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İSTANBUL’UN RAYLI SİSTEM
ANA OMURGASINI KURUYORUZ
Değerli yolcular, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda, göreve geldiğimiz günden bu yana daha
gelişmiş ve sorunsuz bir altyapıya sahip Türkiye’ye ulaşmak için çalışıyoruz. Yeni projelerle ülkemizi baştanbaşa
donatmakla kalmıyor, konforlu yolculuklara olanak sağlayan ulaşım şebekelerini de bir bir kuruyoruz.
Buradan hareketle iki kıtayı birleştiren güzide şehrimiz
İstanbul’un ulaşım altyapısını da geleceğe taşıyoruz.
Çevre yollarını yapıyor, İstanbul’u bölünmüş yollarla
örüyoruz. Bu da yetmez diyoruz, kavşakları, yer altı geçitlerini yapıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını
İstanbul’a yaptık. Ayrıca gelişmiş bir şehirde raylı sistem altyapısının büyük önem taşıdığını da biliyoruz. Bu
noktada metro altyapısını oluşturmada Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmakla kalmıyor, tüm hatları da boğazın altından birbirine bağlıyoruz.
Mart ayında hizmete vermeyi planladığımız Gebze’den
Halkalı’ya uzanan İstanbul Banliyö Hattı projesi de İstanbul için büyük öneme sahip bir projedir. Bu hat, İstanbul’un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgasıdır. Marmaray’ı da içinde bulunduran bu hat tamamlandığında hem metro hatları, hem YHT hatları,
hem de yük treni hatları birbirine entegre olacaktır.
Artık İstanbullular demiryollarında kesintisiz seyahat
edebilecektir. Bunu sağlamak için Gebze-Halkalı arası 3
hat (boğaz geçiş kesimi 2 hat) olacak şekilde demiryolu
yaptık. Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve
tramvay hattına entegrasyonu sağladık.
Banliyö hattı hizmete girdiğinde Üsküdar-Sirkeci arası
4 dakika; Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası 13,5 dakika,
Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakika, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, Gebze-Halkalı arası 115 dakika
olacak.
Hayırlı uğurlu olsun.
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M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

WE ARE BUILDING İSTANBUL’S
BACKBONE FOR THE RAIL SYSTEM
Dear passengers, in accordance with the instructions of our
Honorable President, we have been trying to provide Turkey
with a more developed infrastructure, which is free of any
problems, since we have taken the office. We do not only fully
equip our country with new projects, but also establish
transportation networks that allow the opportunity for
comfortable travels.
From this point forward, we are carrying the transportation
infrastructure of İstanbul, which is one of the most important
cities that connects two continents, to the future. We are
building beltways and we are covering İstanbul with divided
roads. We are saying that's not enough, we're making
intersections, tunnels. We built the world's largest airport
in İstanbul. We also know that the rail system infrastructure
in a developed city is of great importance. At this point, we
do not only support the Metropolitan Municipality in the
construction of the metro infrastructure but also connect all
lines under the strait.Planned to be put into service in
March, İstanbul Suburban Line project, which extends from
Gebze to Halkalı, is a project of great importance for
İstanbul. This line, which combines all rail systems, is the
backbone of İstanbul. When this line, which includes
Marmaray, is completed, metro lines, YHT lines and freight
train lines will be integrated. Now the residents of İstanbul
will be able to travel on rails without interruption. In order to
achieve this, we built a railroad with 3 lines (2 lines at the
strait crossing section) between Gebze-Halkalı. We provided
integration to 16 metro and tram lines from 13 stations.
When the suburban line is put into service, it will be 4
minutes between Üsküdar-Sirkeci, 13.5 minutes between
Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme, 12 minutes between
Söğütlüçeşme-Yenikapı, 37 minutes between BostancıBakırköy and 115 minutes between Gebze-Halkalı.
Enjoy...

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

BAHARIN GÜZELLİKLERİNİ
TRENLE YAŞAYIN
Ağır bir kış mevsiminin ardından yeni bir ilkbaharın
kapısını daha araladık.
Anadolu’nun bereketli topraklarını ısıtan cemreler düştü. Ülkemizin dört bir yanı rengârenk çiçeklerle bezenmiş olacak.
Dik yamaçlardan şelaleye dönüşerek akan kar sularının
eşsiz musikisine eşlik edeceğiz hep birlikte.
Her zaman olduğu gibi Ülkemizin dört bir yanındaki
güzelliklere yakından tanıklık edebilmek üzere seyahatleriniz için sizleri trenlerimize bekliyoruz.
Raylarda durmak yok, yola devam…
Bu yıl 162’nci yılını kutladığımız demiryollarımız, ülkemizde sadece bir ulaşım aracı olmadı.
Onun da ötesine geçen bir misyon üstlenerek, ülkemizin ekonomik sosyal ve kültürel alanda kalkınmasına,
Milli Mücadelenin de kazanılmasına öncülük etti.
Tarihsel süreç içerisinde, özellikle 1950’lerden itibaren
yarım asrı aşan bir süre unutularak kaderine terk edilen
demiryollarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle 2003 yılından itibaren devlet politikası olarak
kabul edildi.
Son 16 yılda demiryollarımıza büyük yatırımlar yapıldı.
Bir zamanlar nostalji aracı, nostalji mekanları olarak
görülen tren ve istasyonlar, yeniden halkımızın ilgi ve
teveccühünü kazandı.
Ancak, Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için geçen
süreler içinde kazanılan bu başarının katmerleşmesi
gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerindeki Demiryollarımızı, Sayın Bakanımızın önderliğinde daha da
ileriye taşıyabilmenin heyecanıyla TCDD Genel Müdürlüğü gibi ulvi bir göreve başlamış olmanın sevinç ve
mutluluğunu yaşıyorum.
Büyük sorumlulukları da beraberinde getiren bu görev
sırasında gece gündüz demeden çalışan fedakâr demiryolcularımız ve hizmet etmekten memnuniyet duyduğumuz halkımızın desteğine olan inancım tamdır.
İyi yolculuklar…
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdür V.
Director General of TCDD

EXPERIENCE THE BEAUTIES OF
SPRING ON TRAIN
Following a hard winter season, we have opened the door to a new
spring season slightly.
The cemres (In Turkish folklore three fireballs that come from the
heavens to warm earth at the end of each winter) that warm the
fertile grounds of Anatolia have fallen. Each corner of our country
will be soon covered with colorful flowers. We are all going to sing
along to the unique tunes of the snow water falling from the steep
slopes. As always, we are expecting you to travel by our trains to
witness the beauties in every corner of our country closely.

No stopping on the rails, keep going...
Our railways, we celebrated the 162nd anniversary of which this
year, were not only a means of transportation in our country.
By undertaking a mission that goes beyond it, our railways have
pioneered the development of our country in the economic, social
and cultural areas as well as winning the War of Independence.
In the historical process, our railroads, which have been neglected
for more than half a century especially since the 1950s, have been
acknowledged as a state policy since 2003 with the instructions of
our Honorable President.
In the last 16 years, large investments have been made to our
railways. Once seen as a means or place of nostalgia, trains and
stations again gained the interest and favor of our people.
However, this success that has been achieved in time for Turkey to
reach its 2023 targets must be stratified.
With the excitement of being able to have our Railways improve
further under the auspices of our Honorable President and under
the leadership of our Honorable Minister, I am delighted to have
been appointed to a lofty assignment such as a Director General
of TCDD.
I have absolute faith in the support of our devoted railroaders,
who work day and night in the exercise of this duty which brings
great responsibilities, and our people, whom we are happy to
serve.
Have a nice trip…
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HABER / NEWS

DÜNYA DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN NABZI
EURASIA RAIL’DA ATACAK

İSTANBUL BANLİYÖ HATTI MART AYINDA HAZIR
İSTANBUL SUBURBAN LINE IS READY IN MARCH
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 43 istasyondan oluşan, 76,6 kilometre uzunluğundaki 'nın devam eden test sürüşlerine katıldı. Burada yaptığı açıklamada Turhan, Marmaray'ı da içinde bulunduran bu proje tamamlandığında hem metro hatlarının hem yüksek hızlı tren
hatlarının hem de yük treni hatlarının birbirine entegre
olacağını belirtti. Turhan, "Marmaray'ı da içinde bulunduran 13,6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmıştık.
Şimdi de 19,2 kilometresi Avrupa'da, 43,8 kilometresi Anadolu'da olmak üzere 63 kilometrelik kesimin yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu.
"13 istasyonda 16 metro ve tramvaya bağlanacak"
Turhan, Gebze-Halkalı arasının 3 hat, boğaz geçiş kesiminin 2 hat olacak şekilde demir yolunu yaptıklarını ifade ederek, 2 hat üzerinde kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacağını söyledi. Hızlı trenlerin
Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı’da durabileceğini belirten Turhan,
YHT'nin Konya'dan Söğütlüçeşme’ye 4 saat 45 dakikada;
Konya'dan Halkalı’ya 5 saat 15 dakikada; Ankara'dan Söğütlüçeşme’ye 4 saat 30 dakikada; Halkalı’ya ise 5 saatte ulaşabileceğini anlattı. Banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye
alınması noktasında istasyonlarda mimari sonlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Turhan, test ve
devreye alma işlerine başladıklarını ifade etti. Turhan, "24
saat esaslı olarak SAT4 ve deneme işletmesi testlerini yaparak hattı mart ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı
şekilde açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız." dedi.
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan participated in the ongoing test drives of Gebze-Halkalı
İstanbul Suburban Line which is 76.6 kilometers long and includes
43 stations. In his statement, Turhan stated that the project,
which includes Marmaray, will be integrated with metro lines,
high-speed train lines, and freight train lines. Turhan said, “We
put a section of 13.6 kilometers, which includes Marmaray, into
service before. Now we are about to complete the renovation work
of 63 kilometers, including 19.2 kilometers in Europe and 43.8
kilometers in Anatolia.”
"It will be connected with 16 metro trains and trams
between 13 stations"
Turhan expressed that they had built the Gebze-Halkalı section of
the railway as in 3 lines, and the strait crossing section as in 2 lines
and said that the suburban line operation will be done on 2 lines
integrated with Marmaray within the city. Having stated that
high-speed trains can be stopped in Gebze, Pendik, Maltepe,
Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy and Halkalı,
Turhan said that YHT would reach from Konya to Söğütlüçeşme
in 4 hours 45 minutes; from Konya to Halkalı in 5 hours and 15
minutes; from Ankara to Söğütlüçeşme in 4 hours 30 minutes and
to Halkalı in 5 hours.
Turhan said that they were continuing their architectural finishing
works at the stations at the point of commissioning suburban and
high-speed train lines and that they started testing and
commissioning works. Turhan said, “We will try to make the line
ready signalized and certified for opening in the first week of
March by running 24 hour-based SAT4 and trial run tests.”

Geçtiğimiz yıl 25 ülkeden 200 firma ve 11,949 ziyaretçiyi
ağırlayan Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler,
Altyapı ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail 10-12 Nisan 2019
tarihlerinde dünya demiryolu sektörünün önde gelen
isimlerini İzmir’de ağırlamaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen
ITE Turkey’in grup şirketleri arasında yer alan EUF – E
Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen 8. Uluslararası
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı
- Eurasia Rail; 10 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında, İzmir
Gaziemir’deki Fuar İzmir’de gerçekleşecek.
Yaklaşık 14 bin m2’lik alanda düzenlenecek fuar; T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları,
T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş., Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB ve T.C Ticaret
Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Organizasyonun
konferans partnerliğini Railway Gazette Medya Grubu’nun
bünyesinde yer alan, demiryolu ve metro ağı teknolojileri
konularında uzman olan medya ve etkinlik şirketi SmartRail
World üstlenirken konferansın Bilim Danışmanlığını ise
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Ilıcalı yapıyor.
Yerli yabancı sektör profesyonellerinden büyük ilgi gören
Eurasia Rail; sektöre yeni iş ve iş birliği fırsatları
yaratılmasına katkı sağlarken fuar ile eş zamanlı
gerçekleşecek konferanslarla, en son yenilik, gelişme ve
teknolojiler ile sektör yatırımları gündeme taşınacak.
Eurasia Rail 2019 konferans programında yol haritanızı
oluşturmanız, rekabette öne çıkmanız, satışlarınızı
artırmanız ve müşteri memnuniyetini üst düzeye
çıkarmanız için ele alınacak konular arasında:

• Altyapı
• Sinyalizasyon ve Telekom
• Demiryolu taşıtları ve tren operasyonları
• Siber güvenlik
• Veri yönetimi
• Yolcu deneyimi
• Sektörel iş birlikleri kesişimindeki başlıklar mercek altına
alınacak.
Konuşmacılar arasında ise Ekonomi Danışmanı ve TİM
Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye Vagon
Sanayi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. İlhan Kocaarslan, Bahçeşehir Üniversitesi Özel
Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, CGS
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, Yalova Üniversitesi
Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet
Bozdoğan, TESİD Yönetim Kurulu Başkanı, Savronik
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Toprak
bulunuyor.
ALIM HEYETLERİ AĞIRLANACAK
Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş
geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla
düzenlenecek “Eurasia Rail 2019 Alım Heyeti Programı”
ITE Turkey ve T.C Ticaret Bakanlığı tarafından organize
edilecek. Bu sene Türkiye ile birlikte Katar, Almanya,
Cezayir, Çekya, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya’dan
yerli ve yabancı profesyonel alıcılar Eurasia Rail 2019
kapsamında ağırlanacak.

HABER / NEWS

YENİ GENEL MÜDÜR ALİ İHSAN UYGUN GÖREVE
BAŞLADI
THE NEW DIRECTOR GENERAL ALİ İHSAN UYGUN TOOK
THE OFFICE
TCDD Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan Uygun atandı. Yeni Genel Müdür Ali İhsan Uygun,
20 Şubat 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle görevi İsa Apaydın’dan devraldı.
Törende konuşan TCDD Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun, “2003 yılı itibariyle hükümetlerimizin yoğun bir şekilde
bütçe ayırması sebebiyle çok büyük yatırımlara giriştik. Hem
modernizasyon yatırımları hem YHT yatırımları hem de
bunlarla birlikte kısa sürede halkımızı hızlı trenler ile tanıştırdık, lojistik merkezlerle de aynı zamanda mevcut hatlarımızın kapasitesini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışmalar
yapıldı. Bugüne kadar hizmetlerine öncülük etmiş TCDD
çalışanlarını ve yöneticilerini saygıyla anıyoruz, emeği geçenlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. Demiryollarına vermiş
oldukları özel önem ve desteklerinden dolayı öncelikle Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız
Mehmet Cahit Turhan Bey’e demiryolcular adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan
sonra da bu hizmet yarışı devam edecektir.” dedi. 30 yıldır
raylı sistem sektörü içerisinde hizmet etmekte olduğunu
ifade eden Uygun, “4 yıldır da gerçekten gurur duyduğum
TCDD ailesine hizmet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonları doğrultusunda hep birlikte bu hizmetlere devam edeceğiz. Önümüzde hedeflerimiz var ve bu hedefleri
gerçekleştirmek için çalışacağız.” diye konuştu.
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Deputy Director General Ali İhsan Uygun was appointed as
the Director General of TCDD. The new Director General Ali
İhsan Uygun took over the office from İsa Apaydın on
February 20, 2019, at a ceremony held at the General
Directorate of TCDD.
Deputy Director General of TCDD Ali İhsan Uygun who
spoke at the ceremony said, “As of 2003, our governments
have allocated an intensive budget and for this reason, we
have made great investments. We have introduced our people
to high-speed trains in short time through modernization
investments and YHT investments, we have also worked hard
with the logistics centers to increase the capacity of the
existing lines. We respectfully commemorate TCDD
employees and managers who have pioneered its services;
endless thanks to those who contributed. We would like to
thank for the special importance and support given to the
railways by our Honorable President Recep Tayyip Erdoğan
and our Minister Mehmet Cahit Turhan on behalf of the
railroaders. This is a relay race. After that, this race for
service will continue.” Stating that he has been serving in the
rail system sector for 30 years, Uygun said, “I have been
serving the TCDD family, of which I am truly proud, for 4
years. We will continue these services together with the
vision of our President. We have goals ahead and we will work
to achieve these goals.”

HABER / NEWS

RÜYA GİBİ YOLCULUĞA TALEP ARTIYOR
INCREASE IN DEMAND FOR A DREAM TRIP
Dünyanın en güzel ilk dört tren rotası içinde gösterilen Ankara-Kars hattı, özellikle doğa tutkunlarının ve fotoğraf
çekmek isteyen grupların gözdesi haline geldi. Yaklaşık 25
saat süren tren yolculuğu, diğer ulaşım araçlarına göre farklı bir seyahat alternatifi sunuyor. Bu keyifli yolculuğun çok
ekonomik fiyatlarla yüksek kalitede sunulması, yolculuklara sosyal medyada geniş yer verilmesi talebi artırıyor.
Doğu Ekspresi halen iki jeneratör, bir idari vagon, iki yataklı vagon, dört pulman, iki kuşetli, bir yemekli vagon ile
acente, dernek, öğrenci grubu vb. için ilave edilen iki yataklı vagonla seferlerine devam ediyor. Bireysel yolcular için
ekspres biletleri 30 gün öncesinden satışa sunulurken,
acente vb. grupların ilave iki yataklı vagon için bilet talepleri ilan edilen belirli tarihlerde alınıyor, değerlendiriliyor ve
aralarında adil dağıtım sağlanıyor.
Neden vagon ilave edilemiyor?
2018’de bir önceki yıla göre 100 bin fazla yolcuyla 430 bin
yolcu; 2019’un ilk ayında önceki yıla göre 10 bin fazla yolcuyla 30 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi’ne vagon
ilave edilerek kapasitesinin artırılması ya da bu rotaya yeni
bir tren sefere konulması altyapı ve teknik nedenlerle şimdilik mümkün görünmüyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen rotasında 53 istasyonda duruş
yapan Doğu Ekspresi’ne alternatif olarak Vangölü Ekspresi,
Kurtalan Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Sofya Ekspresi de
bulunuyor. Doğu Ekspresi’ne bilet satışı elektronik bilet
satış sistemiyle gerçekleştiriliyor.
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The Ankara-Kars route, which is recognized among the world's top
four most beautiful train routes, has become a favorite of nature
lovers and groups who want to take photographs. The train journey,
which lasts about 25 hours, offers a different travel experience
compared to other means of transportation. The high quality of this
pleasant journey at very affordable prices and the wide coverage of
the trip on social media increase the demand. The Eastern Express
is currently running on two generators, one administrative car, two
sleepers, four pullman cars, two couchette cars, one dining car, and
two additional sleepers for the use of the agency, associations,
student groups and so on. Express tickets for individual passengers
are offered for sale 30 days in advance; the ticket requests for the
two additional sleepers reserved for the use of groups are collected
and evaluated on announced dates and fair distribution is provided.
Why more cars can not be added?
The Eastern Express served 430 thousand passengers in 2018,
100 thousand more passengers compared to the previous year; it
served 30 thousand passengers in the first month of 2019, 10
thousand more passengers compared to the previous year. It does
not seem possible for infrastructural and technical reasons to
increase its capacity by adding more cars to the Eastern Express or
putting an additional train into service on this route for the time
being.Vangölü, Kurtalan Express, İzmir Mavi Train, Sofia Express
are among the alternatives to the Eastern Express, the route of which
is operated by the General Directorate of TCDD Transportation.
The Eastern Express stops at 53 stations. Ticket sales for the Eastern
Express are carried out via electronic ticket sales system.
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ESKİŞEHİR VE DEVRİM OTOMOBİLİ
ESKİŞEHİR AND THE DEVRİM CAR
TÜRKAN BALABAN

Türkiye’nin ilk yerli otomobil deneyimi Devrim otomobili,
Eskişehir’in en ilgi çeken sembollerinden biri... Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) koleksiyonunda bulunan Devrim otomobili sadece bir yılda 112 bin
ziyaretçiye ulaşarak büyük ilgi görmeye devam ediyor.
1961 yılında Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in kullanımına sunulan ve Türkiye
teknoloji tarihi açısından büyük bir devrime işaret eden bu
otomobil ne yazık ki seri üretime geçemedi. 4 adet üretilen
Devrim otomobillerinden sadece birisi günümüze ulaştı.
TÜLOMSAŞ Müzesi’nde, özel olarak yapılan camlı bölmede muhafaza edilen Devrim otomobili halen çalışır durumda. 4,5 ay gibi herkesin imkansız gözüyle baktığı kısa bir
sürede tamamlanan Devrim otomobili bugün gidip gördüğünüzde o dönemin idealist insanlarının azmini göstermesi
açısından tarihe aralanan bir kapı gibi adeta.
Devrim otomobilinin doğuşu 16 Haziran 1961 gününe dayanıyor. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel o yılın Cumhuriyet
Bayramı törenlerine yetişmesi şartıyla bir otomobil yapılması emrini vermiştir. Projenin başına da Engin Bozoğlu
getirilir. Bozoğlu, Devlet Demiryolları Fabrikaları ile Cer
Daireleri bünyesinde çalışan mühendis ve teknik ekipten
oluşan bir grubu Ankara’da toplar. Otomobilin üretilme
yeri olarak Eskişehir Demiryolu Tesisleri kararlaştırılır.
TCDD’nin onarım amacıyla kurulmuş fakat geniş ölçüde
yedek parça imal eden Ankara, Eskişehir, Sivas ve Adapazarı’ndaki fabrikaları ile işçisinden mühendisine kadar güçlü
bir teknik kadrosunun bulunması, projenin Demiryollarına
verilmesinde etkin olur. Devrim Otomobili seri üretime
geçememişti ancak bugün TÜLOMSAŞ Genel Müdürü
Hayri Avcı’nın yönlendirmesiyle kurulan TÜLOMSAŞ
Müzesi aracılığıyla hak ettiği itibarı kazanmış durumda.
Devrim otomobilinin yanı sıra, 2200 tipi Buharlı Lokomotif, 24000 tipi Lokomotife ait makinist kabini ve daha fazlası müze koleksiyonunun parçası olarak sergileniyor.
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Turkey’s first indigenous automobile experiment Devrim (The
Car of Revolution) is among the most interesting symbols of
Eskişehir. The car of Revolution, Devrim, which takes place
among the collection of Turkey Locomotive and Engine Industry
Inc. (TÜLOMSAŞ), continues to attract great attention by
reaching 112 thousand visitors in just one year.
The automobile was made available for President Cemal Gürsel's
use on the Republic Day ceremonies in 1961. Turkey,
unfortunately, could not commence the mass production of this
automobile that marked a huge revolution in terms of Turkey's
industrial history. Only one of the Devrim cars, which were
produced in 4 units, has survived. The Devrim car, which is kept in
the specially built glass compartment in the TÜLOMSAŞ
Museum, is still operational. Completed in a short period of time
such as 4.5 months, regarded by everyone as impossible, the car of
revolution, is like taking a peek at history in terms of showing the
determination of the idealistic people of that period. The birth of
the Devrim car is June 16, 1961. The President Cemal Gürsel had
ordered an automobile being made with the condition of being
ready by the Republic Day. Engin Bozoğlu was appointed to lead
the project. Bozoğlu brought together a team of engineers and a
group of technical staff that worked within the State Railways
Factories and Traction Departments in Ankara. Eskişehir Railway
Facility was decided as the production facility of the automobile.
TCDD had a strong technical staff, from its workers to its
engineers, and factories in Ankara, Eskişehir, Sivas, and
Adapazarı, which had been established for the purpose of repair
but had been producing spare parts in a large extent. These traits
of the Railways were effective in getting the project.
The TÜLOMSAŞ Car of Revolution did not go into mass
production but today it has gained the prestige it deserved by
means of the TÜLOMSAŞ Museum established by the guidance
of Director General of TÜLOMSAŞ Hayri Avcı. 2200-Model
Steam Engine and 24000-Model Locomotive Engine Cabin and
more are exhibited in the museum as parts of the collection.

