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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
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2016 yılı ülkemiz açısından büyük sorunlarla 
aynı anda mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. 
Bölücü terör örgütlerinin yanı sıra ülkemize ve 
milletimize karşı tehdit olan Fethullahçı Terör 
Örgütü’nün kanlı yüzüyle muhatap olduğumuz 
bir dönemi yaşadık. Milletimizin birliğinin 
temsilcisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, kirli ittifakların nasıl hedefi 
haline getirildiğini gördük. Onun şahsında 
ülkemize, milletimize, değerlerimize, 
birliğimize ve hiç şüphesiz milli irademize 
nasıl saldırı yapıldığına şahit olduk.  
Tüm olumsuzluklara rağmen 2016 çok önemli 
projeleri başarıyla bitirildiğimiz bir yıl oldu. 
Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi dünyaya 
parmak ısırtan dev projeleri hizmete açtık. 
2017’de güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için 
planladığımız dev yatırımlara devam etme yılı 
olacak. Ankara-Niğde, Aydın-Denizli başta 
olmak üzere 706 kilometrelik otoyol 
projelerinin ihalesini yapacağız. Ayrıca 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün de temelini atacağız. 
Kanal İstanbul ve 3 Katlı Tünel projesi gibi dev 
yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Demiryollarında yüksek hızlı tren ağımızın 
genişletilmesi çalışacağız. Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattında taşımacılığa başlayacağız. 
Havayollarını 2017 yılında da dev yatırımlarla 
büyütmeye devam edeceğiz. Denizcilikte de 
Avrupa’nın ilk 10 limanından birisi olacak 
Kuzey Ege Çandarlı Limanı, 9 Aralık’ta 
temelini attığımız Filyos Limanı ve Mersin 
Konteyner Limanı’na yönelik çalışmalarımız 
hızla devam edecek. 2017 haberleşme sektörü 
açısından çok önemli bir yıl olacak. Kısacası 
2017 yılı milletimizin bize verdiği emanetin 
asla yere düşmediği ve tüm engellemelere 
rağmen güçlendiği bir yıl olacak.  
İnanıyorum ki; bir hükümet politikası olarak 
gördüğümüz demiryolları başta olmak üzere 
ulaştırma altyapımızın gelişimini 100 sayıdır 
sayfalarına taşıyan Raillife, 2017’de de güçlü 
Türkiye için attığımız adımların şahitliğini  
yapmaya devam edecek.

2016 has been such a year that our country had to fight with big 
issues all at once. We had to go through a period when we had to 
deal with the bloody face of the Fethullah Terror Organization, 
which is a threat against our country and our nation, as well as 
other separatist terror organizations. We saw how the 
representative of our nation’s union, the Honorable President 
Recep Tayyip Erdoğan, had become the target of foul alliances. 
We witnessed how our country, our values, our nation, our union, 
and, without a doubt, our national will were attacked in the 
presence of him.
Despite all these unfortunate events, 2016 has also been a year 
that we completed many important projects. We inaugurated 
astounding mega projects such as the Osmangazi Bridge, the 
Yavuz Sultan Selim Bridge, and the Eurasia Tunnel.  
2017 will be a year to carry on the giant investments that were 
planned to reach our target of a more powerful Turkey. We will 
contract the 706 km highway projects, primarily between Ankara-
Niğde and between Aydın-Denizli. In addition, we will lay the 
foundations of the 1915 Çanakkale Bridge. We will carry on the 
giant projects such as Canal İstanbul and 3-Storey Tunnel. We 
will work to expand our high-speed train lines system. We will 
begin transportation on Baku-Tbilisi-Kars rail line. We will 
continue to grow our airlines with giant investments in 2017. Our 
works towards the North Aegean Çandarlı Harbor, which will be 
one of the top ten harbors of Europe, the Filyos Harbor, of which 
the foundations were laid on December 9, and the Mersin 
Container Harbor will continue with speed. 2017 will be a 
significant year in the aspect of the communication sector. In 
short, 2017 will be a year that we will not fail what our nation has 
entrusted to us and make it even stronger despite all preventions.
I believe that Raillife that carries the development of our 
transportation substructure, primarily railways that we see as a 
government policy, to their pages for 100 issues will continue to 
witness our steps that will be taken forward for a stronger Turkey 
in 2017.      

TÜRKİYE YOLUNA 
EMİN ADIMLARLA 
DEVAM EDİYOR

TURKEY TAKES FIRM 
STEPS FORWARD
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Ülkemizde son yıllarda demiryolu 
sektöründe meydana gelen olumlu ve hızlı 
gelişmeler, halkımızın büyük beğenisini 
kazandığı gibi dünya kamuoyu ve demiryolu 
kuruluşları tarafından ilgiyle takip ediliyor.
2003 yılından itibaren yolcu ve yük 
taşımacılığına yönelik olarak başlatılan 
topyekûn seferberlikle bugüne kadar önemli 
mesafeler kaydedildi.
Ekonomik ömrünü tamamlamış, ortalama 
hızları 40 km’ye kadar düşmüş trenlerin 
işletildiği günlerden, 250 km hızlı, konforlu 
ve yüksek güvenlikli YHT’lerle yolculukların 
keyfe dönüştüğü günlere geldik.
Dünyanın en güzel, ülkemizin en büyük 
metropolü İstanbul’da Marmaray ile 
Asya’dan Avrupa’ya denizin altından sadece 
4 dakikada geçebilmenin ayrıcalığı yaşanıyor. 
Şehir içi trafik sorununa çözüm bulmak ve 
modern ulaşım sağlamak üzere ürettiğimiz 
raylı sistem projelerimiz İzmir’de hayata 
geçti, Ankara’da gün sayıyor. Gaziantep’te 
de çalışmalarımız sürüyor.
Şehirlerarası yolculuklar için ürettiğimiz 
yerli ve modern tren setlerimiz, 
yolcularımızın büyük beğenisini kazanıyor.
Bunların yanı sıra yapımı devam eden 
yüksek hızlı ve hızlı tren demiryolu 
çalışmalarımız, sadece Türkiye’de değil 
uluslararası demiryolu arenasında da kabul 
görüyor.
Demiryolları alanında dünya çapındaki en 
büyük organizasyon niteliğindeki 
Uluslararası Demiryolları Birliği’nin (UIC) 
89. Genel Kurulu’nda TCDD’yi temsilen 
Başkan Yardımcılığı görevine seçildim.
Türkiye’den bir yöneticinin 5 kıtadan 195 
üyesi bulunan UIC Başkan Yardımcılığı 
görevine ilk kez ve oy birliğiyle seçilmiş 
olması da TCDD’nin parlayan yıldızının 
uluslararası düzeydeki yansımasıdır.
İçeriği, tasarımı ve kâğıt kalitesiyle 
yolcularımızın büyük beğenisini kazanan 
Raillife Dergisi, 100. sayısına ulaştı. Emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 
2016 yılını geride bırakırken, yeni yılın 
herkese sağlık, huzur ve mutluluk 
getirmesini diliyorum. 
İyi yolculuklar…

The rapid and favorable developments of the railway sector in our 
country in recent years have been appreciated by our populace and 
followed by the public opinion and the railway establishments of the 
world.
An important progress has been achieved towards the passenger and 
cargo transportation by means of the total mobilization that has begun 
since 2003.
We have arrived from the days where trains that completed their 
economic lives with average speed that went down to 40 km used to be 
operated to the days where trips turn into pleasure thanks to 
comfortable, safe, and fast HSTs that can travel with 250 km of speed. 
In İstanbul, which is the most beautiful metropolitan of the world and 
the largest of our country, the privilege of crossing from Asia to Europe 
in only four minutes under the sea via Marmaray is being experienced.
Our rail system projects that have been devised to solve the local traffic 
issue and to provide modern transportation have been materialized in 
İzmir, and counting the days in Ankara. Our works are being conducted 
also in Gaziantep.
Our domestic and modern train sets that have been produced for long 
distance trips have received passenger appreciation.
Besides these, our ongoing high speed and speed train railroad works 
have been recognized not only in Turkey, but also in the international 
railway arena.
I was selected as the Vice Chairman representing TCDD at the 89th 
general assembly of the International Union of Railways (UIC) that 
serves as the largest worldwide organization of the railway sector.  
Selection of an executive from Turkey as the Vice Chairman of UIC, 
which has 195 members from 5 continents, for the first time by 
unanimous vote is the reflection of TCDD’s shining star at an 
international level.
The Raillife Magazine that gains the credit of our passengers by means 
of its content, design, and paper quality has reached to its 100th issue. I 
congratulate those who contribute their efforts. 
As we leave 2016 behind, I wish the New Year brings health, peace, and 
happiness to us all. 
Have a nice trip. 

TCDD DÜNYANIN 
ZİRVESİNDE

TCDD IS AT THE 
TOP OF THE WORLD

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications 
Ahmet Arslan participated in the certificate presentation 
ceremony for the “I am in for my Country and the World” 
Disabled Personnel Training Program that was organized on 
the occasion of December 3 International Day of Persons with 
Disabilities. Minister Arslan expressed the importance of 
these special occasions in favor of creating awareness and 
increasing the susceptibility of our society. 
Arslan, who stated their attempts to conduct social 
responsibility projects in areas related with disabled persons 
as in many other areas, shared the following information in 
regards to disabled employment: “As about 5 thousand 500 
disabled persons were employed as public officials by 2003, 
over 40 thousand disabled persons are being employed today. 
Enabling the employment of persons with disabilities by 
subjecting them to tests in their categories was a successful 
practice. Today, approximately 30 thousand disabled persons 
were employed only within this scope.”

Sample projects
Arslan who reminded their conduct of many projects such as 
working from home at call centers, Seeing Eye, accessible 
airports, accessible seas, and accessible railways in favor of 
the disabled persons’ participation in life said, “As the 
ministry, we are making an extraordinary effort to make life 
accessible in each area where we touch life.” 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 
düzenlenen “Ülkem İçin Dünyam İçin Ben de Varım” 
Engelli Personel Eğitim Programı’nın sertifika dağıtım 
törenine katıldı. Bakan Arslan, farkındalık oluşturmak 
ve toplumdaki hassasiyeti arttırmak adına bu özel 
günlerin önemli olduğunu ifade etti.
Birçok alanda olduğu gibi engellilerle ilgili alanlarda da 
sosyal sorumluluk projelerini uygulamaya çalıştıkları-
nı söyleyen Arslan, engelli istihdamı ile ilgili şu bilgi-
leri paylaştı: “2003 yılına kadar 5 bin 500 civarında 
engelli kamuda istihdam edilirken, bugün 40 binin 
üzerinde engelli istihdam ediliyor. Engellileri kendi 
kategorilerinde sınava tabi tutarak kamuda istihdam 
edilmelerini sağlamak başarılı bir uygulamaydı. Bugün 
sadece bu kapsamda 30 bine yakın engelli arkadaşımız 
istihdam edildi.”

Örnek projeler
Engellilerin hayata katılabilmeleri adına; çağrı mer-
kezlerinde evden çalışabilmeleri, Gören Göz Projesi, 
engelsiz havalimanları, engelsiz denizler, engelsiz de-
miryolları gibi birçok projeyi yürüttüklerini hatırlatan 
Arslan, “Bakanlık olarak hayata dokunduğumuz her 
alanda hayatı engelsiz hale getirmek için olağanüstü 
gayret sarf ediyoruz.” dedi.

UDHB 

“ÜLKEM İÇİN DÜNYAM İÇİN BEN DE VARIM” 

“I AM IN FOR MY COUNTRY AND FOR THE WORLD”

BAKAN AHMET ARSLAN, ENGELLİ PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI’NI TAMAMLAYAN 
BAKANLIK PERSONELİNE SERTİFİKALARINI TAKDİM ETTİ.

MINISTER AHMET ARSLAN PRESENTED CERTIFICATES TO THE MINISTRY PERSONNEL THAT 
COMPLETED THE DISABLED PERSONNEL TRAINING PROGRAM. 
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TCDD General Director and Chairman of the Board İsa 
Apaydın was appointed as the new International Union of 
Railways Vice Chairman during the 89th General Assembly 
that was held on December 1, 2016 in St. Petersburg, Russia.
Apaydın was elected unanimously as the Vice Chairman of 
UIC, which was established to develop collaboration between 
the worldwide railway institutions and to conduct any types of 
operations related with the development of the railway 
transportation. With Apaydın, an executive from Turkey was 
appointed for the first time at the board level of UIC, which 
was established in 1922 and headquartered in Paris.   
UIC, which serves as the largest worldwide organization of the 
railway sector, has 195 members from 5 continents. Only 
establishments such as integrated railway companies, 
substructure executives, operators of railway or combined 
transportation, tractive and trailing vehicles, traction leasing 
companies, and service providers can become affiliated with 
the union.

Apaydın is also the Chairman of UIC Regional Assembly of 
Middle East
UIC has five Regional Assemblies, namely: Africa, America, 
Asia, Europe, and Middle East. TCDD has been taking place as 
a member in the Regional Assembly of Middle East (RAME) 
since 2007 and in the Regional Assembly of Europe since 2008. 
TCDD General Director İsa Apaydın, who was elected as UIC 
Vice Chairman, had been elected as UIC Regional Assembly of 
Middle East (RAME) Chairman on June 3, 2016. 

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa 
Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliği’nin (UIC), 01 
Aralık 2016 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 
gerçekleştirdiği 89. Genel Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı 
görevine geldi.
Apaydın, dünya çapındaki demiryolu kuruluşları arasında 
işbirliğini geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının gelişi-
mi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek üzere kurulan 
UIC’nin Başkan Yardımcılığı görevine oy birliğiyle seçildi. 
Apaydın’la birlikte Türkiye’den ilk kez bir yönetici, 1922 
yılında kurulan ve genel merkezi Paris’te bulunan UIC 
zirvesinde görev aldı.
Demiryolları alanında dünya çapındaki en büyük organi-
zasyon olma niteliği taşıyan UIC’nin 5 kıtadan 195 üyesi 
buluyor. Birliğe, entegre demiryolu şirketleri, altyapı yö-
neticileri, demiryolu veya kombine taşımacılık işletmeci-
leri, çeken-çekilen araçlar ve cer leasing şirketleri ile hiz-
met sağlayıcıları gibi kuruluşlar üye olabiliyor. 

Apaydın, UIC Orta Doğu Bölgesel Kurulu’nun da Başkanı
UIC’nin Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu ol-
mak üzere 5 adet Bölgesel Kurulu bulunuyor. TCDD, 2007 
yılından itibaren Orta Doğu Bölgesel Kurulu’nda (RAME), 
2008 yılından itibaren de Avrupa Bölgesel Kurulu’nda üye 
olarak yer alıyor. UIC Başkan Yardımcılığı görevine seçi-
len TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, 3 Haziran 2016’da 
da İstanbul’da gerçekleştirilen UIC Orta Doğu Bölgesel 
Kurulu (RAME) Başkanlığı görevine seçilmişti.

TCDD

İSA APAYDIN, 
UIC BAŞKAN 
YARDIMCILIĞINA 
SEÇİLDİ 
ULUSLARARASI DEMİRYOLLARI BİRLİĞİ 
(UIC) ÜST YÖNETİMİNE TÜRKİYE’DEN 
İLK KEZ BİR YÖNETİCİ SEÇİLDİ.

İSA APAYDIN IS 
ELECTED AS NEW UIC 
VICE CHAIRMAN
FOR THE FIRST TIME, AN EXECUTIVE 
FROM TURKEY IS ELECTED TO THE BOARD 
LEVEL OF INTERNATIONAL UNION OF 
RAILWAYS (UIC). 
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“TCDD Transportation Inc.” that was established within the 
deregulation process that will revolutionize the railway sector 
began operating. Registration of TCDD Transportation that 
was established within the “Legislation for the Deregulation of 
the Turkish Railway Transportation” numbered 6461 and 
dated April 24, 2013 was completed on June 14, 2016.
According to the legislation that will allow the deregulation of 
the railway sector in Turkey, TCDD will serve as the 
substructure service provider and TCDD Transportation will 
operate trains. The company will operate high speed and 
conventional passenger trains, conduct commuter, freight, and 
logistic services, and perform passenger and freight 
transportation services by ferries.     
Following the registration process, the executive board was 
formed. Veysi Kurt became appointed as the Director General 
and Chief Executive Officer and Mehmet Uras became 
appointed as the Deputy Director General and Member of the 
Board of Directors to TCDD Transportation. 

Demiryolu sektöründe köklü değişiklik sağlayacak ser-
bestleşme süreci içerisinde kurulmuş olan “TCDD Taşı-
macılık A.Ş.” faaliyetlerine başladı. 24 Nisan 2013 tarihli 
6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbest-
leştirilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde kurulmuş olan 
TCDD Taşımacılık’ın 14 Haziran 2016’da tescil işlemi ta-
mamlandı. 
Türkiye’de demiryolu sektörünün serbestleşmesine ola-
nak sağlayacak kanuna göre TCDD, altyapı hizmet sağlayı-
cısı olarak hizmet verecek, TCDD Taşımacılık ise tren iş-
letmeciliği yapacak. Şirket; yüksek hızlı tren, konvansiyo-
nel yolcu trenlerini işletecek, banliyö, yük ve lojistik hiz-
met işletmeciliği yapacak, feribotla yük ve yolcu taşımacı-
lığını yürütecek.
Tescil işlemlerinin ardından Yönetim Kurulu oluşturulan 
TCDD Taşımacılık’ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na Veysi Kurt, Genel Müdür Yardımcılığı ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ise Mehmet Uras atandı.

TCDD

TÜRK DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM: 
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

TÜRKİYE’DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN SERBESTLEŞMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK    
KANUNA GÖRE TCDD TAŞIMACILIK, TREN İŞLETMECİLİĞİ YAPACAK.

ACCORDING TO THE LEGISLATION THAT WILL ALLOW THE DEREGULATION OF THE RAILWAY 
SECTOR IN TURKEY, TCDD TRANSPORTATION WILL OPERATE TRAINS. 

THE NEW ERA IN THE TURKISH RAILWAY SECTOR: 
TCDD TRANSPORTATION INC.
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İran Demiryolları Başkan Yardımcısı Hossein Ashoori 
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abbas Nazari TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt’a çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede, dost ve kardeş iki 
ülke arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının artırılma-
sı ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesi konularında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Deputy Director General of the Iranian Railways 
Hossein Ashoorive and Director of the Foreign 
Relations Department Abbas Nazari performed a 
working visit to Director General of TCDD 
Transportation Inc. Veysi Kurt. Views on increasing the 
freight and passenger transportation between the two 
friendly countries and developing the existing 
collaboration were exchanged during the meeting. 

TCDD TAŞIMACILIK İLE İRAN DEMİRYOLLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ
COLLABORATION BETWEEN TCDD TRANSPORTATION AND THE IRANIAN RAILWAYS
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

There is a memorial named ‘Balanceakt’ in front of the Axel 
Springer Verlag Publishing House in Berlin, which has been 
there since May 24, 2009. This memorial that symbolizes the 
demolition of the famous Berlin Wall, also contains some 
pieces of the wall.
The Berlin Wall, which was located in between West and East 
Germany from 1961 to 1989, was built to prohibit Eastern 
German Citizens from migrating and escaping to West 
Germany. Because of the wall, many families were unable to 
unite and many others lost their lives in escape attempts.  
The construction of the 46 km long wall began on August 13, 
1961 with the decision of the Eastern German Council. This 
concrete border that blockaded West Germany and that was 
also remembered as the ‘wall of shame’ by Western Germans 
was demolished along with all of its facilities on November 9, 
1989 after the announcement that East German Citizens who 
wanted to go to West Germany could. It is possible to run into 
monuments made from pieces of the wall while walking down 
the streets of Berlin. 
These pieces that were monumentalized as if to attract 
attention to the fact that those days will never to return are 
marked using special stones and sometimes using bronze plates 
engraved with the inscription of ‘’Berliner Mauer 1961-1989’’ 
on grass or cement in areas where outer or inner walls were 
located. There are also specially erected signs engraved with 
information regarding the wall. There are important 
documents, information about the wall and similar sources in 
the museums that are located along the old line of the wall.   
Gray-white ‘’Mauerweg’’ plates that you might come across 
on street corners indicate that the wall passed through there a 
long time ago.

24 Mayıs 2009’dan bu yana Berlin’deki Axel Springer Ver-
lag adlı yayınevinin merkez binası önünde ‘Balanceakt’ 
adlı bir anıt yer alır. Ünlü Berlin Duvarı’nın yıkılışını sim-
geleyen bu anıt, aynı zamanda duvarın bazı kalıntılarını da 
kapsar. 
Berlin duvarı, 1961-1989 yılları arasında Doğu Almanya 
ile Batı Almanya arasında yer alan, Doğu Almanya vatan-
daşlarının Batı Almanya’ya göç ve kaçışlarını engellemek 
amacıyla inşa ettirilmiş olan duvardır. Duvar sebebiyle 
birçok aile bireyi birbirini görememiş, duvara rağmen kaç-
ma teşebbüsleri sırasında hayatlarını kaybetmiştir.
Doğu Alman meclisinin kararı ile 13 Ağustos 1961 yılında 
Berlin’de yapımına başlanan duvar 46 km uzunluğunday-
dı. Batı’da yıllarca ‘utanç duvarı’ olarak da anılan ve Batı 
Berlin’i abluka altına alan bu betondan sınır, 9 Kasım 
1989’da Doğu Almanya’nın, isteyen vatandaşların Batı’ya 
gidebileceğinin açıklamasının ardından tüm tesisleriyle 
birlikte yıkıldı. Berlin duvarının parçaları anı olarak şilt 
haline getirildi. Bugün Berlin sokaklarında yürürken duva-
rın parçalarından oluşan anıtlara rastlamanız mümkün. 
O günlerin bir daha yaşanmamasına dikkat çekercesine 
anıtlaşan bu duvar parçaları, iç ve daha çok dış duvarın 
geçtiği yerler, genel olarak asfalt ya da çimenler üzerinde 
özel taşlarla, ara ara da yere “Berliner Mauer 1961-1989” 
yazısı işlenmiş bronzdan levhalarla işaretlidir. Özel olarak 
dikilen tabelalar da, duvara ilişkin bilgiler içerir. Eski duvar 
hattı boyunca yer alan çok sayıda müzede, duvar hakkında 
önemli belge, fotoğraf ve benzeri kaynaklar yer alır. 
Sokak köşelerinde rastlanabilecek gri-beyaz “Mau-
erweg” levhaları da bir zamanlar buradan duvarın 
geçtiğine işaret eder.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

0  1  8  raillife OCAK / JANUARY 2017

BERLİN VE BERLİN DUVARI ANITI
ÜNLÜ BERLİN DUVARI’NIN YIKILIŞINI SİMGELEYEN ANIT, AYNI ZAMANDA 

DUVARIN BAZI KALINTILARINI DA KAPISIYOR.

