 
ve tek odadan oluşan bu bölümün içinde 
sadece bir polis memuru bulunuyor. Trafalgar 
Meydanı’nda güvercin beslemenin yasak 
olduğunu biliyor musunuz? Neden mi? Çünkü 
geçtiğimiz yıllarda güvercinlerin dışkılarının 
meydanda 140 bin pound’lık zarara yol 
açtığı saptanmış ve güvercinleri beslemek 
yasaklanmış. Yasak üzerine güvercinlerin 
tamamen aç kalacaklarını düşünen 
protestocuların tepkisiyle 2008 yılına dek sabah 
07:30’dan önce meydanda güvercin beslemek 
serbest bırakılmış. Sonra bu da yasaklanmış. 
Bu yüzden meydandaki güvercin sayısı 
4000’den 200’e inmiş. Meydanda güvercin 
beslemenin cezası artık 500 pound! Trafalgar 
Meydanı’nda yaşayan güvercinler her yıl bir 
tondan fazla kirliliğe neden oluyormuş. Ama 
bütün bu kire rağmen Amiral Lord Nelson’un 
heykeli neden hiç kirlenmiyor biliyor musunuz? 
Çünkü heykel, güvercinleri engelleyen bir 
jelle kaplanıyor. Victoria ve Albert Müzesi’nde 
Londra’ya ait en eski fotoğraf var. 1839’da 
çekilmiş bu fotoğrafta Trafalgar Meydanı’nın 
Nelson Anıtı yapılmadan önceki hali bulunuyor. 
Vaktiniz olursa bu müzeyi de ziyaret edin. Bir 
söylentiye göre 1996’nın Mart ayında genç bir 
adam meydandaki güvercinleri çalarak bazı 
restoranlara sattığı için tutuklanmış. Adam 
1500 güvercini çalıp satmış ancak sonra fark 
edilmiş. Trafalgar Meydanı, 1999’dan bu yana 
güncel sanatın en prestijli programlarından biri 
olan “Dördüncü Kaide”ye ev sahipliği yapıyor. 
Meydanda yer alan dört kaideden üzeri boş 
olan, yarışmaya açılıyor. Boş kaideye yarışma 
sonucu yaklaşık iki senede bir dönüşümlü 
olarak farklı bir eser yerleştiriliyor.

PIccadIlly meydanI
Piccadilly bütün yolların çıktığı yer gibi 
Londra’da. Bir tarafında alışveriş caddesi, 
diğer tarafında gece hayatının sürprizlerine 
giden yol, öbür ucun devamında da şehrin 
oksijen deposu Hyde Park var. 1910’da elektriğin 
gelmesiyle beraber meydan reklamlara ev 
sahipliği yapmış, bugün de etraf neon ışıkların 
ve tabelaların tekelinde. New York’un Times 
Meydanı neyse, Londralılar için Piccadilly 
Meydanı da o. Bu yüzden buraya Küçük 
Times Meydanı diyenler de var. Piccadilly 
Meydanı’ndaki dev reklam panosu 1955’ten 
beri orada bulunuyor. Son 100 yılda 50’den 
fazla ünlü marka bu ışıklı dev reklam 
panolarında logolarını yayınlamış. Piccadilly 
Meydanı yılda 100 milyondan fazla ziyaretçi 
ağırlıyor. Ortada Alfred Gilbert’ın 1892’de 
yaptığı heykel var. Tam adı “The Shaftesbury 

Anıtı”. Londralılar tarafından Eros Heykeli 
olarak anılsa da, heykelin Eros’un ikiz kardeşi 
Anteros olduğunu söyleyenler var. Yunan 
mitolojisine göre Anteros, kardeşi Eros’un 
karşıtıymış. Katı yürekli oluşu ile doğa dışı 
sevgileri önleyerek düzeni sağlayan tanrısal 
varlık olarak geçiyor. Bazılarına göre ise 
Anteros karşılıklı sevginin simgesi olarak 
kabul ediliyor. Bu heykel Shaftesbury Kontu 
Anthony Cooper’ın fakirlere olan insancıl 
sevgisini sembolize ediyor. Kont, yoksullara 
yaptığı yardımlardan dolayı bu heykel ile 
onurlandırılmış. Piccadilly’deki Kraliyet 
Akademisi ise 1768’de kurulmuş. Sir William 
Chambers, Kral III. George’a gidip görsel 
sanatları geliştirmek için bir okul kurulmasını 
istemiş. Kral iyi ki bu teklifi kabul etmiş. Böylece 
İngiltere’nin ilk sanat okulu açılmış. Bine yakın 
resim, beş bin fotoğraf, yüzlerce heykel var 