ZIYARET SAATLERI
Hafta içi: 10:00-12:00/13:00-16:00
Hafta sonu: 09:00-12:00/13:00-16:00

HOURS OF VISIT
Weekdays: 10:00-12:00/13:00-16:00
Weekends: 09:00-12:00/13:00-16:00

•Devrim otomobili ücretsiz olarak ziyaret
edilebilmektedir. Müze binasına ziyaretler ise
randevu sistemi ile yapılmaktadır.

•The Car of the Revolution, Devrim, can be visited
free of entrance charge. Visiting the museum building
is only available through an appointment system.
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MELANKOLİK BİR PRENS
THE MELANCHOLIC PRINCE

Jay Jay Johanson

ROMANTİK VE NAİF RUHUNU ŞARKILARINA YANSITAN JAY JAY JOHANSON KUZEY YARIM
KÜREDEN ÇIKAN EN BAŞARILI İSİMLERDEN BİRİ OLDU. SÖZ YAZARLIĞI VE BESTECİLİĞİ İLE KENDİ
ÖZGÜN TARZINI YAKALAYAN SANATÇI SIK SIK TÜRKİYE'DE KONSER VERİYOR.
REFLECTING HIS ROMANTIC AND NAIVE SPIRIT ON HIS SONGS, JAY JAY JOHANSON HAS
BECOME ONE OF THE MOST SUCCESSFUL NAMES OF THE NORTHERN HEMISPHERE.
CAPTURING HIS UNIQUE STYLE AT WRITING LYRICS AND COMPOSING MUSIC, THE ARTIST
OFTEN GIVES CONCERTS IN TURKEY.
ŞEBNEM KIRCI

Kırılgan duruşu ve romantik tavrı ile çok sevilen İsveçli müzisyen Jay Jay Johansın geçtiğimiz ay yine İstanbul'daydı.
Onu canlı izleme şansını kaçırdıysanız üzülmeyin, o kadar
seviliyor ki tekrar Türkiye'ye gelecek. Yazdığı özgün ve etkileyici şarkı sözleri dinleyenleri hemen içine çekiyor. Ülkemizde de çok ünlenen "So Tell the Girls, I am Back in Town"
şarkısında, ‘kızlara, şehre geri döndüğümü haber verin’ diyor.
Bu sözleri yaz tatili sonrası anneannesinin yanından evine
döndüğü zaman yazmış. Anlayacağınız gibi yetenekli ve derin bir kişilik karşımızda. Naif sesi ile kalplerimiz fetheden Jay
Jay Johanson'a merak ettiklerimizi sorduk.

Beloved Swedish musician with his naive look and
romantic nature Jay Jay Johanson was again in İstanbul
last month. If you have missed the chance to watch him
live, don’t worry, he is so popular here that he will come
back. The unique and impressive lyrics that he writes
capture the listeners immediately. "So Tell the Girls, I
am Back in Town" especially became popular in our
country. He had written these lyrics when he went back
home after visiting his grandmother. As you will realize, he
is a talented person with a depth to his character. Jay Jay
Johanson who captured our hearts with his naive voice
answered our questions about him.

Daha önce de Türkiye'ye gelip konserler verdiniz,
burada karşılaştığınız seyirciyle ilgili ne söylersiniz?
Türkiye'den ilk konser teklifi geldiğinde şaşırmıştım.
Daha sonra buraya geldiğimde, bu kadar sevenim olduğunu görmek beni daha çok şaşırttı. Konserim sırasında insanların şarkılarımı söylediğini duyunca benim için ayrı
bir sürpriz oldu. Türkiye'de seyircilerim bana karşı her
zaman çok sıcaktılar. Son konserimi geçtiğimiz ay Zorlu
PSM'de verdim. İki konserim de dolu geçti. En kısa zamanda tekrar gelmek isterim.

You have been given concerts in Turkey before, what
can you tell us about the listeners here?
I was surprised when I received the first concert offer
from Turkey. Later, when I came, it was again surprising
to see that I had so many fans here. Not to mention the
next surprise when I heard the audiences sing along my
songs during the concert. My Turkish fans have always
been so warm to me. My latest concert was at the Zorlu
PSM last month.

Konserlerinizde en çok hangi şarkılarınıza eşlik
ediliyor?
Believe in Us, Far Away, She Doesn’t Live Here Anymore
diyebilirim.

Which of your songs are most often sang along by the
audiences during your concerts?
I can tell that Believe in Us, Far Away, She Doesn’t Live
Here Anymore.
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Believe In Us sizin için neden özel, hikayesi nedir?
“Believe In Us”ı 30. doğum günümde yazdım. O zamanlar
kalacak bir dairem yoktu ve o yüzden stüdyoda yaşıyordum. Doğum günüm olduğu için o gün çalışmama kararı
almıştık. Stüdyoda yalnızdım, kimse ziyaretime bile gelmedi ben de tek başıma şarkı üzerinde çalışmaya başladım.
Sabah başladım ve o gece yatağa gitmeden önce bitirdim.
“Believe In Us” tek başıma kaydettiğim yani stüdyoda
hiçbir müzisyenin buna dahil olmadığı tek şarkı.
Sevgililer Gününde sahnedeydiniz, romantik biri
misiniz?
Sanırım romantik biriyim ama bunu beni yakından tanıyan
kişilere sormak lazım. O zaman daha tarafsız ve doğru bir
cevap alabiliriz. Bazı açılardan eski kafalı olduğumu söyleyebilirim ama yine de tam olarak doğru değerlendiremiyorum.

Şarkı söylemeye ve söz yazmaya ne zaman karar
verdiğinizi hatırlıyor musunuz?
Daha çok gençken, henüz müzisyen olmadan önce konserlere gitmeyi çok severdim. Küçük bir kasabada yaşıyordum ve gelen tüm konserlere gidiyordum. Bir gün çok
sevdiğim Chet Baker konsere geldi. O Amerikalı bir caz
trompetçisiydi. Bir ikondur. Caz müzik sevenler onu çok
iyi tanır. Ondan o kadar çok etkilendim ki, işte o gün müzisyen olmaya karar verdim.

Do you remember when exactly you decided to sing and
write lyrics?
When I was very young. I used to love going to concerts way
before I became a musician myself. I used to live in a small
town and I was going to all concerts that came to our town.
One day, there was the Chet Baker concert, whom I liked very
much. He was an American Jazz music trumpet player. He is an
icon. Jazz lovers know him well. I was so influenced by him that
I decided to become a musician that day.

Şarkı sözlerini yazmak için ihtiyacınız olan ne?
Bir kalem bir kağıt, günlüğüm ve insanlar... Kalbimden çıkarıp paylaşmam gereken duyguları yazıyorum. Yazdığım
sözler hep yaşadıklarımdan yola çıkarak anlatmak istediğim hikayeler... Hikayelerimi uzun uzun da anlatabilirim
ama onları en yalın hale getirerek paylaşıyorum. Şiir gibi
düşünün. Sözü ne kadar yalın bir biçimde anlatırsanız o
kadar etkili bir sonuç alırsınız.

What do you need to write lyrics?
A pen, a piece of paper, my diary, and people... I write my emotions
that I need to take out of my heart and share. The lyrics are mostly
the stories that I want to tell based on my life experiences. I can tell
my stories in length but I am sharing them by turning each into its
simplest state. Think of it as poetry. The result will be most
effective when you tell what you want to tell as simply as possible.

Şarkılarınızın hepsi sizin için ayrı özeldir ama az bir
miktar da olsa öne çıkan var mı?
“Whiskey” albümünün neredeyse tamamı benim için
çok özel çünkü ilk defa şarkılarım için bir kayıt stüdyosuna girdim. Bu önemli bir anı ve deneyimdi. “Believe In
Us” ve “Far Away” de benim için çok özel şarkılar. Bunlardan başka “Antenna”dan “Tomorrow” ve “Long Term”den “Only For you”. “Spellbound” albümünün de, albümün
yazılış ve kayıt sürecinden dolayı kalbimde ayrı bir yeri var.
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Why Believe In Us is special for you; what is the story
behind it?
I wrote “Believe In Us” on my 30th birthday. I didn’t have an
apartment at the time, so I lived in the sound studio. We
decided not to work that day because it was my birthday. I
was alone in the studio, no one came to visit me and I started
working on my own. I began in the morning and I finished it
before I went to bed that night. “Believe In Us” is the only
song I’ve recorded on my own, no other musician was involved.
You were on stage on Valentine’s Day, are you a romantic?
I think I am but you should ask this to people who know me
well. Then you can get an objective answer and a right one. I
can tell that I am conservative in terms of some certain
aspects but I still cannot assess this completely.

Hangi dilde şarkı sözü yazmak sizin için daha rahat?
Kesinlikle İngilizce, ana dilim değil ama herkese ulaşmak
adına İngilizce ürettim, şimdi de öyle devam ediyor.

In which language are you most comfortable with
writing lyrics?
Definitely English... It is not my mother language; however, I
have produced in English to reach everyone, so it will go on
that way.

Sanat eğitimi almışsınız, bu eğitim müziğinize nasıl
yansıdı?
Evet, resimle ilgili eğitim almak, sanat okulunda okumak,
kendimi keşfetmek adına da önemli bir süreçti. Müzikte
kendimi keşfetmemle şekillenen bir süreç olduğu için, sanat eğitiminin müzik yapmamda büyük etkisi var.

You had received arts education, how did this
education reflect on your music?
Yes, receiving education in arts was an important process
also in my journey towards self-discovery. For me, music was
a process that was shaped by my self-discovery, so the arts
training had a great influence on my music.

All of your songs must be special for you but is there
any that comes to prominence even a little bit?
Almost all of the songs in the album called “Whiskey” are so
special to me because it was my first time entering a sound
studio for my songs. This was an important experience and a
memory. “Believe In Us” and “Far Away” are also special.
Other then those, “Tomorrow” from the album called
“Antenna” and “Only For you” from “Long Term”. In addition,
the album called “Spellbound” has a special place in my heart
because of the writing and recording processes of the album.
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Resim yapmaya devam ediyor musunuz?
Evet, resim yapmayı hiç bir zaman bırakmadım. Bu benim
hayatta en sevdiğim hobim.

Do you continue painting?
Yes, I did never quit painting. It is my favorite hobby in life.

Uzun müzik yaşamınızda siz yolunuzu nasıl buldunuz?
Her zaman cazdan etkilenen melodiler ve sözler yazıyordum. Şarkılarımı ilgi çekecek bir hale getirmem biraz zaman aldı. Müzikte araştırma ve keşfetme hiçbir zaman
bitmiyor. Hala yeni yollar deniyorum, yeni aranje ve kayıtlar yapmaya çalışıyorum.

How did you find your own path in your long music
career?
I used to write lyrics and made compositions that were
influenced by Jazz. It took me a while to make my works
interesting. Search and discovery never end in music. I still
experiment with new ways. I am making new arrangements
and records.

Dünyadaki popüler müzik kültürü ile ilgili neler
söylersiniz?
Değişik müzik tarzlarını seviyorum ve bugünün genç sanatçılarını dinlemekten büyük keyif alıyorum.

What can you tell us about the popular music culture in
the world?
I like different styles of music. I take great pleasure out of
listening to today’s young singers.

İstanbul’la ilgili neler söylersiniz? Şehri gezme
şansınız oldu mu?
İstanbul’un güzel manzarasını seyredebileceğim yerlere gittim. Bir turist olduğum için turistik yerlere de götürdüler,
İstanbul çok güzel bir şehir. Bunların dışında İstanbul’u gerçekten keşfetmemi sağlayacak birinin bana rehberlik etmesini isterdim.

What do you have to tell about İstanbul? Did you get
the chance to explore the city?
I went to places where I could watch the beautiful views
of İstanbul. They took me to the touristic places too
because I am a tourist. İstanbul is a beautiful city. Other
than that, I wish someone could guide me to truly discover
İstanbul.

Turnedeyken en çok neleri özlersiniz?
Eşimi, çocuğumu ve piyanomu özlerim.

What do you miss the most when you are on a tour?
My wife, my child, and my piano.

Favori yazarınız kim?
Oscar Wild kesinlikle...

Who is your favorite author?
Definitely Oscar Wild...
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EGE’NİN KEYİFLİ SIĞINAĞI

A PLEASANT REFUGE IN THE AEGEAN

AYVALIK
BERİL ŞEN

Bir perşembe günü, Ayvalık iskele ve merkezdeki kaosa
bakıp, anlık bir kararla size göre olmadığı fikrine kapılırsanız, buraya büyük haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü o zaman arka sokaklardaki cevherleri ve bu şenlikli pazarı kaçırmışsınız demektir. Ayvalık insanı hemen kendini ele
verir; Ege’nin sıcaklığı herkesin yüzündedir… Bir zamanlar, zeytinle zenginleşmiş bu kasabanın limanından Avrupa’dan gelen gemiler eksilmezdi. 1960’lardan itibaren burası kentlerin keşmekeşinden uzaklaşmak ve yeni bir hayata başlamak isteyenlerin sığınağı oldu.
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If you look at the chaos in the Ayvalık pier and the center on a
Thursday and by an instant decision think that it is not for you,
it will be unfair. Because then you will have missed the
blessings in the back streets and the festive market. Locals of
Ayvalık are immediately revealed because the warmth of the
Aegean appears on their faces. Once upon a time, the port of
this town, which was enriched with olives, was very busy with
the ships from Europe. From the 1960s on, this was the refuge
of those who wanted to get away from the fright of cities and
start a new life.
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Uğurlanan güneş
Ayvalık denince akla gelen anahtar kelimelerden biri Şeytan Sofrası’dır. Günbatımında, bu sofraya davetli davetsiz
herkes gelir. Çam ormanlarının arasından geçen yol, 20
dakika sonra 100 metre yüksekliğindeki bir tepeye varır.
Bu sofra şeklindeki kayalık burundaki manzaralı kafede,
iğne atsanız yere düşmez. Yadırgamamak gerek çünkü
Ayvalık, Cunda ve Sarımsaklı Sahili’ni kuşbakışı gören,
Midilli Adası’ndan Kaz Dağları’na dek uzanan bu manzara
görmeye değerdir. Tepe, yaklaşık 50 yıl önce bu ismi almış.
Kayalardaki prehistorik altar kalıntıları şeytanın ayak izine benzetilmiş. Ayvalık tarafına doğru döndüğünüzde,
tam karşıdaki ada, Osmanlı döneminde akıl hastanesi olarak kullanılmış olan Taş Manastır ya da Tımarhane Adası’dır. Araştırmaları ve kitaplarıyla Ayvalık’ın her dönemine ışık tutmuş olan Ahmet Yorulmaz, “Ayvalık’ı Gezerken” kitabında şöyle anlatıyor: “Agia Paraskevi (Tımarhane Adası) mucizeleri nedeni ile Anadolu’da Kayseri’ye kadar ünlenmişti. Balıkesir’den, Soma’dan, Kınık’tan, Bergama’dan, Limmi’den, Midilli’den gelen hasta insanlar sağlıklarına kavuşurlardı. Adaya zincirlerle bağlı olarak çıkarlar, akılları başlarında inerlerdi.” Güneş, Midilli’deki İlyas
Peygamber Dağı’ndan batarken alkışlarla uğurlanırken
dolunay da Kozak Yaylası’ndan yükselir.

Goodbye to the sun until tomorrow
The Devil's Feast is among the keywords to bring Ayvalık to
mind... In the sunset, everyone comes to this feast, whether invited
or not... The road through the pine forests reaches a 100-meterhigh hill after 20 minutes. The café with a great view, located on
this table-shaped rocky cape, is bursting at the seams all the time.
It is worth noting that this must-see landscape, which stretches
from Midilli Island to the Ida Mountains, offers a bird's-eye view
of Ayvalık, Cunda and Sarımsaklı Coast. The peak was given this
name about 50 years ago because the prehistoric altar remains in
the rocks resembling the footprint of the devil. When you turn
your face towards Ayvalık, the island you will see is the Stone
Monastery or Tımarhane (loony bin) Island, which was used as a
mental hospital in the Ottoman period. Ahmet Yorulmaz, who
has shed light on every period of Ayvalık with his researches and
books, recalls in his book "While Traveling in Ayvalık": "People
from Balıkesir, Soma, Kınık, Bergama, Limmi and Midilli would
recover their health. While the sun sets with applause in İlyas
Peygamber Mountain, the full moon rises from the Kozak Plateau.
Surprising streets
Their facades lit with the crimson lights of the sun, beautiful
Ayvalık houses rise behind the market tents. The magic of
Ayvalık is in its back streets. The best time to explore is in
Sürprizli sokaklar
Pazar şemsiyelerinin arkasında yükselen güzelim Ayvalık
evlerine, batan güneşin kızılı vurur. Ayvalık’ın büyüsü
arka sokaklarındadır. Gezmek için en iyi zaman da akşamüstü... Pazarın içinden geçerken, arnavut kaldırımı, dar
sokaklarda da dolaşmış oluyorsunuz. Sokak aralarındaki
birçok cami bir zamanlar Ortodoks kilisesiymiş. Saatli
Cami mesela Agios Ioannis, Çınarlı Camisi ise Ayios Yioryos imiş. Ayvalık’ın içindeki kiliseleri görmek isterseniz,
otel ve seyahat acentalarında dağıtılan yararlı bir harita
var. Serseri serseri dolaşacaksanız, nasılolsa karşınıza çıkacaklardır. Dalkıran Mehmetağa Caddesi, yaşayan, evlerin önünde insanların oturduğu, balkonlarda biberlerin
kurutulduğu güzel bir sokak. Fevzi Çakmak Caddesi de
öyle. Büyük kentlerden gelenler, oturulmayacak durumda
olan Rum evlerini restore ederek sokaklara daha da değer
katmışlar.
Trikopis’ten Fikret Mualla’ya
Ayvalık sokaklarında, tarihe karışmış bir zenginliğin ve
refahın sağlam bir göstergesi olan iki bina var. Birisi Fevzi
Çakmak Caddesi’nde Bonjour Pansiyon diğeri de postanenin arkasındaki Yalı Pansiyon. İki asırlık Yalı Pansiyon’da,
bir dönem İtalyanlar, bir dönem de Yunanlılar yaşamışlar.
Afyon cephesinde esir düşen Yunan başkomutanı Trikopis’in büyük dedelerinin de evi olmuş. Bonjour da 300
yıllık. Bir zamanlar Fransız Sefarethanesi’ymiş.
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the evening... When you pass through the market, you will be
walking along the cobblestone narrow streets. Many of the
mosques at the streets were once Orthodox churches. The Saatli
Mosque used to be Agios Ioannis and the Çınarlı Mosque used
to be Ayios Yioryos. If you want to see the churches in Ayvalık,
there is a useful map distributed in hotels and travel agencies. If
you're gonna wander, you will come across them anyway.
Dalkıran Mehmetağa Street is a beautiful street where people
sit in front of houses; peppers are dried on the balconies. So is
Fevzi Çakmak Street. Those who came from the big cities have
restored the Greek houses, which were out of condition, and
added more value to the streets.
From Trikopis to Fikret Mualla
There are two buildings on the streets of Ayvalık as the solid
indicators of wealth and prosperity. One of them is the Bonjour
Pension at Fevzi Çakmak Avenue and the other is the Yali
Pension behind the post office. The Italians had lived for a
period in the two centuries old Yalı Pension, and the Greeks for
another period. It was also the home of the ancestors of Trikopis,
the Greek commander-in-chief, who had been captured at the
Afyon front. Bonjour is 300 years old. It was once the French
Legation. Macaron, with its historic houses and narrow streets,
is one of the oldest districts in Ayvalık. It's worth spending time
here. Camlı Kahve and Mor Salkım are remarkable stops for
coffee or famous mulberry sherbet break. As you walk down
Camlı Kahve along Barbaros Street towards the Saatli Mosque,