THE MEMORIAL THAT SYMBOLIZES THE DEMOLITION OF THE FAMOUS BERLIN WALL 
INCLUDES SOME PIECES OF THE WALL. 

BERLIN AND THE BERLIN WALL MEMORIAL



KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS
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CAZ DAVULUNUN PRENSİ: 

FERİT ODMAN, BUGÜNE KADAR ÜÇ ALBÜM YAYINLAYAN, ULUSLARARASI CAZ 
ELEŞTİRMEN VE DİNLEYİCİLERİ KADAR, ALBÜMLERİNİN KAYIT KALİTESİ İLE 

ODYOFİLLERİN DE TAKİBİNDEKİ BİR SANATÇI.

FERIT ODMAN, WHOSE THREE ALBUMS HAVE BEEN RELEASED UNTIL TODAY, IS AN 
ARTIST WHO HAS BEEN FOLLOWED BY AUDIOPHILES AS WELL AS INTERNATIONAL 

JAZZ CRITICS AND LISTENERS BY MEANS OF THE QUALITY OF HIS RECORDS.

PRINCE OF JAZZ DRUMS:

Feri t Odman 

RÖPORTAJ / INTERVIEW

ŞEBNEM KIRCI

Ferit Odman, among our young generation musicians who 
has performed with names such as McCoy Tyner, Christian 
McBride, and John Clayton took the stage most recently 
with Terell Stafford, a famous American trumpet player. 
His latest album that was recorded as full analog at the 
Bunker Studios in New York was reproduced in record 
format, closest possible to the original. The jazz critics 
praised the limited reproduction, which was only for 1000. 
We had a pleasant chat with the famous jazz drummer 
whose success has been much talked about lately. 

Genç kuşak müzisyenlerimizden Ferit Odman en son 
McCoy Tyner, Christian McBride, John Clayton gibi 
isimlerle de aynı sahneyi paylaşan Amerikalı trompetçi 
Terell Stafford ile caz severlerin karşısına çıkmıştı. New 
York’taki Bunker Studios’da tam analog olarak kaydetti-
ği son albümü, canlı kaydına en yakın şeklinde plak for-
matında çoğaltıldı. 1000 adet sınırlı bir sayıda çoğaltılan 
plak caz eleştirmenlerince övgüye değer bulundu. Bunun 
gibi başarıları ile son dönemin çok konuşulan caz bateris-
tiyle müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
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 How did your interest in jazz music begin?
I would not be lying, when I say in my mother’s womb. I grew 
up in a house where jazz music was listened all the time. In 
fact, the concept of music to me is completely jazz. In other 
words, my love for music is parallel to jazz and to my interest 
in this type of music. Who doesn’t love music… 

 What does jazz music mean to you?
Jazz is everything to me! It is such music that once you 
comprehend it you cannot give up. Although it is too 
complicated as to render the other music styles meaningless, 
it is like an ocean that houses beautiful things in it.

 When and how did you begin playing for the 
first time?

I met with drums when I was 11. I aimed 
for drums naturally after living my 

childhood as a kid who was a handful 
and tapped out the rhythm of 
everything. I was always so 
impressed by the shine of the 
bells. 

 You had a special concert in 
the Akbank Jazz Festival. Can 
you tell us about it?

In the concert that was given 
within the 26th Akbank Jazz 

Festival, I played pieces by Tadd 
Dameron from my album titled 

‘Dameronia With Strings’ accompanied by 
string instruments. Terell Stafford came from 

New York just to accompany us in this concert. He also 
played the trumpet in the album. Jazz lovers listened to this 
project live for the first time since the album was released. 
  
 How do you like the development of jazz music in 

Turkey?
I don’t find it bad, but it has rough edges. The most 
important ones are a university that offers jazz music 
education and a serious four-year education. Also, the 
number of jazz clubs are so small. I think our festivals are 
very good; the support that comes from large banks and 
holdings are very important. I hope this support continues 
to increase in folds and jazz music reaches to large 
masses.

 Who are your favorite jazz musicians?
This list might be a long one, so I would like to give you 
only the names of drum players: Max Roach, Art Blakey, 
Philly Joe Jones, Roy Haynes, Elvin Jones, Tony Williams.

 Caz müziğine sevginiz nasıl başladı? 
Anne karnında desem yalan olmaz. Hep caz dinlenen bir 
evde büyüdüm ve aslında benim için müzik kavramı ta-
mamıyla caz ile örtüşüyor. Yani benim hayatımdaki mü-
zik sevgisi; caz sevgisi ve bu müziğe olan ilgimle paralel. 
Müziği kim sevmez ki... 

 Caz müzik sizin için ne ifade ediyor? 
Caz benim hayat damarım, her şeyim! Öyle bir müzik ki, 
bir kere anlayıp içine girdiğinizde çıkamayacağınız ve 
başka müzik türlerini de anlamsızlaştıracak kadar komp-
like olmasına rağmen içinde hep güzellikleri barındıran 
bir derya... 

  İlk olarak nasıl ve ne zaman 
çalmaya başladınız? 
Benim davulla tanışmam 11 yaşın-
da oldu. Elleri ayakları hiç dur-
mayan ve sürekli bir şeylerin 
üzerinde ritim tutan bir ço-
cukluktan sonra doğal olarak 
davula yöneldim. Zillerin pa-
rıltısı da beni hep çok etkile-
miştir. 

  Akbank Caz Festivali’nde 
sizin için özel bir konser 
verdiniz o konserden 
bahseder misiniz?
26. Akbank Caz Festivali kapsamında 
gerçekleştirdiğim konserimde son albü-
müm “Dameronia With Strings” ile yer alıp 
Tadd Dameron müziklerini yaylılar eşliğinde çaldım. Al-
bümde de trompette olan Terell Stafford, New York’tan sırf 
bu konser için gelip bize eşlik etti. Caz severler bu projeyi 
albüm çıktığından beri ilk kez canlı olarak dinlediler. 

  Türkiye’de caz müziğinin gelişimini nasıl 
buluyorsunuz? 
Kötü bulmuyorum ama eksikleri çok fazla. En önemlisi 
caz eğitimi veren bir üniversite ve 4 yıllık ciddi bir prog-
ram. Bunun dışında tabii ki caz kulübü eksiğimiz de var. 
Festivallerimiz çok iyi bence, tabii ki bankalar ve büyük 
holdinglerin festivallere verdiği destek çok önemli. Uma-
rım bu destek artarak devam eder ve caz müziği daha bü-
yük kitlelere ulaşır. 

  Sevdiğiniz caz ustaları kimler?
Bu liste çok uzayıp gidebilir o yüzden ben davulcular ile 
kısıtlayıp altı davulcu ismi vermek istiyorum size; Max 
Roach, Art Blakey, Philly Joe Jones, Roy Haynes, Elvin 
Jones, Tony Williams.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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 You recorded your last album in America; was it 
because you thought that they were more advanced 
technically?
Actually, I recorded all my albums in New York for that 
reason. My last album was recorded on tape as full analog, 
which was impossible to do in Turkey. These record studios 
that deliver real sound are located in America, especially in 
New York; there are two-three of them there. The record 
that was released as full analog was reproduced only for 
1000. Each copy was numbered manually. They ran out fast. 
Now, a Japanese company called JVC bought the rights of the 
album for XRCD format. We will be reproducing the album’s 
new edition in short time.

 Where can the jazz listeners find your albums?
They will be able to reach the new edition anywhere in 
Turkey; however, those who have bought the limited edition 
are the lucky ones.  

 Can you tell us about your future projects?
I am working on promoting the Dameronia project and to take 
place in the global arena. My concerts at the Türk jazz stage 
go on. I recommend you to come to the concerts that I play 
with Kerem Görsev and TRT Big Band. There is not a specific 
album project in the horizon but this might change any 
minute. We will have the Kerem Görsev Trio concert at the 
Emek Stage on January 27.   

  Son albümünüzü Amerika’da kaydettiniz, teknik 
olarak daha iyi noktada oldukları için mi?
Aslında üç albümümü de dediğiniz nedenlerle New 
York’ta kaydettim. Son albümüm teknik anlamda 
Türkiye’de yapılamayan tam analog bir şekilde bant-
lara kaydedildi. Bu ‘gerçek ses’i sizlere ulaştıran kayıt 
stüdyoları Amerika’da, özellikle New York’ta iki üç 
tane var. Tam analog olarak çıkan plak 1000 tane ile 
limitli ve elle numaralandırılmış şekilde piyasaya çık-
tı ve kısa sürede tükendi. Şimdi Japonya’dan JVC fir-
ması XRCD formatı için albümün haklarını satın aldı. 
Kısa zamanda da daha değişik bir re-issue olarak plağı 
basacağız. 

  Nerelerde bulabilirler caz severler plaklarınızı? 
Yeni baskıya Türkiye’de her yerden ulaşılabilecek, ama ilk 
limitli edisyonu alanlar çok şanslı tabii ki. 

  İleriye dönük projelerinizden bahseder misiniz?
Şu an bu albümün rüzgarı ile Dameronia projesini ta-
nıtmak ve global arenada yer almak için çalışmalar ya-
pıyorum. Bunun yanında Türk caz sahnesindeki kon-
serler devam ediyor. TRT Big Band ve özellikle Kerem 
Görsev ile çaldığım konserlere gelmenizi tavsiye ede-
rim. Spesifik bir albüm çalışması gözükmüyor şu anda 
ufukta ama bu her an değişebilir. 27 Ocak’ta Emek 
Sahnesi’nde Kerem Görsev Trio konserimiz olacak.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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Yolculuk arkadaş ister; bir ezgi, bir şiir, bir kitap eşlik et-
meli yolcuya… İşte Raillife dergisi de, tren severlere arka-
daşlık etmek amacı ile yola çıkmıştı 100 sayı önce. Kon-
vansiyonel tren yolcuları ile başladığımız seyahat arka-
daşlığımız şimdilerde YHT yolcularıyla devam ediyor. 
Her yeni sayıda aldığımız olumlu geri dönüşler en büyük 
mutluluğumuz ve en büyük motive kaynağımız oldu bugüne 
kadar. Ülkemizin gururu haline gelen YHT’lerde yolculuk 
etmek sizin için ne kadar özelse, bizim için de YHT yolcula-
rına layık içerik ve tasarımla çıkmak o kadar özel bir his… 

Teşekkür… 
TCDD’nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan 
ve Raillife’a desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım’a, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Ahmet Arslan’a, önceki genel müdürümüz 
Süleyman Karaman’a, TCDD Genel Müdürü İsa Apay-
dın’a, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi 
Kurt’a, TCDD Vakfı Genel Müdürü Ferhat Arslan ile 
tüm TCDD personeline teşekkürlerimizi sunarız. 
Nice 100. sayılarda buluşmak dileği ile… 

Traveling craves for accompaniment; a melody, a poem, a 
book should accompany the passenger. Raillife Magazine had 
taken the road to accompany the train lovers 100 issues ago. 
Our accompaniment that had begun with conventional train 
passengers now continues with HST passengers. 
Positive feedbacks that we receive with each new issue have 
been our greatest joy and biggest source for motivation until 
today. As traveling on HSTs that have become the pride of our 
country is special to you, welcoming you with a content and 
design that are fit for HST passengers is a special feeling to us.  

Thanks…
We present our thanks to the Honorable President Recep 
Tayyip Erdoğan, the Honorable Prime Minister Binali Yıldırım, 
Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications 
Ahmet Arslan, our former General Director Süleyman 
Karaman, TCDD General Director İsa Apaydın, TCDD 
Transportation Inc. General Director Veysi Kurt, TCDD 
Foundation General Director Ferhat Arslan and all TCDD 
personnel for making great efforts to assist TCDD reach its 
current position and for providing full support to Raillife.
We wish to meet in many more 100th issues…

.SAYI
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EDİRNE, TUNCA, ARDA VE MERİÇ NEHİRLERİNİN BİRLEŞTİĞİ YERE BAKAN KONUMU, SELİMİYE 
CAMİSİ, KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ VE SINIR KAPILARIYLA ADINI SIKLIKLA DUYURUYOR.

EDİRNE MAKES ITS NAME HEARD OFTEN THANKS TO THE SELİMİYE MOSQUE, THE 
KIRKPINAR OIL WRESTLING COMPETITIONS, OUR BORDER CHECK-POINTS, AND ITS LOCATION 

THAT FACES WHERE TUNCA, ARDA AND MERİÇ RIVERS UNITE. 

GEZİ / TRAVEL

BERİL ŞEN

MERIÇ AKAR, SELIMIYE BÜYÜLER:
MERIÇ FLOWS, SELIMIYE MESMERIZES: 



Edirne had been the capital of the Ottoman Empire for 92 years 
after Bursa, before İstanbul. The city makes its name heard often 
thanks to the Selimiye Mosque, the Kırkpınar Oil Wrestling 
Competitions, our border check-points through which millions of 
people pass every year, and its location that faces where Tunca, 
Arda, and Meriç Rivers unite. History of Edirne that used to be 
called as “Der-i Saadet” (The Door to Happiness) during the 
times that the Ottomans used to organize their festivals is full of 
invasions, sieges, earthquakes, fires, and pain. The Russians 
invaded the city in 1829 and 1878 and so did the Bulgarians in 
1913. The invasion of the Bulgarians was the result of the Balkan 
War where the biggest battles took place. Edirne that was 
invaded lastly by the Greek in 1920 has become the western 
border and the door to Europe of Turkey with the national fight. 
The city goes beyond more than being a place just to stop by with 
its structures dating from the Ottoman era, bridges, marketplaces, 
neighborhoods, churches and synagogues dating from the 
cosmopolite period, the holy Bahai House which was where the 
Bahaian leader Bahaullah stayed during the time of his exile in 
Edirne, coffeehouses, restaurants, and the Karaağaç district.

Bursa’dan sonra, İstanbul’dan önce, Osmanlı İmparator-
luğu’na tam 92 yıl başkentlik yapmış Edirne, Tunca, 
Arda ve Meriç nehirlerinin birleştiği yere bakan konu-
mu, Selimiye Camisi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve yılda 
milyonlarca insanın geçiş yaptığı sınır kapılarıyla, adını 
sıklıkla duyuruyor. Osmanlı’nın şenliklerinin yapıldığı 
dönemlerde “Der-i Saadet” (Mutluluk Kapısı) olarak 
anılan Edirne’nin tarihi, işgaller, kuşatmalar, depremler, 
yangınlar ve acılarla dolu. 1829 ve 1878’de Ruslar’ın, 
1913’te de Bulgarlar’ın işgaline uğruyor. Kentin Bulgar-
lar tarafından istila edilmesiyle sonuçlanan Balkan Har-
bi’nde ise en büyük çatışmalar yaşanıyor. 1920’de son 
olarak Yunanlılar’ın işgaline uğrayan kent, milli müca-
deleyle birlikte, Türkiye’nin batı sınırı ve Avrupa kapısı 
oluyor. Bugün sadece Osmanlı dönemi yapılarıyla değil, 
köprüleri, çarşıları, mahalleleri, kozmopolit dönemin-
den kalma sinagog ve kiliseleri, Edirne’de sürgün yaşa-
yan Bahailerin lideri Bahaullah’ın kaldığı kutsal Bahai 
Evi, kahveleri, restoranları ve Karaağaç semtiyle bir 
mola kenti olmaktan çok daha öteye gidiyor.
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A tunnel of willow trees
You realize that you are in a city that is the only one of its kind 
as you pass the Meriç Bridge, where the marble mansion, from 
which the sultan used to watch the sunsets, is located. wide 
Lozan (Lausanne) Avenue, which is paved with cobblestones, 
that begins right after the bridge ends is impressive in all 
seasons. The willow trees that bend over the roadway on both 
sides create a white or sometimes green tunnel above your head. 
Turkey’s door to Europe, Edirne is enlivened by Tunca and 
Meriç rivers. The bridges over the rivers take you to Lozan 
Avenue, also known as the Karaağaç Way. 

Station: Adrinople
Trakya (Thracian) University’s Rectorate Building welcomes 
you at the end of Lozan Avenue. In this location there used to be 
the famous Karaağaç Train Terminal back in the days. 
Passengers who arrived here had great time at the recreational 
centers and hotels of the neighborhood. “Adrinople” is inscribed 
on the wall of the Karaağaç train station. This place was the 
home of Italians, French, Greeks, and Germans in the 19th 
century. Today’s Rectorate Building of Trakya University is not 
the old Karaağaç Train Terminal. The construction of today’s 
building was suspended after the Balkan War and the WWI 
and was completed after the Republic.

Nostalgic Edirne
Kaleiçi (inner castle) is the oldest settlement in town; it is as if the 
Edirne of the old times. Kaleiçi used to be a large neighborhood 
where the non-Muslims lived. When the Ottomans came, they 
settled outside this neighborhood and established the first palace 
in the vicinity, which is located between today’s Selimiye and the 
Museum of Archeology and Ethnography. Kaleiçi is the busiest 
settlement of Edirne today. The Kırkpınar Cultural House that 
exhibits the 644 years old history of the Kırkpınar competitions 
and the portraits of the wrestlers is here. 

Söğüt ağaçlarından tünel
Padişahın günbatımını seyrettiği mermer köşkün bulun-
duğu Meriç Köprüsü’nden geçerken nevi şahsına mün-
hasır bir kente geldiğinizi anlarsınız. Köprünün bitimin-
de başlayan, alabildiğine geniş, arnavut kaldırımı Lozan 
Caddesi, yaz ya da kış, etkilenilmeyecek gibi değildir. 
Yolun iki yanındaki söğüt ağaçları, birbirlerine doğru 
eğilerek, başınızın üzerinde bazen yeşil bazen de bembe-
yaz bir tünel yaparlar. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan ka-
pısı Edirne’ye, Tunca ve Meriç nehirleri hayat verir. 
Nehirlerin üzerindeki köprülerden geçilir ve Karaağaç 
Yolu ya da diğer ismiyle Lozan Caddesi’ne varılır. 

İstasyon: Adrinople
Lozan Caddesi’nin sonunda karşınıza çıkan Trakya Üni-
versitesi Rektörlük Binası, bir zamanların meşhur Karaağaç 
Tren Garı’ydı. Buraya trenle varan yolcular, mahallenin 
eğlence merkezlerinde ve otellerinde çok iyi vakit geçirir-
lerdi. 19. yüzyılda İtalyan, Fransız, Rum ve Almanlar’ın 
yaşadığı Karağaç’ın tren istasyonunun duvarında ‘’Adri-
nople’’ (Edirne) yazıyordu. Bugünkü Trakya Üniversitesi 
Rektörlük Binası, eski Karaağaç Tren Garı değil. Bugünkü 
binanın Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra inşası-
na ara verilmiş, Cumhuriyet’ten sonra tamamlanmış.

Nostaljik Edirne
Kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi; bir eski zaman Edir-
nesi. Bir zamanlar, Kaleiçi gayrimüslimlerin yaşadığı 
kocaman bir mahalleydi. Osmanlılar geldiklerinde, bura-
nın dışına yerleşmişler ve ilk saraylarını bugün Selimiye 
ile Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi’nin olduğu yerin 
arasındaki bölgeye kurmuşlar. Bugün Kaleiçi, Edirne’nin 
en yoğun yerleşim yerlerinden biri… Kırkpınar güreşinin 
644 yıllık geleneğini ve güreşçilerin portrelerini sergile-
yen Kırkpınar Kültür Evi burada. 
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The city of beautiful mosques and bazaars
The oldest mosque of Edirne dating from the Ottomans is the 
Eski Mosque that draws attention with the huge calligraphies 
that takes place on both sides of its front entrance. Bedesten, 
which is the first covered bazaar of Edirne, is right next to it. 
The Muradiye Mosque, which is famous with its tiles and 
location on a hill that faces the Tunca River and Sarayiçi, is 
worth seeing. The vicinity of the Sokullu Pasha Hammam is 
the liveliest place of Edirne in the mornings. The mosque is 
accepted as a milestone because it reflects the transformation 
from Seljuk to Ottoman architecture. Its courtyard was an 
innovation for its time. It houses a fountain, which is 
surrounded by marble pillars that were taken from the 
structures dating from the Roman period. Mimar Sinan had 
built the Rüstem Pasha Caravansary. Ali Pasha Covered 
Bazaar had been among the most colorful places of Edirne’s 
trade business in the 16th and the 17th centuries.    
For the last four hundred years, each person who has crossed the 
Yalnızgöz Bridge built by Mimar Sinan saw the Selimiye 
Mosque at one end and the Bayezid II Social Complex at the 
other. Edirne’s life dynamics are different; bridges and rivers are 
important parts of this picture. No matter which street you 
enter in Edirne, you feel that you are under the power and 
influence of the Selimiye’s gaze. When Mimar Sinan completed 
the Selimiye Mosque he was 84. He used to refer the mosque as 
his mastership work. It is believed that the mosque that was 
constructed between 1569 and 1575 was built in Edirne 
because of Selim II’s special interest in Edirne or the 
unavailability of suitable lots or hills to build such a large 
mosque in İstanbul. The Turkish and Islamic Arts Museum in 
Dar-ül Tedris Madrasah located in the courtyard of the mosque 
is noteworthy. 