Big Ben, aslında londra’daki saat kulesinin
13,5 ton ağırlığındaki çanının adı. Kule, 
St. Stephen Kulesi olarak adlandırılıyor. 
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içinde. Michelangelo’nun “Meryem Ana ve 
Çocuk” isimli önemli bir çalışması da burada 
bulunuyor.

BIg Ben Saat KuleSİ
“Big Ben” aslında Londra’daki saat kulesinin 
13,5 ton ağırlığındaki çanının adı. Kule, 
St. Stephen Kulesi olarak adlandırılıyor. 
Ama halk, Big Ben adını çok sevmiş, tüm 
yapı için kullanmış. Big Ben dört taraflı 
bir saat. Eski Westminster Sarayı, 16 Ekim 
1834’teki yangında hasar gördüğünde 
sarayın yenilenmesi sırasında yapılmış. 
Victoria Gotik stilinde ve 96,3 metre 
yüksekliğindeki saatin ağırlığı 5,5 ton. Çan 
çaldığı zaman sesi 14 kilometre uzaklıktan 
bile duyulabiliyormuş. Dört yüzünde 
bulunan saatlerin her birinin çapı 6,75 
metre, yelkovan kolunun uzunluğu bile 4,20 
metre. Roma rakamları ile zamanı gösteren 
rakamlar da yaklaşık 70 santimetre 
uzunluğunda. Kulenin en üstte bulunan 
ışığına kadar olan yüksekliği 107 metre. 
“Büyük” ismini fazlasıyla hak ediyor değil 
mi? Peki Big Ben ismi nereden geliyor biliyor 
musunuz? Bu konuda iki bilgi var, hangisini 
kabul edeceğinizin tercihi size kalmış. 
Bunlardan birincisine göre kulenin yapımını 
bizzat yöneten ve Avam Kamarası’nda “Big 
Ben” olarak tanınan Sir Benjamin Hall’dan 
almış adını. Bir diğerine göre de adı o 
zamanların en ünlü boksörü Ben Caunt’dan 
geliyormuş. 2012’de kulenin adı Westminster 
Sarayı Elizabeth Kulesi olarak değiştirildi. 
Parlamento toplandığı zamanlarda kulenin 
üzerindeki lamba yakılarak parlamentonun 
toplantıda olduğu halka duyuruluyor. 
Kulenin saati nadiren hata yapmasıyla 
ünlü. II. Dünya Savaşı boyunca yakındaki 
Avam Kamarası bile yıkılırken saat 
çalışmaya ve vaktinde çalmaya devam 
etmiş. Saatin mekanizması Edmund Beckett 
Denison tarafından tasarlanmış. Saatin 
hızı nasıl ayarlanıyor biliyor musunuz? Çok 

basit. Sarkacın omzuna küçük penny’ler 
ekleniyormuş.

london eye
London Eye yani Londra Gözü isimli 
bu büyük dönme dolap, 2000 yılında 
milenyumu kutlamak için yapılmış. En yüksek 
noktası 135 metre. Londra’nın bir diğer çok 
ünlü yapısı olan Tower Bridge yani Kule 
Köprüsü’nün yaklaşık iki katı yükseklikte! 
Toplam 32 kapsülden inşa edilmiş ve her 
bir kapsülü, 25 kişilik kapasiteye sahip. Bir 
turu yarım saat sürüyor. Dolap oldukça 
yavaş hareket ediyor ve bu sayede yolcular 
dönme dolabın durmasına gerek kalmadan 
inip binebiliyorlar. Her gün saat 10:00 ile 
21:00 arası çalışıyor. Yükseklik korkunuz 
yoksa müthiş bir deneyim. Muhteşem bir 
Londra manzarasını 135 metreden seyredip 
şehri keşfedebilirsiniz. Bulutsuz bir günde 
binilirse 40 kilometre ötesini görmek 
mümkünmüş fakat Londra’da bulutsuz 

günler ne yazık ki sık sık görülmüyor. London 
Eye ilk yapıldığında 2005’e kadar orada 
tutulup sonra başka bir mekana taşınması 
öngörülmüş. Fakat öyle ilgi görmüş ki, 
Londra’nın kalıcı yapıtlarından biri olmuş.