raillife MART/ MARCH 2019

0

2

9

KAPAK / COVER

Tarihi ev ve dar sokaklarıyla Macaron Ayvalık’ın en eski
bölgelerinden biri. Burada vakit geçirmeye değer. Camlı
Kahve ve Mor Salkım, kahve ya da ünlü dut şerbeti molası
için kaydadeğer duraklar. Camlı Kahve’den Barbaros Caddesi boyunca Saatli Cami’ye doğru yürürken, ressam Fikret
Mualla’nın 1940’larda bu sokaktaki küçük bir evde yaşadığı
aklınızda olsun. Ayvalık iskelede, büfelerin ve satıcılardan
denizi ya da günbatımını yakalama şansını elde eder miyim
diye debeleneceğinize, ya uçtaki Kanelo’da çay için ya da
Çamlık yoluna girin. İskeleden Çamlık’a doğru ilerlemeye
başladığınızda, asfalt yarılır da ortaya deniz çıkar sanki. Sağda deniz, solunuzdaysa, güzelliği ve estetiğiyle Fransız Rivierası’ndaki villalarla boy ölçüşebilecek denli etkileyici
küçük saraylar ard arda dizilir. Rumlar’dan kalma bu konaklardan bazıları bir zamanlar bataklıkmış, şimdi hepsinin
önünde birer cennet bahçesi uzanıyor. Bazıları hâlâ harap.
Kokulu Ada
Belki de Ege’nin meşhur imbatının getirdiği deniz kokusundandır ki uzun yıllar burada yaşayan Rumlar, Cunda’ya
‘Kokulu Ada’ anlamına gelen ‘Moshonisi’ adını vermişler.
Ayvalık’tan Cunda’ya geçerken, önce ‘hadi canım!’ dedirtecek bir tabela çıkıyor karşınıza: “Türkiye’nin ilk Boğaz
Köprüsü.” Gerçekten de, bu Dolap Boğazı denilen yerdeki
kısacık köprü, memleketin ilk gerçek anlamdaki boğaz
köprüsü. Önce Ayvalık’tan, 1800’lerin başında Rumlar
tarafından yapılmış bir doldurma yoldan Lale (Soğan) Adası’na geçiliyor oradan da bu köprü sizi Cunda’ya bağlıyor.
Cunda siteleri, villaları, otelleri derken, sahile geliyorsunuz. Ege’de bir adadasınız ve özelliği arka sokaklarında.
Otantik evler, kapılar, kapı tokmakları, mis kokan bahçeler, çeşmeler, şirin pansiyonlar, balıkçılar, zeytinyağı dükkanları, küçük mandıralar, kiliseler... Keyifli bir yürüyüş
için her şey var. Cunda, özellikle yaz akşamları kalabalık,
adeta Bodrum çarşısı gibi, yürümek için kuyruğa girmek
gerekiyor. Özellikle kahvelerde oturacak yer yok. Tatil
yörelerinin tipik alışveriş objeleri burada da satılıyor ve
önlerinde onlarca insan birikiyor. Ancak tatil sezonu dışında her hali güzel. Sabah erken kalkar, deniz kıyısına gider, gazete okur, balıkçılarla sohbet eder, Cunda Taş Kahve’de kaşar simit yerseniz işte o zaman gerçek Cunda, size
yüzünü gösterecektir.
Geçmiş ayakta
Artık akmayan Aşağı Çeşme sırasındaki Taksihiyarhis
Kilisesi, 1873’ten... Cunda Adası’nın metropol kilisesiymiş. Zamanın dindar zenginlerine aitmiş. Bir dönem buradan balık derisine çizilmiş değerli portreler çalınmış. Geriye kalanlar bugün İstanbul’daki Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde. Hiçbir zaman camiye dönüştürülmemiş ve
1922’de terk edilmiş kiliseyi bugün artık Rahmi Koç Müzesi olarak gezmek mümkün. Kilise bahçesinde, eski bir
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you should remember that the painter Fikret Mualla lived in a
small house on this street in the 1940s. Instead of eating
yourself whether you will be able to see the sunset at the Ayvalık
pier because of all the kiosks and street vendors, you should
either have some tea at Kanelo located at the end or go to Çamlık
road. When you start to move from the pier towards Çamlık, it
appears as if the asphalt disappears and the sea comes out. The
sea is on the right along the road and the impressive small
palaces that are able to match the villas in the French Riviera
with their beauty and aesthetics are lined on the left. Some of
these Greek mansions were once swamplands, and now a garden
of paradise lies in front of each. Some of them are still in ruins.
Fragrant Island
Perhaps it is due to the sea scent carried by the Aegean's
famous sea breeze, the Greeks, who lived here for many years,
named Cunda Island as "Moshonisi" meaning "Fragrant
Island". While you are passing from Ayvalık to Cunda, you
come across a road sign which will make you say 'No way!' The
sign says: "Turkey's first Bosphorus Bridge." Indeed, this short
bridge located over the Dolap Strait is literally the first bosphorus
bridge of the country. You first pass from Ayvalık to Lale (Soğan)
Island through a road made by the Greeks via land reclamation
at the beginning of the 1800s, the bridge connects you to Cunda
Island from there. After traveling among the Cunda
condominiums, villas, and hotels, you come to the beach. You
are on an island in the Aegean and its beauties are hidden on the
back streets.There is everything for a pleasant walk; authentic
homes, doors, door knockers, fragrant gardens, fountains, cozy
hostels, fishermen, olive oil shops, small dairies, churches...
Cunda, especially in the summer evenings, is crowded, almost
like the market place of Bodrum, you need to enter a line to walk.
It is impossible to find empty seats in cafes. Typical souvenirs of
holiday resorts are also sold here, and dozens of people swarm in
front of those shops. But apart from the holiday season, every
state of this place is nice. If you wake up early in the morning, go
to the seaside, read the newspaper, chat with the fishermen, and
eat cheese and simit in Cunda Taş Kahve, then the real Cunda
will show you its face.
The past stands tall
Taksihiyarhis Church in Aşağı Çeşme (fountain), which
does not flow anymore, is from 1873. It used to be the town
church of Cunda Island. It belonged to the religious rich
people of the day. Valuable portraits drawn on fish skin in
this period were stolen. Today the rest is at the Greek
Orthodox Patriarchate in İstanbul. The church, which has
never been converted into a mosque and abandoned in
1922, is now open for visitors as the Rahmi Koç Museum.
Zehra Teyze (Aunt Zehra), who lived in an old Greek house
in the church garden, saved the place from being a dump and
a wreck and turned it into a guesthouse named Zehra
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Rum evinde oturan Zehra Teyze burayı çöplük, virane olmaktan kurtarıp Zehra Teyze’nin Evi (Cunda Evi) adıyla
pansiyon haline getirmiş. Kalmasanız da, kedilerin arasında, bahçesinde bir çay içmek keyifli. Osmanlı döneminde
Cunda, Ortodoks Rumlar için önemli bir dini merkezmiş.
Adada harap halde tam sekiz manastır var. En etkileyici
olanı, adanın kuzeyinde Pateriça ya da şimdiki ismiyle Çataltepe denilen bölgedeki, denize sıfır Ayışığı Manastırı.

Teyze'nin Evi (Cunda Evi). Whether you stay here or not,
it's nice to have a cup of tea in the yard surrounded by cats.
During the Ottoman period, Cunda was an important
religious center for the Orthodox Greeks. There are eight
desolate monasteries on the island. The most impressive
one is Pateriça or the Moonlight Monastery with its current
name in the north of the island in the area called Çataltepe.

Lezzet noktaları
Ayvalık gerçek bir Egeli ve bir gurme… Yemek burada birkaç
gün geçirmek için başlı başına bir neden olabilir. Hangi özel
tattan başlamalı; İmren Pastanesi (lor tatlısı, sakızlı kurabiyesi, sakız ve karadut dondurması), Şeytanın Kahvesi (koruk
suyu), Camlı Kahve (dut şerbeti), Kafe Karamel (limonata),
Hane (bademli vegan soğuk çorba, karanfilli erik şerbeti)…
Deniz Yıldızı Restaurant (Girit kabağı, hardallı marine levrek,
beğendili ahtapot, kiremitte kremalı sübye, deniz mahsullü
pazı sarma, vişneli lor tatlısı), Argos (bamya kızartması, portakal ve çamfıstıklı yoğurtlu enginar, fener kavurma, ballı çipura), Yörük Mehmet (kum midyesi, sübyeli bamya)…

Taste stops
Ayvalık is a real Aegean and a gourmet… Food in here can be a
single reason to stay for a few days. Which special taste we shall
begin to tell is a hard decision to make: İmren Pastanesi (lor cheese
dessert, mastic cookies, mastic and black mulberry ice cream),
Şeytanın Kahvesi (verjuice), Camlı Kahve (mulberry sherbet),
Kafe Karamel (lemonade), Hane (vegan cold soup with almonds,
plum sherbet with cloves), Deniz Yıldızı Restaurant (Crete squash,
sea bass with mustard, octopus with eggplant sauce, creamy squid
cooked in earthenware, seafood stuffed kale leaves, lor cheese
dessert with sour cherries), Argos (fried okras, artichokes with
orange, pine nuts, and yogurt, monkfish saute, honey baked
bream), Yörük Mehmet (sand mussels, okras with squid)…

Alışveriş
Ayvalık’ta hayatlar gibi eserler de özgür… Ambalaj atıklarını yaratıcı ve farklı bir perspektifle ele alarak, hayatları boyunca düzenli gelire sahip olmamış kadınlar tarafından
üretilen geri dönüşüm ürünleri Çöp (M)adam’da. Gülen
Odun, meraklıları zeytin ağaçlarının evlere ve mutfaklara
yansıyan güzellikleriyle buluşturuyor. Füsun Aydınlık, deniz taşlarını büyüleyici desenlere boyuyor. İspanyol bir
seramikçi olan Ana’nın da eserleri görmeye değer.

Shopping
The works are free in Ayvalık as lives are... The works created
through a different perspective by the use of recycled products
by women, who have not had regular income throughout their
lives, are in the Çöp (M)adam (garbage (wo)man). Gülen
Odun brings together the enthusiasts with the beauties of
olive trees, reflected in houses and kitchens. Füsun Aydınlık
paints sea stones in charming patterns. Ana's works, a
Spanish ceramic artist, are well worth a visit.
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DUYGULARIN EN SAMİMİ İTİRAFÇILARI

MİMİKLER

MİMİK KASLARINIZI HER ÇALIŞTIRDIĞINIZDA KIRIŞIKLIK OLUŞMASINDAN ENDİŞE ETMEYİN.

THE SINCEREST CONFESSORS OF EMOTIONS: MIMICS
DON’T WORRY ABOUT WRINKLES EACH TIME YOU USE YOUR MIMIC MUSCLES.

TÜRKAN BALABAN

Mimikler iletişimimizin önemli bir parçasıdır. Mimik, kişinin bireysel özellikleri hakkında (öz dinamizm) bilgi verir.
Mimiklerle iletişim ve etkileşim daha fazla göze çarpar,
sözlerimiz daha inandırıcı olarak algılanır. Ancak mimik
kaslarını her çalıştırdığımızda kırışıkla karşılaşıyoruz. Yani
iki kaş arası dikine çizgilenmeler, kaz ayakları ve burun kanatlarından ağız kenarına uzanan kırışıklıkların bir kısmı bu
şekilde meydana geliyor.
Peki biz ne yapacağız? Kırışıklığımız olmasın diye, gülmek
de dahil, iletişim kurmak için mimiklerimizi kullanmayı mı
bırakacağız? Uzmanlara göre tüm bunlara gerek yok. Mimiklerinizi saklamayı hiç düşünmeyin.
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Mimic is an important part of our communication. Mimic
gives information about the characteristics of the individual
(self-dynamism). Communication and interaction with
mimics are more prominent, and our words accompanied by
mimics are perceived as more convincing. However, every
time we use the mimic muscles, wrinkles occur. In other
words, some of the frown lines, crow's feet, and nasolabial
folds occur in this way.
So, what shall we do about it? Shall we say cold turkey to
using our mimics for communication, including smiling, not
to get wrinkles? According to experts, this is unnecessary.
Don’t you ever think about stop using your mimics.

Her gülüş, her üzüntü bir çizgi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Akın Yücel mimiklerin yüzümüzdeki etkilerini şöyle açıklıyor: “Mimikler tekrarlandıkça yüzümüzde çizgilere neden
olur. Gülerken, üzülürken, kızarken, şaşırırken yaptığımız
hareketler; göz çevremizde, kaş arasında, alında, dudak kenarlarında giderek derinleşen çizgiler oluşturur. Genetik
olarak şanslı, iyi beslenen, spor yapan, yağlı ve karma cilt
tipinde olan ve koyu tenlerde kırışıklıklar daha geç oluşur.”
Engel olmak mümkün değil
“Yüzümüzde 42 kas ve aponörotik bantla mimik yaparız.
Kırışıklığa yol açmasın diye mimiklere engel olmamız neredeyse imkansızdır. Bilinçli olarak gülmekten, şaşırmaktan, üzülmekten kaçınmak, daha doğrusu bu duyguları
yüzümüze yansıtmadan yaşamak pek mümkün değildir.
İşte burada devreye giren küçük müdahaleler mimiklerle
hareket eden kasları geçici ve kademeli olarak engelleyebilir. Gülmeye, kaş çatmaya devam edebiliriz ancak eskisi
kadar kırışmayız.”
Nörolojik hastalık da olabilir
“Bazı mimiklerse bir duyguya eşlik etmeksizin istem dışı,
nörolojik bir rahatsızlık sonucu oluşmaktadır. Çok endişeli,
gergin dönemlerimizde dudak çevremizde, göz kenarlarımızda rastlayacağımız ‘seyirme’ olarak da tarif edilen bu
durum, süreklilik kazanıp rahatsızlık şeklini alırsa botoks
veya ilaçlarla tedavi uygulanmaktadır.”
Cildiniz inceyse kırışıklıklarınız çabuk belirginleşir
Mimiklerin yarattığı kırışıklıkların her kişiyi farklı etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Yücel bu durumu şu sözlerle

Every smile, every worry is a line
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeon Prof. Dr. Akın
Yücel explains the effects of mimics on our faces: “As the
mimics are repeated, they cause lines to form on our faces.
Muscle use while laughing, worrying, fretting creates
increasingly deepening lines between the eyebrows, around the
eyes, on the forehead, and on the lip borders. Wrinkles occur
later in life in people who are genetically lucky and wellnourished, who have oily and mixed skin type and darker skin,
and who regularly exercise.”
Not possible to prevent
“We mimic by using 42 muscles and aponeurotic bands. It is
almost impossible to prevent mimics so that they do not cause
wrinkles. It is not possible to live without laughing or worrying
or rather, reflecting these feelings on our faces. Here, the small
procedures that come into play can interfere with the muscles
moving with mimics, temporarily and gradually. We can keep
on laughing, but we don't wrinkle as much as we did before.”
Might be a neurological disease
“Some mimics occur as a result of an involuntary neurological
disorder without accompanying an emotion. This situation,
which is also described as twitching, which is encountered in
borders around our lips, and in the eye area during our anxious
and tense periods, is treated with Botox or drugs if it gains
continuity and takes the form of a disease.”
If your skin structure is thin, your wrinkles might be
more pronounced
Emphasizing that the wrinkles caused by mimics affect
each person differently, Prof. Dr. Yücel explains this
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SMOKING PROMOTES WRINKLES
Other factors that accelerate the formation of
wrinkles are as follows:
•Sunlight
•Stress, depression
•Malnutrition
•Smoking, alcohol, caffeine, refined sugar use
•Environmental pollution
•Frequent temperature changes, heating, air
conditioning
•Not drinking enough water

situation with these words: “How the person takes care of
himself/herself and the person's genetic structure are very
important during the formation process of wrinkles caused by
mimics. Wrinkles can have very different depths in two
individuals of similar age, with similar skin types, lifestyle
and genetic structure, with similar mimics. For example, in
thinner skin structure, lip lines and forehead lines become
more pronounced, whereas, in thicker skin structure, single
and very deep lines may be seen.”
anlatıyor: “Mimikler sonucu oluşan kırışıklıkların oluşum
sürecinde kişinin genetik yapısı ve kendisine nasıl baktığının önemi büyüktür. Tamamen benzer mimikleri benzer
sıklıkla yapan, aynı yaşta ama farklı cilt tipine, yaşam biçimine, genetik yapıya sahip iki kişide kırışıklıklar çok farklı
derinliklerde olabilir. Örneğin cilt yapısı daha ince olan kişilerde dudak üstündeki çizgiler ve alındaki enine çizgilerin
daha çabuk belirginleşmesi gözlenirken, daha kalın kişilerde
ciltte tek ve çok derin oyuklar görülebilir.”
Kırışıklığa keskin müdahale
Mimiklerin yol açtığı deformasyonların giderilmesinde ise
cerrahi ve estetik müdahaleler etkili. Prof. Yücel bu konuyla
ilgili şunları söylüyor: “Siz ne kadar dikkat etseniz de mimiklerinizin cilt yapışınıza bağlı olarak yüzünüzde kırışıklıklara yol açması kaçınılmaz. Yüz ve boyun bölgesinde mimik hareketlerine bağlı oluşan kırışıklıkları azaltmak için en
sık uygulanan yöntem botoks uygulamasıdır. Botoks clostridium botulinum isimli bir bakteriden üretilen bir bakteri
toksinidir. Bu toksin, kas-sinir birleşkesi üzerine etki eder.”

Kaslarda geçici felç etkisi
“Botoks uygulanan kaslarda geçici bir felç durumu oluşur. Kasın tamamını değil, yapıldığı noktanın 1-2 cm
çevresindeki kas dokusunu etkiler. Yüzde mimik kaslarına uygulandığında bu kasların hareketini zayıflatır ve
kasın neden olduğu mimik çizgisinin derinleşmesini engeller. Eğer kırışıklık çok derinse tamamen ortadan kalkmaz, ancak hafifler. Uygulamadan yaklaşık 3 ay sonra
güçlü kaslarda hareket geri dönmeye başlar. 4 ay sonra
zayıf kasların hareketi de başlar. 6 ay sonra etki tamamen
ortadan kalkar.”
Derinin nemli kalması gerek
“Derinleşen kırışıklıklara hacim kazandırarak yükseltmek,
derinin nemli kalmasını sağlayıp kırışıklıkların derinleşmesini engellemek için çeşitli türde dolgular ise tercih edilen
diğer uygulamadır. Aslında profesyonel cilt bakımı da dahil
olmak üzere, PRP, Mezoterapi, Dermapen gibi cilt kalitesini
artıracak tüm uygulamalar mimik kırışıklıklarının da tedavisi için kullanılmaktadır.”

A temporary paralysis affect in the muscles
“A temporary paralysis occurs in the muscles treated with the
Botox method. It does not affect the entire muscle but the muscle
tissue around 1-2 cm of the point that the procedure is applied.
When applied to the facial muscles, this weakens the movement of
the muscles and prevents the deepening of the mimic line caused
by the muscle. If the wrinkle is too deep, it does not disappear
completely, but its appearance becomes less noticeable.
Approximately 3 months after the application, the strong
muscles begin back to functioning. After 4 months, the weak
muscles also begin back to moving. After 6 months, the effects
disappear completely.”
Skin must remain moisturized
“Another type of preferred method is the application of various
types of fillers to prevent deepening of wrinkles by adding volume
to the skin and keeping it moisturized. In fact, all applications,
including professional skin care, that will improve skin quality
such as PRP, Mesotherapy, Dermapen are used for the treatment
of facial wrinkles.”

A sharp procedure to the point
Surgical and aesthetic procedures are effective in
removing deformations caused by mimics. Prof. Dr. Yücel
says the following on this matter: “No matter how much
you pay attention, your facial expressions will inevitably
lead to wrinkles on your face depending on your skin
structure. Botox procedure is the most commonly used
method to reduce wrinkles due to mimics on the face and
neck. Botox is a bacterial toxin produced from a bacteria
called clostridium botulinum. This toxin acts on the
muscle-nerve junction.”

KIRIŞIKLIK SİGARA SEVER
Kırışıklık oluşumunu hızlandıran diğer
faktörleri ise şöyle sıralamamız mümkün:
•Güneş ışınları
•Stres, depresyon
•Dengesiz ve yetersiz beslenme
•Sigara, alkol, kafein, rafine şeker kullanımı
•Çevre kirliliği
•Sık ısı değişimi, kalorifer, klima
•Az su içmek
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Çinili Taş Fırın’ın Kurucusu ve Şefi Kerim Özevin
Founder and Chef of Çinili Taş Fırın Kerim Özevin

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

BU LAHMACUNLARA DİKKAT
ÇİNİLİ TAŞ FIRIN’IN KURUCUSU VE ŞEFİ KERİM ÖZEVİN, KENDİSİNE AİT ÖZEL BİR REÇETE İLE
HAZIRLADIĞI LAHMACUN SPESİYALLERİYLE MÜDAVİM KİTLESİNİ HIZLA ARTIRIYOR.

LOOK FOR THESE LAHMAJOUNS
FOUNDER AND CHEF OF ÇİNİLİ TAŞ FIRIN KERİM ÖZEVİN IS INCREASING THE NUMBER OF
FREQUENTERS THANKS TO THE LAHMAJOUN SPECIALTIES PREPARED BY HIS OWN SPECIAL RECIPE.