Güzel camiler ve çarşılar kenti
Edirne’nin Osmanlı döneminden kalma en eski camisi 
Eski Camii, ön kapısının iki yanındaki devasa kaligra-
filerle dikkat çekicidir. Hemen yanıbaşında Edirne’nin 
ilk kapalı çarşısı olan Bedesten bulunuyor. Sarayiçi’ne 
bakan bir tepe üzerine kurulmuş ve Tunca Nehri’ni 
gören konumu ve çinileriyle Muradiye Camii de gör-
meye değer. Sabahları Edirne’nin en canlı yerlerinden 
biri, Üç Şerefli Camii yakınındaki Sokullu Paşa Hama-
mı’nın etrafıdır. Cami, Selçuklu’dan Osmanlı mimari-
sine geçişi yansıttığından bir dönüm noktası sayılıyor. 
Roma dönemi yapılarından alınan mermer sütunlarla 
çevrili şadırvanın bulunduğu avlusu da zamanında bir 
yenilikmiş. Rüstem Paşa Kervansarayı’nı Mimar Si-
nan yapmış. Ali Paşa Kapalı Çarşısı, 16. ve 17. yüzyıl-
larda Edirne’nin ticari hayatında en hareketli yerler-
denmiş.
Dört yüz yıldır, Mimar Sinan’ın Yalnızgöz Köprüsü’nün 
üzerinden geçen herkes, bir uçta Selimiye Camii’yi, di-
ğer uçtaysa II. Bayezid Külliyesi’ni gördü. Edirne’de 
farklı bir yaşam dinamiği var, nehirler ve köprüler bu 
mazaranın önemli unsurları. Edirne’de hangi sokağa gir-
seniz, hep aynı gücün ve Selimiye’nin bakışlarının etkisi 
altında olduğunuzu hissedersiniz. Selimiye Camii ve 
Külliyesi, bir yapılar topluluğu. Mimar Sinan, ‘ustalık 
eserim’ dediği Selimiye’yi bitirdiğinde, 84 yaşındaydı. 
1569-1575 yılları arasında inşa edilen caminin, II. Se-
lim’in Edirne’ye olan özel ilgisi nedeniyle ya da İstan-
bul’da bu denli büyüklükte bir esere uygun yer veya tepe 
kalmadığı düşüncesiyle, burada yapıldığına inanılıyor. 
Caminin avlusu içinde bulunan Dar-ül Tedris Medrese-
si’ndeki Türk İslam Eserleri Müzesi dikkate değer. 
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ORGAN NAKLİ İLE İKİNCİ BİR 
HAYATA MERHABA

80 BİN KİŞİNİN ORGAN BEKLEDİĞİ ÜLKEMİZDE, BİRÇOK HAYATI ORGANLARINIZI 
BAĞIŞLAYARAK KURTARABİLİRSİNİZ.

IN OUR COUNTRY WHERE 80 THOUSAND PATIENTS WAIT FOR ORGANS, YOU CAN SAVE 
MANY LIVES BY BECOMING AN ORGAN DONOR. 

HELLO TO A NEW LIFE BY MEANS OF 
ORGAN TRANSPLANTATION

Eighty thousand patients are waiting for organs in our country. 
Renal transplant patients are the primary. However, the number 
of donations does not meet the expectations. 7704 people had 
organ transplantation in 2015. Renal transplants were at the 
top of the list with 2360 transplants; and liver transplants were 
the second with 2254 transplants. As six to seven thousand new 
patients get into the renal waiting list every year, sixty thousand 
‘last stage renal failure patients’ receive dialysis treatment. The 
specialists explained the process of organ transplantation and 
the chronic kidney diseases that forces patients go through with 
transplantation process.

Ülkemizde 80 bin kişi organ nakli olmayı bekliyor. 
Bunların başında da böbrek hastaları geliyor. An-
cak bağışlar, beklenenin çok altında. 2015 yılında 
7 bin 704 kişi organ nakli oldu. İlk sıralarda 2 bin 
360 kişiyle böbrek ve 2 bin 254 kişiyle karaciğer 
nakilleri yer aldı. Her yıl yaklaşık 6-7 bin yeni 
böbrek hastası nakil listelerine dâhil olurken, top-
lam 60 bin ‘son dönem böbrek yetmezliği hastası’ 
diyalize giriyor. Uzman doktorlar organ naklini ve 
nakil sürecine götüren kronik böbrek rahatsızlığı-
nı anlattı.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

SAĞLIK / HEALTH
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You too can save a life
Medicana Bahçelievler Hospital General Surgery Specialist 
Prof. Dr. Hasan Taşçı who says that the last stage renal failure 
patients cannot survive unless they are treated explained the 
organ transplantation process step by step: “The first thing to 
do at this stage would be applying to a kidney transplantation 
center. Transplantation coordinator, nephrology specialist, 
and transplant surgeons inform the patient about the process. 
The patient goes through a physical examination, anamnesis, 

lab tests, and heart examination. Nephrology 
specialist, transplant surgeon, and cardiologist 

evaluate the results. The transplant is 
obtained only from a volunteer, a relative 

who is permitted by our laws, or a person 
whose brain death has occurred.”
   
The health of a donor
“If a live donor is in consideration for 
the kidney transplantation, the donor 

needs to go through a detailed health 
examination. The donor’s health should 

be in a state that will not be affected badly 
after the transplantation; the donor should be 

able to continue his or her normal life. Only the 
people that were determined as healthy are accepted as 

donors. In the state of not finding a match among relatives, the 
patient becomes included in the ‘national cadaveric kidney 
transplantation waiting list’. The center reaches the patient 
when a match with the right blood and tissue types is found. The 
transplantation takes place within hours. This is why the 
patients whose names are in this list must have phone numbers 
that can be reached for 24 hours.”

Siz de bir hayat kurtarabilirsiniz
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarının tedavi edil-
mezlerse yaşamalarının mümkün olmadığını söyleyen 
Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Hasan Taşçı, adım adım nakil sürecini anlattı: 
“Bu gruptakilerin ilk yapması gereken, hemen bir böbrek 
nakli merkezine başvurmaktır. Nakil koordinatörü, nefro-
loji uzmanı ve nakil cerrahları hastayı bilgilendirip, görüş 
bildirir. Fizik muayene, anamnez, laboratuvar ve kalp tet-
kikleri, radyolojik incelemeler yapılır. Sonuçlar; 
nefroloji uzmanı, nakil cerrahı ve kardiyolo-
ji hekimi tarafından değerlendirilir. Nak-
ledilecek böbrek; gönüllü ve yasaları-
mızın izin verdiği akrabalar ya da be-
yin ölümü gerçekleşmiş kişilerden 
elde edilir.”

Gönüllü bağışçının sağlığı
“Canlıdan böbrek nakli için verici 
adayı da detaylı olarak incelenir. Gö-
nüllü bağışçının, sağlığının bozulma-
ması, zarar görmemesi, nakil sonrasın-
da normal ve sağlıklı hayatına geri dön-
mesi esastır. Sadece sağlıklı olduğu tespit 
edilen kişiler böbrek vericisi kabul edilir.
Yasanın izin verdiği akrabalar arasından böbrek buluna-
maması durumunda, ‘ulusal kadavradan böbrek bekleme 
listesi’ne dâhil edilirsiniz. Kan grubu ve doku tipi uygun 
bir kadavra bulunduğunda merkez size ulaşır ve saatler 
içerisinde nakil gerçekleştirilir. Bu sebeple kadavradan 
organ bekleyen hastalar 24 saat kendilerine ulaşılacak bir 
telefon numarasına sahip olmalı.”

Her yıl 6-7 bin yeni 
böbrek hastası yeni bir 

böbrek arıyor. Yaşamaları için 
yeni böbrek şart.

Six to seven thousand renal 
patients wait for a new kidney 

every year. They must have 
a new kidney to live. 
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Türkiye’de 7 kişiden biri böbrek hastası
Birçok hastaya zamanında tanı konulamıyor. Çünkü sinsi 
bir şekilde ilerliyor. Nitekim dünyada her 10 kişiden, Tür-
kiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek hastası. Peki, belirtile-
ri neler? Nasıl ilerliyor? Nelere dikkat ederek önlem alabi-
liriz? Medicana International Ankara Hastanesi Nefroloji 
Uzmanı Dr. Yasemin Kıraç anlatıyor: “Böbreğin tüm iş-
levlerinin kalıcı ve ilerleyici bir şekilde bozulmasıyla orta-
ya çıkan kronik böbrek hastalığı ya da yetmezliği, dünyada 
her 10 kişiden, Türkiye’de her 6-7 kişiden birini etkiliyor. 
Kronik böbrek hastalığının en sık görülen iki nedeni diya-
bet ve hipertansiyondur.” 

İlk aşamada belirti vermez
“Böbrek hastalıkları erken aşamalarda ge-
nellikle belirti vermez. Sadece ileri aşa-
malarda sık idrara çıkma, gece idrara 
kalkma, idrarda köpürme, göz kapak-
larında, akciğer, karın ve bacaklarda 
şişme, kan basıncında ani ve şiddetli 
yükselme, açıklanamayan halsizlik 
olabilir. Hastalık genellikle sessiz sey-
reder ve sinsi bir şekilde ilerler. Bu ne-
denle birçok hastaya zamanında tanı ko-
nulamaz.”

Korunma yolları neler?
“Korunma yollarını şöyle sıralayabiliriz: Tuz kısıtlaması 
yapılmalıdır. Düzenli egzersiz yapılması ve kilo verilme-
sini öneririz. Kan basıncı ve kan şekerinin kontrol altına 
alınması, sigara içilmemesi, bitkisel ürünlerin kontrol-
süz kullanılmaması, bilinçsiz ağrı kesicilerin, antibiyo-
tiklerin kullanılmaması önemlidir. Erken teşhis için dok-
tora gidip, ‘kan basıncı ölçümü, idrar tahlili ve serum 
kreatinin düzeyine’ baktırılmalıdır.”

Başarı oranı yüksek, bağış oranı düşük
Medicana International İstanbul Hastanesi’nden Prof. Dr. 
Muzaffer Sarıyar, böbrek nakli ameliyatı denilince pek çok 
insanın gözünün korktuğunu oysa Türkiye’de yapılan 
böbrek nakli ameliyatlarında başarı oranının oldukça yük-
sek, gelişmiş ülkelerdeki başarı oranı ile aynı seviyelerde 
olduğunu ifade ediyor: “Türkiye’de böbrek nakli 1970’li 
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One out of seven people in Turkey is suffering from 
kidney disease
Many patients cannot be diagnosed on time, because it 
advances insidiously. In fact, one out of every ten people in 
the world and six to seven in Turkey suffer from kidney 
diseases. So what are the symptoms? How does it advance? 
What precautions can we take to prevent it? Medicana 
International Ankara Hospital Nephrology Specialist 
Yasemin Kıraç explains: “Chronic renal disease or failure, 
caused by permanent and progressive disruption of all kidney 
functions, affects one out of every ten people in the world and 

six to seven in Turkey. The two most common causes 
of chronic kidney diseases are diabetes and 

hypertension.”

Does not cause symptoms in the first 
stage
“Kidney diseases usually are 
asymptomatic in the early stages. 
Frequent urination, night wake ups, 
bubbling in the urine, swelling of the 

lungs, abdomen, and legs, sudden and 
severe eleva-tion of blood pressure, 

unexplained fatigue may be seen only in 
advanced stages. The disease is usually silent 

and progresses insidiously. For this reason, many 
patients cannot be diag-nosed on time. “

What are the ways of protection?
“We can sort the ways of protection as they follow: Salt 
restriction should be done. We rec-ommend regular exercise 

Sinsi ilerleyen 
böbrek hastalığına karşı 

diyabet ve hipertansiyona 
dikkat edin.

Watch for diabetes and 
hypertension against kidney 

disease that advances 
insidiously.

KİMLER RİSK ALTINDA? 
•  Diyabeti olanlar
•  Hipertansiyonu olanlar
•  Birinci derece akrabalarında diyabet, 
 hipertansiyon veya böbrek hastalığı olanlar
•  İlerleyen yaş (50 yaş üstü)
•  Obezite
•  Sigara kullananlar
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yıllardan beri yapılıyor. Alıcı ameliyatının yöntemi stan-
dartize olmuş, açık cerrahi yöntemiyle uygulanıyor. Do-
nör ameliyatında, laparoskopinin küçük bir kesiyle yapıl-
ması ve buna bağlı olarak da ameliyat sonrası dönemde 
hastanede kalış süresinin kısalması, bu süre içerisinde 
daha az ağrı olması hasta için daha kolay kabul edilebilir 
bir ameliyat haline getirildi. Ayrıca estetik açıdan da açık 
cerrahiye nazaran çok daha fazla avantajı var.”

Bağışçıya kapalı ameliyat 
“Biz donör ameliyatını laparoskopik 
uyguluyoruz. Bu yüzden donör 
ameliyatında başarı oranı yüzde 
100. Alıcı ameliyatını açık olarak 
yapıyoruz. Başarı oranımız yüzde 
98.5 civarında. Gelişmiş ülkeler-
deki başarı oranları ile hemen he-
men aynı. Böbrek nakli ameliyatı 
yüzde 1 ile yüzde 1,5 aralığında riski 
olan bir ameliyat. Trafikte arabayla se-
yahat eden insanların riski bile bu oran-
dan çok daha yüksek.”

Hayata dönüyorlar
“Böbrek nakli ameliyatından sonra hastaları iyi şeyler 
bekliyor. Bu ameliyattan sonraki nihai amaç, hastanın 
günde birkaç tane ilaç içen, birkaç ayda bir hastaneye 
kontrole gelen, geri kalan zamanında kendi iş gücünde ve 
sosyal hayatında olan sağlıklı bir insan haline gelmesini 
sağlamak... Bu ameliyattan sonra ülkesinin milli takımla-
rında oynayabilen insan bile var.”

and weight loss. It is important that blood pressure and blood 
sugar should be under control; smoking, uncontrolled use of 
herbal products, unconscious use of painkillers and 
antibiotics should be stopped. For early diagnosis, you should 
go to a doctor and ask for blood pressure measurement, urine 
analysis and serum creatinine level.”

High success rate, low donation rate
Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar from Medicana International 
Istanbul Hospital says that the rate of success in kidney 
transplant surgery in Turkey is the same as the success rate in 
developed countries, although many people are afraid of 
kidney transplant surgery: “Renal transplanta-tion in 
Turkey has been taking place since 1970s. The procedure of 
the recipient’s operation is standardized; open surgical 
method is applied. In the donor’s operation, use of 
laparoscopy, which is done with a small incision, shortens the 
length of hospital stay in the postoperative period and it is 
less painful for the patient. This procedure makes it easier 

on the donor. In addition, aesthetically, there is 
much more advantage than open surgery.”

Closed surgery for the donor
“We use laparoscopy in the donor 
surgery. Therefore, the success rate in 
donor surgery is 100 percent. We 
perform the recipient surgery open. 
Our success rate is around 98.5 
percent, which is same as the success 

rates in developed countries. Kidney 
transplant surgery is a sur-gery with a 

risk of between 1 percent and 1.5 percent. 
The risk of death of people traveling by car in 

traffic is even higher than this.”

They come back to life
“After kidney transplant surgery, good things wait for 
patients. The ultimate goal after this surgery is to make the 
patient become a healthy person who takes a few medicines a 
day, comes to the hospital every few months for routine 
controls and live a normal social life. There are even people 
who can play in the national team of their countries after this 
opera-tion.”

Trafikte arabayla 
seyahat edenlerin riski 

bile ameliyat riskinden daha 
düşük.

Even the risk of death for 
those who travel by car in 

traffic is more than the 
risk of surgery.

WHO IS AT RISK?
• Diabetes
• Hypertension
• Family history with diabetes, hypertension, 

or kidney disease
• Obesity
•  And who are at advanced age (over 50)
• Smokers
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

A GENUINE NEAPOLITAN PIZZA CHEF IN İSTANBUL
PIZZERIA IL PELLICANO’S PIZZAS THAT ARE BAKED IN WOOD FIRE ARE MADE BY 

SALVATORE CANNETIELLO. 

İSTANBUL’DA GERÇEK BİR 
NAPOLİ PİZZA USTASI

PIZZERIA IL PELLICANO’NUN ODUN ATEŞİNDE PİŞEN PİZZALARI, İTALYAN SALVATORE 
CANNETİELLO’NUN ELİNDEN ÇIKIYOR.

If you’d like to taste the Neapolitan style pizza made 
by a real Italian, you should definitely try Pizzeria Il 
Pellicano in Moda, İstanbul. Thirty years old Salvatore 
Cannetiello and his spouse Irmak Cannetiello gain 
popularity by means of their delicious pizzas that are 
baked in wood fire in the cozy ambience of Pizzeria Il 
Pellicano that was founded by the couple sixteen 
months ago. The greatest helper of Salvatore 
Cannetiello is his spouse Irmak Cannetiello who is also 
a talented chef. 

Napoli pizzasını gerçek bir İtalyan’ın elinden yemek 
istiyorsanız, İstanbul Moda’daki Pizzeria Il Pellica-
no’yu mutlaka denemelisiniz. 30 yaşındaki Salvatore 
Cannetiello’nun eşi Irmak Cannetiello ile 16 ay önce 
açtıkları Pizzeria Il Pellicano, sıcacık atmosferi ve 
odun ateşinde pişen lezzetli pizzaları ile beğeni toplu-
yor. Konuklarıyla birebir ilgilenen ve güler yüzlülü-
ğünden asla ödün vermeyen Salvatore Cannetiello’nun 
en büyük yardımcısı ise kendisi gibi yetenekli bir şef 
olan eşi Irmak Cannetiello…

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Bruschetta 

Pelicano

Vegetariana

Tiramisu
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Provided consultancy service on the art of pizza making
Salvatore Cannetiello has enjoyed working in the kitchen since 
the age of fourteen. He comes from a family that has been in 
pizza making for the last three generations in Napoli, Italy. He 
learned the fine details of pizza making during his childhood 
with his cousins from his father, grandfather, and uncle. 
Salvatore Cannetiello who says that they opened their first 
pizzeria in Napoli under the brand of ‘Da Gennaro’ states that 
the name of the pizza chain was changed to Pizzeria Il Pellicano 
later and right now they have one restaurant in Kenya, one in 
Milano and two in Napoli. Cannetiello who came to İstanbul 
4.5 years ago for the first time to give consultancy for the 
opening of the Italian restaurant called Rossopomodoro 
mentioned that he met his wife Irmak Cannetiello there.
Working as the pizza coordinator of an establishment that 
offers Neapolitan cuisine restaurant franchises to different 
points of the world, Salvatore Cannetiello trained many 
local pizza chefs thanks to his consultancy services on the 
fine details of the art of pizza making. He has been frequently 
visiting many countries such as Japan, the USA, Egypt, 
Turkey, Spain, England, Saudi Arabia, France, and Sweden 
within his job definition. Combining his experience both in 
family restaurant business and consultancy services, 
Salvatore Cannetiello believed that it was time to open his 
own restaurant and materialized this decision with his wife 
Irmak Cannetiello in Moda, İstanbul.

Pizza sanatıyla ilgili danışmanlık verdi
Salvatore Cannetiello, 14 yaşından beri mutfakta… İtalya 
Napoli’de üç kuşaktır pizzacı olan bir aileden gelen Can-
netiello; babası, dedesi, amcası ve kuzenleriyle birlikte 
pizza işinin inceliklerini çocuk yaşlarda öğrenmiş. Napo-
li’de ilk dükkânlarını ‘Da Gennaro’ markası altında açtık-
larını söyleyen Salvatore Cannetiello, pizza zincirinin 
adının daha sonra Pizzeria Il Pellicano olarak değiştiğini, 
şu an Kenya ve Milano’da birer, Napoli’de ise iki resto-
ranlarının olduğunu belirtiyor. İstanbul’a ilk kez, 4,5 yıl 
önce İstanbul Çiftehavuzlar’da açılan Rossopomodoro 
adlı İtalyan restoranının açılışına danışmanlık vermek 
için gelen Cannetiello, bu esnada şu an eşi olan Irmak 
Cannetiello ile tanıştığını dile getiriyor. 
O yıllarda Napoli mutfağı konusunda dünyanın farklı nok-
talarına franchise veren bir kurumun pizza koordinatörü 
olan SalvatoreCannetiello, pizza sanatının incelikleri ko-
nusunda verdiği danışmanlıkla pek çok yerel pizza şefi 
yetiştirdi. Cannetiello bu görevi kapsamında Japonya, 
Amerika, Mısır, Türkiye, İspanya, İngiltere, Suudi Arabis-
tan, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde mekik dokumuş. Hem 
aile restoranlardaki deneyimini hem de danışmanlık geç-
mişini başarılı bir şekilde harmanlayan SalvatoreCanne-
tiello, artık kendi restoranını açmak için doğru zamanın 
geldiğine inanınca, eşi Irmak Cannetiello ile bu hayalini 
İstanbul Moda’da gerçekleştirmeye karar veriyor. 

Cannetiello, 
konuklarını gerçek 
İtalyan pizzasıyla 

tanıştırmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğunu söylüyor.

Cannetiello says that he is very 
happy to introduce the real Italian 

pizza to his guests.
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Pizza hamurunun malzemeleri: 
500 ml su, 800 gram un, 30 
gram tuz, 3 gram yaş maya.
Pizza içinin malzemeleri: 100 
gram ricotta peyniri, 70 gram 
dana jambon, 30 gram 
domates sosu, 60 gram 
rendelenmiş mozzarella ve 1 
çorba kaşığı zeytinyağı.
Hazırlanışı: Su, tuz ve mayayı 
birbirine iyice karıştırın. 
Ardından 800 gram unu azar 
azar ekleyerek hamuru 
güzelce yoğurun. Hamuru 24 
saat oda sıcaklığında 
mayalandırın. Fırını önceden 
200 derecede ısıtın. Hamuru 
yuvarlak pizza ebadında açın. 
Domates sosunu, peynirleri, 
jambonu ve zeytinyağını 
koyup ortadan ikiye katlayın. 
200 dereceli fırında yaklaşık 
25 dakika pişirin. 

Ingredients for the pizza 
dough: 500 ml of water, 800 
grams of flour, 30 grams of 
salt, 3 grams of fresh yeast.
Ingredients for the filling:  100 
grams of ricotta cheese, 70 
grams of calf ham, 30 grams 
of tomato sauce, 60 grams of 
grated mozzarella, 1 tbsp of 
olive oil.
Directions: Mix the salt, 
water, and yeast well. Knead 
the dough well while adding 
800 grams of flour slowly. 
Rest the dough for 24 hours 
at room temperature. 
Preheat the oven at 200 
degrees. Roll the dough out. 
Place the filling that consists 
of tomato sauce, cheeses, 
ham, and olive oil. Fold it in 
the middle. Bake for about 
25 minutes.