hyde ParK
Westminster Abbey civarındaki St. 
James Parkı ile Hyde Park ve Kensington 
Bahçeleri’nin her biri, başlı başına bir cennet. 
Hayran kalmamak elde değil. Hyde Park 
ve Kensington Bahçeleri olarak iki kısmı 
bulunan park, Serpentine Gölü ile ikiye 
ayrılmış. Hyde Park’ta Kensington Sarayı, 
Kraliçe Victoria’nın eşi için yaptırdığı bir 
heykel ve bir de şelale var. 1536 yılından 
beri kraliyet parkı olarak kullanılıyor. Hyde 
Park, 17. yüzyılda halka açılmış, eğlence 
ve etkinliklerin bol olduğu güzel bir park 
haline gelmiş. Günümüzde gördüğümüz 
parkın planı 1825’te Mimar Decimus Burton 
tarafından yapılmış. Parkın içinde 1851 

yılında Kraliçe Victoria’nın eşi Prens Albert 
tarafından gerçekleştirilen fuar ve bu fuar 
için inşa edilen ‘Kristal Saray’ çok önemli. 
Çünkü bu fuardan elde edilen gelir, bugün 
ziyaret edilen ve görülebilen pek çok bina ve 
eserin yapımında kullanılmış. 350 dönümlük 
yeşil bir alana yayılmış Hyde Park ve parkın 
ortasındaki yapay göl 1730’larda yapılmış. 
Burası sadece ruhunuzu dinlendirmek için bir 
yer değil, yeşilin her tonu ile adeta cennet 
gibi bir park. Parkta “Speakers Corner” diye 
bir bölüm de var. Bu bölümde halktan birisi 
bir tabureye çıkıp düşüncelerini rahatça ifade 
edebilir, her türlü konuda her türlü görüşünü 
dile getirebilir. Özgürlüğün sembolü olan 
Speakers Corner’da kimse konuşmaları için 
yargılanmaz ve eleştirilmez. Halkın içinden 
geleni rahatlıkla ifade ettiği, kişisel görüşlerin 
aktarıldığı özel bir alan burası. Serpentine Gölü 
yazın sandal turu tutkunlarının, kışın ise buz 
patencilerinin gözdesi. Önceleri burası yüzmek 
için de idealmiş ama son yıllarda yüzmek 
yasaklandı. Serpentine Gölü’nün kuzey ucuna 
yakın alanda Peter Pan Heykeli’ni görebilirsiniz. 
Wellington’ın ilk düküne ait konağın adı 
ise Apsley House. Parkın kuzey köşesinde. 
Londra’da “Number One” yani bir numaralı 
ev olarak biliniyor. 3.000 eserden oluşan 
dükün sanat koleksiyonu burada sergileniyor. 
Goya, Velázquez, Brueghel ve Rubens gibi 
sanatçıların tablolarını, porselenleri, gümüşleri 
ve mobilyaları görebilirsiniz. Düke ait kılıçlar ve 
madalyalar da var.