SELİN AKGÜN

İstanbul Kadıköy’de, Serasker Caddesi’nde hizmet veren
Çinili Taş Fırın, yeme-içme sektöründe 35 yılı geride bırakan Hamdi Restaurant’ın Şişli şubesinin işletme müdürü
Kerim Özevin tarafından açıldı. Eminönü merkez şube de
dâhil olmak üzere Hamdi Restaurant’larda 12 yıldır işletme
müdürlüğü yapan ve 45 kişilik bir ekibi yöneten Özevin,
oldukça deneyimli bir isim. Bugüne kadar Arnavutköy
Şamdan, Bodrum Halikarnas, Lalezar, Hacıbaba Restaurant
gibi önemli mekânlarda çalışan Özevin, işletme müdürlüğünün yanı sıra aynı zamanda son derece başarılı bir şef.
Hâlihazırda Hamdi Restaurant’ın Şişli şubesinin işletme
müdürü olarak hizmet verirken Kadıköy’de bir yıl önce
Çinili Taş Fırın’ı açan Özevin, özellikle lahmacunseverlerin
yakın markajında olduklarını söylüyor.
Doğru malzeme, doğru maliyet
Son derece titiz bir çalışma stiline sahip olan Çinili Taş Fırın’ın Kurucusu ve Şefi Kerim Özevin, işletme müdürlüğü
tecrübesine, mutfaktaki hünerlerini de ekleyerek lahmacun ve pideseverlere hitap eden özel bir mekân açtı. Osmanlı saray mutfağı ve et spesiyalleri alanında uzmanlaşan
Özevin, Çinili Taş Fırın’da öne çıkan tüm spesiyallerin,
reçetelerinin kendisine ait olduğunu vurguluyor. Sarımsaklı Gaziantep lahmacun ve kış lahmacunu olarak öne çıkan soğanlı, nar ekşili, cevizli Urfa lahmacun, mekânın en
çok talep gören spesiyalleri… İstanbul’da pek çok yerde
lahmacun yapıldığını söyleyen Özevin, “Özellikle Hamdi
Restaurant’larda servis edilen lahmacunların özel bir kitlesi var. Tadı, sunumu, içeriği gerçekten çok özel. Bu konseptin tuttuğunu görünce, Kadıköy’de Çinili Taş Fırın’ı açtım.
Bu işin püf noktası; doğru ve kaliteli malzeme kullanmak.
Çoğu yer, lahmacunu çok ucuza satıyor. İnsan ister istemez
sorguluyor, kıymanın kilosunun 50 TL olduğu bir dönem-
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FERHAT MAKASÇI

Operations manager of Şişli branch of Hamdi Restaurant,
Kerim Özevin, who has left 35 years behind in the dining
sector, opened Çinili Taş Fırın, which has been serving at
Serasker Street in Kadıköy, İstanbul. Özevin, who has been
working as the operations manager in Hamdi Restaurant for
12 years and managing a team of 45 people, including the
main restaurant in Eminönü, is a very experienced name.
Özevin, who has worked at significant places such as
Arnavutköy Şamdan, Bodrum Halikarnas, Lalezar,
Hacıbaba Restaurant, is a successful chef as well. Özevin,
who opened Çinili Taş Fırın a year ago while he was working
as the operations manager of Hamdi Restaurant’s Şişli
branch, says that lahmajoun lovers follow them closely.
Right ingredient, right cost
Having a very meticulous working style, Kerim Özevin,
founder and chef of Çinili Taş Fırın, has opened a special
place that addresses the lahmajoun and flatbread lovers by
adding his skills in the kitchen to his long years of
management experience. Specializing in Ottoman palace
cuisine and meat specialties, Özevin emphasizes that the
recipes of all the specialties featured in Çinili Taş Fırın
belong to him. Gaziantep lahmajoun with garlic and Urfa
lahmajoun, also called as winter lahmajoun, with walnuts
and pomegranate sauce are the most popular specialties of
the place. Özevin, who says that there are many places in
İstanbul that make lahmajoun, adds, “There is a special
crowd that appreciates lahmajouns especially those served
in Hamdi Restaurant. The taste, the presentation, the
content are really special. When I realized this concept's
popularity, I opened Çinili Taş Fırın in Kadıköy. Here is the
trick; use correct and quality material. Most places sell
lahmajoun cheap. Inevitably, people are questioning, how
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ŞEF KERİM ÖZEVİN’DEN GAZİANTEP LAHMACUN TARİFİ
GAZİANTEP LAHMAJOUN RECIPE BY CHEF KERİM ÖZEVİN
Malzemeler: 1 kilo baklavalık un, 1 kilo kuzu etinden
kıyma, 1 kilo domates, 300 gram albiber, yarım çorba kaşığı
salça, tuz, karabiber, 1 demet maydanoz, 100 gram taze
sarımsak.
Hazırlanışı: Lahmacun hamuru; un, su, tuz ve maya ile
hazırlanıyor. Ardından kıyma harcı, incecik doğranmış
sarımsak, domates, maydanoz, albiberle bir araya getiriliyor.
Lahmacun yaparken en önemli kural ise hamuru ince açabilmek… Hazırlanan lahmacunlar, taş fırında çıtır çıtır piştikten
sonra servis ediliyor. Afiyet olsun…

Ingredients: 1 kg flour, 1 kg ground lamb, 1 kg
tomatoes, 300 gram red pepper, 1/2 tbsp tomato
paste, salt, black pepper, 1 bunch of parsley, 100 gram
fresh garlic.
Directions: Lahmajoun crust is made with flour, water,
salt, and yeast. Meat topping is prepared by combining
ground lamb, finely chopped garlic, tomatoes, parsley,
and red peppers. The rule of thumb is to spread the
dough very thin while making lahmajoun. Lahmajouns
are served hot after being baked in the stone oven.
Enjoy!

Kerim Özevin, Erim Özevin ve Ali Cengiz Özevin

de, siz bir lahmacunu nasıl 3-4 TL’ye satabilirsiniz? Bu
noktada amacım; en sağlıklı ve en lezzetli spesiyallerle özel
bir kitleye ulaşmak. 1 yıl gibi kısa bir sürede önemli bir
müdavim kitlemiz oluştu. Burada 6 kişilik bir ekiple hizmet
veriyoruz. Özel bir taş fırın kurduk. Hamurumuz incecik
açılır. Doğru malzeme, doğru maliyet ve hijyene yatırım
yaparak ilerliyoruz. Lahmacun hamuru da kıyması da benim özel reçetem. Kıymada kuzu döş kullanıyoruz. Şu an
mekânı kardeşim Erim Özevin ve oğlum Ali Cengiz Özevin
işletiyor.” diyor.
Eti de unu da salçası da çok özel
Bir işletme müdürü olarak yapılan işin doğası gereği mutfağı da çok iyi bilmek gerektiğine dikkat çeken Kerim Özevin, şu yorumda bulunuyor: “Yeme-içme sektöründe en
önemli kural, mutfağı bilmek… Mutfağı bilmeden işi yönetemezsiniz. Müşterilere sunulacak spesiyallerin içeriğini
ve nasıl piştiğini bilmek zorundasınız. Denetleme aşamasında da mutfağı yakından tanımak gerekiyor. Mutfağa oldum olası çok meraklıyım. Hacıbaba Restaurant’ın işletme
müdürüyken, Türkiye’nin çok önemli ustalarından Bolulu
Burhan Usta ile çalışma şansım olmuştu. Kendisi saray
mutfağında uzmanlaşmış bir isim. Sabah 06.00’da işe gelip,
önlüğümü takıp onunla birlikte 12.00’ye kadar yemek yapardık. Sonra önlüğümü çıkarıp takım elbisemi giyip işletme müdürü olarak görevimin başına geçerdim. Bu disiplin,
bu merak hâlâ devam ediyor.” Çinili Taş Fırın’da baklava
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can you sell a lahmacun for 3-4 TL at a time when the
kilogram of the ground beef is 50 TL? At this point, my aim
is to reach a special audience through serving the healthiest
and most delicious specialties. We have formed a significant
number of frequenters within a short period of 1 year. We
serve with a team of 6 people. We established a special stone
oven. Our crust is spread very thin. We are investing in the
right materials, right cost, and hygiene. Both the topping
and the dough are my own special recipes. We're using lamb
brisket for the meat topping. My brother Erim Özevin and
my son Ali Cengiz Özevin are currently running the venue.”
Meat, flour, and tomato paste are so special
As a business manager, Kerim Özevin, who pointed out that
the nature of the work requires you to know the kitchen very
well, comments: “The most important rule in the dining
industry, to know the kitchen. You cannot manage the work
without knowing the kitchen. You have to know the content
of the specialties to be served to the customers and how they
are cooked. You also need to know the kitchen closely during
the inspection phase. I have always been very curious about
the kitchen. When I was the operations director of Hacıbaba
Restaurant, I had the chance to work with Master Burhan of
Bolu, one of the most important master chefs in Turkey. He
is a name that specializes in Ottoman palace cuisine. I used
to come to work at 6 am in the morning, put on my apron
and cook with him until noon. Then I used to take off my
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hamuru kullanıldığını dile getiren Kerim Özevin, “Unun kalitesi, öne çıkan spesiyalin tadını önemli ölçüde değiştiriyor.
Sonuçta kilosu 30 TL’ye de un var, 60 TL’ye de… Lahmacunun yanı sıra Bafra pidesi, Sürmene yağlısı gibi spesiyallerimiz de büyük beğeni topluyor. Etli spesiyallerimizde en kaliteli eti tercih ediyoruz. Eminönü’ndeki İnci Kasap, Afyon
Balıkesir ve Trakya’dan bize özel et tedarik ediyor. İsot ve
salçamızı Urfa ve Gaziantep’ten getiriyoruz. Konuklarımıza
ikram ettiğimiz acur ve isot biberden oluşan turşumuz da çok
beğeniliyor. Kavurmamızı da kendimiz yapıyoruz.” diyor.
Günde ortalama 400-450 lahmacun hazırlanıyor
Bir müessesenin sürdürülebilir olması için her şeyden önce
uyumlu bir ekibe sahip olmak gerektiğinin altını çizen Kerim Özevin, sözlerine şöyle devam ediyor: “Uyumlu bir ekip
derken; yönlendirmelerinize ve vereceğiniz eğitimlere
uyum gösterecek, açık zihniyetli, kompleksiz bir ekipten
bahsediyorum. Ekibin uyumu, kaliteli malzeme ve hijyen
gibi süreçler birbirine kenetlenmiş bir şekilde ilerlemeli. Bu
aşamalardan birinde bile kopukluk olsa tüm zincir bozulur.
Çalışanların samimi olması ve yaptıkları işe saygı duyması
gerekiyor. Herkes işini A’dan Z’ye sahiplenmeli. Beni iş
hayatında en çok kızdıran şey ise işe gösterilen özensizlik ve
sadakatsizliktir. Verilen işlerin takip edilmemesi ve personelin görev tanımı dışında eylemlerde bulunmasını da asla
kabul edemem. Günde ortalama 400-450 lahmacunun hazırlandığı bir mekânda, bu kurallara uyarak hareket etmek
gerekiyor.” Kerim Özevin; bu sektörde çalışmak isteyen
gençlere özel tavsiyeler vermeyi de ihmal etmiyor: “Eğer,
yemek sektöründe çalışacaksanız bu işi gerçekten çok sevmeniz gerektiğinin bilincinde olun. Bu işte başarılı olmak
için yaratıcı olmak da çok önemli. Zeki, araştırmacı ve gözlemci olmasınız. Yaptığınız işe heyecan duymalısınız.”

Sürmene yağlısı
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Bafra pidesi
Bafra style flat bread

apron and put on my suit to take on the job as the manager.
This discipline and curiosity still continue.” Kerim Özevin,
who states that he uses baklava dough in Çinili Taş Fırın,
said, “The quality of flour significantly changes the taste of
the specialty. The cost of flour changes between 30 TL to 60
TL. In addition to lahmajoun, Bafra pita, Sürmene Yağlısı
are appreciated. We prefer using the best quality meat in
our meat specialties. İnci Kasap in Eminönü supplies our
meat from Afyon, Balıkesir, and Thrace. We bring our isot
pepper and paste from Urfa and Gaziantep. Our pickles,
which we offer to our guests, are also very popular. We
make kavurma here in our kitchen.”
400-450 lahmajouns are prepared daily
Underlining the need for a compatible team for the
sustainability of an institution, Kerim Özevin continues his
words: “By means of a compatible team; I'm talking about
an open-minded, complex-free team that will adapt to your
directions and training. Processes such as the harmony of
the team, quality materials, and hygiene should proceed
together. The whole chain becomes broken if there is
corruption even in one of these stages. Employees must be
sincere and respect the work they do. Everyone should own
the job. What makes me most annoyed in business is
negligence and disloyalty. I can never accept that the job
assigned is not followed up and the staff acts outside their job
description. In a place where the average of 400-450
lahmajoun prepared per day, it is necessary to act according
to these rules.” Kerim Özevin also gives special advice to
young people who want to work in this sector: “If you are
going to work in the food sector, be aware that you really love
this job. Being creative is also very important to be successful
in this business. You must be intelligent, investigative, and
observant. You should be excited about what you do.

JÖAK İLE GÜVENDEYİZ
Ülkemizde yaşanan herhangi olumsuz bir gelişmeye anında
müdahale edebilecek üstün donanıma sahip olan Jandarma
Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) mensupları,
şartlar ne olursa olsun ülkemizi güvende tutmaya devam
ediyor. 1 Eylül 1999 tarihinde kurulan JÖAK, ülkemizin
herhangi bir bölgesinde meydana gelen, diğer Jandarma
birliklerinin imkan ve kabiliyetini aşan, özel eğitim, silah,
teçhizat, donanım ve üstün yetenek gerektiren önemli
asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetlerinde, cezaevi
ve toplum olayları ile teröristle mücadele harekatında
Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyatını teşkil etmek
maksadıyla, durmaksızın çalışıyor. JÖAK, İnsan merkezli
çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile çağın gerektirdiği son bilgi,

program ve teknoloji ile donatılmış, her türlü zorlu hava ve
arazi şartlarında, arama kurtarma, özel operasyon ve
teröristle mücadele harekatı icra eden, en saygın, en
güvenilir, en mükemmel hizmet üreten, ulusal ve uluslararası
alanda emsalleri arasında en ön sırada yer alan örnek bir
Jandarma Birliği olma hedefi ile görevini sürdürüyor.
JÖAK DAĞCILIK TİMLERİ HAYAT KURTARIYOR
JÖAK bünyesindeki Dağcılık Timleri de arama-kurtarma
faaliyetlerinde önemli rol oynuyor. Dağcılık Timleri, dağ,
kanyon, mağara, kuyu ve yüksek katlı bina gibi tabii ve suni
yerlerde kaybolan veya yaralanan kazazedelerin kurtarılması
maksadıyla devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindedir.

GEZİ / TRAVEL
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BİR KUMTAŞI MUCİZESİ
A MIRACLE OF SANDSTONE

BERİL ŞEN

Renklerden renk beğenin! Bahsedeceğimiz yer, yeryüzünün sadece en heyecan verici coğrafyalarından biri
değil aynı zamanda güneşin açısına göre renkten renge;
kırmızı, turuncu, sarı ve pembeye dönüşen, göz kamaştırıcı bir kumtaşı kent, yani Petra... Ürdün’ün turizmdeki en büyük cevherlerinden olan Petra Antik Kenti,
yumuşak kayalıklara saraylar, tapınaklar, mezarlar, depolar ve ahırlar oyan, M.Ö. 4. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıl
arasında, etkisi bölge genelinde hissedilen, kısa ömürlü
ancak varlıklı Nebati Krallığı’nın eseri.
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Choose your color! The place we are going to talk about
now is not only among the most exciting regions of the
world but also a breathtaking sandstone city that dresses in
the colors of red, orange, yellow, and pink depending on the
angle of the sun: Petra. Among the biggest treasures of
Jordan in tourism, the Ancient City of Petra is the work of
the wealthy and short-lived Nabataean Kingdom, which
had carved palaces, temples, tombs, cellars, and barns into
soft rocks and influenced the region between the 4th and 1st
centuries BC.
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lan alan, birçok dağa yayılarak konumlanmış. Antik kent yer
yer kuru dere yataklarında da uzanıyor. 19. yüzyıla kadar
Petra, sadece göçebe Araplar’ın bildiği kayıp bir şehirdir.
1812’de İsviçreli kaşif Johann Burckhardt, kayıp antik kent
söylentisiyle yola düşerek burayı yeniden keşfeder.
Gündoğumuyla başlayın
Gün doğumuyla birlikte harekete geçmek Petra'nın en özel
manzaralarını görmek demektir. Henüz turistlerin çoğu ve
at, eşek kiralayanlar ortaya çıkmamıştır. Çöl toygarı sessizliğe hakimdir. Sağda eski tanrılardan, solda mezarlardan
geçilir ve yol yarı karanlığa girer. Burası, Siq olarak bilinen
dar geçittir. Bu karanlık ve dar geçit, ziyaretçileri, Petra’nın
tapınak ve diğer alanlarına, kırmızı taş duvarlar arasından
götürür. Bu karanlık, kutsal koridor, şafak vakti soğuktur
ancak detayları gözden kaçırmamak gerekir; kayadan filizlenen bir incir ağacı tepeden devam eden antik su kanalı,
asırlık kutsal noktaları işaret eden adak mabetleri...
Unutulmaz anı yakalayın
Petra’da yaşayacağınız en unutulmaz anlardan biri, Siq kıvrılarak güneş ışınlarına kavuştuğunda, Hazine’nin karşınıza
çıktığı andır. Petra’daki Hazine, dünyanın en ikonik yerlerinden biridir. Bu geçitin karanlığından çıkıp o bal rengi cepheyle yüz yüze gelmenizle, Petra karşınızdadır. Güneşin sütunlara vurmasıyla başka birçok detay da aydınlanır. Güneşin, yılın zamanına bağlı olarak, sabahın farklı saatlerinde, kayaya oyulmuş yapının içine dolduğu da görülür.
İki gün ayırın
2007 yılında “Dünyanın Yeni 7 Harikası” listesine giren bu
gizemli kent, bugün sağır sultanın bile duyduğu, çok az tanıtıma gerek duyulan bir Unesco Dünya Mirası... Petra
görülmeden Ürdün seyahatinin yarım kalacağını söylemeye bile gerek yok belki ancak buraya yapılacak bir gezinin
en az iki günü hak ettiğini de eklemeli. Çünkü Petra’yı bir
günde gezmeye çalışmak fiziksel olarak zorlayıcıdır. Mesafeler uzun, iklim sert ve açık alanlarda yüksek yerlere tırmanmak dayanıklılık gerektirir. Hemen gözünüz korkmasın, Petra’yı görmek için dağcı olmak değil biraz hazırlıklı
olmak gerekiyor. İdeali, bir gün boyunca belli başlı anıtları
keşfetmek, ikinci gün ise bu dünya harikasının görkemini
daha iyi sindirebilmek için... İşte Petra rehberiniz…

Reserve two days
This mysterious city, which entered the list of New 7 Wonders of
the World in 2007, is a UNESCO World Heritage Site, which
needs almost no advertising at all since it is worldwide
famous. A trip taken to this place deserves two days and a
trip to Jordan will be incomplete without seeing Petra.
Trying to see everything there is to see in Petra in one day
will be physically challenging. The distances are long, the
climate is hard and outdoor areas require climbing to high
places. Do not be scared, you don't have to be a climber to
see Petra, you just need to be prepared. Ideally, one day to
explore the main monuments and another day to better dig
the glory of this world wonder would be a good choice...
Here is your guide to Petra!

Kayıp kenti bulun
Petra Arkeoloji Parkı'nın tamamı yaklaşık 264 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Kent merkezi ise sadece 6 kilometrekare. Deve, eşek ya da at sırtında gezmek mümkün
olsa da Petra’nın derinliklerine inmek ancak yürüyerek
mümkün. Eşine az rastlanır bir antik kent burası. Rüzgar,
doğanın kalbinden kendine yol bulmuş adeta. Issız kanyonlar, petek şekilli mezarlar, gerçekten de başka bir zamana ve
gezegene taşıyor sizi. Dar yarıklardan, kanyonlardan ulaşı-

Find the lost city
The entire Petra Archaeological Park covers an area of 264
square kilometers. The city center is only 6 square kilometers.
Although it is possible to ride on camels, donkeys or horses, you
can only access down to the depths of Petra on foot. This is a
rare ancient city. The wind has found its way into the heart of
nature. Deserted canyons, honeycomb tombs take you to
another time and planet. The region reached through narrow
crevices and canyons is spread over many mountains. The
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ancient city also lies in dry river beds in parts. Until the 19th
century, Petra was a lost city only known to the nomadic
Arabs. In 1812, the Swiss explorer Johann Burckhardt
rediscovered the ancient city upon rumors he had heard.
Start with the sunrise
Beginning the journey at dawn means seeing the most
special views of Petra since most of the tourists and horse
and donkey renters have not yet emerged. The desert is
dominated by silence. You pass through the old gods on the
right, and the tombs on the left; the road enters partial
darkness. This is a narrow passage known as Siq. It leads
visitors through the red stone walls of Petra's temple and
other areas. This sacred corridor is cold at dawn, but the
details should not be overlooked; a fig tree sprouting from a
rock, an ancient water canal continuing from the hill, altars
pointing to the centuries-old sacred spots...
Capture an unforgettable moment
One of the most memorable moments you will experience
in Petra is the moment when the Siq embraces the sun and
the Treasury appears to you. The Treasury in Petra is one
of the most iconic places in the world. Petra welcomes you
as soon as you exit the darkness of the passage and come
face to face with that honey-colored facade. As the sun
hits the columns, many other details are illuminated.
Depending on the time of year, the sun fills into the rockcarved structure at different times in the morning.
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Görkemli kente adım atın
Kentin en büyük özelliği mezarları. Hazine’den sonra,
patika, her iki tarafı mezarlarla çevrili, geniş bir kumtaşı koridoruna varır. Yıllarca nekropol olduğuna
inanılan Petra, Nebati Krallığı'nın merkezi oldu. Her
ne kadar kentin evleri yok olmuşsa da, ana cadde kalıntıları, pazar yeri, tapınaklar, bir tiyatro ve erken
döneme ait bir kilise bile Petra'nın yaşayanların
şehri olduğu kadar ölüler için de bir dinlenme yeri
olduğunun bir göstergesi. Hazine’nin önündeki tepelerden birine çıkıp manzaraya bir de bu perspektiften bakmalı.

Step into the magnificent city
The biggest feature of the city is the tombs. After the
Treasury, the pathway reaches a wide sandstone corridor,
surrounded by tombs on both sides. Petra, believed to be a
necropolis for many years, later became the center of the
Nabataean Kingdom. Although the houses of the city have
been destroyed, the main street ruins, market place,
temples, a theater, and a church belonging to the early
period are the indications that Petra was a city for the
living as well as for the dead. You should climb up to one
of the hills in front of the Treasury and look at the
landscape from this perspective.