ŞEF SALVATORE 
CANNETIELLO’DAN 
CALZONE TARİFİ

CALZONE RECIPE BY 
CHEF SALVATORE 
CANNETIELLO

The pizza dough is rested for 24 hours
Salvatore Cannetiello says that he loves İstanbul, 
especially the Anatolian side. He thinks that living in 
İstanbul is very pleasant except the hardness of finding 
a parking spot and dealing with the busy traffic. 
Cannetiello who has the parmesan, mozzarella, and 
ricotto cheeses that are used in pizza making brought 
from Italy is very particular in the kitchen. He prepares 
about 90 pizzas on average for each Saturday and 
Sunday. This number drops down to sixty on weekdays. 
The dough is prepared a day ahead and rested for 24 
hours. Cannetiello gives a tip to homemakers: “When 
you knead leavened dough, try to rest it for 24 hours at 
room temperature. Anything made from leavened 
dough, which is fermented and rested for a long time is 
digested comfortably. This is the biggest reason that the 
Italian pizzas don’t cause any discomfort to your 
stomach.”
Cannetiello who mentions that pizza making is a special 
kind of passion says, “I worked with my family for a long 
time. At first, I used to slice mushrooms and grate 
cheese. I observed the important details of pizza making 
on site. One day, a friend of my father came and I made 
my first pizza for him. Later, that guest asked my father 
that who made the pizza and told him that he hasn’t 
eaten a pizza that delicious before in his life. I have 
been making all my pizzas with the same passion since 
that day.”

Pizza hamurunu 24 saat dinlendiriyor
İstanbul’u özellikle de Anadolu Yakası’nı çok sevdiğini 
söyleyen Salvatore Cannetiello, trafik ve park sorunu 
haricinde İstanbul’da yaşamanın son derece keyifli oldu-
ğunu düşünüyor. Pizzeria Il Pellicano’da pizza ve tirami-
su yapımında kullanılan parmesan, mozzarella ve ricotto 
peynirlerini özel olarak İtalya’dan getirten Cannetiello, 
mutfakta son derece titiz. Cumartesi ve pazar günleri 
ortalama 90’ar pizza hazırlayan Cannetiello, bu sayının 
hafta içi ise 60 civarında olduğunu vurguluyor. Hamurla-
rını hep bir gün önceden mayalayan ve 24 saat dinlendi-
ren Cannetiello, ev kadınlarına özel bir tüyo vermeyi de 
ihmal etmiyor: “Mayalı bir hamur yoğurduğunuzda, ha-
murun 24 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmasına 
özen gösterin. Çünkü uzun süre mayalanan ve dinlenen 
hamurdan yapılan her şey çok daha rahat sindirilebiliyor. 
İtalyan pizzalarının çok yense de rahatsızlık vermemesi-
nin en önemli nedeni bu.” 
Pizza yapmanın çok özel bir tutku olduğunu söyleyen 
Cannetiello, “Ben uzun süre ailemin yanında çalıştım. 
Önceleri mantar doğradım, peynir rendeledim. Pizza 
yapmanın püf noktalarını ve önemli detaylarını yerinde 
gözlemledim. Bir gün babamın arkadaşlarından biri geldi 
ve ilk kez onun için bir pizza yaptım. Sonra o konuğumuz 
babama yediği pizzayı kimin yaptığını sormuş. Ömründe 
böyle lezzetli bir pizza yemediğini söylemiş. İşte o gün-
den bu yana tüm pizzalarımı aynı tutkuyla yapıyorum.” 
yorumunda bulunuyor. 
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Pizza making is meditation to him
Salvatore Cannetiello who doesn’t use a rolling pin and 
shapes the pizza dough with his hands is bonded with this 
profession at heart. He says, “Making my guests happy 
with the specials that I prepare, chatting with them, and 
seeing them leave here happy make me forget my weariness. 
Our guests have begun to get used to the real pizza culture 
focusing on the Italian pizza. What I do is like meditation. 
I empty my mind as I prepare the pizzas. I am so particular 
about presenting the hot pizzas that come out of the stone 
oven.” He also mentions that they make different types of 
pizzas that do not exist on the menu for their frequenters 
depending on their wishes. 

The real Italian pizza is the plainest one
According to Cannetiello, the real Italian pizza is the one 
with the plainest taste. Marinara, which is prepared with 
tomato sauce, garlic, thyme, olive oil, and basil, and 
Margherita, which is prepared with tomato sauce, 
mozzarella, and basil, are among the favorite pizzas of 
Cannettiello. Eighteen different types of pizzas are 
prepared in Pizzeria Il Pellicano. Calzones, and pizzas with 
meat toppings such as pepperoni and calf ham are among 
the popular ones. Salvatore Cannetiello who states that 
they want to enrich the starter entree menu in the medium 
term emphasizes that they are going to add some specials 
from the Southern Italian cuisine to the menu as well as 
some pasta specials.  

Pizza yapmak onun için meditasyon
Oklava kullanmayan ve pizza hamurlarına eliyle şekil ve-
ren Salvatore Cannetiello, bu mesleğe büyük bir aşka bağ-
lı. “Hazırladığım spesiyallerle konuklarımı mutlu etmek, 
onlarla sohbet etmek ve buradan mutlu ayrıldıklarını gör-
mek tüm yorgunluğumu unutturuyor. Buraya gelen ko-
nuklarımız İtalyan odaklı gerçek pizza kültürüne alışmaya 
başladı. Yaptığım iş adeta bir meditasyon gibi. Pizza hazır-
larken zihnimi de boşaltıyorum. Pizzanın taş fırından çıkar 
çıkmaz sıcağı sıcağına ve estetik bir görsellikle konukları-
mıza sunulmasına büyük özen gösteriyorum.” diyen Can-
netiello, sürekli gelen konuklarının isteklerine bağlı olarak 
mönüde olmayan, değişik pizzalar da yaptığını belirtiyor. 

Gerçek İtalya pizzası en sade pizza 
Cannetiello’ya göre gerçek İtalyan pizzası aslında en 
sade lezzete sahip olanlar. Domates sos, sarımsak, ke-
kik, zeytinyağı ve fesleğen ile hazırlanan Marinara ile 
domates sos, mozzarella ve fesleğen kombinasyonun-
dan oluşan Margherita, Cannetiello’nun favori pizzaları 
arasında yer alıyor. Pizzeria Il Pellicano’da 18 çeşit pizza 
hazırlanıyor. Bu pizzalar arasında en çok beğenilenler 
ise sucuk, dana jambon gibi etli olan pizzalar ve kapalı 
İtalyan pizzası olarak öne çıkan Calzone. Orta vadede 
ara sıcak mönüsünü zenginleştirmek istediklerini dile 
getiren Salvatore Cannetiello, Güney İtalya mutfağına 
özel spesiyallerin yanı sıra birkaç özel makarna spesiya-
lini daha mönüye ekleyeceklerini vurguluyor.

Pizzeria Il Pellicano’nun kurucu ortakları Irmak Cannetiello ve Salvatore Cannetiello
The founding partners of Pizzeria Il Pellicano Irmak Cannetiello and Salvatore Cannetiello
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ADVERTORIAL

dırmış, işine veya özel hayatına ait sebeplerle üniversite-
ye devam etme imkânı bulamayan yahut Türkiye Türk-
çesi ile öğrenim görme arzusuna rağmen, dünyanın farklı 
bölgelerinde yaşıyor olmaları sebebiyle buna imkân bula-
mayan insanlara da bu fırsatı tanımaktadır.
Dersler, Türkiye’nin dört bir tarafındaki seçkin üniversi-
telerden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşim-
li olarak, uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan 
tüm dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin 
dersi istediği zaman diliminde tekrar tekrar izlemesine 

imkân sağlanmaktadır. Eğitim, ara sı-
navlar ve ödevler internet üzerinden yü-
rütülmekte, dönem sonundaki final ve 
bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şeh-
rinde eş zamanlı olarak sınıf ortamında 
yüz yüze yapılmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Programlarında Ön Lisans, Li-
sans ve Lisansüstü düzeyde 21 farklı 
programda eğitim verilmektedir. 2016-
2017 Bahar Döneminde İş Sağlığı ve Gü-
venliği bölümü Yüksek Lisans programı 

başlayacaktır. Normal eğitim süresi Ön Lisans progra-
mında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans 
programlarında 2 yarıyıl olarak sürdürülmektedir. Uzak-
tan eğitimde iddialı olan programlarımız, uluslararası 
kalite ve standartlarda hazırlanmıştır.
Diplomalarımız, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve 
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları diplo-
malarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, 
mezunlarımıza aynı hakları sağlamaktadır. TÜRTEP, Ön 
Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den öğrenci alı-
mı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi yerleştirme sı-
navı ile yapılmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 31 Ekim 1992 tarihinde Tür-
kiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası an-
laşma doğrultusunda kurulan, Türkiye’nin ve Kazakis-
tan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesi-
dir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle 
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, teknolojik donanımı ve 
modern fiziki altyapısıyla Kazakistan ve Türkiye’de en 
iyi üniversiteler arasında yer almaktadır. Eğitim-öğre-
tim ve araştırma faaliyetleri açısından 
uluslararası saygınlıkta, örnek bir ku-
rumdur. Üniversitemizde, 2002-2003 
Eğitim-Öğretim yılından itibaren uzak-
tan eğitim programları “Türkiye Türk-
çesiyle Uzaktan Eğitim Programları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜR-
TEP)” tarafından yürütülmeye başlamış 
ve hâlen 1 Ön Lisans, 4 Lisans, 16 Li-
sansüstü programla eğitim öğretime 
devam etmektedir. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Programları, öğrencilerine çağın 
yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı in-
ternet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edin-
miştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni Bu siste-
min tercih edilmesinin nedeni, geleneksel eğitimdeki 
zaman, mekân vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime 
erişme imkânı olmayanlara imkân sağlamaktır. Bu sis-
temle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrenciye 24 
saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik 
boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyesiyle sürekli 
iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, yükseköğreti-
min önündeki zaman ve mekân engellerini ortadan kal-

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI, ÖĞRENCİLERİNE 

ÇAĞIN YÜKSEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DAYANAN KALİTELİ BİR EĞİTİM 
VERMEYİ AMAÇ EDİNMİŞTİR.
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İLETİŞİM
Tel : 0 312 216 06 50

Faks : 0 312 216 06 59

Adres : TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok.   
  No:30 Bahçelievler/ANKARA
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

EN UYGUN KAYIT ÜCRETİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZSİZ)

• Bilgisayar Mühendisliği  
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi  
• İngiliz Dili Eğitimi  
• İşletme  
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
• Turizm İşletmeciliği  
• Yerel Yönetimler  
• Yönetim Bilişim Sistemleri  
• Yönetim ve Organizasyon  
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Arap Dili Eğitimi  
• Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi  
• Uluslararası İlişkiler 

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

• Bilgisayar Programcılığı

LİSANS PROGRAMLARI

•  Bilgisayar Mühendisliği

•  Endüstri Mühendisliği

•  Yönetim Bilişim Sistemleri

ŞEHİT EŞİ VE ÇOCUKLARINA %75, GAZİLERE, EŞ VE ÇOCUKLARINA %50 İNDİRİM

YÖK DİPLOMA DENKLİĞİ 
 ALES ŞARTI YOKTUR

Bilgi için: bilgi@turtep.edu.tr

www.ayu.edu.trwww.turtep.edu.tr

• İş Sağlığı ve güvenliği   İş Sağlığı ve Güvenliği (Yeni)
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BERİL ŞEN

Siluetini başdöndürücü gökdelenlerin doldurduğu büyük 
kentlerinde dolaşırken, Amerika’nın doğasını hayal et-
mekte zorlanıyor insan. Ancak namı diğer ‘Yeni Dünya’, 
yüksek dağları, el değmemiş kumsalları ve gök maviyi 
yansıtan, berrak gölleriyle, ışık kirliliğinin olmadığı, yıl-
dızlı birkaç gece geçirmek isteyenlere sayısız seçenek su-
nuyor. Bu kıtanın en güzel kamp yerlerinden bazıları hayal 
bile edemeyeceğiniz doğallıklarıyla karşınızda.

KAMP YERLERI

One goes through a hard time trying to imagine the nature of 
America while walking among the dazzling skyscrapers in the 
metropolitans. However, ‘The New World’ offers a number 
of options to those who want to spend a few starry nights with 
high mountains, untouched beaches, and clear lake waters on 
the background. Here are some of the most beautiful camping 
sites of this continent; you cannot even imagine their nature.  

AMERIKA’NIN EN GÜZEL

The best campgrounds in America

‘YENİ DÜNYA’, YÜKSEK DAĞLARI, EL 
DEĞMEMİŞ KUMSALLARI VE BERRAK 

GÖLLERİYLE YILDIZLI BİRKAÇ GECE 
GEÇİRMEK İSTEYENLERE SAYISIZ 

SEÇENEK SUNUYOR.

‘THE NEW WORLD’ OFFERS NUMBER 
OF OPTIONS TO THOSE WHO WANT 

TO SPEND A FEW STARRY NIGHTS 
WITH HIGH MOUNTAINS, UNTOUCHED 

BEACHES AND CLEAR LAKE WATERS 
ON THE BACKGROUND.
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Being in Death Valley, which is located in South Carolina and 
Nevada, is a different kind of experience. Spreading over 7800 
kilometers of land surface, Death Valley is at odds with the 
American geography. This desert valley, which is a part of the 
Mojave, gives you the feeling of being in another planet because 
of its sand dunes that seem endless. The park is well known with 
its character of housing the extreme measures. It is the lowest, 
the most arid, and the hottest location in North America. The 
temperature had reached to 57 degrees in July 1913.

Healing waters
The section of the valley that is known as Badwater Basin is 86 
meters below the sea level and it is the lowest point of North 
America. A land zone, which is 520 square kilometers, is 
actually sodium chloride or also known as table salt. You can 
watch the magnificent landscape of the drought slopes; heal in 
the thermal waters of Saline Valley; and see the breath taking 
formations that came in existence because of erosions.

Death Valley National Park
Kaliforniya California
Güney Kaliforniya ve Nevada’da yer alan Death Valley ya da 
Ölüm Vadisi, yayıldığı 7800 kilometrekarelik alanda muaz-
zam manzaraları ve Amerikan coğrafyasına aykırılığıyla 
farklı bir deneyim. Mojave Çölü’nün bir parçası olan bu çöl 
vadisinin uçsuz bucaksız kumulları, farklı bir gezegende 
olduğunuz hissini veriyor. Park, aşırı uçlarda olma özelli-
ğiyle biliniyor. Kuzey Amerika’daki en alçak, kurak ve sıcak 
yer. Temmuz 1913’te sıcaklık 57 dereceye çıkmıştı. 

Şifalı suları var
Vadinin Badwater Havzası olarak anılan deniz seviyesinin 
86 metre altında kalan kısmı ise Kuzey Amerika’nın en al-
çak noktası. Çatlamış, 520 kilometrekarelik bir alan, aslında 
sodyum klorür ya da yemek tuzu olarak bildiğimiz madde. 
Zabriskie Noktası’ndan, çorak bayırların muhteşem man-
zarasını seyredebilir, Saline Vadisi’nin termal sularında şifa 
bulabilir, erozyonlar sonucu meydana gelmiş büyüleyici 
formasyonları görebilirsiniz. 

Death Valley Ulusal Parki

GEZİ / TRAVEL
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The park, which is located in the northernmost point of the 
Olympic peninsula in the state of Washington, is near 
Seattle. What makes this region special is its climate. The 
peninsula has three different ecosystems: the great Pacific 
Ocean coastline, Olympic Mountain, and the temperate 
rainforest. The park that has the only rainforests of America 
is lush green and very popular in summers. This park has all 
the beauties of nature with its remote valleys, thermal 
springs, snowy peaks, and beaches full of tree branches 
brought by the waves.   

Olympic National Park
Washington
Washington eyaletinin Olympic yarımadasının en kuzey 
ucundaki park, Seattle kenti yakınlarındadır. Bu bölgeyi 
özellikli kılan iklimidir. Yarımada üç farklı eko sisteme 
sahip; Pasifik Büyük Okyanus Sahili, Olympic Dağı ve 
ılıman bölge yağmur ormanı. Kuzey Amerika’nın tek 
yağmur ormanlarına sahip park bu sayede, son derece 
yeşilliktir ve yazları da oldukça revaçtadır. Dalgaların 
kıyıya taşıdığı ağaç dallarıyla dolu kumsalları, ıssız vadi-
leri, termal kaynakları ve karlı zirveli dağlarıyla, bu park 
doğanın tüm güzelliklerinin izlerini taşır. 

Olympic Ulusal Parki
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This place should be in everyone’s bucket list! This American 
legend is not something to be underestimated. It is among the 
most visited national parks of the country and it is also in the 
Unesco’s World Heritage List. Especially South Rim offers 
picturesque views. The park is open year round; however, 
North Rim closes when the first snowflake hits the ground. The 
distance between South and North rims is about 5 hours. It 
presents striking geologic color and erosion formations. 

Diversity of the species
The past of the oldest rocks, located in the tunnels 
underneath the canyon, go back for 1.84 billion years. The 
park is the home of over 1500 plant, 355 bird, 89 mammal, 
47 reptilian, and 9 amphibian species. In addition, 17 fish 
species live in the Colorado River, which divides the park, 
and in its bayous. There are many activities other than 
camping such as walking, rafting, biking, and balloon 
flights. Sunsets and sunrises are not to be missed.

Grand Canyon National Park
Arizona
Ölmeden görülecek yerlerden biri... Bir Amerikan efsa-
nesi aynı zamanda kamp söz konusu olduğunda da ya-
bana atılmayacak bir yer... Ülkenin en çok ziyaret edilen 
ulusal parklarından ve Unesco Dünya Mirası Listesi’n-
de… ‘South Rim’ kısmı muhteşem manzaralar sunuyor. 
Burası yıl boyunca açık ancak ‘North Rim’, ilk karın 
düşmesiyle kapanıyor. South Rim ve North Rim arasın-
daki mesafe araçla yaklaşık 5 saat. Çarpıcı jeolojik renk 
ve erozyon formlarına sahip. 

Yaşam çeşitliliği
Kanyonun altındaki iç geçitlerdeki kayaların en eskisi 
1.84 milyar yıl öncesine dayanıyor. Parkta 1500’den 
fazla bitki, 355 kuş, 89 memeli, 47 sürüngen ve 9 amfibi 
türü bulunuyor. Ayrıca parkı ikiye ayıran Colorado 
Nehri ve kollarında 17 balık türü yaşıyor. Kampın yanı-
sıra yürüyüş, rafting, bisiklet, balon gezisi aktiviteleri 
var. Gündoğumu ve günbatımını kaçırmamalı. 

Grand Canyon Ulusal Parki

GEZİ / TRAVEL
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The Crater Lake, which was formed by a volcanic blast about 
7700 years ago, is a natural wonder located in the state of 
Oregon. The lake, surrounded with high hills and historic 
pine trees, is almost like an inland sea because of its depth 
about 650 meters at places and approximately ten kilometers 
of diameter. 

There are many activities
Another feature of the Crater Lake that draws attention with 
its clear waters is the one other volcanic cone that is located 
right in the middle of it. The second lake that takes place on 
the second volcanic cone, which is younger, makes this place 
even more awesome. You can swim, explore the Wizard 
Island, which is in the middle of the lake, and walk through 
the legendary Pacific Crest Trail. 

Crater lake national park
Oregon
7700 yıl önce şiddetli bir volkanik patlama sonucu oluş-
muş bu krater gölü, Oregon eyaletinde gerçek bir doğa 
harikası. Yüksek tepeler ve tarihi çam ağaçları ile çevrili, 
çapı yaklaşık on kilometreyi bulan göl, yer yer 650 met-
reye ulaşan derinliğiyle adeta bir iç deniz gibi. 

Birçok aktivite var
Berrak suyuyla da dikkat çeken krater gölünün bir özelli-
ği de tam ortasında daha genç bir başka yanardağ konisi-
nin ve bunun kraterinde de bir başka gölün bulunması. 
Ulusal parkta birçok açıkhava aktivitesi yapmak müm-
kün. Yüzebilir, gölün ortasında bulunan Wizard Adası’nı 
keşfedebilir ve efsanevi Pacific Crest Patikası’nda yürü-
yüş yapabilirsiniz.

Krater Gölü Ulusal Parki

• EQUESTIRAN KAMP / EQUESTRIAN CAMP, MARYLAND 
• JEDEDIAH SMITH REDWOODS, KALİFORNİYA / JEDEDIAH SMITH REDWOODS, CALIFORNIA 
• JOSHUA TREE ULUSAL PARKI, KALİFORNİYA / JOSHUA TREE NATIONAL PARK, CALIFORNIA
• ACADIA ULUSAL PARKI, MAIN / ACADIA NATIONAL PARK, MAINE 
• ADIRONDACK GÖLLER BÖLGESİ / ADIRONDACK LAKES REGION, NEW YORK 
• WATCHMAN KAMP YERİ / WATCHMAN CAMPGROUND, UTAH
• NAPALI KIYISI EYALET PARKI / NAPALI COAST STATE PARK, HAWAII
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Kış mevsimi geldi çattı. Eğer soğuktan etkilenmi-
yorsanız ve ekstrem sporlara karşı özel bir ilginiz 
varsa, karlı yerlerde yapılan 3 outdoor aktivitesini 
mutlaka denemelisiniz. Buz tırmanışı, skijoring 
ve kar raketi yürüyüşü gibi spor dalları, hedef kit-
lesine hem farklı bir serüven hem de adrenalin 
dolu dakikalar sunuyor. Burada dikkat edilmesi 
gereken en önemli detay ise güvenlik açısından 
tüm teknik ekipmanların eksiksiz ve doğru şekil-
de kullanılması…

SELİN AKGÜN
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HOBİ / HOBBY

The winter season is already knocking on the door. If 
you are not affected by cold and have a special interest 
in extreme sports, you should definitely try these three 
outdoor activities done in snowy places. Sports branches 
such as ice climbing, skijoring and snow racket walking 
offer a different type of adventure and adrenaline-filled 
moments to the target mass. The most important detail 
to note here is that all technical equipments should be 
used correctly in terms of security.

WOULD YOU LIKE TO HAVE EXTREME 
HOBBIES SUCH AS SKIJORING, ICE CLIMBING 
AND SNOW RACKET WALKING?

KARA 

MEYDAN 

OKUYUN
SKIJORING, BUZ TIRMANIŞI VE KAR RAKETİ 
YÜRÜYÜŞÜ GİBİ EKSTREM HOBİLERİNİZ 
OLSUN İSTER MİSİNİZ?