wellIngton arch-auStralIan 
war memorIal
Hyde Park’ın güneydoğu köşesinde yer alan 
Wellington Kemeri, Napolyon’un yenilgisine 
adanmış. Avrupa’nın en büyük bronz zafer 
takı. Doğu yönündeki sütunlu beyaz yapı 
“Bomber Command Memorial Anıtı”. 2012’de 
tamamlanan eser, II. Dünya Savaşı’nda 
yaşamını kaybeden 55 bin kişi anısına 
yapılmış... Prenses Diana için yaptırılan anıt 
da Hyde Park içerisinde. Alanda anısına bir 
çeşme var. Kensington Palace ise parkın 
batı yakasında. Kuzeydoğusunda ise semte 
de adını veren Marble Arch / Mermer Tak 
var. Eskiden Buckingham Sarayı’nın ana giriş 
kapısındaymış. Buckingham Sarayı’na zafer 
girişi olarak yapılmış. Tak, günümüzde Hyde 
Park’ın biraz uzak bir köşesinde, Bayswater  
ve Marylebone arasında geçişi sağlıyor. 
Yapıldığı dönemde sadece kraliyet  
üyelerinin altından geçebildiği Marble Arch 
günümüzde herkese açık. 1827 yılında John 
Nash tarafından tasarlanmış. John Nash o 
dönemde mimari çalışmaları ile şehrin yüzünü 
değiştirmekle görevlendirilmiş. Regent Street, 
Buckingham Sarayı, Cumberland Terrace, 
Marylebone ve Regent Parkı civarında pek çok 
eserde imzası var.

oxford Street
Dünyaca ünlü cadde Oxford Street’te 
yürümeden Londra’yı gezmiş sayılmazsınız. 
Sadece Londra’nın değil Avrupa’nın da 
en işlek caddelerinden burası. Londralıları 
tanımak istiyorsanız bu caddede yürüyüş 
yapın. En uygun fiyatlılardan en kaliteli ve 
pahalı olanlarına kadar her şeyin bulunduğu 
bu cadde, özellikle Arap turistler tarafından 
çok ilgi görüyor. Marks&Spencer, John Lewis, 
Hyde Park’a uzanan yol üzerinde Primark, 
BHS, Selfridges, Disney Store gibi birçok ünlü 
mağazanın bulunduğu, Londra’nın en hareketli 

caddesi burası. Özellikle Oxford Street’in Hyde 
Park’a uzanan yol üzerindeki mağazaları fiyat 
olarak daha uygun.

Soho
Dünya mutfaklarından farklı lokantaların 
bulunduğu eski bir göçmen yerleşimi Soho. 
Semtin bu kozmopolit yapısı 17. yüzyıla kadar 
uzanıyor. Avrupa ve Asya’nın çeşitli yerlerinden 
buraya gelen nüfusun kaynaştığı bir nokta. 
Londra’nın eğlence merkezi olarak da 
bilinen Soho, çok sayıda eşcinsel barı, gece 
kulübünü, erotik dükkanı ve pub’ı bünyesinde 
barındırıyor. Londra’nın müzik ve eğlence 
merkezi olarak biliniyor. Tiyatrolar, restoranlar 
ve barlar ile dolup taşan bir semt kısacası. 
Soho, Kral VIII. Henry’nin avlanmak için 
kullandığı toprakların içinde yer alıyor. Avcı bir 

geyik gördüğünde “Tally-ho!” yani “Hücum!” 
diye bağırırmış. Avcının haykırışı “So-Ho!”  
diye duyulurmuş. Bu yüzden buraya Soho 
dendiği söylentiler arasında. 1800’lerde Soho 
Meydanı hayvanların otladığı bir alandan 
ibaretmiş. Meydanın ortasındaki tahtadan 
kulübeyi o zamanlarda çiftçiler kullanıyormuş. 
The Rolling Stones, Led Zeppelin, David 
Bowie gibi ünlü İngiliz şarkıcı ve gruplar, 
ilk konserlerini The Wardour Sokağı’ndaki, 
Marquee Club’da, Soho’da vermişler. 
Londra’nın Soho mahallesine komşu, hemen 
güneyinde Shaftesbury Bulvarı ile sınırlanan 
ve güneyde ise Leicester Meydanı’na kadar 
uzanan tipik bir Çin Mahallesi de var. Burası 
Çin’den gelen göçmenlerin mahallesi ve 
Londralılardan ziyade turistlerin çok ilgilendiği 
bir bölge. 

hyde Park ve Kensington Bahçeleri olarak iki kısmı
bulunan park, Serpentine gölü ile ikiye ayrılmış. 

london eye yani londra gözü isimli
bu büyük dönme dolap, 2000 yılında
 milenyumu kutlamak için yapılmış. 
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