Yükseklerden bakın
Petra'da, kentin yüksek noktaları en kutsal kabul edilir ve tüm alandaki törensel basamaklar vadiden tepelere uzanırdı. Bu yüksek yerlerin en önemlilerinden
birine, tiyatronun yakınındaki bir merdivenle ulaşmak mümkün. Burada kayaya oyulmuş iki dikilitaş ile
büyük ihtimalle kurban adamak için kullanılan bir
platform bulunuyor. Yarım saatlik tırmanış, antik
kentin en güzel manzaralarını ayaklarınızın altına
seriyor. Ayrıca Wadi Farasa'dan iniş de ayrı bir keyif.
Yabani çiçekleri, büyüleyici manzaraları, eski su kanalları ve mezarlarıyla, burası Petra'nın saklı cevherlerinden. İnişin sonuna doğru yer alan mezarlar, insandan çok keçi, kertenkele ve akreplere ev sahipliği
yapsa da, şekilleri ve renkleriyle, dudak uçuklatıyor.

Look from far up
In Petra, the high points of the city were considered to be the
most sacred, and the ceremonial steps in the entire area
used to extend from the valley to the hills. It is possible to
reach one of the most important of those high points by a
stairway near the theater. There are two obelisks carved
into the rock and a platform probably for the sacrifice.
The half-hour climb brings the most beautiful views of
the ancient city to you. Also, the descent from Wadi
Farasa is a pleasure. With wildflowers, enchanting
landscapes, old water canals, and tombs, this is Petra's
hidden gem. Towards the end of the descent, the tombs
are breathtaking with their shapes and colors, although
you see more goats, lizards, and scorpions than humans
around.
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Manastırın gizemine kapılın
El-Deir Manastırı’nı ziyaret etmeden Petra’yı gördüm
demek zordur. Manastırın işlevi tam olarak bilinmiyor.
Ürdün’ün bilinen en eski tapınma yerlerinden biri olan
ve kendine özgü tacıyla dikkat çeken kayaya oyulmuş bu
olağanüstü yapıya 800 basamakla ulaşılıyor. Güneş, öğleden sonra kumtaşı cephesinin altın rengini ortaya çıkarır. Özellikle günbatımında yakındaki yüksek bir
noktaya tırmanıp Wadi Araba boyunca uzanan manzara
ile İsrail ve Filistin topraklarını görmeye değer.

Become captured by the monastery’s mystery
It's hard to say I saw Petra without visiting the El-Deir
Monastery. The function of the monastery is unknown. This
extraordinary structure carved into the rock, which is one
of the oldest worship places in Jordan and which attracts
attention with its unique crown, is reached via 800 steps.
The sun exposes the golden color of the sandstone facade
in the afternoon. It is worth seeing the Israeli and
Palestinian lands, and the landscape that stretches along
the Wadi Araba climbing to a nearby high point, especially
at sunset.

Kırmızının tonlarını yakalayın
Manastırda vakit geçirmek keyifli olsa da, bir başka yerde
bir başka cazibe sizi bekliyor olacak. Günbatımı yaklaşırken, Petra’nın Kraliyet Mezarları’nda olmakta fayda var.
Kayaya oyulmuş mezarların üzerinde günün son ışıkları
gerçekten etkileyici. Karanlık olmadan Petra’dan çıkmak
zorundasınız ancak rahat yürüyüş ayakkabılarınıza rağmen, aynı yolu yapamayacak kadar yorgun olabilirsiniz.
Çare, sizi Hazine’ye taşıyacak develerdir. Buradan ayrılmadan son bir kez, bu kez Kraliyet Mezarları’na bakın.
Devenin sırtı, kırmızının birbiri içinde eriyen tonlarını
yakalamak için ideal bir manzara noktasıdır.

Catch the shades of red
While it is pleasant to spend time in the monastery, another
attraction will be waiting for you. As the sunset approaches,
it is worth to be in the Royal Tombs of Petra. The last lights
of the day on the tombs carved into the rock are really
impressive. You have to leave Petra before it is dark, but
despite your comfortable walking shoes, you may be too
tired to walk the path. The solution is a camel to carry you
to the Treasury. One last time before you leave, look at the
Royal Tombs. The back of the camel is an ideal point of view
to capture the melting shades of red.

Gece Petra turu
Daha gündüzünün etkisi geçmeden Petra’yı bir de ay
ışığında görmek ister misiniz? Siq boyunca yürürken,
kayalıkları aydınlatan 1500 mum, geleneksel Bedevi
müziği ve nane çayı eşliğinde, iki saatlik ‘Gece Petra’
turu size bambaşka bir deneyim vaadeder.

Petra Night tour
How about seeing Petra in the moonlight before the effects
of the day start wearing off? The two-hour Petra Night tour
promises an otherworldly experience. Imagine walking
along the Siq illuminated by 1500 candles accompanied by
the traditional Bedouin music and mint tea.
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SIRADIŞI, EĞLENCELİ VE
AKSİYONLU…

EXTRAORDINARY, FUN, AND
ACTION-PACKED…
SELİN AKGÜN

Dünya genelinde sıra dışı spor dallarına yönelen ve adrenalini en üst seviyede yaşamak için yeni deneyimlere
yelken açan pek çok sporsever bulunuyor. Farklı spor
dallarının iç içe geçmesiyle öne çıkan yeni nesil ekstrem
sporlardan ultimate tazer ball, satranç boksu, bossaball
ve mountain unicycling’i (muni) Raillife okuyucuları için
araştırdık. Yepyeni kurallara, dinamizme, zihin ve beden
konsantrasyonuna ev sahipliği yapan bu ilginç spor dalları, hedef kitlesine eğlence ve yepyeni serüvenler vaat
ediyor.

Many sports lovers aim towards the extraordinary sports
branches and new experiments to experience adrenaline at
the top level throughout the world. We have gathered some
information on the new generation extreme sports branches
which combine different types of sports branches such as
ultimate tazer ball, chess boxing, bossaball, and mountain
unicycling (MUni) for Raillife readers. These interesting
sports branches that are based on new rules, dynamism, and
concentration of mind and body promise fun and brand new
adventures to their target audiences.

Tek tekerle dağ cambazlığı: Muni
Ekstrem spor meraklılarının radarında olan bir diğer heyecan verici spor dalı ise mountain unicycling… Kısaca muni
olarak adlandırılan bu spor dalı, dağcıların yeni gözdesi…
Unicycle, tek tekerli bisiklet anlamına geliyor. Bu tek tekerlekli bisiklet, çakıl ve toprak yollardan teknik tırmanışlara ve
dik inişlere, her türlü engebeli veya düz zeminde seyir veya
akrobatik hareketler yapmaya elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu spor dalında dengeli bir fiziğe sahip olmanın yanı sıra
güçlü bir konsantrasyon da gerekiyor. Yani vücut ve zihin
dengesinin uyum içinde olması büyük önem arz ediyor. Bu
sporun öncülerinden olan Kris Holm, en iyi offroad koşullarında tek tekerlekli bisiklet sürmesiyle tanınıyor. Çin Seddi
başta olmak üzere pek çok engebeli alanda tek tekerlekli bisikletiyle mükemmel sürüşler gerçekleştiren Kris Holm;
Orta Amerika’daki en yüksek dağın zirvesinden, Kuzey
Amerika’nın en yüksek üçüncü dağının zirvesinden ve 2006
yılında Bolivya’da 5 bin 950 metrelik Licancabur Yanardağı’ndan tek tekerlekli bisikletiyle iniş gerçekleştirdi. Bir diğer ekstrem sporcu olan Lutz Eichholz ise tek tekerlekli bisikletiyle İran’daki 5 bin 600 metrelik Demavend Dağı’ndan
inerek 6 kez Guinness Dünya Rekoru’nun sahibi oldu.

Mountain juggling via unicycle: MUni
Another exciting sports branch which is under the radar
of extreme sports enthusiasts is mountain unicycling.
Called MUni in short, this sports branch is the new
favorite of mountaineers, allowing them to experience
new adventures through technical climbs on gravel and
earth roads and drop-offs, acrobatic moves, and rough
terrain journeys. MUni requires a balanced build and
strong concentration. In other words, the strong harmony
of mind and body is very important. Kris Holm, who is
among the initiators of this sports branch, is known by
his ability to ride a unicycle even under the best off-road
conditions. Kris Holm, who had excellent rides by his
unicycle in many rough terrains, especially the Great
Wall of China, had climbed down from the summit of the
highest mountain in Central America, from the summit of
the third highest mountain in North America, and from
5,950-meter Licancabur Volcano by his unicycle in Bolivia
in 2006. Another extreme sportsman, Lutz Eichholz, broke
the Guinness World Record for six times on his unicycle by
climbing down Demavend Mountain of 5,600 meters in
Iran.
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Futbol ve dans bir arada
Sırada dünyada 2004’ten beri oynanan bossaball var… Bu
spor dalı futbol, voleybol ve dans ile harmanlanmış. Samba
ve kimi zaman ise capoeira! Hepsinin karışımıyla ortaya
çıkan bu spor dalı, izleyene müthiş bir keyif veriyor. İspanya’da ortaya çıkan bu oyunun mucidi ise Filip Eyckmans.
Eyckmans; müziğin ayrılmaz bir parçası olduğu, futbolun
voleybolla ve dansla karıştırıldığı eğlenceli bir spor oluşturmak istemiş, adını da bossaball koymuş. Bu spor dalı
kısa sürede tüm dünyaya yayılmış. 4 ya da 5 kişiden oluşan
takımlar, filenin iki tarafında voleybol benzeri kurallar bütünüyle, topun kendi alanlarına düşmesini engellemeye
çalışıyor. Fakat mühim bir fark var: Bir trambolin! Takımın
hücumcusu, oyunu bir trambolin üzerinde oynuyor. Servisten gelen topu elle ya da ayakla karşı tarafa yolluyor. Bu
sırada diğer oyuncular da topu maksimum 5 pas sonrasında
rakip sahaya geçirmek zorunda… Oyuncuların ise elleriyle
tek, ayaklarıyla çift vuruş hakkı bulunuyor. Peki, sayı nasıl
kazanılıyor? ‘Bossawall’ denilen ve trambolinin sınırlarını
işaret eden bir alan bulunuyor. Her iki takıma da ait olmayan bu alana düşen toplarda; hücum eden takım, skoru ve
topu kaybediyor. El ile yapılan vuruşlarda topun düştüğü
bölgeye göre 1 ya da 3 puan, ayak ile yapılan vuruşlarda ise
3 ya da 5 puan kazanılıyor.

HOBİ / HOBBY

Soccer and dancing together
Next in line is bossaball, which has been played around the
world since 2004. This sports branch is a hybrid of soccer,
volleyball, and dancing. Samba and sometimes capoeira! It is
very entertaining to watch. The founder of this game, which
came out in Spain, is Filip Eyckmans. Eyckmans wanted to
create a sports branch where soccer, volleyball and dancing
could be combined and named it bossaball. This sports branch
became popular around the world in short time. The teams
consisting of 4 or 5 players try to having the ball fall into their
side of the field on both sides of the net via the rules based on
volleyball. There is a huge addition though: A trampoline!
Offense unit of each team plays the game on a trampoline. He
sends the ball served to the opposing team by hand or foot.
Meanwhile, the players of the opposing team have to pass the
ball to their rival’s side of the field after using 5 passes the most.
Players have the right to a single shot by hand and double shots
by foot. How do they score? There is an area called ‘bossawall’
marking the borders of the trampoline. The attacking team
loses the score and the ball if their ball falls into this area which
does not belong to either team. 1 or 3 points are earned
depending on the area where the ball falls for the balls
served by hand; 3 or 5 points are earned for the balls
served by foot.

Satranç boksu
Chess boxing

Bossaball

En ilginç ekstrem sporlar...
ABD’de oynanan ultimate tazer ball; (şok tabancası topu
spor), en dikkat çekici ekstrem spor dallarından biri… Halı
saha büyüklüğündeki yumuşak zeminde oynanan ultimate
tazer ball, Amerikan futbolu ile klasik futbol karışımı bir
oyun... Futbol topundan oldukça büyük, 65 cm çapındaki
bir topla oynanıyor. Oyuncular bu topu elleriyle takip ediyor. Bu spor dalını farklı kılan ise oyuncuların her birinde
elektrikli şoklama cihazının bulunması… Oyuncular, rakibi
şok cihazıyla durdurup topu alarak gol atmayı hedefliyor.
Bir diğer ilginç spor dalı ise satranç boksu… Temel olarak
fiziki güce dayalı boks sporu ile zekaya dayalı satranç sporunu birleştiren satranç boksunun kurucusu ise Iepe Rubingh… Satranç boksunda; 6 raund satranç ve 5 raund da boks
oynanıyor. Maç, satranç raundu ile başlayıp boks raundu ile
devam ediyor. Her satranç raundu 4 dakika, her boks raundu ise 3 dakika sürüyor. Her raund arasında, oyuncuların
kıyafetlerini değiştirmeleri için birer dakika mola veriliyor.
Her oyuncunun satranç rauntlarında hamlelerini yapmak
için ise toplam 12’şer dakikası bulunuyor. Satrançta mat
olan, ya da süresini geçiren, boksta ise nakavt olan ya da
hakem kararı ile yenik ilan edilen ya da her iki oyundan birinde maçtan çekilen oyuncu maçı kaybediyor.
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The most extreme sports branches…
Being played in the USA, ultimate tazer ball is among the
most interesting extreme sports branches. Ultimate tazer
ball, played on a soft field as big as an indoor soccer field, is a
combination of the American football and the classic soccer.
It is played with a ball much larger than a soccer ball, 65 cm
in diameter. Players follow the ball by hand. What makes it
different is that each player has a stun gun. The target is to
stun the rival team’s player to get the ball from his hands and
score.
Another interesting sports branch is chess boxing. Chess
boxing that basically combines boxing, a physical sport, and
chess, a cerebral board game, is founded by Iepe Rubingh. 6
rounds of chess and 5 rounds of boxing are played during
game time. The game begins with a round of chess and
continues with a round of boxing. Each round of chess is 4
minutes and each round of boxing is 3 minutes. The players
are given 1 minute break between the rounds to change. Each
player also has 12 minutes in total to make their moves in the
chess rounds. The player, who is checkmated or whose time
expired in chess, and the player, who is knocked out or who is
announced defeated by the referee in boxing, or the player,
who quits either chess or boxing, loses the game.
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Floating Venice / Dubai

YENİ NESİL SEYAHATLERE HAZIR
MISINIZ?

ARE YOU READY FOR NEW GENERATION TRAVELS?
SELİN AKGÜN

Yeni açılan çok sayıda restoran ve otelin yanı sıra hedef
kitlesine farklı seyahat seçenekleri sunan turizm şirketlerinin hızla artması, turizm sektöründe farklı bir dönüşümün
yaşandığına işaret ediyor. Beş yıldızlı oteller artık demode
oldu. Lüks jetler ise geçmişte kaldı. Hem ayrıcalıklı hissetmek hem de bir kez yaşanabilecek özel deneyimlerin peşinde olan lüks odaklı tüketiciler, kendilerine sunulan bu yeni
dünyaları heyecanla kucaklıyor.
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The increase in the number of new restaurants and hotels,
as well as travel companies that offer different travel
options to their target groups, indicate that there has been
a significant transformation in the tourism sector. Fivestar hotels are now outdated. Luxurious jets belong to the
past. These luxury-oriented consumers, who desire to feel
privileged and are after once-in-a-lifetime experiences, are
excitedly embracing these new worlds presented to them.

Su altı restoranları ve gemi resortları
Turizm sektöründe yeni trend; dünyanın vahşi bölgelerine
ulaşmak, çok daha derinleri keşfetmek. Bu açıdan okyanuslar çok revaçta… Birçok mimar, derin sulardaki basınca
dayanıklı yapılar oluşturmanın getirdiği teknik karmaşıklığın altından kalkamıyor ya da kalkmak istemiyor. Norveç'te 2019 yılında Avrupa'nın ilk su altı restoranı açılacak. Snøhetta mimarlık firması tarafından tasarlanan ve
Under adıyla hizmet verecek bu restoranın isminde aslında bir kelime oyunu yapıldığı dikkat çekiyor. Çünkü ‘under’ kelimesi Norveççede aynı zamanda ‘mucize’ ve ‘merak’ anlamlarına da geliyor. Norveç'in güney sahilindeki
Båly Köyü’nde yer alan bu restoran; misafirlerine, yemeklerini yerken okyanusun panoramik görüntüsünün keyfini
çıkarma şansını verecek. Norveç lezzetlerinin sunulacağı
restoran aynı zamanda deniz yaşamı çalışmalarının yürütüldüğü bir araştırma merkezi olarak kullanılacak. Su altı
deneyimi bir adım öteye taşıyan bir başka seçenek ise
Dubai'de 2020 yılında hizmete girmesi beklenen su altı
lüks gemi resortu… Floating Venice adıyla hizmet verecek
bu tesiste, ziyaretçilerin okyanus tabanını net bir şekilde
görebileceği su altı platformu, restoranlar, barlar, bir SPA,
mağazalar ve konaklama imkanı sunulacak.

Underwater restaurants and cruise restaurants
The new trend in the tourism sector is to get access to
the wild regions of the world and discover much deeper.
In this respect, the oceans are very popular... Many
architects do not want to or cannot overcome the
technical complexity of creating pressure-resistant
structures in deep waters. Europe's first underwater
restaurant in Norway will be opened in 2019. Designed
by the architectural firm Snøhetta and will serve under
the name of Under, this restaurant's name draws
attention by making puns because the word `under` also
means `miracle` and `curiosity` in Norwegian. This
restaurant is located in Båly Village on the southern
coast of Norway; guests will enjoy the panoramic view of
the ocean while dining. The restaurant, where Norwegian
delicacies will be served, will also be used as a research
center for marine life. Another option that takes the
underwater experience a step further is the underwater
luxury ship resort Floating Venice, which is expected to
be put into service in 2020 in Dubai. The underwater
platform, where visitors can clearly see the ocean floor,
will have restaurants, bars, a SPA, shops, and
accommodation.
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Gezginlere özel seyahatler
Lüks seyahat şirketi Black Tomato, Blink hizmetiyle
hedef kitlesine kişiye özel deneyimler sunuyor. Blink
müşterilerine, ‘daha önce kimsenin kalmadığı ve hiçbir
zaman da aynı şekilde kalamayacağı çok özel yerler’ olarak tanımladıkları, kendi geçici konaklamalarını ve deneyimlerini tasarlama olanağı veriyor. Myanmar'da
Mergui Takımadalarından Bolivya'nın uzak tuzlu çanaklarına yapılan bu seyahatler, alışılagelmişin dışındaki seyahat deneyimini farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Black Tomato'nun kurucularından Tom Marchant, servis sektörünün, kısmen pop-up konseptlerin
popüler hale gelmesiyle hız kazandığını belirtiyor ve şu
yorumda bulunuyor: "Şu anda gözümüzü, konaklama ve
üç boyutlu seyahat deneyimleri dünyasına diktik. Bu
yola kendimize şu soruyu sorarak çıktık: Sadece kısa bir
süre, adeta büyülü bir an için var olabilecek, zevk alınacak, sonrasında sonsuza kadar yok olacak ve başka bir
kişinin aynı deneyimi bir daha yaşayamayacağı bir şey
tasarlayabilir miyiz?" Get Lost konseptiyle de öne çıkan
Black Tomato, korkusuz gezginlere ‘hayatlarını değiştirecek’ macera sunan seyahatler düzenliyor.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Special trips for voyagers
Black Tomato, a high class travel company, presents
customized experiences to their target audiences via the
Blink service. Blink is described as “the most personalized
luxury travel experience imaginable; the chance to design
your own temporary accommodation and experience in
locations so private and untouched that no one else will
have stayed there before and never will again in the same
way.” These trips taken to Bolivia’s salt flats from Mergui
Islands in Myanmar targets to redefine the levels of
extraordinary travel experiences. Tom Marchant, among the
founders of Black Tomato, states that the service sector has
been accelerated via the increasing popularity of pop-up
hotel concepts and makes the following comment: “We now
set our sights on the world of accommodation and threedimensional travel experiences. We set off on this journey by
asking ourselves: Could we just design something that will
exist only for a short time, for a magical moment, to be
enjoyed, and never to be repeated by someone else the same
way?” Black Tomato, becoming to prominence also with the
Get Lost concept, organizes life-changing travel adventures for
fearless travelers.

Tema kavramı öne çıkıyor
Londra merkezli seyahat uzmanı Brown+Hudson; Güney
Kore, Panama ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi uzak
destinasyonlarda gezginlerin hayatlarını değiştirebilecek deneyimler sunan, çok dikkatli bir şekilde planlanmış, sipariş
üzerine hazırlanan ‘lüks seyahatler’ düzenliyor. Bir macera
kulübü olan Extraordinary Adventure Club; gezginleri, özgüvenlerini yeniden kazanmaya ve devam ettirmeye çağıran
deneyimler oluşturarak fiziksel ve zihinsel sınırlarını test
etmeye çağırıyor. Kulübün kurucusu Calum Morrison, kraliyet deniz piyadesi olarak zorlu ortamlarda yaşadığı deneyimlerinden güç alarak, minimum altı aylık sürelerle koçluk, akıl
hocalığı ve terapi kavramlarını bir araya getiren çalışma
programları düzenliyor. Red Savannah, 2018’de Berlin'e yapılan beş günlük Görgü Tanığı Programı’nda katılımcılara
zihinsel mücadeleler sundu. Bu seyahatte ziyaretçiler eski
istihbarat memurları, tarihçiler ve uzmanlardan oluşan bir
izleyici kitlesiyle savaş sonrası ve Soğuk Savaş dönemi
Almanya’sına sokuldu. Araştırma şirketi OceanGate ve
seyahat şirketi Blue Marble Private; 2005 yılından bu yana
ilk kez gerçekleştirilecek, hayatta bir kez yapılabilecek Titanic araştırma seyahatini düzenlemeyi planlıyor. 100 bin
dolar olarak belirlenen bu 8 günlük yolculukta ziyaretçilere
gemide görevli gemi mürettebatı gibi davranılacak.
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Theme concept comes forward
London-based travel expert Brown+Hudson organizes
carefully planned personalized luxury travels to far
distances such as South Korea, Panama, and the
Democratic Republic of Congo, offering experiences that
can change the lives of travelers. Extraordinary
Adventure Club invites travelers to test their physical
and mental boundaries by creating experiences that call
on them to regain and sustain their self-confidence. The
founder of the club, Calum Morrison, has been working
on organizing programs that bring together the concepts
of coaching, mentoring and therapy for a minimum of
six months as a royal marine based on his experiences in
harsh environments. In 2018, Red Savannah presented
intellectual challenges to participants in the five-day
Eyewitness Programme held in Berlin. In this journey,
visitors were immersed in the post-war and Cold War
era Germany with an audience of former intelligence
officers, historians, and experts. Research company
OceanGate and travel company Blue Marble Private are
planning to organize a once-in-a-lifetime Titanic
research trip for the first time since 2005. In this 8-day
journey, the cost of which is determined as 100 thousand
dollars, visitors will be treated as the crew on board.
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RUHU VE HİKÂYESİ OLAN
DOLMA KALEMLER
ORUÇ GAZİ KUTLUER, KİLK DOLMA KALEM MARKASIYLA KOLEKSİYONERLERE BİR ÖMÜR
KULLANABİLECEKLERİ DOLMA KALEMLER TASARLIYOR.