HOBİ / HOBBY

Ekstrem sporlardan hoşlanıyorsanız, dağcılık özel ilgi alanı-
nıza giriyorsa ve bu konuda deneyim sahibiyseniz, size farklı 
bir önerimiz var. Buzlu dağlar, dondurucu şelaleler ve buzul 
uçurumlar, adrenalin meraklılarını bekliyor. Doğru zamanda, 
doğru yerde ve doğru ekipmanlarla yapılması gereken bu spor 
dalı, sporcunun dayanıklılığını ve direncini ölçerken, tırman-
ma zevkini ve heyecanını da doyasıya yaşatıyor. Buz üzerinde 
tutunabilmek için en önemli olan ekipmanlardan biri de 
krampon adı verilen dikenli tırmanış ayakkabıları.Buz ve 
kaya gibi karışık bir tırmanış parkurunuz varsa ‘Mono-point’ 
denilen tek çivili kramponları tercih etmelisiniz. 

Türkiye’deki ilk tırmanış
Bu arada hemen hatırlatalım. Türkiye’nin ilk buz tırmanış 
çalıştayı, 7-9 Şubat 2014 tarihleri arasında Erzurum Uzun-
dere’de yapıldı. Çalıştaya Türkiye’nin çeşitli illerinden da-
vetli tırmanıcılar katıldı. Katılımcılar, daha önce Tunç Fın-
dık, Çetin Bayram ve Doğan Palut’un keşfetmiş oldukları 3 
farklı bölgede tırmanma şansı buldu. İlk olarak Erzu-
rum-Artvin Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 1000 
metre irtifaya sahip Seraphin Şelalesi ziyaret edilmiş. Yol-
dan yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş ile ulaşılan bu şelalede 
ilk çıkışlar, 2011’de Tunç Fındık tarafından yapılmış. Daha 
sonra Seraphin’den araba ile 5-6 dakika mesafedeki başka 
bir donmuş şelale olan Abinis’e tırmanılmış.

If you like extreme sports, if mountaineering is your special 
interest, and if you have experience, we have a different 
recommendation for you. Frozen mountains, freezing waterfalls 
and glacial cliffs are waiting for adrenaline enthusiasts. This 
sport, which must be done at the right time in the right place and 
with the right equipment, makes the athlete feel the joy and 
excitement of climbing while measuring the athlete’s strength 
and resilience at the same time. One of the most important 
equipments for griping on ice is the barbed climbing shoes called 
the crampons. If you have a mixed climbing track like ice and 
rock, you should choose single-studs called ‘Mono-point’.

The first climb in Turkey
By the way, let us quickly give you a reminder. Turkey’s first ice 
climbing workshop was held in Uzundere, Erzurum between the 
dates of February 7 and 9, 2014. Invited climbers from various 
parts of Turkey attended the workshop. Participants had the 
chance to climb in three different regions that had been 
discovered previously by Tunç Fındık, Çetin Bayram, and 
Doğan Palut. First, Seraphin Waterfall, which is located on 
Erzurum-Artvin Highway and has an altitude of about 1000 
meters, was visited. Tunc Findik accomplished the first climbs 
to the fall, which is reached after a 10-minute walk from the 
highway. Another frozen waterfall called Abinis, which is 5-6 
minutes away from Seraphin by car, was also climbed later.

BUZ TIRMANISI
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Kayak, gerçekten de son derece heyecan verici bir spor. 
Türkiye’de ve dünyanın pek çok noktasında milyonlarca 
kayak meraklısı bulunuyor. Peki, bu süreci biraz daha fark-
lı bir hale getirsek ve size köpeklerin, atların ya da özel bir 
kar aracının çekeceği bir kayak konseptinden bahsetsek… 
Skijoring olarak öne çıkan bu spor türünde köpekler, atlar 
ya da özel bir motorlu araç sizi çekerek rehberlik ediyor. 
Bir zamanlar kış aylarında uzak yerlere seyahat etmek için 
kullanılan skijoring, bugün dünyanın en ekstrem sporla-
rından biri haline geldi. 

Yarışları var
Eğer outdoor aktivitelerden ve hayvanlarla bir arada olmak-
tan keyif alıyorsanız, güzel manzaralı bölgelerde skijoring’i 
mutlaka denemelisiniz. Kayak yapan kişi ile köpekler birbi-
rine özel bir iple bağlı... Bu sporun atlı versiyonunda ise 
kayak yapan kişi, dizginlerini tuttuğu, özel olarak eğitilmiş, 
sürücüsüz yarış atlarının çektiği kayakla kayıyor. Katılımcı-
lar, yarışta 50 km/saat gibi nefes kesici hızlara çıkabiliyor. 
Skijoring, 1928 Kış Olimpiyatları’nda bir gösteri sporuydu. 
Bugün ise ABD, Kanada, Fransa ve İskandinavya’nın bazı 
bölgelerinde farklı yarışlar düzenleniyor. Çoğu yarışın 
uzunluğu 5-20 kilometre arasında değişiyor. Atlar, yarış 
koşullarında sakin kalacak, dizginlerden ve arkalarındaki 
yarışçıdan rahatsız olmayacak şekilde yetiştiriliyor.

Skiing is indeed an exciting sport. There are millions of 
ski enthusiasts in Turkey and in many parts of the world. 
Well, what if we’d mentioned you about a ski concept that 
requires being pulled by dogs, horses or a special 
snowmobile… Dogs, horses or a special motor vehicle pull 
and guide you through this kind of a sport that stands out 
as a Skijoring. Skijoring, which was once used to travel 
distant places in the winter months, has become one of 
the extreme sports in the world today.

There are skijoring races
If you enjoy having outdoor activities and being with 
animals, you should absolutely try skijoring in places 
with beautiful views. The skier and the dogs are 
connected to each other with a special rope. In horse-
mounted version, the skier is skiing with a kayak pulled 
by specially trained, driverless racing horses. 
Participants can reach to a breathtaking speed of 50 
km/h. Skijoring was a demonstration sport at the 1928 
Winter Olympics. Today, different types of competitions 
are held in some parts of the USA, Canada, France, and 
Scandinavia. Most races range from 5 to 20 kilometers 
in length. The horses are raised to be calm under the 
racing conditions, so the reins and the riders behind will 
not disturb them.

HOBİ / HOBBY

SKIJORING
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Kar raketi yürüyüşü, kış aylarında farklı rotalara erişebil-
meyi garanti ediyor. Eğer bakımlı bir parkurdaysanız, 
herhangi bir suya dayanıklı ayakkabı işinizi görecektir. 
Fakat parkur dışına çıkma riskini alacaksanız daha rahat, 
su geçirmez botlara sahip olsanız iyi olur. Eğer kar derinli-
ği yüksekse, bacaklarınızı korumak için bir çift tozluğa da 
ihtiyaç duyabilirsiniz. Su geçirmez pantolonunuzun olma-
sı da son derece önemli. 

Doğru ekipman önemli
Gerekli olmasa da bir çift boyu ayarlanabilir kar direği, 
parkur dışına çıktığınızda hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu 
değnekler yere daha sağlam basarken, dengenizi çok daha 
kolay sağlamanıza yardımcı oluyor. Bacaklardaki yükü de 
dağıtıyor. Kullanacağınız yere uygun bir kar raketi seçme-
niz şart. Eğer parkur dışına çıkıyorsanız daha sağlam, to-
puk desteği ve yol tutuşu için sert kramponları (raketin 
altındaki sert çıkıntılar) olan raketleri seçmelisiniz. Eğer 
parkurdan gidecekseniz daha hafif raketler hem ağırlığını-
zı hafifletir hem de rahat yürümenize yardımcı olur. Dik 
patikalarda tırmanırken dimdik yukarı doğru ilerlemek 
zorunda değilsiniz. Zirveye zikzaklar çizerek ilerlerseniz, 
her adımınızda tırmandığınız yükseltiyi azaltır, yeri daha 
sağlam kavrar ve bacak kaslarınızın erkenden yorulmasını 
engelleyebilirsiniz.

The snow racket walking ensures that you can reach different 
routes during the winter months. If you are on a well-
maintained track, any waterproof shoes will be enough for 
this sport. However, if you will take the risk to get out of the 
track, you’d better have more comfortable, waterproof boots. 
If the snow depth is high, you may need a pair of spats to 
protect your legs. Having your waterproof pants is also 
extremely important.

The right equipment is important
Although not necessary, a pair of adjustable snow poles 
can save lives when you get out of the track. While these 
sticks are stronger than ever, they also make staying in 
balance easier. They distribute the weight on legs. You will 
have to choose a snow racket that is suitable for the track 
you choose. If you are going out of the track, you should 
choose rackets with harder crampons (hard protrusions 
beneath the racket) for stronger heel support and road 
grip. If you are not going out of the track, the lighter 
rackets will both ease your weight and help you walk 
comfortably. You do not have to go up straight when 
climbing upright. As you advance to the summit through 
zigzags, you can reduce the elevation you climb with each 
step, and you can prevent fatigue and leg muscles from 
getting tired earlier.

KAR RAKETI YÜRÜYÜSÜ 

HOBİ / HOBBY
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Yapılan araştırmalara göre giyilebilir teknoloji pazarı, 
2020’de 10 milyar doların üzerinde bir satış hacmine 
ulaşacak. Profesyonel sporcuların kondisyonlarını ve 
sağlık durumlarını ölçmek için geliştirilen giyim cihazla-
rının yanı sıra sağlık sektörüne yönelik önemli atılımlar 
da bu pazarın gelişmesinde büyük rol oynuyor. 2016 ve 
sonrasına damgasını vuracak en önemli sağlık yatırımları 
ise uyku takibi odaklı olacak. Uyku ve uyuma ortamına 
yönelik olarak geliştirilen teknolojiler yaygınlaşacak. 

According to the research done, the wearable technology 
market will reach a sales volume of over 10 billion dollars by 
2020. Important advances in the healthcare sector as well 
as apparel devices designed to measure the health conditions 
of professional athletes play a major role in the development 
of this market. The most important health investments that 
will mark 2016 and after will be focusing on sleep 
monitoring. Techniques developed for sleep and sleep 
environment will become widespread.

SAĞLIK VE SPOR SEKTÖRLERİNE YÖNELİK OLARAK 
GELİŞTİRİLEN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER, YENİ 
GİRİŞİMLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR.

WEARABLE TECHNOLOGIES THAT ARE 
DEVELOPED TOWARDS THE SPORTS AND 

HEALTH SECTORS ARE BRINGING NEW 
INITIATIVES ALONG WITH THEM. 

GİRİŞİM / INITIATIVE
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SELİN AKGÜN

SPOR DÜNYASI FARKLI BİR 
DÖNÜŞÜMÜN EŞİĞİNDE

THE SPORTS WORLD IS 
ON THE VERGE OF A 

DIFFERENT TYPE OF  
TRANSFORMATION



GİRİŞİM / INITIATIVE

OLİMPİYAT OYUNLARINDA ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER
Technologıes that stood out ın the olympıc games 

Vert
Olimpiyatlarda jimnastikçilerin imdadına yetişen cihaz, 
küçük kas ağrısı, spazmlar ve küçük eklem ağrılarında geçi-
ci rahatlama sağladığı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafın-
dan ‘kullanılabilir’ onayı almıştı. ABD bayan voleybol takı-
mı ise olimpiyatlarda bu teknolojiler arasından Vert Wea-
rable Jump Monitor’ü kullandı. Formalara takılan cihaz sa-
yesinde oyuncuların ne kadar yükseğe, ne kadar uzağa ve ne 
sıklıkta zıplayabildikleri ölçümlendi. Atletizmde de kullanı-
lan bu cihaz, atletlerin aşırı performans sarf ederek enerji 
kaybetmesinin önüne geçiyor. 

The device, which came to the rescue of the gymnasts in the 
Olympics, was approved by the US Food and Drug Administration 
for “ease of use” as it provides temporary relief for small muscle 
aches, spasms, and small joint pain. The US women’s volleyball 
team used the Vert Wearable Jump Monitor among these 
technologies during the Olympics. With the device attached to their 
jerseys, how high, how far and how often the players could jump were 
measured. This device, which is also used in athletics, prevents the 
athletes from losing energy because of excessive performance.

LumiWave
2016 Rio Olimpiyat Oyunları, profesyonel atletle-
rin sağlık kondisyonlarını adım adım ölçen yepyeni 
giyilebilir teknolojileri gün ışığına çıkardı. ABD’li 
jimnastik ekibi, küçük kas ve eklem ağrılarını teda-
vi etmek için LumiWave’s Infrared Light Therapy 
adındaki cihazdan yararlandı. Cihazdaki sekiz böl-
menin her biri vücut dokusu içine kızıl ötesi ışınlar 
yayıyor. Cihazın bu özelliği, kan akışına yardımcı 
olmanın yanı sıra kısa süreli ağrı kesici etkisi de 
sağlıyor. 

The 2016 Rio Olympic Games highlighted new wearable 
technologies that gradually measure the health conditions 
of professional athletes. The US team of gymnastics has 
benefited from a device called LumiWave’s Infrared 
Light Therapy to treat small muscle and joint pain. Each 
of the eight compartments in the device emits infrared 
rays into the body tissues. This feature of the device not 
only helps the blood flow but also provides a short-term 
pain relief effect.

Solos
2016 Rio Olimpiyatları’nda öne çıkan bir diğer konu ise 
Amerikalı bisikletçilerin Solos akıllı gözlüklerini kul-
lanmasıydı. Gözlüğün en önemli özelliği ise bisikletçile-
re kalp atışı, ritim ve mesafe gibi bilgileri eş zamanlı 
olarak sunabilmesi…

Another popular subject of the 2016 Rio Olympics was the 
American cyclists using Solos smart glasses. The most 
important feature of the eyewear is that it presents 
information such as heartbeat, rhythm, and distance traveled 
simultaneously to the bikers.
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Quell
Giyilebilir teknolojilerin ekran ve bataryalarının ge-
lişmesi artık yeterli değil. Yeni nesil giyilebilir tek-
noloji ürünleri artık daha fazlasını vadediyor. Fizik-
sel acıları ve kronik ağrıları yok etmeyi ilke edinen 
Quell, bu vizyonuyla gündelik yaşamı kolaylaştır-
mayı hedefliyor. Quell, kronik ağrıların yol açtığı 
belirtileri de ortadan kaldırıyor. Acıyı hafifletmek 
için Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation’ı 
(TENS-Deri Altı Elektriksel Sinir) kullanan Quell, 
ağrı vücudun neresinde olursa olsun, baldırın yuka-
rısına takılan mekanizmasıyla ağrı engelleniyor. 
Bunu da elektriksel akımla sağlıyor. Mobil uygula-
ması da olan Quell’in batarya durumu hakkında bilgi 
alabiliyorsunuz. 

The development of wearable technology screens and 
batteries is no longer enough. The new generation wearable 
technology products now offer more. Adopting the principle 
of eliminating physical agony and chronic aches, Quell aims 
to facilitate everyday life with this vision. Quell removes 
also the symptoms that chronic pains cause. Quell uses 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) to 
alleviate the pain. Regardless of where the pain is, the 
mechanism is attached to the calf. The process is done 
through an electrical current. You can get information 
about Quell’s battery status via its mobile application.

Hiji Band
Beyin travması, bir sporcunun karşılaşabileceği en 
önemli sakatlıklardan biri… Uzun süre bilinç kaybı-
na hatta sporcunun ölümüne bile neden olabilecek 
kritik bir süreçten bahsediyoruz. Beyin travması 
riskini tespit edebilen Hiji Band ise içinde darbe al-
gılayıcı sensörler bulunan akıllı bir bant olarak öne 
çıkıyor. Hiji Band kullanan sporcular, kafalarına cid-
di bir darbe aldıklarında bantta bulunan bir sensör 
aracılığıyla sesli uyarı alıyor. Bant, darbenin hızını 
ve meydana geldiği yeri mobil uygulamasına gerçek 
zamanlı veri olarak gönderiyor. Böylece sporcunun 
kafasında meydana gelen sakatlık tespit ediliyor ve 
gerekli önlemler alınıyor. 

Brain trauma is one of the most important injuries an 
athlete can face. We are talking about a critical period 
that can cause loss of consciousness for a long time and 
even result in death of the athlete. Hiji Band, which can 
detect the brain trauma risk, comes out as an intelligent 
band with impact sensors. The athletes using the Hiji Band 
receive an audible warning through a sensor located on the 
band when they have a serious impact on their heads. The 
tape sends the speed and the location of the impact as 
real-time data to the mobile application. Thus, the head 
injury of the athlete is determined and the necessary 
precautions are taken.
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No more pain



GİRİŞİM / INITIATIVE

raillife OCAK / JANUARY 2017       0  5  9

Athos 
Bu konuya verilebilecek bir diğer başarılı örnek ise At-
hos performans kıyafeti… Waterloo Üniversitesi öğ-
rencilerinden Dhananja Jayalath ve Christopher Wiebe, 
vücutlarını toparlamak istemelerine karşın özel bir hoca 
tutamadıkları için çözümü Athos performans kıyafetin-
de bulmuşlar. Temel olarak Athos, vücut hareketlerini-
zi analiz edip o hareketlere anlam katan bir çalışma kı-
yafeti… Bu özel tasarım; kas çabasını, kas aktivitesini, 
kalp atış hızını, nefes alma sıklığını, yinelemeleri, sağ-
sol dengesini, tempoyu ve formu ölçebiliyor. Athos kı-
yafeti, bir uzun kollu tişört ve bir şort olmak üzere iki 
parçadan oluşuyor. Bu iki parça, 22 kas grubundaki kas 
aktivitesini izlemek için sensörlerini kullanıyor. 

Another successful example on this subject is the Athos 
performance outfit. Dhananja Jayalath and Christopher 
Wiebe from Waterloo University have found the solution in 
the Athos performance outfit because they could not hire a 
private trainer even though they wanted to shape their 
bodies. Athos is a working outfit that analyzes your body 
movements and adds meaning to those movements. This 
design calculates muscular effort and activity, heart rate, 
breathing frequency, recurrences, right-left balance, tempo 
and form. Athos suit is a combination of two pieces: a 
sweatshirt and a short. These two parts use sensors to 
monitor muscle activity in 22 muscle groups.

Tritonwear
Sporculara özel tasarımlarıyla dikkat çeken Kanada mer-
kezli teknoloji şirketi Tritonwear’in yüzücüler için geliştir-
diği Tritonwear adlı cihaz, yüzücü gözlüğünün arkasına ta-
kılıyor. Yüzücünün antrenman sırasındaki hızı, kulaç hızı, 
attığı kulaç sayısı, dinlenme süresi, su altında kat ettiği 
mesafe ve toplamda ne kadar yüzdüğü gibi 12’den fazla de-
ğişkeni ölçümleme kapasitesine sahip olan Tritonwear, 
gerçek zamanlı verileri yüzücü koçunun akıllı telefonuna 
gönderiyor. Tritonwear sayesinde hem yüzücüler kendi 
eksikliklerini çok daha iyi analiz edebilme şansına sahip 
oluyor hem de yüzücülerinin performansını değerlendir-
mek isteyen koçlara, sporcuları her açıdan gözlemleyebile-
cekleri farklı bir platform sunulmuş oluyor.

Tritonwear, which has been developed for swimmers by a 
Canadian-based technology company called Tritonwear that 
draws attention with its special designs for athletes, is attached to 
the back of swimmer’s glasses. Tritonwear, which measures more 
than 12 variables such as the swimming speed of the swimmer in 
training, the number of throttles, the length of the rest time, the 
distance swam underwater, and the total distance swam, sends 
real-time data to the trainer’s smart phone. Thanks to Tritonwear, 
both the swimmers have a better chance of analyzing their 
deficiencies and the coaches who want to evaluate the 
performances of the swimmers are presented with a different 
platform from which they can observe the athletes from all angles.

TÜM VERİLERİNİZ HESAPLANIYOR
All your data ıs calculated 



ZANAAT / CRAFT

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Grafik tasarımcı Levent Özkendirci ve mimar Özlem 
Berber, Kadıköy Moda’daki Mummu Takı Tasarım 
Atölyesi’nde gümüş, bronz, pirinç, ahşap ve yarı değerli 
taşlardan oluşan farklı takı tasarımlarına imza atıyor. 
Malzemenin doğasına göre davranan ikili, farklı malze-
melere doğaçlama bir form vererek özgün kolye, küpe, 
yüzük ve bileklik modelleri tasarlıyor. Özellikle Line ve 
Nokta koleksiyonları ile dikkat çeken Özkendirci ve 
Berber’in tasarımları tamamen kişiye özel…

Graphic designer Levent Özkendirci and architect Özlem Berber 
are placing their signatures under unique jewelry designs that they 
are making out of silver, bronze, brass, wood, and semi-precious 
stones at the Mummu Jewelry Design Workshop, located in 
Moda, Kadıköy. The couple that treats the materials according 
their nature designs original necklaces, rings, earrings, and 
bracelet models by shaping the materials improvisationally. The 
designs of Özkendirici and Berber who gain attention especially 
with their Line and Nokta collections, are completely customized... 

ZAMANSIZ 
TASARIMLAR
GÜMÜŞ, BRONZ, PİRİNÇ VE DOĞAL 
TAŞLAR GİBİ MALZEMELERDEN ÖZGÜN 
FORMLARDA TAKILAR TASARLANIYOR.

TIMELESS DESIGNS
JEWELRY PIECES IN UNIQUE FORMS ARE 
BEING DESIGNED WITH MATERIALS 
SUCH AS SILVER, BRONZE, BRASS, AND 
NATURAL STONES. 
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Modern ve yalın tasarımlar
Haziran 2014’te açılan Mummu Takı Tasarım Atölye-
si’nden içeri girer girmez, kendinizi bir sanat galeri-
sindeymiş gibi hissediyorsunuz. Sümer mitolojisinde-
ki zanaatkâr bir karakter olan Mummu’nun adını alan 
mekân, tasarımlarıyla farklılığını hissettiri-
yor. Levent Özkendirci, iş dünyasında 20 
yılı geride bırakmış başarılı bir grafi-
ker… Farklı ajanslarda görev yapan 
Özkendirci, daha sonra 6 yıl kadar 
bir mücevher firmasının sanat 
yönetmenliğini üstlenmiş. Öz-
lem Berber ise İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölü-
mü’nde araştırma görevlisi ola-
rak çalışmaya devam ediyor. 
Şehir yaşamının yorucu tempo-
sundan biraz da olsa uzaklaşabil-
mek ve özgür kalabilmek amacıyla 
farklı bir tasarım atölyesi açmaya ka-
rar verdiklerini söyleyen Özkendirci, “Bu 
noktadan yola çıkarak atölyemizi kurduk ve 
kendi aksesuarlarımızı tasarlamaya başladık. Gümüş, 
bronz, pirinç, bakır, ahşap ve doğal taşlardan oluşan 
özel kolye, küpe, yüzük ve bileklik tasarımlarına yö-
neldik.” diyor.  Mummu’daki tasarımların modern, 
sade ve yalın bir çizgiye sahip olduğunu belirten Öz-
lem Berber ise, “Net ve geometrik çizgilere sahip bir 
tasarım diline sahibiz.” yorumunda bulunuyor.