FOUNTAIN PENS WITH SPIRITS AND STORIES
ORUÇ GAZİ KUTLUER DESIGNS FOUNTAIN PENS TO BE USED FOR A LIFETIME FOR COLLECTORS
WITHIN THE KİLK FOUNTAIN PEN BRAND.

SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Türkiye’de dolma kalem alanında uzmanlaşan tek tasarımcı olarak öne çıkan Oruç Gazi Kutluer, Kilk markası ile
dünyanın dört bir yanındaki dolma kalemseverlere ve koleksiyonerlere ulaşıyor. Kişiye özel tasarımlarında, dolma
kaleme entegre edilen farklı dolum sistemleri de icat eden
Kutluer, gövde malzemesinde fark oluşturacak Ar-Ge çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. 7 ay sonrasına
dolma kalem siparişi alabilen Kutluer’in en büyük hayali
ise dolma kalem ucu üretmek…

Becoming to prominence as the only designer specializing in
fountain pens in Turkey, Oruç Gazi Kutluer reaches to
fountain pen lovers and collectors around the world via the
Kilk brand. Kutluer, who also invented different filling
systems that are integrated into the fountain pen, is
continuing its R&D activities that will create a difference
in the body material. Taking orders for 7 months in
advance, Kutluer's biggest dream is to produce fountain
pen nibs.

Hayalini, tek başına gerçekleştirdi
Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Teorisi Bölümü’ndeki
serüveninin ardından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Oruç Gazi Kutluer, medya sektöründe
de görev yapmış bir isim. Medya sektörünün kendisine
uygun olmadığını fark edince, birkaç zanaatkâr arkadaşıyla Üsküdar’da faaliyet gösteren PürSanat Atölyesi’ni
kuran Kutluer, ilk günden bu yana hayalinin dolma kalem tasarlamak olduğunu söylüyor. Bu hayalini 4 yıl
önce gerçekleştiren ve Kilk markası ile kendi imzasını
taşıyan dolma kalem tasarımlarına hayat veren Kutluer,
“Bu işte bir ustam olmadığı için her süreci deneye yanıla, kıra döke öğrendim. Malzemeyi, hammaddeyi ve işin
tekniğini öğrenmem yaklaşık 1 yılımı aldı. Yazmaya
gönül vermiş bir kalem kullanıcısı olarak, hem günlük
tutuyor hem de özel notlar alıyorum. Günlüklerimde ise
dolma kalem kullanıyorum. Çünkü dolma kalem ile yazabilmek için özel bir yazı seansına ihtiyaç duyuyorum.” diyor. Kişiye özel dolma kalem tasarımlarının yanı sıra kurumların talepleri doğrultusunda da tasarım gerçekleştirdiğini belirten Kutluer, sözlerine şöyle devam ediyor:

He realized his dream alone
Following his adventure in Yıldız Technical University,
Department of Music Theory, Oruç Gazi Kutluer
graduated from the University of Sarajevo, Department of
Visual Arts and Communication Design. He had worked in
the media sector. When he realized that the media sector
was not suitable for him, Kutluer, who had established his
own workshop with several artisan friends in Üsküdar,
said that his dream was to design fountain pens since the
first day. Kutluer, who realized this dream 4 years ago and
gave life to the fountain pen designs bearing his own
signature with the Kilk brand, said: “As I did not have a
master to learn this work from, I learned everything
through trial and error. It took me about a year to learn
supplies, raw materials and the technique. As a user of
fountain pens, I keep both diaries and special notes. I use
a fountain pen in my diaries. Because I need a special
writing session to be able to write with a fountain pen.” In
addition to the personalized fountain pen designs, Kutluer
said that they have been designing according to the
demands of the institutions, and he continues: “Within
the scope of personalized designs, I can make 1 pen in a

0

6

0 raillife MART/ MARCH 2019

raillife MART/ MARCH 2019

0

6

1

ZANAAT / CRAFT

ZANAAT / CRAFT

month and sometimes 5. In custom corporate designs, I
take about 20-100 pieces of fountain pen order by taking
into consideration the vision, mission and design
expectations of the institution.”

“Kişiye özel tasarımlar kapsamında bir ay içinde 1 kalem yapabildiğim anlar da oluyor 5 kalem de… Kurumlara
özel kalem tasarımlarında ise o kurumun vizyon, misyon
ve tasarım beklentilerini de gözeterek en fazla 20-100 adet
dolma kalem siparişi alıyorum.”
100’lerce dolma kalem tasarladı
Dolma kalem tasarımında uç ve gövdenin ithal edildiğini
vurgulayan Oruç Gazi Kutluer, şu yorumda bulunuyor:
“Gövde malzemesi ve uç hariç her detayı tasarlıyorum. Uç
üretmek benim için tekâmülde önemli bir nokta... Eğer bir
evrim varsa, oraya doğru evrilmeye çalışıyorum. Gövde
malzemesi, kalemin ana malzemesidir. İşlediğimiz reçine
kısmını hammadde olarak alıp tasarıma göre şekillendiriyoruz. Gövde malzemesini İtalya, İngiltere, Almanya, Amerika ve Japonya’dan getirtiyorum. Uçta ise özel olarak Alman
ucunu tercih ediyorum. PürSanat Atölyesi’nin yanı sıra tasarım sürecinde daha geniş bir alana ihtiyaç duyduğum için
showroom olarak da kullandığım, Üsküdar’daki ikinci atölyeme taşındım. Dünyanın her yerinden müşterim olduğu
için sosyal medyada çok aktifim. Her gün pek çok mail geliyor. Günde iki saatim; mailleri kontrol etme ve WhatApp
yazışmaları ile geçiyor. Dolma kalemseverler ilk iki yıl boyunca, bana @kilk_kalem Instagram hesabımdan ulaştı.
Dolma kalem tasarladığım koleksiyonerler en büyük referansım oldu. Şu an bu koleksiyonerlerin arkadaşları da bana
ulaşıyor. Bugüne kadar tek bir dolma kalem ısmarlayan
müşterim olmadı. Koleksiyonerler mutlaka ikinci, üçüncü ya
da dördüncü dolma kaleminin siparişini veriyor. İngiltere,
Almanya, Amerika ve Kanada’ya yüzlerce kalem tasarlayıp
gönderdim. Türkiye’den talep ise %90 oranında hediyelik…”
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He has designed 100s of fountain pens
Emphasizing that the nib and body were imported in the
fountain pen design, Oruç Gazi Kutluer commented: “I
design every detail except body material and nib. End
production is an important part of development for me...
If there is an evolution, I'm trying to evolve towards it.
The body material is the main material of the pen. We
purchase the resin part as raw material and shape it
according to the design. I bring the body material from
Italy, England, Germany, America, and Japan. I prefer
using German nibs. I moved into my second workshop in
Üsküdar, which I also use as a showroom because I need a
larger area in the design process besides the PürSanat
Atölyesi. I am very active in social media because I have
clients from all over the world. Every day many e-mails are
coming. Checking emails and WhatsApp messaging take
about two hours of my day. For the first two years, the
fountain pen lovers reached me through my Instagram
account @kilk_kalem. The collectors that I designed
fountain pens for were my biggest references. The friends
of these collectors are reaching me now. I haven't had a
client who ordered only a single fountain pen. Collectors
always order the second, third or fourth fountain pens. I've
sent hundreds of pencils to England, Germany, America,
and Canada. 90% of the demand from Turkey is for gifting
purposes.”

Sade tasarımlara odaklanıyor
Oruç Gazi Kutluer’e dolma kalem tasarımında nasıl bir
çizgiye sahip olduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: “Kendime yaptığım her dolma kalemi, başka bir kalemsevere
vermek zorunda kaldım. Çünkü kimseyi kıramıyorum. İlk
yaptığım dolma kalemi ise hâlâ saklıyorum. Basit ve sade
tasarımlardan keyif alıyorum. Olabilecek en az hareketle,
verilebilecek en kuvvetli mesajı vermeye odaklanıyorum.
Japon ve İtalyan dolma kalemlerini, tasarım anlayışı olarak
kendime daha yakın görüyorum. Japon ve İtalyanlar da
Anadolu coğrafyasında olduğu gibi yazı ile çok uzun yıllar
iç içe olmuş. Dolma kalem tasarımını öğrenmek için gelenler, bu işin ne kadar zor olduğunu görüyor. Bu nedenle çıraklar da kalıcı olmuyor. Atölyecilik ve işin üretim ayağı
gerçekten zor iş… Bir kalem, tornada şekillenirken aslında
siz de şekilleniyorsunuz. Hassasiyetleriniz de şekil alıyor.
Bir milimetrenin onda birinin, tasarım sürecinde pek çok
şeyi değiştirebileceğini de bu süreçte öğrendim. Tasarım
vizyonum kapsamında başkalarının arzularına, taleplerine
yanıt vermek zorunda kalmak, zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Kalemseverin zihnindeki dolma kalemle, kendi
zanaatkâr ruhunuzla tasarlayacağınız dolma kalem kapsamında ortak bir paydada buluşabilmek gerekiyor.”

He focuses on plain designs
We asked Oruç Gazi Kutluer about his fountain pen
designing style and we got the following answer: “I had to
give away every fountain pen I had made for myself because
I cannot break anyone's heart. Though, I still keep the first
fountain pen I made. I enjoy plain and simple designs. I'm
focusing on giving the strongest message possible with the
least amount of lines. I find Japanese and Italian designs
closer to my style. Japanese and Italians have been
intertwined with writing for too many years as it has been
in the Anatolian geography. Those who come to learn the
fountain pen designing realize how difficult this is.
Therefore, apprentices come and go. Managing the
workshop and the production are hard work. While a pen is
being shaped on a lathe, you are also being shaped. Your
sensitivities are being shaped. I also learned that the onetenth of a millimeter can change many things in the design
process. Having to respond to the desires and demands of
others within my design vision can sometimes be
challenging. It is necessary to have the fountain pen that
you will design with your own craftsman spirit and the
fountain pen in the mind of the pen enthusiast meet in a
common denominator.”
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Tercihler ülkeden ülkeye değişiyor
Dolma kalem tasarımlarında tercihlerin ülkeden ülkeye
değişebildiğinin altını çizen Oruç Gazi Kutluer, “Mesela,
Elhamra adını verdiğim modelimi Arap piyasası için ürettim. Ancak hiç Araplara satamadım. Almanya, İngiltere,
Kanada ve ABD’den ise ikişer ikişer sipariş aldım. Şu an
biri Japon, diğeri de İngiliz olan iki koleksiyonere yönelik
dolma kalem tasarlıyorum.” diyor. Kişiye özel dolma kalem tasarımının aşamalarına gelince… Öncelikle tasarım
konusunda bir mutabakata varılması gerektiğini belirten
Kutluer, tasarım aşamalarını şöyle özetliyor: “İşin ruhunda
ve dolma kalemin yansıtmak istediği ana temada üslup
birliğinin yakalanması son derece önemli. Bu süreç ortalama bir hafta sürüyor. Ardından tasarım çizgisi belirleniyor.
3 boyutlu modelleme sürecinin ardından üretim başlıyor.
Gümüş, altın ya da bronz işçiliğine karar veriliyor. Dolma
kalemin ne kadarının el işçiliği ne kadarının döküm teknolojisi odaklı olacağı tespit ediliyor. Ardından geriye 3 günlük kalem yapım süreci kalıyor. Bir kalem, ortalama 15
günde tasarlanıyor. Dolma kalem tasarımında verilmek
istenen mesaj net değilse, bazen 1. 1-5 ay beklenebiliyor.
Bu noktada benden sonra bu bayrağı devralacak, yetişmiş
isimlerin olması en büyük hayalim. Bundan 150 yıl sonra
bir kalemsever ya da kalem ustasının, benim dolma kalemimi eline aldığında aynı hissi yaşayabilmesi, benim için
en büyük miras…”
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Preferences change from one country to another
Oruç Gazi Kutluer who underlined that preferences may
change from country to country in fountain pen designs
said, “For example, I produced a model called Elhamra for
the Arab market. But I was never able to sell to Arabs. I
received two orders each from Germany, the UK, Canada,
and the USA. I'm currently designing a fountain pen for two
collectors, one Japanese and one British.” When it comes to
the stages of the personalized fountain pen design, Kutluer
states that an agreement on design should be reached at
first and summarizes the stages of design: “It is extremely
important to capture the unity of style in the spirit of the
work and the main theme wanted to be reflected via the
fountain pen. This process lasts an average of one week.
Then the design line is determined. Production begins after
the 3-D modeling process. Silver, gold or bronze
craftsmanship is decided. It is determined what percentage
of the fountain pen will be focused on casting technology
and hand-workmanship. Then there is a 3-day pen making
process. A pen is designed in an average of 15 days. If the
message to be given in the fountain pen design is not clear,
sometimes 1 to 5 months can be expected. At this point, my
dream is to have masters who will take over this flag after
me. The greatest legacy for me would be knowing that a
fountain pen master would have the same feeling when he
held my fountain pen in his hands 150 years later.”
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MAVİNİN
SEYİR DEFTERİ
THE JOURNAL OF BLUE
BERİL ŞEN

Yıl 1925… Halikarnas Balıkçısı adıyla ünlenmiş Cevat Şakir
Kabaağaçlı (1890-1973), Resimli Hafta Dergisi’nin 13 Nisan
1925 tarihli sayısında yer alan “Hapishanede İdama Mahkum
Olanlar Bile Bile Asılmaya Nasıl Giderler” başlıklı yazısı yüzünden Bodrum’da üç yıl kalebentlik cezasına çarptırılır.
Önceleri böylesine bir yerde, yıllarca sürgün hayatı yaşamayı
kabullenmek hiç kolay olmaz. Oysa bu kuş uçmaz kervan
geçmez yer Bodrum’dur ve buraya varır varmaz bütün kara
bulutlar dağılmaya başlar. Balıkçı, sürgüne gönderildiği yerin
bile güzelliklerinin peşine düşer ve herkesten önce keşfeder.
Bodrum’dan Ege Denizi’ne bakar ve mavi macerasına şu dizelerle başlar: “Gün artık mavi bir nurdu. Öyle mavi ki, insan
maviyi toplamak için avucunu göğe açacak ve elini yanaştırıp
bakınca, avucunun mavileşmediğine şaşacak.” Artık o, Cevat
Şakir günlerini geride bırakıp Halikarnas Balıkçısı olarak hayat yolculuğuna devam etmeye hazırdır.
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The year is 1925... Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973),
renowned as the Fisherman of Halicarnassus (Halikarnas
Balıkçısı), was sentenced to three years of confinement in
Bodrum for his article titled “How Those in Prison Who
Are Sentenced to Death Go Knowingly to Be Hanged” and
published in Resimli Hafta Magazine on April 13, 1925.
At first, it is not easy for him to accept to live in exile for
years in such a place. However, this place, which is in the
middle of nowhere, is Bodrum and as soon as they arrive,
all dark clouds begin to lift. The fisherman pursues the
beauties of the place where he was sent into exile and
discovers before everyone else. He looks at the Aegean Sea
from Bodrum and starts his blue adventure with these
lines: “The day was a blue light now. So blue, that a man
would open his palm to the sky to gather the blue and
wonder why his hand didn't turn blue.”
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Nur içinde yatılmaz, yaşanır
Her mevsimine ve köşesine hayran kaldığı Bodrum için çabalamaya başlar. “Burada nur içinde yatılmaz nur içinde
yaşanır.” dediği Bodrum için, balıkçılık, süngercilik ve rehberlik yapar. Yazmaktan vazgeçmez ve bu bölgenin özelliklerini anlatır. Bu maviye teslim olur, yelken açtığı denizde
özgürlüğünü bulur. Binlerce yıllık ahşap guletler o zaman da
bugün de bu maviliklerde yol alıyordu. Mavi yolculuğun
temellerini Bodrum’da atan Balıkçı, keşif dürtüsüyle mavilere açılır. “Şehri biraz da Afrodit’e benzettim. Sabahın erken saatlerinde denizden bembeyaz doğuyordu. Güneş
sanki onu kollarıyla tutuyor ve denizden çıkarıyordu.” Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, “Mavi Sürgün” kitabında
böyle anlatıyor, Bodrum’la ilk karşılaşmasını.
Maviye davet
Balıkçı, rüzgârda iyi yattığı için “Yatağan” adını verdiği
tirhandiliyle keşfettiği denizi ve bakir koyları dostlarının
da görmesini ister. İlk defa Balıkçı’nın öncülüğüyle başlayan, Mavi Yolculuk keşif gezisi, bugün artık kitlelere
yayılarak devam eden bir ritüel, bir tutku... 1945’in ilkbahar günlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Klasikleri
Dizisi Tercüme Bölümü Müdürü Sabahattin Eyüboğlu’na
Bodrum’dan bir mektup gelir. O zamanlar hâlâ bir sürgün
yeri olduğundan, Bodrum’un yolu yoktur ve Kuşadası ya
da Muğla merkezden ancak at veya eşek sırtında buraya
ulaşmak mümkündür. Bu mektup, mavi yolculuğa davettir. Hikayenin bundan sonraki kısmını, Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun mavi yolculukta tuttuğu günlüğü “Mavi
Yolculuk Defterleri” kitabının başında yer alan, çevirmen, yazar Erol Güney’in ilk mavi yolculuk anlatısından
dinleyelim:
“Ankara’dayız, yaz başı. Kentte oldukça umutlu bir hava
esiyor. Savaş bitti, Birleşmiş Milletler kuruldu, herkes
demokrasiden, çok partili seçimden bahsediyor. İşte tam
bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı Klasikler Dizisi’nin Tercüme Bürosu Şefi ve yakın dostum Sabahattin Eyüboğlu
odama girdi:
- Sana bir teklifim var.
- Hayrola, nedir acaba?
- Bodrum’dan, Cevat Şakir’den bir mektup aldım. Diyor
ki; birkaç arkadaşını topla, güneye gelin, güzelliğin ne
olduğunu iyice anlayın. Balıkçı, daha önce bana böyle bir
geziden bahsetti, ama zaman münasip değildi. Şimdi öyle
geliyor ki, böyle bir gezinin zamanıdır. Bedri ile konuştum, o çoktan razı. Bir ressam nasıl olmasın ki? Şimdi
soruyorum, sen de gelir misin?
- Tabii ki, hem güneyi görmek hem de Balıkçı ile yakından tanışmak fırsatını kaçırır mıyım?
- Yaşa, öyleyse bir kişi daha bul, sekiz on kişi olursak iyi
olur, masrafları paylaşırız, herkese daha ucuza gelir.”
Ve o gün ekip kurulur...
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Do not rest in peace but live
He begins to strive for Bodrum where he admires every season
and every corner. "You don't rest in peace but you live in peace
in here," he says for Bodrum. He fishes, sponge dives, guides
people in Bodrum. He does not give up writing and explains the
characteristics of this region in his articles. He surrenders to
the blue, he finds freedom in the sea he sails. Thousands of
years old gulets were sailing in the same blue then. Fisherman,
who laid the foundations of the blue voyage in Bodrum, opened
up to the blue with a drive of discovery. “I resembled the city to
Aphrodite a little. In the early hours of the morning, she was
born white from the sea. The sun was holding her by the arms
and taking her out of the sea.” This is how Cevat Şakir, the
Fisherman of Halicarnassus, recounted his first encounter with
Bodrum in his book “Blue Exile” (Mavi Sürgün).
An invitation to the blue
The Fisherman wants his friends to see the sea and the untouched
bays that he explored with the tirhandil he called "Yatağan"
because it careened nicely in the wind. The Blue Voyage
exploration trip started under the guidance of the Fisherman for
the first time has become a ritual, a passion that continues ever
since to widespread. A letter arrives from Bodrum to Sabahattin
Eyüboğlu, Director of Translation Department of the World
Classics Series of Ministry of National Education in one of the
spring days of 1945. Since it was still a place of exile at the time,
there was no road to Bodrum and it was only possible to reach
here from the center of Kuşadası or Muğla by horses or donkeys.
This letter is an invitation to the blue voyage. Let's listen to the
next part of the story from writer and translator Erol Güney’s
first blue voyage narrative, which takes place at the beginning of
the book “Blue Voyage Notes”, the diary kept by Bedri Rahmi
Eyüboğlu on his blue voyage:
“We're in Ankara, early summer. There is a very hopeful
ambiance in the city. The war is over, the United Nations is
established, everyone is talking about democracy and multiparty
elections. Right then, the Director of the Translation Department
of the Classics Series of the Ministry of Education and my best
friend Sabahattin Eyüboğlu entered my room:
- I have an offer for you.
- What's up, I wonder what it is?
- I got a letter from Cevat Şakir from Bodrum. He says to gather
a few friends, come south, see what beauty is. The Fisherman has
already told me about such a trip, but time was not appropriate.
Now it seems to be the right time for such a trip. I talked to Bedri,
he's already accepted. How could a painter not? Now I'm asking,
can you come, too?
- Of course, do I miss the opportunity to see the south and meet
with the Fisherman in person?
- Yes! So find another person, we should be eight or ten, we
share the costs, it's cheaper for everyone.”
And the team was organized that day...
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Yolculuk ve bir geleneğin başlangıcı
Balıkçı hayalini gerçekleştirmek, dostlarını ağırlamak
üzeredir ancak bir engel vardır; ulaşım. Çözüm bulunur;
Balıkçı ve can dostu, süngerci ve ahtapot avcısı Paluko
ilk mavi yolcularını toplamak üzere yelkenlileriyle İzmir’e giderler. Keyifli bir ekip hazırdır: Sabahattin
Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Ali, şair
Fuad Ömer Keskinoğlu, Erol Güney, onun çocukluk
arkadaşı Benya, Necati Cumalı…Ve mavileri avucunun içi gibi bilen Halikarnas Balıkçısı... Balıkçı ve
dostları, çıktıkları keşif gezilerinde, birçoğu karadan
ulaşılması imkansız, sahipsiz koylar keşfederler, daha
önce hiç dikkat çekmemiş arkeolojik kalıntıları araştırırlar, Batı Anadolu’nun köklü tarihi ve geçmişi
hakkında araştırmalar yaparlar, deniz kültürüyle tanışırlar. Mavi yolculuğun ruhuna yakışır bir yaşam
tarzı benimserler. İzmir’den Gökova’ya yapılan bu ilk
keşif gezisinin gelenekleri diğerlerine temel olur.
Peynir, su, İstanköy peksimeti ve balık avlamak için
yem depolamadan yola çıkılmaz, yolculukta gazete
okunmaz, radyo dinlenmez, güvertede yatılır, balık
avlanır... Bir taraftan mavi yolculuğun temelleri atılırken, bir taraftan da üretim durmaz, bu yolculuklardan
şiirler, romanlar, antik kentler üzerine yazılar çıkar.
Mesela, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun teknede yazdığı
“Paluko’nun Yelkeni” şiiri...
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The voyage and the beginning of a tradition
The Fisherman is about to realize his dream, entertain his
friends, but there is an obstacle; transportation. A
solution is found; the Fisherman and his best friend
Paluko, sponge diver and octopus hunter, go to İzmir by
their sailboats to pick up their first blue passengers. A
delightful team is ready: Sabahattin Eyüboğlu, Bedri
Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Ali, the poet Fuad Ömer
Keskinoğlu, Erol Güney, his childhood friend Benya,
Necati Cumalı and the Fisherman of Halicarnassus who
knows the blues like the palm of his hand... The Fisherman
and his friends discover untouched coves, impossible to
reach through the land, explore archaeological remains
that have never been noticed before, do research about the
long-standing history and past of Western Anatolia, meet
the marine culture.They adopt a lifestyle that fits the
spirit of the blue voyage. The traditions of this first
expedition from İzmir to Gökova create the basis for
others. Cheese, water, sea biscuits from İstanköy, and bait
to fish... They did not read the newspaper; they did not
turn on the radio; they slept at the deck; they fished...
While the foundations of the blue voyage were laid,
production did not stop; poems, novels, articles on ancient
cities were written. For example, the poem titled “Paluko's
Sail” (Paluko’nun Yelkeni) was written by Bedri Rahmi
Eyüboğlu on the boat...

Mavi defterler
Bedri Rahmi Eyüboğlu, yolculuk defterlerine ilk gezide başlar
ve bugüne farklı yıllara ait tam 12 defter kalır. Oğlu Mehmet
ve gelini Hughette Eyüboğlu, Bedri Rahmi arşivini yıllarca
titizlikle korudular ve daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş
resimleri ve yayınlanmamış şiirleri düzenleyerek Mavi Yolculuk Defterleri’nde biraraya getirdiler. Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Mavi Yolculuk Defterleri, aslında resim, yazı ve şiirle beslenen bir günlük. Bedri
Rahmi Eyüboğlu'nun bugün artık hayatta olmayan oğlu
Mehmet Eyüboğlu’nun, bir yorumu mavi yolculukların dünü
ve bugünü üzerine çarpıcı bir değerlendirme: “İşte bence, eski
ve yeni Mavi Yolculuklar’ın arasındaki en önemli fark burada.
Eski yolcuların yürekleri, kafaları dolu, cüzdanları boştu.
Şimdilerde ise cüzdanlar tıka basa dolu yürekler ise...”

Blue notes
Bedri Rahmi Eyüboğlu begins keeping a journal for the trips in
his first trip and has 12 journals kept for different years. His son
Mehmet and his daughter-in-law Hughette Eyüboğlu kept the
archive of Bedri Rahmi very well for many years and put together
the paintings and unpublished poems that had not been displayed
before, and brought them together in the Blue Voyage Notes.
Published by Türkiye İş Bankası Kültür Publications, the Blue
Voyage Notes is actually a diary enriched with painting, poetry,
and writing. A striking assessment of the past and present of the
blue voyages is a comment made by Bedri Rahmi Eyüboğlu's son
Mehmet Eyüboğlu, who is no longer alive today: “I think, here is
the most important difference between the old and the new Blue
Voyages... Passengers of the past had their hearts and minds full,
but their wallets empty. Now the wallets are full but hearts...”

Yeri doldurulamaz
Homeros’un ‘ebedi mavilikler ülkesi’ dediği Bodrum’un
güzelim denizi duruyor, koyları yerli yerinde, tarihi tüm
görkemiyle aynı toprakta ancak maviye yelken açılan o
naif Mavi Yolculuk günlerine ancak nostaljiyle bakıyoruz
şimdi. Denize olan o tutku, doğanın verdikleriyle yetinilen
o yaşam yok artık; koyları dolduran tur tekneleri var...
Yine de mavi yolculuğun yerini tutabilecek başka bir seyahat şekli yok. Hiçbir şey sabahları yüzünüzü deniz suyuyla
yıkamanın verdiği o duygunun yerini dolduramıyor.

Cannot be replaced
The beautiful sea of Bodrum, which Homer calls "the land
of eternal blues", its bays, its history with all its glory are in
place; however, we can only remember those naive days of
the Blue Voyage nostalgically. That passion for the sea and
the lifestyle which settles down with what nature has to
offer no longer exist; there are tour boats that fill the bays...
Still there is no other way of traveling that can replace the
blue voyage. Nothing can replace the feeling of washing
your face with sea water in the morning.
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HAYAT
LIFE
HAYDAR ERGÜLEN

Sözcüklerin eskiliği, yeniliği bazen fark ediyor. Anlam kaybı
ya da kazancı değil, farkı. Yaşam deyince bir enerji, yenilenme, tazelik, parlaklık, sevinç, vb. şeyler birden pıtrak gibi
bitiveriyor da, hayat deyince çaresiz, boynu bükük, kaderine boyun eğmiş, kabullenmiş, güneşsiz ya da hemen parlayıp sönüveren cılız mı cılız bir ışık beliriyor gözümüzde.
“Bu hayat çok bayat” türünden, çocuksu bulduğumuz uyakların, oyunların bir an için gerçeği yansıttıklarını düşünmenin dehşetiyle karşı karşıya kaldığımız da oluyor. İşte o zaman, uyaktaki ‘bayat’ sözcüğüyle, bazen hayatın ölü doğmuş, erken yaşlanmış ya da solmuş bir anıya dönüştüğünü
de üzgünlükle anlıyoruz.
Yaşam olsaydı daha mı kolay olurdu yoksa hayatın zorluklarını mı yeğlerdim, yeğlerdik? Doğrusu bunda yeğlenecek
bir yan görmüyorum. Bulamıyorum da. Hayat bir zorunluluk, yaşamsa keyfe keder sayılabilir. Yaşam belki de hayatın
küçük bir bölümüdür, geçici yani. Hayatsa kalıcı. İnsan
sonsuza dek yaşayacağı, hayatta kalacağı anlamında değil
tabii. Nazım Hikmet’in dediği gibi belki, “Asl’olan hayattır,
beni unutma Hatçem!”
Durun, hemen ‘başka ne olacaktı ki?’ demeyin. Hayat bu,
çocuk oyuncağı değil! Nasıl ciddi söyledim değil mi? Söyledim de hayat büyük cümlelerle, vecizlerle tanımlanabilecek,
yorumlanabilecek, anlaşılabilecek, bunları da geçtim, daha
sıradan bir şey söyleyeyim, yaşanabilecek bir şey değil! Hayat çok şey! O bizi yabana atabilir, atar, ama hayat bizim
yabana atabileceğimiz bir şey değil, dedim ya çok şey! Hayat, hem gerçeğin gerçeği, hem her şeyin metaforu. Her şey
ve hiçbiri. Zaman hükümdar, hayat efendi. İkisinin de aynı
şey olduğundan uzun süredir kuşkulanıyor insan soyu. Kanıtlasa da bir şeyin değişmeyeceğini bildiği için kuşkulanmakla yetiniyor.
Hayat. Zor. Hayatı yazmak daha zor. Sonunda elinde kalıyoruz ne yapsak! Öte yandan da hayat bu, elimizde değil!
Ele avuca da gelir gibi değil! Bir konu, tema da değil! Üzerine ne yazılsa suya yazılmış gibi hemen siliniyor... mu?
Bundan emin değilim. Bazen, ‘tüm konuştuklarımız,
söylediklerimiz, hepsi semada toplanıyor, hiçbir yere
gitmiyor, kaybolmuyor!’ derler ya, galiba öyle olsun istediğim için ben de buna inanmak istiyorum, biraz da inanı-
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Choice of words makes a difference sometimes. I am not
talking about loss or gain of meaning but difference... When
someone mentions being alive we recall an energy,
rejuvenation, freshness, radiance, happiness, and so on…
When life is mentioned, a light appears… A weak light
which is desperate, destitute, submissive, resigned, sunless,
flickering...
Sometimes we experience moments when we feel the terror
of realizing the bitter truth in childish rhymes like “Living is
dying.” Then, we regrettably understand that sometimes
life turns into a memory which is born dead or aged early or
withered.
Would it be easier if it was being alive or would we rather
the hardships of life? Actually, I see no traits in this to
favor. I can’t find any, either. Life might be counted as an
obligation and being alive is arbitrary. Being alive may be a
small part of life, temporary, in other words. Life is
permanent. It doesn’t mean that we will live forever...
Maybe it is as Nazım Hikmet said, “What really matters is
life, forget me not my Hatçe!”
Don’t you rush to say ‘what else?’ This is life we are talking
here and it is not a toy! How serious do I sound? I said it but
life is not something that can be described, commented, or
understood with grand sentences or aphorisms, put these
aside, let me tell you something simple, it is not something
to be lived! It is so many things! It may brush us aside, it
may, but life is not something we can brush aside, as I said,
it is so many things! It is the truth of reality and the
metaphor of everything. Everything and nothing. Time is
the ruler; life is the master. Mankind has been suspicious of
both being the same thing for a long time. Mankind knows
that nothing will change if it was proven, so remains being
suspicious.
Life. Hard. It is harder to write it. Whatever we do, we end
up in its hands! On the other hand, we are talking about life,
it is not in our hands! It is bouncing off the walls! It is not a
theme; it is a topic! Whatever you write on it, it gets
disappeared like it was written on water, or is it? I am not
sure about it. Sometimes, like they say “Everything we say
or talk stays in the space, does not go anywhere!” I want to

yorum. Suçlu, hayat. Hayat, günah keçisi. Her şey bu yaşadığımız hayat yüzünden... Böyle düşünceler de çoktur, bilirsiniz, kolaycılıktan değil de çaresizlikten diye bakarım
bu söylenenlere. ‘Dünya!’ yerine kullanıldığı da olur hayatın, bu sessizlik yerine de sayılır elbet. Artık başka sözü
kalmayanların, hayatı, dünyayı konuşmaya değer ya da
yeterince ilginç bulmayanların, konuşacak kimsesi olmayanların, bir de fazla sözün dünyayı yorduğu, hayatı kırdığını bilenlerin hayatı, dünyasıdır bu.
“Bir garip yolcuyum hayat yolunda” dizesi, aslında yol alfabesiyle hayat arasındaki ‘garip’liğin eksiksiz bir ifadesi.
Hayatsa, dile, tanıma gelmeyen, gelse de beyhude olan
şeylerin kimsesi. Belki de ne yolcunun akışı ne zamanın
geçişi, hayat, yolun kendisi. Hayat yolu ise bir galat-ı meşhur. Yani hayatın hayatı ya da yolun yolu. Belki de hiç olmayan, bugüne değin de olmamış bir şey hayat, yalnızca
insanın dünyadaki bulunuşuna, evrendeki varlığına bir
anlam verme, bulma isteği. Belki de, ‘demeye dilim varmıyor ama...” diye başlayan bir itiraf cümlesi. Bir teselli.
Hasan Ali Toptaş’ın dedesi olası o muhterem zatın, Haraptarlı Nafi’nin ünlü sözü gibi, ‘sorarsanız bilmiyorum,
sormazsanız biliyorum’ dediği şeydir hayat belki de.

believe in this; I think I believe in it a little. Who is to
blame, life. Life, scapegoat. Everything is because of this
life. Many people out there have these kind of thoughts,
you know... I think it is out of desperation, not cutting
corners. Sometimes it is used instead of "world!" This is
considered silence, of course. This is the world of those
who do not find it worthy or interesting enough to talk
about it, who have no one to speak, who no longer have a
say in it, who know that too much talk tires and sickens the
world.
“I am a lonesome passenger on the road of life” is actually
the complete expression of the weirdness between the road
alphabet and life. Life is neither the flow of passengers nor
the flow of time, it is the road itself. The road of life is a
mumpsimus. In other words, the life of life or the road of
road. Maybe, it is something which has never existed. It is
only our desire to find a meaning to our existence on earth
and in the universe. Maybe... It is a confession that starts
with “I don’t want to say this or I don’t know how to say it
but...” A solace. Maybe it is like the famous words of Nafi
of Haraptar, grandfather of Hasan Ali Topbaş, “I don’t
know if you ask; I do know if you don’t ask.”
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BÜTÜN ÇELİŞKİLERİ HESABA KATMAK
TARIK BUĞRA, KÜÇÜK AĞA’DA İKİ TEMEL ÇELİŞKİDEN, İKİ FARKLI BÖLÜNMEDEN VE
KUTUPLAŞMADAN YOLA ÇIKAR.

TAKING ACCOUNTS OF ALL CONTRADICTIONS
TARIK BUĞRA SETS OUT FROM THE TWO BASIC CONTRADICTIONS, TWO DIFFERENT VISIONS,
AND POLARIZATION IN KÜÇÜK AĞA.
ÖMER YALÇINOVA

Tarık Buğra ele aldığı konuları bütün yönleriyle araştırması, sorgulaması ve anlatması açısından belki de sadece Kemal Tahir’le kıyas edilebilir. İki romancının kaygısı da, sordukları sorulara sahici birer cevap bulmaktır.
İkisi de kendi tarafını belli etse de, her zaman karşı tarafa da konuşma hakkı tanır.
Tarık Buğra’nın başyapıtı, Küçük Ağa’dır (İletişim Yayınları, 31. baskı, 2017). Onun düşünce dünyasının merkezinde de,
İstiklal Harbi vardır. Öncesi ve
sonrasıyla İstiklal Harbi… İstiklal
Harbi’ni öncesi ve sonrasıyla birlikte düşünmediğimizde Türkiye
Cumhuriyeti tarihini anlamamız
mümkün değildir. Çünkü İstiklal
Harbi, Türk tarihinin belki de en
büyük kırılma noktasıdır. Bu noktada Tarık Buğra’yı basit bir siyaset
veya tarih romancısı olarak görmek
yanlıştır. O, diğer romancımız Kemal Tahir gibi ayrıca bir düşünürdür.
Tarık Buğra, Küçük Ağa’da iki temel çelişkiden, iki farklı bölünmeden ve kutuplaşmadan yola çıkar.
Türk tarihi için, hayati çelişkilerdir
bunlar. Olaylar, tarafsız kalmak gibi
lükslerin olmadığı bir zaman diliminde, İstiklal Harbi sırasında geçer. İlk çelişkinin tarafları; Kuvvacılar (Kuvâ-yı Milliye)- Saraycılar (Padişah ve İstanbul hükümeti). Konuyu
çok iyi irdeler Tarık Buğra. Her iki tarafı da tartışmaya
açar. Her iki tarafın kahramanlarını da, başından sonuna
kadar anlatır. Neye ve kime göre hareket ettiklerini
araştırır. Bu açılardan Küçük Ağa, İstiklal Harbi’ni araştıran, merak eden ve soruşturan herkes için, başvuru
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Tarık Buğra may be compared with Kemal Tahir in terms of
investigating, questioning and telling all aspects of the
topics he treated. The concern of the two novelists is to find
genuine answers to the questions they ask. Although they
both reveal their sides, they always give the other party the
right to speak. Tarık Buğra’s master piece is Küçük Ağa
(İletişim Publications, 31. print, 2017). The War of
Independence is in the center of his
thought world. Before and after the
War of Independence... When we do
not think the War of Independence
with its before and after, it is not
possible to understand the history of
the Republic of Turkey. Because the
War of Independence is perhaps the
biggest breaking point in Turkish
history. At this point, it is wrong to see
Tarık Buğra as a simple political or
historical novelist. He is also a thinker
like our other novelist Kemal Tahir.
Tarık Buğra sets out from the two
basic contradictions, two different
divisions, and polarization in Küçük
Ağa. For Turkish history, they are vital
contradictions. The events take place
during the War of Independence at a
time when there are no luxuries such as
staying neutral. The sides of the first
contradiction; Nationalist Forces
(Kuvâ-yı Milliye) - Sultan and the government in İstanbul.
Tarık Buğra examines the subject very well. Both sides are
opened for discussion. He tells the heroes of both sides from
beginning to end. He investigates what they act by and by
whom. From these points of view, Küçük Ağa is a reference
guide for everyone who explores, investigates and questions
the War of Independence, enabling them to think about

Tarık Buğra

niteliğinde, düşündürücü, olaylara farklı pencerelerden
bakmayı sağlayacak bir romandır.
Çelişkinin hayatiyeti, her iki tarafın da vatanın selameti
için çalıştıklarını iddia etmelerinde gizlidir. Fakat her
iki taraf da, vatanın öz evladıdır. Biri diğerinden daha
yabancı veya vatanperver değildir. Tarık Buğra adeta
iltihaplanmış yaraya neşter vurur. Bir taraf bütünüyle
hain, diğer taraf ise, bütünüyle kahraman değildir. İhanet tanımının, her iki taraf için de farklı anlamlara geldiğini gösterir. Romancımız tarihi gerçeklere odaklanır.
Tarihi gerçeklerden kastımız: Olayların hangi aşamalardan gelerek bu raddeye ulaştığını araştırmak; toplumun
ekonomik, siyasi ve manevi durumunu tahlil etmek;
hareket ve olayların, ne tür sebeplere dayandığını sorgulamaktır. Öyle yaptığında Kuvvacı Çolak Salih’in geçirdiği aşamalar daha iyi anlaşılır. Okuyucu yer yer Saraycı İstanbullu Hoca’ya hak verir, onun için üzülür ama
bir yandan da, “Yapma hocam, etme hocam.” diye aynen
romandaki diğer karakterler gibi dövünmekten kendini
alamaz.
İşlenen ikinci çelişkiyse, Millet Meclisi’nde yerliciler ve
batıcılar arasında yaşanır. İstiklal Harbi’nin sonuna
yaklaşılmıştır. Savaş sırasında birlikte hareket etmiş
insanlar, savaş sonrasında yollarına nasıl devam edeceklerdir? Sorunun cevabı uzundur. Ayrı bir düşünmeyi, farklı karakterlerle İstiklal Harbi’ni yeniden yazmayı
gerektirir. Bu yüzden Tarık Buğra, Firavun İmanı’nı yazar. Orada, yaşanan yeni kutuplaşmanın sebep ve sonuçlarını araştırır.

events through different perspectives. The vitality of the
contradiction is hidden in the claim that both sides work for
the salvation of the homeland. But both sides are the sons of
the homeland. One is not more alien or patriotic than the
other. Tariq Buğra airs the grievances. One side is not
completely a traitor, and the other side is not entirely
heroic. It shows that the definition of betrayal has different
meanings for both sides. Our novelist focuses on historical
facts. What we mean by historical facts: investigating the
stages of the events that have reached this point; analyzing
the economic, political and spiritual states of the society;
questioning on what kind of motives the events and actions
are based. When he does so, the stages that Kuvvacı Çolak
Salih, a member of the National Forces, passes are better
understood. Readers find Hoca of İstanbul, a follower of
Sultan, right sometimes and feel sad for him, while at the
same time they cannot help but beat themselves up as the
other characters do in the book, saying “Please do not do this
Hoca.” The second contradiction is between the nativist and
the westerner sides in the National Assembly. The end of the
War of Independence was getting closer. How will people
who have acted united during the war continue their paths
after the war? The answer is long. It requires separate
thinking, rewriting the War of Independence with different
characters. That is why Tarık Buğra writes Firavun'un
İmanı (Pharaoh's Faith). There, he investigates the causes
and consequences of the new polarization.
YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Dumanı, Ömer Bedrettin Uşaklı, Dergâh
✓Yayla
Yayınları
Yayla Dumanı, Ömer Bedrettin Uşaklı, Dergâh
Publications
Öteki Yüzü, Füruzan, Yapı Kredi
✓Gecenin
Yayınları
Gecenin Öteki Yüzü, Füruzan, Yapı Kredi
Publications
Edebi Üretim Teorisi, Pierre Macherey, İletişim

✓Yayınları

Edebi Üretim Teorisi, Pierre Macherey, İletişim
Publications

Sâdî-i Şirâzî, Ayrıntı Yayınları
✓Gülistan,
Gülistan, Sâdî-i Şirâzî, Ayrıntı Publications
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BEYAZ GİYİNMENİN
5 YOLU
5 WAYS OF WEARING WHITE
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

Her vücut tipi ve her mevsim için en riskli
renklerden sayılan beyaz, doğru parçalarda
kullanıldığında
veya
uygun
renklerle
kombinlendiğinde aslında çok da korkulacak bir
tercih olmayacaktır. Beyaz giyinmekten
korkmamak gerektiğini belirten modacılar, yaz-kış
fark etmez, beyaz renginin asaletinden ve
zarafetinden yararlanılması gerektiğini söylüyor.
Koyu renkleri dolabın arka raflarına itip, beyaz
parçalar için yer ayırmanın 5 kolay yolunu
okuyucularımız için derledik...