Modern and simple designs
As soon as you enter the Mummu Jewelry Design Workshop 
that was opened in June 2014, you feel like you are in an art 
gallery. The place, which takes its name from an artisan 
named Mummu from the Sumerian mythology, lets you feel 

its difference with its designs. Levent Özkendirci is 
a successful graphic artist who has committed 

his 20 years to the business world... 
Özkendirci who has worked at different 

agencies later worked as the art 
director of a jewelry company for 6 
years. On the other side, Özlem 
Berber continues to work as a 
research associate at İstanbul 
Technical University, Department 
of Architecture.

Özkendirici, who says that they 
decided to open a unique design 

workshop with the aim of getting away 
from the tiring tempo of the city life and 

to live free, makes the following comment: 
“We founded our workshop by moving forward 

from that point and then started designing our own 
accessories. We moved towards making necklaces, earrings, 
rings, and bracelets using silver, bronze, brass, copper, 
wood, and natural stones.” Özlem Berber who points out 
that the designs in Mummu have a modern, simple, and 
plain design line says, “We have a clear design taste with 
geometric lines.” 

ZANAAT / CRAFT

Mummu’da 
sergilenen yüzük, küpe, 
kolye ya da bileklik gibi 

ürünlerin fiyatları 50 TL’den 
başlıyor ve 250 TL’ye kadar çıkıyor.  

Prices of the products on display at 
Mummu such as rings, earrings, 
necklaces, or bracelets start from 

50 TL and go up to 250 TL. 
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HOBİ / HOBBYZANAAT / CRAFT

Hemen her gün yeni bir ürün tasarlanıyor
Berber ve Özkendirci çifti, tüm tasarımları beraber 
yapıyor. Bir ürün yaptıktan sonra o ürünün varyas-
yonlarını ürettiklerini dile getiren Özlem Berber, söz-
lerine şöyle devam ediyor: “Bu sayede özel parçalarla 
başlayan ürün döngüsü zamanla koleksiyonlara dönü-
şüyor. Line ve Nokta koleksiyonları da bu şekilde doğ-
du. Nokta Koleksiyonu’nun yüzüğü, kolyesi ve küpesi 
de var. Ama genelde set olarak çalışmıyoruz. Standart 
bir koleksiyon mantığımız yok.”
Nasıl bir tasarım yapacaklarını önceden çizip sonra ha-
yata geçirmediklerine işaret eden Levent Özkendirci, 
malzemeleri önlerine alıp, çoğunlukla doğaçlama yönte-
miyle çalıştıklarını, çok beğendikleri tasarımları ise 
sonrasında çizerek kayda aldıklarını dile getiriyor. 
Mummu’nun hedef kitlesini ise 25 yaş üstü modern ve 
şehirli kadınlar oluşturuyor. Takıseverlerin çoğu yerde 
aynı türde takılarla karşılaşmaktan sıkıldığını belirten 
Özlem Berber, “Mummu’ya gelen dostlarımız, buradaki 
tüm takıları farklı buluyor. Ürünlerimizin fiyatlarını ise 
50-250 TL arasında tutmaya çalışıyoruz. Pirinç ve bronz 
ağırlıklı takılar da gümüş gibi zamanla matlaşabiliyor. Bu 
durumda takıları gümüş parlatma bezleri ile sildiğinizde 
yeniden parlıyorlar.” diyor. Mummu’nun belli bir müda-
vim kitlesinin olduğunu söyleyen Levent Özkendirci, bu 
kitlenin ilgisini daima sıcak tutabilmek adına her gün 
ortalama bir yeni ürün tasarladıklarını vurguluyor. 

A new product is designed almost every day
Berber and Özkendirci create all of their designs together. 
Özlem Berber, who states that after they create a product 
they also create variations of it, continues her words: “Thus, 
the product cycle that begins with specially made pieces turn 
into collections. This was how the Line and Nokta Collections 
were born. The Nokta collection also has a ring, necklace, and 
earrings. Though we don’t usually work on them as a set. We 
don’t have a standard collection logic.”
Levent Özkendirici, who points out that they don’t draw 
what kind of a design they are going to make beforehand 
and then bring it to life, states that they instead place the 
materials in front of them and mostly design 
improvisationally and then they save the designs that 
they like very much by drawing them down.    
Mummu’s target mass is made up of modern women 
above the age of 25. Özlem Berber who states that jewelry 
lovers get bored of running into the same types of jewelry 
designs in most places says, “Our friends who come to 
Mummu find our jewelry pieces different. We try to keep 
the prices of our products between 50-250 TL. Brass and 
bronze focused jewelry can also become dull over time 
like silver. In this situation when you wipe them with 
silver polishing cloths they gain their old shine.” Levent 
Özkendirici, who says Mummu has a regular clientele, 
states that they design a new product almost every day to 
keep their interest up.
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Malzemelerle oynayarak farklı formlar oluşturuluyor
Ayvalık Cunda’da da bir mağaza açtıklarını söyleyen 
Levent Özkendirci, uzun vadede atölyelerini Ayvalık’a 
taşımayı planladıklarını dile getiriyor. “Üretim yapı-
yorsanız, gerekli koşulları oluşturduktan sonra bu işi 
her yerde yapabilirsiniz.” diyen Özlem Berber ise bu 
işte önemli olan tek şeyin malzeme ve ortam olduğuna 
dikkat çekiyor. Bu sürecin beraberinde özgürleşmeyi de 
getirdiğini söyleyen Berber, bu takı tasarım atölyesi ile 
kendilerine ve hayallerine daha çok vakit ayırabildikle-
rini söylüyor. 
Gümüş, pirinç ve bronz gibi malzemelerin ham hallerini 
tel ve plakalar halinde alıp işlediklerini, taşları da Kapa-
lı Çarşı’dan temin ettiklerini belirten Berber, tasarım 
sürecinin sonsuz bir döngü olduğunu sözlerine ekliyor. 
Atölyeyi farklı aletlerle donatmayı ve teknik detay iste-
yen işlere daha çok vakit ayırabilmeyi istediklerini söy-
leyen Berber, tasarım sürecini ise şöyle özetliyor: “Çe-
kiç ve ateşle form vermek gibi en temel teknikleri kulla-
nıyoruz. Bazen, dostlarımızdan yaptığımız takıları, mü-
zelerde gördükleri eserlere benzettikleri şeklinde yo-
rumlar alıyoruz. Bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. Tasa-
rımlarda çekiç ya da kaynak izlerini görebiliyorsunuz. 
Malzemenin üstündeki müdahale göze çarpıyor. Bu da 
hedef kitlemize çok daha samimi ve farklı geliyor. Mal-
zemeyle oynamayı çok seviyoruz ve ortaya gerçekten de 
çok keyifli tasarımlar çıkıyor.” 

Different forms are made by playing with the materials
Levent Özkendirci, who says that they opened a store in 
Ayvalık Cunda, also states that they plan to move their 
workshop to Ayvalık for a long term. Özlem Berber who 
says, “If you are producing, after creating the required 
conditions you can do this job everywhere,” highlights that 
the most important things in this job are the materials and 
environment. Berber, who says that this process brings 
freedom with it, also says that they can reserve more time 
to themselves and their dreams thanks to this jewelry 
design workshop. 
Berber who points out that they take the raw version of 
materials such as silver, brass and bronze and process them 
as plates and wires, and get their stones from the Grand 
Bazaar, also adds that the design process is and endless 
cycle. Berber who says that they want to be able to equip the 
workshop with different tools and to reserve more time to 
jobs that require more technical details, summarizes the 
design process: “We use the most basic techniques such as 
giving form with fire and a hammer. We sometimes get nice 
comments from our friends saying that the jewelry we make 
look like masterpieces they see in museums. This makes us 
especially happy. You can see welding and hammer marks 
on the designs. The intervention seen on the material 
catches the eye. This makes our target mass feel it is more 
different and sincere. We really love playing with the 
materials and this really brings out pleasant designs.” 

ZANAAT / CRAFT

Mummu Takı 
Tasarım Atölyesi’nin 
kurucu ortakları 
Özlem Berber ve 
Levent Özkendirci

The founding 
partners of Mummu 
Jewelry Design 
Workshop Özlem 
Berber and Levent 
Özkendirci.
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Televizyon dizilerinden dolayı Osmanlı kadınlar saltana-
tı, yüzyıllar sonra bir kere daha günlük hayatın bir konu-
su haline geldi. Televizyoncular bu işi taklit değil sahici-
lik üzerine kursalar millete tarih öğretmeleri işten değil 
aslında. Kadınlar saltanatı büyüyü bozup Osmanlı’yla 
bizi çağdaş yapıyor çünkü. Hele çok da güzel bir kadın 
olmasına rağmen tarihçilerin hayatına dair tek bir cinsi-
yet iması dahi yapmadıkları Kösem Sultan üzerinden 
Osmanlı’nın en kargaşalı yarım asrını geniş kesimlere 
duyurmak yapılması gereken bir iş gibi duruyor.

Haseki
Kesin doğum yeri ve tarihi, hatta etnik kökeni bilinmiyor 
Kösem Sultan’ın. Adının Anastasia olduğu tarih açısın-
dan muteber olmayan bir uydurmadan ibaret. Rum, Boş-
nak veya Çerkez olduğu iddiası mevcut… Osmanlı hare-
minin yapısı ve Kösem’in siyasi kariyeri göz önünde bu-
lundurulursa bunun fazla bir önemi de yoktur. Neticede 
saraya cariye olarak alınıp I. Ahmet’in hasekisi olduğunu 
biliyoruz. Haseki yani padişahtan erkek çocuğu olan cari-
ye... Esas önemli bilgi ise, Kösem’in yıllar içinde devleti 
idare eden bir numaralı isim haline geleceği. 
Kösem Sultan’ın cariye ismi Mahpeyker’dir, yani ay yüz-
lü. Kösem, Mahpeyker’in Türkçesi gibi görünüyor. Kim 
bilir belki de Ahmet Han, karısını “Kösem” diye çağırı-

The Sultanate of the Ottoman Women has become once again 
the subject of our daily chats centuries later because of the TV 
drama series. It would be very likely teaching people our 
history, if producers had based this job on authenticity instead 
of imitation. The Sultanate of Women broke the spell and 
made us look like we are in the same era with the Ottoman, 
despite the effort of announcing the most chaotic half century 
of the Ottoman to a wide audience over Kösem Sultan, about 
whom the historians have never made any gender implication 
although she was a very beautiful woman. This must seem like 
a job that must be done. 

Haseki
The actual birth date and place, and origins of Kösem 
Sultan are not known. Her name being Anastasia is boiled 
down to a fabrication in the aspect of history. There are 
claims about her being Greek, Bosnian, or Circassian. If we 
consider the structure of the Ottoman Harem and Kösem’s 
political career, this seems unimportant. After all, we 
know that she was taken into the harem as a consort and 
she became the haseki (the favor) of Ahmet I. Haseki 
means the consort who gives birth to a boy from the sultan. 
The actual important information is the fact that Kösem 
would become the number one name who would govern the 
whole state in years. 

TARİH / HISTORY

Kösem Sultan
KÖSEM SULTAN’IN CARİYE İSMİ 
MAHPEYKER’DİR, YANİ AY YÜZLÜ. 
KÖSEM, MAHPEYKER’İN TÜRKÇESİ GİBİ 
GÖRÜNÜYOR.

CONSORT NAME OF KÖSEM SULTAN 
WAS MAHPEYKER, MEANING ONE WITH 
THE FACE OF MOON. KÖSEM SEEMS AS 
THE TURKISH CORRESPONDANCE OF 
MAHPEYKER. 

Hâzâ Osmanlı: 
Downright Ottoman: 

HAKAN ARSLANBENZER
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yordu ismine tevriye yapmak için. 
Haseki Mahpeyker’in hayatına dair bilgilerimiz kesin 
değil. Mesela kocası I. Ahmet’in ona ne kadar bağlı oldu-
ğuna dair bir kanıt yok elde. Daha ziyade zarif tavırları, 
keskin zekâsı ve sağduyusuyla padişaha ‘alter ego’ olmu-
şa benzer. Padişahla gözdesinin akran olduklarını unut-
mamak lazım... İyi yetiştirilmiş iki seçkin genç insanın 
aynı yatağı paylaştığını düşünün. Dünyayı birlikte tanı-
yacaklardır. Buradan bakınca, I. Ahmet-Kösem ilişkisini 
ergenlikte başlamış uzun bir konuşma, beraber vakit ge-
çirme, birbirine akıl danışma ve güven alıp verme üzerine 
kurulu derin bir bağlılık olarak okuyabiliriz. Demek ki 
Kösem, I. Ahmet’e bağlandığı bağla Devlet-i Aliyye’ye 
bağlandı onun ölümünden sonra. 

Valide
Osmanlı’da haseki sultan olmanın siyasi karşılığı padişa-
hın mahremi olmaktan ibaretti. Aslolan valide sultandı, 
çünkü padişah eşini değiştirebilir ama annesini değişti-
remezdi. Türk töresinde anneye verilen değeri de katar-
sak valide sultanların Osmanlı’da neden daima göz önün-
de olduğunu anlarız. Valideler önceleri sadece haremi 
yönetirken yer yer kişisel hırslarının neticesi olarak, ço-
ğunlukla ise mecburiyet karşısında devleti yönetir hale 
gelmişlerdir. 
Kösem Sultan haseki olsa da doğal valide adayı değildi. 
Oğulları henüz küçüktü; onların tahta çıkması ihtimali-
nin önünde I. Ahmet’in kendinden bir yaş küçük kardeşi 
Mustafa ile büyük oğlu Osman vardı. Kösem valide ol-
madan, Osmanlılar her ikisinin sultanlığını gördü. 
Görmek de ne demek? Altı yüz yıllık saltanatın en kısa 
ama en acıklı sahneleri bu kısa dönemde görüldü. Doğu 
ve Batı sınırlarımızdaki savaşlar ile içerideki Celali isyan-
ları yüzünden sıkıntıya düşen Osmanlı, bir de tahta kimi 
oturtacağının telaşına düşmüştü. 

Naib
I. Mustafa ve II. Osman’ın olaylı saltanatları sırasında 
Kösem Sultan ön planda değildi; ama kendisi ve ailesi için 
çok önemli bir şey yaparak Osmanlı veraset sisteminin 
değiştirilmesine katkıda bulundu. Oğulları küçük olduğu 
için kocasından sonra üvey oğlunun tahta çıkması, Kö-
sem için felaket anlamı taşıyordu. Osman tahta çıkar 
çıkmaz kardeşlerini boğduracaktı. Varis yokluğundan I. 
Ahmet’in kardeşi Mustafa’yı boğdurmamış olması veri 
alınarak taht sırası değiştirildi ve tarihte ilk defa, ölen 
padişahın yerine oğlu değil kardeşi geçti. 
Tabii I. Mustafa yetersizdi, saltanatı da kısa sürdü bu 
yüzden. Onun yerine gelen II. Osman’ın, namı diğer Genç 
Osman’ın kaderi ise hala canımızı acıtır. Genç Osman 
önce hal, sonra katledildikten sonra I. Mustafa tekrar 
sultan ilan edildi; ama aklı başında olmayan sultanın 

Consort name of Kösem Sultan was Mahpeyker, meaning one 
with a face of moon. Kösem seems as the Turkish correspondence 
of Mahpeyker. Who knows, maybe Sultan Ahmet was calling 
his wife as “Kösem” to make her name a double-entendre. 
Our knowledge on Haseki Mahpeyker’s life is not definite. For 
instance, there is no proof of her husband Ahmet I’s loyalty to 
her. She seems as if she became an alter ego for the sultan with 
her graceful behavior, intelligence, and common sense. We 
should also not forget that the sultan and his favor were at the 
same age. Imagine that two distinguished young people who 
were brought up well are sharing the same bed. They would be 
experiencing the world together. We can read their relationship, 
which began at puberty, as a deep bond that is based on long 
chats, time spent together, exchange of ideas and trust from 
this perspective. In this case, Kösem was bonded with the state 
at heart through the same bonds that were bonding her to 
Ahmet I after his death. 

Valide
Being haseki sultan corresponds to being sultan’s mahrem, 
meaning within a relationship forbidden for marriage. What 
really matters is being valide (mother) sultan; because, a sultan 
could change his partner, but not his mother. If we include the 
importance given to mother figure in Turkish tradition, we can 
understand why valide sultans were in the limelight in the 
Ottoman Empire. As valides only used to manage the harem in 
the earlier days of the Ottoman, they became to a position 
governing the state mostly because of obligation or because of 
their personal ambitions. 
Although Kösem Sultan was a haseki, she was not a natural 
candidate to become a valide because her son was so young. 
Ahmet I’s brother Mustafa who was one year younger than him 
and his older son Osman were in the way. Kösem lived through 
both of their reigns before she became the valide. 
The shortest but most dramatic scenes of the six hundred year 
old sultanate were experienced during this short period. The 
Ottoman that was in trouble because of the battles going on 
along the borders in east and west and Jelali Revolts inside was 
also disturbed by the fuss of who would be sitting on the throne. 

Naib
During the stirring sultanates of Mustafa I and Osman II, 
Kösem Sultan was not at the forefront; however, she did a very 
important thing for her and her family by contributing in the 
change of the Ottoman succession system. Her stepson’s 
succession to the throne after her husband, because their son 
was still young, meant a disaster to Kösem. Osman would have 
his brothers strangled to death as soon as he sat on the throne. 
The order of succession was changed on the base of Ahmet I’s 
not having his brother Mustafa killed due to the lack of 
successors. For the first time in history, instead of the son, the 
brother of the deceased sultan succeeded to the throne. 
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ikinci taht macerası da devletin içine düştüğü zaaf yü-
zünden kısa sürdü. İstanbul ve taşra kargaşa içindeydi. 
Neticede paşalar sultanı değiştirmeye karar verdiler. 
Yerine de doğal olarak Kösem Sultan’ın büyük oğlu Mu-
rat, namı diğer IV. Murat geçecekti. 
Murat küçük olduğu için emirler o büyüyüp ipleri eline 
alana kadar Kösem Sultan’dan alınır oldu. Böylece Kö-
sem’in gayri resmi saltanatı başladı. Valide, aşağı yukarı 
on yıl koca Osmanlı devletini yönetti. Tabii, zorbalıkla 
değil siyasetle. Tek adam idaresiyle değil konjonktüre 
göre değiştirdiği ittifaklarla. Kösem’in naibliği dönemin-
de dokuz sadrazam değiştirdiğini biliyoruz. Kudretini 
oraya bakarak ölçebiliriz.  

Valide-i muazzama
“Sahib-i Kıran” IV. Murat yaşı yetişip de annesi Kö-
sem’den tahtı tamamen devraldıktan sonra ömrünün 
kalan sekiz senesinde memleketi aslanpençesiyle yönet-
ti. Bütün çocukluğu isyan ve disiplinsizliğe şahit olarak 
geçtiği için kahveye, tütüne bile yasak koydurdu. İstan-
bul’u kontrol altına aldıktan sonra da Safeviler üzerine 
yürüdü. 
IV. Murat’ın ömrü vefa etmeyince kardeşi İbrahim tah-
ta çıktı. İbrahim de amcası Mustafa gibi şehzadeliğinde 
dengesini kaybettiği için iş gene Kösem ve paşalara 
kaldı. İbrahim devletten çok kadınlarla ilgilendiği için 
bir yerden sonra tahttan indirilmesi gündeme geldi. 
Kösem Sultan’ın da katılımıyla İbrahim tahttan indirilip 
yerine oğlu Mehmet, sultan ilan edildi. Böylece Kösem 
padişahın babaannesi olmuş oluyordu; tarihçiler bu du-
rumu “valide-i muazzama” diyerek ifade ettiler. 
Halkla, orduyla, siyasetle arası çok iyi olan Kösem Sul-
tan ciddi bir hayırseverdi. Hacılar için vakıf kurdu, çok 
sayıda mimari yapıya sponsorluk yaptı, birçok defa 
mahpusların borçlarını ödedi, yoksulları yedirip içirdi 
ve kendisine hizmet eden kızların çeyizini dizip onları 
kendi evlendirdi. Halk Kösem’in arkasından çok ağla-
mıştır. 
Ne var ki siyaset Kösem Sultan’dan bile acımasızdı. 
Kösem Sultan nihayet gelini, dönemin validesi, IV. 
Mehmet’in annesi Turhan Sultan’la olan mücadeleyi 
kaybetti ve yeniçeriler tarafından çirkin bir şekilde 
öldürüldü. 
Bu kanlı sahneden bende kalan: İlerlemiş yaşına ve 
kadınlığına aldırmayıp cellatlarıyla son ana kadar mü-
cadele eden müthiş bir siyasetçi. Belli ki Kösem Sultan 
çok kötü şeyler de yaptı. Bu yüzden de rakipleri valide 
olmasına aldırmadan onu katlettiler. Ama Osmanlı si-
yasetinin ihtişam ve gösterişten çok beka ve kudret 
üzerine kurulu olduğu gerçeği Kösem Sultan’a bakma-
dan anlaşılamaz. 
Kösem, o beka ve kudretin hem sahibi hem mağdu-
ruydu.  