White, considered to be among the riskiest colors
to wear for every body type and in every season,
will not be a frightening choice when used in the
right pieces or combined with the appropriate
colors. Fashion designers, who state that you
should not be afraid to wear white, say that
summer-winter does not matter, the color and
elegance of white color should be utilized. We
have compiled for our readers the five easy ways
to push back the dark colors in your wardrobe to
make space for white pieces...
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TAMAMEN BEYAZ
Baştan aşağı beyaz giyinmek
en iddialı ve en zor tercih
olacaktır. Ama doğru
parçaları ve doğru tonları
birleştirirseniz, şık bir
görünümü yakalamış
olursunuz. Beyaz pantolon,
beyaz balıkçı yaka kazak ve
yerlere kadar uzanan bir palto
ile kendinizi hayal edin...
İnanılmaz görüneceksiniz.

IN COMPLETE WHITE
The most ambitious and
most difficult decision would
be to dress completely in
white. But if you combine
the right pieces and the right
shades, you get a stylish
look. Imagine yourself in
white trousers, a white
turtleneck sweater, and a
coat that extends to the
ground... You'll look amazing.
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BEYAZ BOT
Yılların alışkanlıklarını
bir kenara koyun ve
yeniliğe adım atın. Artık
siyah, kahve botlar
değil de beyaz botlar
tercih ederek, tarzınızı
konuşturun. Simsiyah
giydiğiniz bir kombini
bile beyaz botlarla
sıradanlıktan
uzaklaştırabilirsiniz. Siz
sadece isteyin ve
denemekten
korkmayın.

BEYAZ PALTO
WHITE BOOTS
Put aside the habits of
the years and step into
innovation. No more
black or brown boots
but white... Make your
style talk! You can
take even a
combination of black
away from being
ordinary by wearing
white boots. You just
have the desire for it
and don't be afraid to
try.

Kışın soğuklarından çıkamadığımız
bu günlerde, tek başına beyaz bir
palto da tercih ederek çok şık
olabilirsiniz. Pamuklu bir kazak geniş
paça bir pantolon ve üzerine
alacağınız beyaz bir palto...
Yağmura, çamura aldırmayın,
beyazın tadını çıkarın.

WHITE COAT
In these days that we cannot get
out of the winter cold, you can look
very elegant by choosing to wear a
white coat. A cotton sweater, a
pair of wide-legged trousers, and a
white coat you will get on your
shoulders... Do not mind the rain
and mud, just enjoy the white.

SİYAH-BEYAZ İKİLİSİ
Tek başına beyaz giyinmekten
çekiniyorsanız; beyazın ayrılmaz
ikilisi siyaha başvurarak ilk adımı
atabilirsiniz. Beyaz elbise ile siyah
bir ceket, veya tam tersi bir
kombin sizin beyaz renge
ısınmanızı sağlayacaktır.

THE DUO OF BLACK-WHITE
If you're afraid to wear white
alone; You can take the first step
by getting help from its black
double. A black jacket with a
white dress or vice versa will
allow you to warm up to the
white color.
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CANLI RENK
Beyazlara
büründüğünüzde
ayakkabınızda yada
çantanızda farklı bir
renk kullanabilirsiniz.
Beyaz
kombinasyonunu
kırmızı, mavi ya da mor
renkte bir çantayla
birleştirirseniz,
şıklığınızın önüne kimse
geçemeyecektir.

VIVID COLOR
When you are dressed
in white, you can use a
different color of bag
or shoes. If you mix the
combination of white
with a red, blue or
purple bag, nobody
will be able to get
ahead of your
elegance.
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HAVALI BİR ANTRENİZ OLSUN
İSTER MİSİNİZ?
GÜZEL BİR EV DEKORASYONUNUN İLK ŞARTI DİKKAT ÇEKEN BİR ANTREYE
SAHİP OLMAKTIR. FARKLI TARZLARDA ANTRE DEKORASYONU İLE EVİNİZE
RENK KATABİLİRSİNİZ.

WOULD YOU LIKE TO HAVE A COOL ENTRANCE
AT HOME?
THE FIRST RULE OF THUMB TO HAVE A BEAUTIFUL HOME DECORATION IS
HAVING A COOL ENTRANCE. YOU CAN ADD COLOR TO YOUR HOME
THROUGH DIFFERENT STYLES OF ENTRANCE DECORATION.

ELA DEMİRCİLER

Misafirlerimizin üzerinde evimizle ilgili güzel etki
oluşturmamızın yolu antrelerimizden geçiyor. Bu
sebeple, fark oluşturan ve dikkat çeken güzel bir ev
dekorasyonu için ilk olarak antrelerden başlanmalı.
Antrenizi dekore ederken nereden başlanması gerektiği sorusunun yanıtı da öncelikle hangi tarzı seçeceğinizden geçiyor. Kısa ya da uzun, dar ya da geniş bir
antreye sahip olmanız tarzınızı belirlerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur... Dar bir antrede karanlık renkler ya da büyük desenler kullanmaktan
kaçınıp açık ve aydınlık hissi veren renkleri tercih
etmeniz öneriliyor. İşte antrenizle ilgili birkaç ipucu...

The way to create a beautiful impression on our
guests goes through our entrances. For this reason,
the first thing to do is to start from the entrance for
a beautiful home decoration that makes a difference.
The answer to the question of where to start when
decorating the entrance goes through what style you
choose. The shape and size of the entrance are the
most important things to consider when choosing a
style. It is recommended that you choose light and
bright colors in a narrow entrance, avoid dark colors
or large patterns. Here are a few tips…
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LÜKS ETKİSİ
Lüks görünümden hoşlananlar için
antre dekorasyonunda lüks algısı oluşturmak da mümkün. Lüks algısını oluştururken öncelikle geniş bir evinizin
olması gerektiğine dikkat çekmekte
fayda var. Antre dekorasyonunuzda
büyük heykeller ve pahalı aksesuarlar
kullanarak hem göz alıcı hem de lüks
bir algı oluşturabilirsiniz.

DUVAR KAĞIDI
Antrelere renk katmak ve evinizin girişini
hareketlendirmek için desenli duvar kağıtları tercih edebilirsiniz. Bunu yaparken de
duvar kağıdı ile uyumlu bir zemin döşemesi kullanmaya özen gösterin. Evinizin
girişini farklı kılmak için çeşitli renkte mermerler seçmenin yanı sıra zeminde halı
görünümü de oluşturmak mümkün. Renkli
ve geometrik duvar kağıtları oldukça
popüler fakat güneş almayan bir alanda
böyle bir dekorasyon tarzını tercih etmek
riskli olabilir.

LUXURY EFFECT
It is possible to create a perception of
luxury in the entrance decoration for
those who enjoy luxurious looks. It
would be useful to mention that you
must have a large house to create the
perception of luxury. You can achieve
this type of appearance by using
expensive accessories and large
sculptures.

WALL PAPER
You can go for patterned wall paper to
add some color and movement to your
home entrance. Just be careful to choose
a floor installation that would match. You
can opt to have marble installed on the
floor to create an appearance as if there is
a carpet on the floor or you can just go
with marbles in different colors. Colorful
geometric wall papers are pretty popular;
however, it is very risky to use those in a
space where sunlight does not enter.

SANAT SEVERLERE ÖZEL
Sanat severler kendi tarzlarını evlerine
yansıtma konusunda işe antrelerden
başlayıp sanatsal bir giriş tasarlayabilirler. Bunun için de ünlü ressamların tablolarına antrenizde yer verebilirsiniz.
Özellikle kare ya da geniş dikdörtgen
tarzı evlerin girişinde uygulanabilecek
bu tarz, sizi başka bir dünyaya götürme
konusunda etkili bir dekorasyon oluyor.
SPECIAL FOR ART LOVERS
Art lovers can design an artistic entrance
by reflecting their own style on their
home starting with the entrance. They
can make space for paintings made by
famous painters. This style, which can be
applied to especially large square or
rectangular entrances, will be an
impressive one that takes your guests to
another world.

DAR ALANLAR
Antreleri dar olan evler için işlevsel bir
dekorasyon seçilmesi öneriliyor. Bunun
için de antrede ayakkabı giymeyi kolaylaştıracak bir sandalye ya da puf, montları düzenli tutacak bir askılık kullanılması
öneriler arasında yerini alıyor. Askılık
seçerken de ahşap, porselen gibi birbirinden farklı seçenekleri de kullanmak
mümkün.

NARROW SPACES
It is recommended to choose a functional
decoration style for houses with narrow
entrances. Having a bench, making it
easier to wear shoes, and a coat hanger,
keeping the coats and jackets organized,
in
the
entrance
is
among
the
recommendations. It is possible to choose
a coat hanger made from a different
material such as wood or porcelain.
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DİJİTAL PLATFORMLAR TV’YE
MEYDAN OKUYOR
DIGITAL PLATFORMS CHALLENGE TV
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Dijitalin gücü geleneksel olan her şeye meydan okuyor.
Ülkemizde 90’lı yılların başında çoğalmaya başlayan özel
televizyonlar, yayıncılığa yeni bir soluk getirirken; TV
platformları da televizyonların yerini almak üzere.
Yayınları istediği anda ve istediği yerde izlemek isteyen,
uzun reklam kuşaklarından bunalan ve kişisel zevklerine
göre medya tercihi yapmak isteyen izleyiciler için artık
birçok seçenek mevcut. Bu seçenekler arasında Netflix,
puhutv, BluTV ve Turkcell TV+ gibi TV platformlarının
adlarını son dönemde sıkça duyar olduk.
Rekabetin iyiden iyiye kızıştığı bu alanda öne çıkan platformları sizler için derledik:

The power of the digital is challenging everything traditional.
Private TV channels, the number of which began to increase
in the 1990s in our country, have breathed new life into broadcasting, while the digital television platforms are about to
supersede televisions. Now, many alternatives are available
for those who want to watch programs depending on their
personal interests, whenever and wherever they want to, without having to go through the long commercial breaks. We
have been hearing often Netflix, puhutv, BluTV, and Turkcell
TV+ among these alternatives lately. We have compiled the
platforms that stand out in this area where the competition is
escalating:

Netflix; dizilerin, filmlerin, belgesellerin,
internete bağlı herhangi bir cihaz üzerinden izlemesini sağlayan bir yayın hizmeti.
Reed Hastings ve Marc Randolph işbirliği
ile 1997 yılında kurulan Netflix; bugün 140
milyondan fazla kullanıcıya sahip, piyasa
değeri 150 milyar doların üzerine çıkan bir
şirket olmayı başardı. 2016 yılında tüm
dünyaya açılmaya karar veren şirketin
yayına başladığı ülkeler arasında Türkiye
de bulunuyordu. 23 farklı dili destekleyen
Netflix’in orijinal içerikleri 430’dan fazla
ödüle aday olurken ve 2018 itibarıyla 72
ödül almış durumda. Netflix’in en iddialı
içeriklerinden House of Cards ise bu
ödüllerden 29’unu elinde tutuyor.
Netflix’in arşivindeki Türk yapımlarının
sayısı da 100’ü geçmiş durumda ve yeni
dizi ve filmler eklenmeye devam ediyor.
“Hakan: Muhafız” dizisi ilk ayında dünya
genelinde 10 milyon kişi tarafından
izlenmişti.

110’dan fazla yerli ve yabancı kanalları, sevdiğiniz
filmleri, dizileri Turkcell TV+ uygulamasını kullanarak cebinizden veya tabletinizden ya da www.turkcelltvplus.com.tr adresine giderek bilgisayarınızdan
izleyebileceğiniz, dilerseniz 2 TL'den başlayan fiyatlarla en popüler, en güncel filmleri kiralayabileceğiniz bir mobil uygulama ve web platformudur.
TV+ aboneleri, İngiltere Premier Ligi maçlarına canlı
olarak yüksek yayın kalitesiyle ister evlerindeki televizyonlardan, ister internete ulaşabildikleri diledikleri yerde, cep telefonları ve tabletlerinden erişebiliyor. TV+, yayınları kaydetme, geri alma ve gelişmiş
kişiselleştirme özellikleri ile size eşsiz bir TV deneyimi de sunuyor. TV+, artık Turkcell haricindeki diğer
operatör aboneleri tarafından da kullanılabiliyor.
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Netflix is a media service that lets you
watch TV series, movies, documentaries
on any device connected to the Internet.
Founded in 1997 with the collaboration of
Reed Hastings and Marc Randolph, Netflix
today has more than 140 million users, with
a market value of over $150 billion. The
company decided to open up to the world
in 2016 and Turkey was among the
countries which the company has started
serving. Supporting 23 different languages,
Netflix original content has been nominated
for more than 430 awards and received 72
awards as of 2018. Netflix's most popular
content, House of Cards, holds 29 of these
awards.
The number of Turkish productions in
Netflix's archive is over 100 and new series
and movies continue to be added. The
series titled “Hakan: Muhafız” was watched
by 10 million people worldwide in its first
month on Netflix.

It is a mobile application and web platform where
you can watch more than 110 domestic and
foreign channels, favorite movies and TV series
via your mobile phone, tablet or computer by
visiting www.turkcelltvplus.com.tr by using
Turkcell TV+ application. You can also rent the
most popular and up to date movies starting from
2TL.
TV+ subscribers are able to access the English
Premier League games live on their mobile
phones, computers, TVs or tablets.
TV+ offers you a unique TV experience with
recording,
rewinding,
and
advanced
personalization. TV+ can now be used by
subscribers of other operators other than Turkcell.
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Yeni nesil dijital kanallardan biri olan
Doğuş Holding bünyesindeki puhutv’yi
izleyebilmek için herhangi bir üyelik şartı
bulunmuyor. İsterseniz www.puhutv.com
adresini ziyaret ederek; Android ve IOS
uygulama marketlerinden puhu TV uygulamasını indirerek puhu TV’yi izleyebilirsiniz. Ancak ücretsiz olan işlemlerin ardından üye olmanızla birlikte puhutv izleme
alışkanlıklarınızı ölçerek size uygun içerikleri karşınıza çıkarıyor. Yarıda bıraktığınız
içeriği istediğiniz cihazdan tam da kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor. Fi
dizisi ile adını duyuran puhu TV, söz
konusu dizi ile büyük başarı yakalamış.
Dizinin bölümleri izlenme rekorları kırmıştı. Yine sadece puhu TV’de yayınlanan;
yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği,
Haluk Bilginer ve Cansu Dere’ni başrollerinde oynadığı Ay Yapım imzalı “Şahsiyet”
dizisi de IMDB’de izleyici yorumları ile 10
üzerinden 8.8 puan alarak dünyadaki en
iyi 40 dizi arasına girmişti.

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız
izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında
kurulmuş bir dijital televizyon.
İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil
cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her
ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere,
canlı TV yayınına, spor, yaşam içeriklerine ve en
önemlisi sadece BluTV’de bulabileceğiniz BluTV
üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabiliyorsunuz.
Yerli-yabancı birçok dizi ve filmi içerisinde barındıran BluTV’ye her ay 70’ten fazla dizi ve film
ekleniyor. Kurulum ve taahhüt gerektirmeyen,
kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğinden internet bağlantısı olan herkes yararlanabiliyor.
BluTV’de diğer birçok içerik gibi Masum, Bozkır
ve Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana gibi iddialı yapımlar da yer alıyor.
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There is no membership requirement in
order to be able to watch puhutv, which is
one of the new-generation digital channels
operating within Doğuş Holding. If you
wish, you can visit www.puhutv.com and
watch puhu TV by downloading puhu TV
application from Android and iOS
application markets. Following the free
subscription process, puhutv starts
monitoring your watching habits and
presents you the appropriate content. It
allows you to resume the content from
where you've left off on the device you
want to watch it. Puhu TV, which has made
a name for itself with the Fi series, has
achieved great success with the series.
Episodes of the series had broken rating
records. Again only on puhu TV, directed
by Onur Saylak, produced by Ay Yapım
and starring Haluk Bilginer and Cansu
Dere, the series titled "Şahsiyet" also
scored 8.8 out of 10 on IMDB and entered
among the 40 best series of the world.

BluTV is a digital television established by Doğan
Holding, allowing you to watch different series,
movies and live broadcasts from anywhere, anytime
without commercials.
Through an Internet connection, you can easily
access domestic/foreign movies and TV series, live
TV broadcasts, sports content and most importantly,
exclusive local productions for BluTV members,
which you can only find on BluTV, updated every
month via computers, tablets, mobile devices or
smart televisions.
Over 70 domestic and foreign series and films are
added every month to feature on BluTV. Anyone
who has an internet connection can benefit from
BluTV membership which can be easily canceled
and does not require installation and commitment.
As well as many other contents on BluTV, there are
also popular productions such as Masum, Bozkır
and Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana.

AJANDA / AGENDA

ASLINDA ÖZGÜRSÜN
“Aslında Özgürsün” hayatını kadınları özgürleştirmeye adamış
Duygu Asena’nın kaleminden Belgin ve Berna’nın arkadaşlık
hikâyesini anlatıyor. Mart ayı içerisinde Ankara’daki Yenimahalle
Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda tiyatro severlerle
buluşacak oyunda Belgin mutfağında, Berna ise yüksek
plazalarda var olma savaşı veriyor. İki genç kadın ve en iyi
arkadaş, birbirlerine tutunarak toplumun ve erkeklerin dayattığı
ahlak anlayışına, tabulara karşı çıkıp özgürlüklerini, kimliklerini
arıyorlar... Ve de aşkı...
Written by Duygu Asena, who had devoted her life to
liberate women, “Aslında Özgürsün” (Actually You Are Free)
tells the story of the friendship between Belgin and Berna.
Belgin, in her kitchen, and Berna, in the plaza, fight to make
a living in the play, which will meet with audiences at
Yenimahalle Municipality 4 Mevsim Theater Hall in Ankara in
March. Two young women and best of friends are on a
search of identity and love while holding on to each other
against the taboos and moral sentiments imposed upon
them by society and men.

ÂŞIK VEYSEL MÜZİKALİ
Bülent Kılıçaslan’ın yazıp oynadığı Âşık Veysel Müzikali,
Veysel’in, âşığın, Aşk’ın hikâyesini, Anadolu’nun ve
Cumhuriyet’in hikâyesini anlatıyor. 11 Mart’ta İstanbul’daki
Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Salonu’nda sahneye
taşınacak oyunda, 1894 yılında başlayıp 21 Mart 1973 yılına
dek süren, ilden ile, dilden dile, gönülden gönüle giden "uzun
ince", meşakkatli bir yolculuğun hikâyesi anlatılır aslında.
ÂŞIK VEYSEL THE MUSICAL
Written and starred by Bülent Kılıçaslan, Âşık Veysel The
Musical tells the stories of Veysel, the bard, love, Anatolia
and our Republic. In fact the play tells the story of a journey,
which begins in 1894 and continues until March 21, 1973,
going from city to city, from heart to heart, hard, long and
fine… It will be on stage at Yunus Emre Cultural Center in
İstanbul on March 11.
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Kenan Doğulu
Volkswagen Arena/İstanbul

Grup Abdal
MEB Şura Salonu/Ankara

Emel Sayın
CRR Konser Salonu/İstanbul

Sertab Erener
Congresium/Ankara

MFÖ
Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu
Erzurum
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SİNEMA / CINEMA

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM

THE PROFESSOR AND THE MADMAN

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
01 Mart 2019 / March 01, 2019

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
29 Mart 2019 / March 29, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Şenol Sönmez

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Farhad Safinia

SENARYO / SCENARIO:
Murat Dişli

SENARYO / SCENARIO:
John Boorman, Farhad Safinia, Todd Komarnicki

TÜR / GENRE:
Romantik-Komedi / 3D, Animation, IMAX

TÜR / GENRE:
Dram, Biyografi, Gizem / Drama, Biography, Mystery

FİLM ÖZETİ: Film, birbirlerinin lise aşkı olan Demet ve
Okan'ın yıldönümlerinde aldıkları piyango biletine
çıkan büyük ikramiye sonrasında, evliliklerinin bir yana
mı savrulacağı yoksa bu piyangonun aşklarını yeniden
keşfetmek için bir fırsat mı olacağı sorusu etrafındaki
macerayı konu ediniyor.

FİLM ÖZETİ: 19. yüzyılın ortasında sözlüğün ilk baskısını
çıkarmak için gecesini gündüzüne katan bir profesörün
eline, bir akıl hastanesinden 10,000 kelimelik devasa bir
çalışma ulaşır. Dr. W.C. Minor çok tehlikeli hastaların
konulduğu bir akıl hastanesinde yatmaktadır. Profesör
James Murray'in hazırladığı sözlük için 10,000 kelimelik
bir liste gönderdiğinde iki adamın yolları kesişir.

SYNOPSIS: Following the purchase of a lottery
ticket on their anniversary, Demet and Okan, once
high school sweethearts and now married, question
their love and marriage when the big prize hits
their ticket. Is their marriage going to sway from
one side to another or this big prize going to
present them the chance to rediscover their love
for each other?

Yalan Dolan

Komedi/Comedy
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Kapan

Dram, Aksiyon
Drama, Action
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SYNOPSIS: A professor begins work compiling
words for the first edition of a dictionary in the mid
19th century, and receives over 10,000 entries from a
patient at a criminal lunatic asylum. When Dr. W.C.
Minor sends the list of 10,000 entries to Professor
James Murray, their ways come across.

Captain Marvel

Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu
Adventure, Action, 3D

08

Mucizeler Parkı

Captain Marvel
Macera, Komedi, Animasyon
Adventure, Comedy, Animation

15

Ali

Dram/Drama

22

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

AÇELYA
AKASYA
BEGONYA
KARANFİL
KASIMPATI

LAVANTA
LEYLAK
MENEKŞE
NERGİS
NİLÜFER

ORKİDE
PAPATYA
SÜMBÜL
ŞEBBOY
ZAMBAK

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi
geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil oluşturmamalı.
1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines
crosses over it.
3 Cross lines cannot create a closed shape.

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over
that number. Lines may cross where there are no numbers.
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[ SUDOKU / SUDOKU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

ORTA

[ ÇÖZÜMLER /
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SOLUTIONS ]

ZOR

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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