Mustafa I was of course ineligible; his sultanate was a short one 
because of that. The fate of his successor Osman II, also known 
as Osman the Young, still rips our hearts out… After Osman the 
Young was first dethroned and then slaughtered, Mustafa I was 
declared once again as the sultan. However, his second adventure 
with the throne was short lived because of his insanity and the 
frailty of the state. İstanbul and backwoods were in chaos. 
Pashas again decided to change the sultan. Naturally, Kösem 
Sultan’s older son Murat IV would come to the throne. 
Since Murat was young, his orders were taken from Kösem 
until he grew up and took the reins in his own hands. Thus, 
Kösem’s unofficial sultanate began. Valide had governed the 
great Ottoman State almost for ten years, not by brutal force, 
but by politics; not by one-man management, but by alliances 
that she kept changing depending on the conjuncture. We 
know that she changed nine grand viziers during her time as the 
naib. We can measure her power by evaluating this event. 

Valide-i muazzama
“The Chosen One” Murat IV governed the state for eight years 
after he took it over from Kösem when he reached the proper age. 
He forbade even coffeehouses and tobacco because he witnessed 
many revolts and indiscipline during his childhood. After taking 
İstanbul under his control, he campaigned on Safavids. Murat 
IV did not live long enough and his brother İbrahim ascended to 
the throne. However, İbrahim did lose it too like his uncle 
Mustafa did. Thus, governing the state once again became a job 
for Kösem and pashas. Since İbrahim became interested in 
women more than the state at some point, his dethronement was 
added to the agenda. İbrahim was dethroned with the help of 
Kösem; and his son Mehmet was declared as the new sultan. 
Thus, Kösem became the grandmother of the sultan. Historians 
name this position as “valide-i muazzama.”
Kösem was a charitable person who was on good terms with 
public, army, and politics. She established a foundation for 
hajjis; she supported the constructions of many architectural 
projects; she paid for the debts of poor people many times; she 
fed the poor, helped the girls marry, and made their dowry. The 
populace cried a lot after Kösem died. 
However, politics were more relentless than Kösem was. Kösem 
finally lost the fight with her daughter-in-law Turhan Sultan, 
the valide of the period, mother of Mehmet IV. The janissaries 
killed her gracelessly. 
What I have learned from this bloody scene: An amazing 
politician who doesn’t stop fighting with her executioners to the 
last moment, regardless of her advanced age and womanhood. 
Apparently, Kösem did many bad things. Maybe, that was why 
her opponents murdered her regardless of her being the valide. 
However, it would be impossible to realize that the Ottoman 
politics were based on power and survival more than magnificence 
and vanity without analyzing Kösem Sultan. 
Kösem was both the possessor and the victim of that 
power and survival.
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Başlıktaki ‘büyü’yü fark ettiniz değil mi? İki büyü yan yana. 
Marquez ve tren... Sonra da ver elini kitap. Doğu Avrupa. 
50’li yıllar. Dünyanın başka bir dünya, doğunun başka bir 
doğu olduğu zamanlar. Benim de ilgimi ve dikkatimi çek-
meye başladığı yıllar, sanırım tam da ortalarıydı. O dün-
yayla çok ilgilendim, okudum, filmler gördüm, kafa yor-
dum, ama gidip göremedim.
ODTÜ’de sosyoloji okurken, ‘tarihsel sosyoloji’ dersinde 
bir dönem Polonya’yı ve oradaki tarihsel değişimleri çalış-
mıştım. O dünyanın henüz çökmediği yıllarda, dünyanın ve 
memleketin 80 öncesinde yani, eğitimimi Prag’da sürdür-
mek için de bir olanak çıkmıştı. Gençlik ateşi… O ateşi bu-
rada bırakıp gidemedim. İnsan bazı yerlerde genç olur 
sanki bazı zamanlardaysa daha genç olur. Gençlik de bir 
ülke gibidir bazen, bırakıp gidemezsin. Hele bir de taşradan 
gelmişsen. Değil mi? Zaten taşradan büyük kente gelmek, 
başka bir ülkeye, zamana, dünyaya gelmek gibidir, daha 
yeni gelmişsindir, taşra ahlakı ve terbiyesiyle, başkaların-

Have you realize the magic spell in the title? Two spells next to 
each other. Marquez and train... Later comes the book! Eastern 
Europe. The 50s. The times when the world was another world 
and the east was another east. The years when it began to grab 
my interest, I guess in the midst. I was highly interested in that 
world; I had read, watched movies, and pondered about it; 
however, I didn’t go to see it. 
When I was studying sociology in ODTÜ, I studied Poland and 
the historical changes there for one term in the ‘historical 
sociology’ class. I even came across to an opportunity to 
continue my education in Prague in those years when the world 
was still standing strong before 1980, a turning point for our 
country. Youthful vigor. I couldn’t leave it here and go. One 
becomes younger at places; and sometimes younger at times. 
Sometimes, youth is like a country; you cannot leave it. It 
becomes harder, if you are from the countryside. Isn’t that 
right? Coming to the big city from the backwoods is already like 
coming to another country or a time or a world for you; you 

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

HAYDAR ERGÜLEN

MARQUEZ’LE TRENDE… 
‘O GEMİDE BEN DE OLSAYDIM’ ŞARKISINDAN MÜLHEM, ‘O TRENDE BEN DE OLSAYDIM’ 

DA DOĞU AVRUPA’DA GABRİEL GARCIA MARQUEZ’LE YOLCULUK YAPSAYDIM!

ON A TRAIN WITH MARQUEZ…
INSPIRED BY THE ‘I WISH I TOO WERE ON THAT BOAT’ SONG, ‘I WISH I TOO WERE ON THAT 

TRAIN’ AND WERE TRAVELING WITH GABRIEL GARCIA MARQUEZ IN EASTERN EUROPE!
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dan önce, insan kendine hatırlatır, ‘bi dakka, yahu daha 
yeni geldin, nereye?’ Bilmiyorum, içimizdeki o taşralı mah-
cup, çekinik genci dinlemek iyi midir? Kendisi hayli tutucu 
bir arkadaştır zira. İnsanı tutar, kendisinden başka bir yere 
bırakmaz...
‘O gemide ben de olsaydım’ şarkısından mülhem, ‘o trende 
ben de olsaydım’ da Doğu Avrupa’da Gabriel Garcia 
Marquez’le yolculuk yapsaydım! 1917 Ekim Devrimi’yle 
başlayan süreç, Asya’da ve Doğu Avrupa’da pek çok ülke-
nin de Sovyet blokunda yer almasıyla sonuçlandı. Böylece 
tarım toplumu, sanayi toplumu, azgelişmiş ülke, gelişmiş 
ülke, üçüncü dünya kavramlarının yanına, kapitalist sis-
temden sonra sosyalist sistem de eklendi.
Trenin bende uzun bir imge olması biraz da o yıllardan 
kalmadır. Uzun, kalın, çok düğmeli bir palto gibi düşünür-
düm hep treni. Bir de kalpaklı elbette. Sert iklimlerde, uzak 
coğrafyalarda, sanki bütün halk trende yaşıyormuş gibi 
gelirdi bana bir de. Kalın kitaplar okurduk, steplerde, karlı 
dağlarda geçen hikâyeler, içinden sanırım tren geçtiği için 
uzun uzun seyrettiğimiz filmler... Büyük anlatılardı hepsi, 
sistemler de büyüktü öyle ya!
Sonra o büyüklüğü, ciddiyeti ti’ye alan kimi kitaplar, film-
lerle Doğu Avrupa’ya başka bir yolculuk yapmaya başladık. 
Bürokrasi her sistemi ele geçiriyordu işte! Ve katlanmanın 
tek değilse de, en güzel yollarından biri mizah yapmaktı. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası Çekoslovak edebiyatının en 
sıkı yazarlarından sayılan Bohumil Hrabal’ın ‘Sıkı Kontrol 
Edilen Trenler’i böyle bir kitaptır sözgelimi. Yine Çek sine-
masından Jiri Menzel gibi çok önemli sinemacılar çıktı ve 
ironik filmler yaparak rejimin bazen saçmalığa varan kural-
larıyla dalga geçtiler. Sanatın görevi vardır ve bu özellikle 
de saçmalığa varan kimi dönemlerde, rejimlerde insanların 
nefes almasını, yüzlerinin gülmesini sağlamaktır.
Marquez iki arkadaşıyla Doğu Almanya’dan başlayarak, 
Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Sovyetler Birli-
ği’ne uzanan, çoğunu da trenle yaptıkları bir uzun yolcu-
luğu anlatıyor kitabında: Doğu Avrupa’da Yolculuk (Çe-
viri: İnci Kut, Can Yayınları, Eylül 2016). Şimdilerde pek 
hatırlayan yoktur ama sosyalist sistemde yer alan ülkeler 
için ‘Demir Perde’ kavramı kullanılırdı o yıllarda. Marqu-
ez, onun perde olmadığını ve demirden de yapılmadığını 
söyleyerek başlıyor yolculuğa. Berlin’de bir kaldırımın 
kapitalist, öteki kaldırımın sosyalist olduğunu gayet cid-
di yazıyor. Sanırım en çok Prag’ı ve halkını sevmiş, onla-
rın herhangi bir kapitalist ülkedeki gibi tepki göstermesi-
ni övüyor: “Sovyetler Birliği’nde trenlerin gezici otellere 
benzemeleri anlaşılır bir şey. İnsanın hayal gücü, Rus-
ya’nın topraklarının uçsuz bucaksızlığını kavramakta 
zorlanır.” (agy, s.89) diyor.
Adil bir kitap, diye düşündüm; edebiyatçılar adil olurlar, 
diye de, çıkamadığım bu yolculuk için kendimi teselli et-
meye çalıştım.

have just arrived; before somebody else does, because of the 
manners you’ve been taught as a hillbilly, you remind yourself 
to wait for a minute, that you’ve just got here, where are you 
going? I do not know, whether it is fine to listen to that shy and 
young hillbilly in us or not? Because he is a very conservative 
friend. He gets a hold of you and keeps it.      
Inspired by the ‘I wish I too were on that boat’ song, ‘I wish I too 
were on that train’ and were traveling with Gabriel Garcia 
Marquez in Eastern Europe. The process that began with the 
October Revolution in 1917 ended up with many Eastern 
European and Asian countries taking place in the Soviet bloc. 
Therefore, socialism was added next to the concepts of 
agricultural society, industrial society, underdeveloped 
country, developed country, and third world after capitalism.
Train evokes a long image in my mind, because of those years. 
I always imagine train as a coat which is long, wide, and has so 
many buttons. And with a calpac. I used to feel as if all people 
lived in trains in far countries and in harsh climates. We used 
to read thick books; stories that took place in snowy mountains; 
movies that we watched many times because trains passed in 
them. They were all great stories, just like the systems were!
Then we started a different journey to Eastern Europe by 
means of those books and movies that make fun of that 
greatness and seriousness. Bureaucracy was already taking 
over every system! Humor was one of the ways to endure it, if 
not the only one. Accepted among the most stringent authors 
of the postwar Czechoslovakian literature, Bohumil Hrabal’s 
‘Closely Observed Trains’ is such a book. Significant 
filmmakers again from the Czechoslovakian cinema came out 
such as Jiri Menzel. They made ironic movies to make fun of 
the rules of the regime, which sometimes reached to ridiculous 
degrees. Art has a mission; it is to enable people breathe and 
put a smile on their faces especially in such times.    
Marquez tells about a long journey accompanied by two of his 
friends and mostly done by trains beginning from Eeastern 
Europe and reaching to Czechoslovakia, Poland, Hungary, 
and the Soviet Union in his book: Travels Through Eastern 
Europe (Translated by İnci Kut, Can Publishing, September 
2016.)  Nowadays, it would be hard to see the people who’d 
remember the term which was used for the countries within 
the socialist system: Iron Curtain. Marquez starts his journey 
by telling the fact that this so-called curtain is not a curtain 
and it is not made from iron. He seriously writes that one 
sidewalk is socialist and the other is capitalist in Berlin. I 
guess he liked Prague and the people of Prague the most. He 
praises them for reacting as if they live in a capitalist country: 
“In the Soviet Union, it is understandable that trains 
resemble traveling hotels. One’s imagination would have 
hard time to comprehend the vastness of the Russian soil.” 
(agy, p.89)   I thought of it as a book that is just. I tried to 
console myself for not going on that journey because of my 
belief in all men of letters being just.
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ÖMER YALÇINOVA

Alec Marsh, Ezra Pound’un daha çok siyasi yönüne 
eğilir. Onun başyapıtı ‘Kantolar’, siyasi şiirlerden 
oluşur. Ezra Pound zaten şiirlerinden daha çok siyasi 
yönelişleriyle tartışmalara yol açmış, ilgileri üzerine 
toplamıştır. Yoksa Kantolar, geniş kitlelerin okuyup 
tartışacağı cinsten değildir. Fakat şairin siyasi fikirle-
ri her kesimden insan için yoruma açıktır. Şiir için 
aynı şey söz konusu değildir. 
Hoşunuza gitmeyen bir şiirle 
karşılaştığınızda, ‘bu şiiri anla-
madım’ deyip kenara çekilme 
lüksünüz var. Fakat konu siyaset 
olduğunda herkesin söyleyeceği 
bir şeyler bulunur. Ezra Pound 
da aynen Martin Heidegger gibi 
daha çok sansasyon yaratan si-
yasi fikirleriyle gündeme gel-
miştir. Onu bir yandan sanatçı-
lar, diğer yandan siyasiler an-
lamlandırmaya çalışmıştır. 
Pound hakkında yapılan yorum-
lar aynen onun şiiri gibi hep uç 
noktalarda cereyan eder. Alec 
Marsh, Pound’un hayatını anla-
tırken olabildiğince soğukkanlı 
kalmayı başarır, fakat onun siyasi 
fikirlerini ele aldığı sayfalarda 
soğukkanlılığı bir kenara bırakır. 
Çünkü o da Pound gibi büyük bir 
şairin faşizm ve antisemitizmle 
ilişkisini bir türlü kabul etmek istemez.
Alec Marsh, Pound’un hayatını Kantolar eşliğinde 
araştırır. Hayatıyla şiiri arasında bir bağlantı yakaladı-
ğında hemen bunu belirtir. Ona göre Pound hayatı bo-
yunca Kantolar’la uğraşmıştır. Onun öncesinde yazdı-
ğı şiir ve eleştiri yazılarıyla ilgili çok bilgi vermez. De-
diğimiz gibi Alec Marsh isabetli bir seçim yaparak 
Pound’un sansasyon yaratan, sürekli tartışılan, halen 
bir açıklığa kavuşturulamayan yönleriyle uğraşır. Ne-

Alec Marsh mostly addresses the political aspect of Ezra 
Pound. His masterpiece ‘The Cantos’ consists of 
political poems. Ezra Pound has paved the way for 
discussions with his political inclinations more than his 
poetry and gained attention. Otherwise, his cantos were 
not the type to be read and discussed by large masses. 
However, the political ideas of the poet are open for 

comments of individuals from all 
parts of society. The same thing is 
not in consideration for poetry, 
though. When you don’t like a poem, 
you have the luxury of stating that 
you didn’t get it and stay aside. 
However, when the subject is 
politics, everyone has something to 
say. Just like Martin Heidegger, Ezra 
Pound too has been brought to 
agenda mostly with his political 
opinions that were sensational. 
Artists and politicians have tried to 
make sense out of him. 
Comments made on Pound are always 
extreme just as his poetry. Alec 
Marsh achieves to remain calm as he 
narrates the life story of Pound; 
however, he sets that aside in the 
pages where he treats his political 
ideas. He, too, does not want to 
accept the fact that a great poet such 
as Pound could have anything to do 

with fascism and anti-Semitism. 
Alec Marsh explores Pound’s life accompanied by the 
Cantos. He states immediately when he captures a 
connection between his poetry and his life. According to 
him, Pound kept dealing with the Cantos for all his life. 
He doesn’t give sufficient information about his previous 
poems or critical reviews. As we emphasized, Alec Marsh 
makes a good decision and addresses the sensational, 
much-debated, and unrevealed aspects of Pound. Why a 

EZRA POUND’UN HAYATI
ALEC MARSH, POUND’UN HAYATINI ANLATIRKEN OLABİLDİĞİNCE SOĞUKKANLI 

KALMAYI BAŞARIR.

EZRA POUND’S LIFE 
ALEC MARSH ACHIEVES TO REMAIN CALM AS HE NARRATES THE LIFE STORY OF POUND.
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den isabetli bir seçimdir? Çünkü Kantolar siyasi, mo-
dern, epik şiirlerden oluşur ve Pound, hayatını bütü-
nüyle şiirine taşımak ister. Pound şiiri bir nevi hayatla 
hesaplaşmadır. Bu yüzden Pound’un hayatına dair şif-
reler Kantolar’da, Kantolar’a dair şifreler de onun si-
yasi yöneliş, mücadele ve fikirlerinde gizlenmiştir. 
Pound hepsini şahsiyetinde buluşturmayı başarmıştır. 
Ezra Pound Amerika’da bir vatan haini olarak yargıla-
nır. Bunun sebebi II. Dünya Savaşı esnasında İtalya’da 
yaptığı radyo konuşmalarıdır. Savaş sonrasında onu 
komünist partizanlar öldürmek ister. ABD askerleri 
buna engel olur ve hapse atarlar. Pound hapiste zihin 
sağlığını yitirmiştir. Aslında ondaki rahatsızlığın ne 
olduğu tam olarak tespit edilemez. Fakat Pound nor-
mal bir vatandaş gibi de yargılanamaz. Uzun süre deli-
ler hastanesinde tutulur. Pound dahi miydi, deli miydi, 
siyasetçi miydi, sanatçı mıydı? Yoksa bunların hepsi 
miydi? Net bir cevap verilemez. Fakat bunlar, üzerinde 
düşünmeye değer sorulardır.
Alec Marsh her ne kadar Kantolar merkezinde bir 
Pound biyografisi yazmak istemişse de, kitabında 
Pound’un sanatı, siyasi hayatının gölgesinde kalmıştır. 
Yine de Alec Marsh’dan yapılan bu güzel çeviri, mer-
kezinde Pound’un şiirleri ve eleştiri yazıları olan bir 
biyografi çalışmasının da Türkçeye kazandırılacağı 
yönünde ümit vericidir.

good decision? Because, the Cantos consists of political, 
modern, and epic poems and Pound desires to carry his 
life completely into his poetry. Pound’s poetry is a kind of 
reckoning with life. That is why the key to Pound’s life is 
hidden in the Cantos; the key to the Cantos is hidden in 
his political inclinations, struggles, and ideas. Pound had 
achieved to have them all meet in his character.
Ezra Pound had been put on trial in America for being a 
traitor because of his radio talks in Italy during the 
World War II. The communist partisans try to kill him 
after the war. The US soldiers prevent that and imprison 
him. Pound loses his mental health in prison. In fact, 
what was wrong with him was never determined exactly. 
However, Pound could not be tried as a normal citizen. 
He was kept in a mental institution for long time. Was 
he a genius or a madman, a politician, or an artist? All 
of the above maybe? Giving a clear answer is impossible. 
However, these questions are worth to think about. 
As much as Alec Marsh wanted to write a Pound biography 
that places the Cantos at its center, the art of Pound was 
overshadowed by his political life in the book. Anyhow, 
this nice translation of Alec Marsh’s work is promising in 
the aspect of having a biographic work that puts Pound’s 
poetry and critical reviews at its center translated into 
Turkish in the future. 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Sosyalizm ve İnsan Ruhu, Oscar Wilde, 
2016, Metis Yayınları
The Soul of Man under Socialism, Oscar 
Wilde, 2016, Metis Publishing

Görmeden Ölmek, İbrahim Tenekeci, 2016, 
Profil Yayınları
Dying before Seeing, İbrahim Tenekeci, 
2016, Profil Publishing

Dünya Hatırası, Mustafa Köneçoğlu, 2016, 
Şule Yayınları
World Souvenir, Mustafa Köneçoğlu, 2016, 
Şule Publishing

İyiler Ölmez, Mustafa Kutlu, 2016, Dergâh 
Yayınları
The Good Ones Don’t Die, Mustafa Kutlu, 
2016, Dergâh Publishing

✓

✓

✓

✓

raillife OCAK / JANUARY 2017       0  7  1



MODA / FASHION

ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

ERKEK MODASINDA SON TRENDLER 

THE LATEST TRENDS IN THE MEN’S FASHION

ERKEK MODASINDA BU YIL; RETRO KIYAFETLER, HAVALARA UÇURAN BOMBER 
CEKETLER, APLİKE VE ROZETLER VAR… 

RETRO DESIGNS, BOMBER JACKETS, APPLIQUES, AND BADGES ARE TAKING 
OVER THE MEN’S FASHION THIS YEAR...

NOSTALJİ
Modanın her anında bulunan eskiye 
dönüş bu sezon erkeklerde de kendini 
epeyce göstermiş durumda. Zamanda 
geriye dönüş yapan erkeklerde bu sezon 
70’lerin vazgeçilmezi balıkçı yakalar, 
renkli baskılar hatta İspanyol paçaları 
göreceğiz. Rüküşe kaçmadan nostaljik 
parçaları çağdaş parçalar ile doğru 
eşleştirmek ise esas amaç olacak. 

NOSTALGIA
Nostalgia, which seems to make its presence 
felt in every moment of fashion, shows its 
domination clearly in the men’s fashion this 
season. We will see turtlenecks, colorful prints, 
and flare pants, in other words, the 
indispensables of the 70s’ in the men’s that go 
back in time this year. The essential goal will be 
matching the nostalgic pieces with the modern 
ones without going overboard. 

Öneri:
• 70’lerin en sevilen 
parçası olan balıkçı 
kazaklar şimdilerde 
yeniden uyarlanmış ve 
erkeklerin ilgisini epey 
çekmiş durumda. Balıkçı 
yakaları deneyerek retro 
akıma uyum 
sağlayabilirsiniz.

• Farklı olmaktan 
korkmuyorsanız ve 
değişime açıksanız 70’lerin 
kürk yakalı paltolarını ve 
baskılı modasının yeniden 
uyarlanması olan baskılı 
mont ve kabanları 
giyebilirsiniz. 

Tips:
• Turtlenecks that had 
been the most popular 
piece of the 70s’ fashion 
are now redesigned to 
evoke men’s interest. 
You can easily follow 
the retro fashion by 
trying turtlenecks. 

• If you are not afraid 
of looking different and 
open to changes, you 
can wear printed coats 
and jackets, which are 
the revised versions of 
fur collared coats and 
printed fashion of the 
70s’.
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Erkek modası artık kadın modası kadar ilgi görüyor. 
Tasarımcılar erkek modasını çeşitlendirerek birbi-
rinden farklı tarzlara hitap etmeye başladı. Erkeklerin 
kısıtlı tercihlerinin yerini günümüzde farklı renkler, 
kumaşlar, modeller aldı. Değişen moda ile birlikte 
artık erkekleri daha zarif ve daha tarz kıyafetlerle gö-
receğiz. İşte karşınızda erkek modasının son trendle-
ri ve öneriler:

The men’s fashion grabs attention as much as the women’s 
fashion does nowadays... The designers have been 
appealing to various styles by diversifying the men’s 
fashion. Different colors, fabrics, and models have 
replaced the spot of the limited options for men. We will 
see men in more stylish and elegant clothes from now on 
thanks to the changing trends. Here are the latest trends in 
the men’s fashion and our recommendations:



MODA / FASHION

BOMBER CEKET
Amerikan savaş pilotları için özel tasarlanan 
bomber ceketler şimdilerde erkek modasının en 
gözdesi. Geçmişte de soğuktan korunmak için 
tasarlanan bu ceketler şimdi de hem soğuktan 
korunmayı hem de tarzı bir arada sunmayı 
hedeflemekte. Geçmişte daha hantal 
kumaşlardan yapılırken günümüzde daha narin 
kumaşlarla yapılarak kullanımı daha rahat ve 
cool bir hale geldi. 

Öneri:
• Kadife, ipek ve narin kumaşlardan 
yapılan sezonun modası bomber 
ceketleri, serin günlerde rahatlıkla tercih 
edebilirsiniz. 

• Bomber ceketlerinizi ister kanvas bir 
pantolon ister bir jeanle kullanın. İkisiyle 
de tarz bir görünüm kazanacağınızı 
unutmayın.

Tips:
• You can comfortably choose the 
trend of the season, bomber 
jackets that have been made 
from delicate fabrics such 
as velvet and silk, for 
cool days.

• Use your 
bomber jacket 
whit a pair of 
canvas pants 
or jeans. You 
will still look 
stylish 
in both ways. 

BOMBER JACKETS
Bomber jackets that had been designed 
particularly for the American fighter 
pilots are now very popular among men. 
Designed as a protection from cold 
weather in the past, these jackets now 
target to present both style and 
protection from cold. As they used to 
be produced from bulkier fabrics in the 
past, they are now being produced from 
thinner fabrics to offer a more 
comfortable and cool usage. 
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MODA / FASHION

APLİKE VE ROZET 
Kadın modasını saran aplike ve rozetler 
artık yavaş yavaş erkek modasını da ele 
geçirmeye başladı. Aplike ve rozetleri 
artık her yerde görmek mümkün... Dış 
giyimlerden takım elbiselere çantalara 
kadar her yere giren bu detaylar, 
erkeklerin de ilgisini epeyce çekmiş 
durumda. 

Öneri: 
• Erkeklerin hem iş 
yaşantısında hem de günlük 
yaşantısında olmazsa olmazı 
olan blazer ceketlerde 
kullanılan aplike, tarzınızı 
farklılaştırmakta birebir…
• Gençseniz, henüz eğitim 
hayatınız devam ediyorsa 
liseye ve üniversite ortamına 
çok yakışan rozetli kot ve deri 
ceketleri mutlaka 
denemelisiniz. 

Tips:
•Appliqués are like a remedy to 
men’s blazer jackets, which are 
the indispensables of their both 
daily and business lives.

•If your education life is still 
going on, then you must try 
jean or leather jackets with 
badges that go well with 
university or high school 
environment. 

APPLIQUES AND 
BADGES
Appliqués and badges, which 
have been surrounding the 
women’s fashion, are now 
beginning to take over the 
men’s fashion. Seeing appliqués 
and badges everywhere is very 
likely now. These details that 
complete anything from 
outwear to suits and bags have 
already captured men’s interest. 
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DEKORASYON / DECORATION

Dekorasyonda her yıl trendler değişiyor. 2017 sezonunda 
dekorasyonda sakinlik ve dinginlik öne çıkıyor. 2017 ev 
dekorasyonu trendlerini ‘terapi tekstili’ olarak adlandırmak 
mümkün. Bu sezon ağırlıklı renk olarak mavi dikkat çeki-
yor. Ancak pembe ve mavi kombinlerini de bu sezon deko-
rasyonda ve ev tekstili ürünlerinde sıkça göreceğiz. İşte 
dekorasyonda 2017’de öne çıkması beklenen trendler...

Decoration trends change every year. Calmness and serenity 
come forth in 2017. It is possible to name the 2017 home 
decoration trends as ‘Therapy Textile’. This season, blue 
appears to be the color of focus. Yet, we will see the 
combination of pink and blue in decoration and home textile 
products. Here are the decoration trends that are expected to 
become prominent in 2017... 

ELA DEMİRCİLER

DEKORASYONDA 2017 TRENDLERİ
EV DEKORASYONUNDA 2017’NİN TRENDİ SAKİNLİK VE DİNGİNLİK OLACAK. BU KAPSAMDA 

TERAPİ RENGİ MAVİNİN SIKÇA KULLANILMASI BEKLENİYOR. MOBİLYA MODASINDA DA 
COUNTRY TARZI MOBİLYALAR ÖNE ÇIKIYOR.

THE DECORATION TRENDS OF 2017
THE HOME DECORATION TREND OF 2017 WILL BE CALMNESS AND SERENITY. WITHIN THIS 
CONCEPT, IT IS EXPECTED TO SEE BLUE, THE COLOR OF THERAPY, USED OFTEN. COUNTRY 

STYLE FURNITURE WILL COME FORTH AMONG THE FURNITURE TRENDS.
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DEKORASYON / DECORATIONDEKORASYON / DECORATION

UYUM ÖN PLANDA
2017 yılı dekorasyonuna uyumlu renkler ön plana çıka-
cak. Bu yıl genel olarak pastelleşen renkler hâkim olacak. 
Bu yeni renklerin yanında gri her zamanki yerini koru-
makta; kahve tonları ve macun beji de bu sezonun yük-
selen trendleri arasında yer almakta.

HARMONY IS ON THE FOREFRONT
Compatible colors will be on the forefront for the decoration 
trends of 2017. This year, mainly pastel colors will be 
dominant. Gray protects its place next to this year’s colors as 
always; brown tones and putty beige will also be one of the 
rising trends of this season. 

FÜTÜRİSTİK VE ANADOLU KUMAŞLARI
2017 ev tekstili trendleri arasında alveol şekilli fütüristik 
kumaşlar yer alıyor. ‘Doğala dönüş’ olarak yorumlanan 
Anadolu kumaşları da artık revaçta… Krinkle, hacimli 
jakar kumaşlar da bu alanda değişmez tercihler arasında 
yerini koruyor. Desenlerde de tropik görünümler, havyan 
baskıları oldukça popüler…

FUTURISTIC AND ANATOLIAN  FABRICS
One of 2017’s home textile trends would be alveolus shaped 
futuristic fabrics. Anatolian fabrics, which are interpreted as 
a ‘return to natural’, are also popular. Crinkle keeps its place 
among the unchanging preferences in the voluminous 
jacquard fabrics. Tropical scenes and animal prints in 
patterns also seem to be very popular...   

raillife OCAK / JANUARY 2017       0  7  7



DEKORASYON / DECORATION

RENKLİ MOBİLYALAR
Mobilya rengi seçiminde kahverengi ve koyu renklerin 
yerini cıvıl cıvıl olan pastel tonlardan mavi, yeşil, bordo 
renkler alacak. Bu yıl genel olarak pastel renklerin hâkim 
olduğu rengârenk evlerimiz olacak.  

COLORED FURNITURE
Brown and dark furniture colors will be replaced this 
year with sparkly pastel tones of blue, green, and 
maroon. We will have colorful homes where pastel 
colors rule this year.  

COUNTRY TARZI 
Mobilya modasında country modelleri ön planda olacak. 
Zemin dekorasyonunda parkeler daha çok açık gri tonla-
rında kullanılacak. 2017 yılının aydınlatma trendlerinde 
ise sarkıt avize modelleri sıkça görülecek.

COUNTRY STYLE
Country models will come to prominence in the 
furniture trends. In floor design, hardwood will usually 
be used in light tones of gray. In 2017’s lighting trends, 
hanging chandeliers will be seen often.
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THE MOST LUXORIOUS MODELS ARE IN 
THE ‘CITY OF ANGELS’

THE LUXORIOUS MODELS OF GERMAN AND ITALIAN BRANDS HAVE LEFT THEIR 
MARK ON THE LOS ANGELES AUTO SHOW. 

EN LÜKS MODELLER 
‘MELEKLER ŞEHRİ’NDE 

LOS ANGELES FUARI’NA ALMAN VE İTALYAN MARKALARIN LÜKS MODELLERİ 
DAMGASINI VURDU. 

Lüks otomobil denilince ilk akla gelen pazar olan Ameri-
ka’daki Los Angeles Fuarı bu yıl da özellikle Alman ve 
İtalyan üreticilerin gövde gösterisine sahne oldu. 20 mo-
delin dünya tanıtımının yapıldığı Melekler Şehri’nde, 
Alfa Romeo’nun ilk SUV’u Stelvio, Jaguar’ın elektrikli 
SUV’u i-Pace, Volkswagen Atlas ve Jeep Compass ön 
plana çıkan modeller oldu. Öncelikle ABD’de satışa su-
nulacak bu lüks modeller, ardından daha küçük hacimli 
motorlarıyla Avrupa ülkelerinde boy göstermeye başla-
yacak.

When someone mentions luxury cars, the first market that 
comes to mind: America. The Los Angeles Auto Show that 
took place in America became the stage for the show of 
strength especially for the Italian and German producers. In 
the City of Angels where 20 models were introduced to the 
world the prominent models were the Alfa Romeo’s first SUV 
the Stelvio, Jaguar’s electric SUV the i-Pace, the Volkswagen 
Atlas and the Jeep Compass. These luxury models, which will 
be sold first in the US, will also show up in European 
countries with smaller volume engines. 

ERTUĞRUL ARSLAN

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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İtalyan üretici Alfa Romeo’nun SUV sınıfına ilk kez 
adım attığı modele Stelvio ilk kez yüzünü Los 
Angeles’te gösterdi. Yeni model de İtalyan markanın 
Giulia gibi kendi ülkesinde geliştirip üreteceği araç 
olacak. Porsche Macan ve Jaguar F-Pace ile rekabet 
edecek olan ateşli SUV’da 2,0 lt 276 beygirlik ve en 
güçlü versiyonunda 2.9 lt çift turbo beslemeli 503 
beygir gücünde V6 motor kullanılacak. 8 ileri otoma-
tik şanzımanı da bulunacak araçta 2.2 litre dizel ve 
2.0 litre benzinli motorlar da Avrupa pazarları için 
kullanılacak.

The Stelvio, which is the first model the Italian producer 
Alfa Romeo has set foot into the SUV class with, first 
appeared in Los Angeles. The new model will also be 
produced and developed in its own country like the 
Italian brand Giulia. The Fiery SUV, which will be 
competing with the Porsche Macan and the Jaguar 
F-Pace, will use a 2.0-lt 276 HP and for its most powerful 
version a 2.9-lt double turbo charged 503 HP V6 engine. 
The vehicle, which will also feature 8-speed automatic 
transmission, will have 2.2-lt diesel and 2.0-lt gasoline 
engines for the European markets. 

THE FIERY ITALIAN SUVATEŞLİ İTALYAN SUV’U

A SPECIAL MODEL FOR THE USA FROM VWVW’DEN ABD İÇİN ÖZEL MODEL
Amerika pazarı için üretilen VW Tiguan’ın 7 koltuklu 
büyük kardeşi Atlas’ın hedefi Amerikalı tüketiciler. 
Atlas SUV, ABD’deki fabrikasında bugüne kadar VW 
tarafından üretilen en büyük araç unvanını da kazana-
cak. 5,037 mm uzunluğu, 1,979 mm genişliği ve 1.707 
mm yüksekliğiyle Atlas, Amerikalı tüketicilerin beğe-
nisini kazanmaya aday bir araç. Öncelikle ABD paza-
rında satılacak daha sonra aracın Avrupa ve Rusya 
pazarlarında da satışa sunulması bekleniyor.

Being produced for the American markets, the target of 
Atlas, the 7-seater big brother of the VW Tiguan, is 
American consumers. The Atlas SUV will also earn the title 
of being the largest vehicle produced by VW in its factory 
located in America. With its 5,037 mm length, 1,979 mm 
width and 1,707 mm height, the Atlas is a candidate to 
attain the liking of the American consumers. At first, the 
vehicle will be sold in American markets, and then it is 
expected to be sold in European countries and in Russia.
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Jaguar, Los Angeles’a kendileri için oldukça radi-
kal bir otomobille damga vurdu. Tamamen elekt-
rikli konsept SUV i-Pace, sadece elektrik motorlu 
bir F-Pace’den de ibaret değil. Tasarım ve tekno-
loji olarak konvansiyonel kardeşinden farklılaşan 
otomobil ön ve arka akslara güç veren iki adet 
motordan gücünü alıyor. Bu iki motorun toplam 
395 beygir güç üretip, 90kWh lityum pilleriyle 
yaklaşık 500 kilometrelik menzile sahip olması 
bekleniyor.

Jaguar has left its mark on the Los Angeles show with a 
quite radical automobile for itself. The SUV i-Pace, 
which has a completely electrical concept, is not just an 
F-Pace with an electric engine. The automobile that 
differentiates from its conventional brother in terms of 
technology and design gets its power from its front and 
rear axles that are powered by two engines. These two 
engines generate 395 HP and are expected to have a 
maximum range of approximately 500 kilometers with 
its 90kWh lithium batteries. 

ONLY ELECTRICITY IS ENOUGH SADECE ELEKTRİK YETER

Jeep’in yepyeni modeli Compass, resmi olarak Los 
Angeles’ta görücüye çıktı. Renegade ile Cherooke 
arasında yer alan Compass, Jeep’in geleneksel tasarı-
mıyla birlikte günümüz teknolojisinin birlikteliğini 
temsil ediyor. Markanın küçük segment SUV temsilci-
si Renegade‘in platformu üzerinden geliştirilen yeni 
Compass, tasarım hatları ile Jeep’in yeni nesil yüzünü 
yansıtıyor. Aracın iç tasarım hatları ise Renegade’den 
çok Grand Cherooke’yi andırırken, multimedya siste-
mine erişim sağlayan dokunmatik ekranın büyüklüğü 
8.4 inç olarak belirleniyor.

Jeep’s new model Compass was officially displayed in 
front of spectators in Los Angeles. The Compass, which 
is between a Renegade and a Cherokee, represents the 
combination of the traditional Jeep design and today’s 
modern technology. The new Compass, which was 
developed on the brand’s small segment SUV 
representative the Renegade’s platform, reflects the 
new generation face of Jeep with its design lines. While 
its interior design lines resemble the Grand Cherokee 
more than the Renegade, the size of the touch-screen, 
which enables access to the vehicle’s multi-media 
system, has been specified as 8.4 inches.

THE COMPASS ATTACK FROM JEEPJEEP’TEN COMPASS ATAĞI

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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Mercedes fuarda ürün yelpazesindeki en lüks model-
lerden Maybach S650 Convertible’yi ilk kez tanıttı. 
Yollardaki en lüks üstü açık modellerden olacak özel 
otomobil sadece 300 adet üretilecek. 630 beygir 
gücünde V12 turbo motoruyla lüks model, aynı 
zamanda süper spor otomobilleri kıskandıran bir per-
formansa da sahip olacak.

Mercedes introduced one of the most luxurious models 
in its product range, the Maybach S650 for the first 
time. Only 300 of the special automobile, which will be 
one of the most luxurious convertible models on the 
roads, will be produced. The luxury model, which has a 
630 HP V12 Turbo engine, will also have a performance 
that will make super sports cars jealous. 

300 UNITS WILL BE PRODUCED 300 ADET ÜRETİLECEK
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Avrupa’da Nissan Qashqai ve Volkswagen Tiguan 
gibi modellerin çarpıştığı sınıfa girmeye çalışan 
Mazda, ikinci nesil CX-5 ile bu hedefine ulaşmaya 
çalışacak. Fuarda sahne alan CX-5, sade hatlarıyla 
dikkat çeken bir model oldu. Benzinli ve dizel motor 
seçenekleri bulunan yeni model ülkemiz ve Avrupa 
pazarlarına da fuar sonrası yollanacak.

The Mazda, which is trying to enter the class where models 
like the Nissan Qashqai and Volkswagen Tiguan clash in 
Europe, will try to reach this goal with its second generation 
CX-5. The CX-5 that was featured in the show became a 
vehicle, which gained attention with its simple lines. The new 
model with gasoline and diesel options will be sold in the 
European markets and in our country following the show.

JAPANESE STYLE IN THE OFF-ROADARAZİDE JAPON TARZI



TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Hayatımızı yönetmemizi sağlayan, işlerimize pratik 
çözümler bulan teknoloji, eğlenmemizi de sağlayabilir. 
Durun, hemen aklınıza oyunlar gelmesin! El-
bette oyunlar da eğlenceli ama size sunu-
lanlar bununla sınırlı değil. Merak etme-
yin, eğlence amaçlı cihazlar sadece kü-
çüklere göre değil; her yaştan insanı 
eğlendirebilecek seçenekler mevcut. 

Technology, which allows us to manage our lives and find 
practical solutions for our errands, can also entertain us. 
Wait, don’t immediately think about games! Of course, 

games are also fun but what is offered to you is not 
limited to them. Don’t worry, devices for 
entertainment purposes are not just for children; 
there are options that can provide entertainment 
for all ages. 

FOR THOSE WHO WANT TO HAVE A GOOD TIME WITH TECHNOLOGY WE BROUGHT 
TOGETHER OPTIONS THAT ARE SUITABLE FOR ANY AGE. 

THE FUN SIDE OF TECHNOLOGY

TEKNOLOJİYİ EĞLENMEK VE İYİ VAKİT GEÇİRMEK İSTEYENLER İÇİN, HER YAŞA UYGUN OLABİLECEK 
SEÇENEKLERİ BİR ARAYA GETİRDİK.

TEKNOLOJİNİN EĞLENCELİ YÜZÜ

AYTUN ÇELEBİ
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MARSHALL STOCKWELL
Gitar amfileri ve hoparlörleriyle meşhur 
Marshall’ın Bluetooth kulaklığı, orta ve yüksek 
tonlarda harika bir ses çıkışı sağlıyor. 
Benzerlerinin çok büyük bölümünde bulunma-
yan bas ve treble ayarı da çarpıcı. 27 Watt ses 
çıkış gücüne sahip Stockwell, tek şarjla 9 saate 
kadar kullanılabiliyor.

The Bluetooth headphones made by Marshall, 
which is famous for its guitar amps and speakers, 
provide a wonderful output at middle and high 
tones. Its bass and treble settings, which are not 
found in most of its competitors, are also 
stunning. The Stockwell, which has an audio 
output power of 27 Watts, can be used up to 9 
hours on one charge. 

CHOC CREATOR 2.0 PLUS
3D yazıcılar ilk çıktığından beri birçok kişi çikolata 
basabilen bir model düşünmüştür. İşte o ürün, bu 
model. USB bağlantısı yapıldıktan sonra Windows 
uygulamasıyla kontrol edilen yazıcı, katman kat-
man çikolata döküyor. 

Ever since 3D printers were first released many 
people have thought of a model which could 
print chocolate. That product is this model. The 
printer, which can be controlled by a windows 
application after connecting through a USB 
connection, casts layers of chocolate.   

MAD CATZ LYNX 9 
Âdeta Transformers ve bir oyun kumandası birle-
şirse ne olur, sorusunun yanıtını veren LYNX 9, iki 
analog kumandası, tablet/dizüstü ve telefon 
tutacağı ile mobil oyun kavramına bambaşka bir 
açıdan bakıyor. Dört tuş, iki tetik tuşu, bir D-pad, 
ve trackpoint tarzı fare kontrolcüsüne sahip 
kumandanın yanı sıra, dâhilî mikrofon ve 
Bluetooth da mevcut. Android ve Windows 
cihazlara bağlanan ürüne bir tablet tutturuldu-
ğunda, tek elle tüm cihazları taşımak ve yönet-
mek mümkün oluyor.

The LYNX 9, which answers the question of 
what would happen if transformers and a video 
game controller fused with its two analog 
controllers and tablet/laptop and telephone 
holder, looks at the concept of mobile gaming 
from a completely different perspective. The 
controller that has four buttons, two trigger 
buttons, a D-pad and a track point style mouse 
controller has an internal microphone and 
Bluetooth. When a tablet is attached to the 
device, which connects to Android and Windows 
devices, it is possible to carry and manage all 
devices with one hand.
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LEGO MINDSTORMS EV3
‘Kendin Yap’ tarzı robot seti birkaç yıldır satışta, 
fakat eğlencesi sona ermiş değil. Programlanabilir 
bir ana parça etrafında kurulu olan set, motorlar 
ve çeşitli parçaların eklenmesini sağlıyor. 
Böylece isterseniz bir araba isterseniz de bir 
robot yapabilirsiniz. Mobil üzerinden kontrol 
edilebildiği gibi, davranışları da önceden prog-
ramlanabiliyor.

The ‘Make It Yourself’ style robot has been on 
the market for a few years, but its fun is not 
over. The set, which is set around a programmable 
main piece, allows engines and various parts to 
be added. Thus, you can make a car or a robot, 
whichever you want. As it can be controlled via 
mobile, its behavior can also be programmed.  

CHEERSON CX-10
Dünyanın en küçük drone’u olma iddiasındaki 
CX-10, sadece 12 gram ağırlığında ve 29 mm’lik 
pervanelerle uçuyor. Neredeyse kendi kadar 
ufak bir kumandası bulunan cihaz, 30 dakikada 
USB üzerinden şarj olarak 6 dakika havada kala-
biliyor. 6 eksenli jiroskopla sabitleme yapan 
cihaz, 50 metre mesafeye kadar uçuyor. Her 
yere kolayca taşınabildiği gibi, yedek parçaları 
da gayet ucuz.

The CX-10, which claims to be the world’s 
smallest drone, weighs only 12 grams and flies 
with 29 mm fans. The device, which has a 
controller almost as small as itself, can fly for 6 
minutes after being charged through a USB 
connection for 30 minutes. The device that 
stabilizes with a 6-axis gyroscope can fly up to 
a distance of 50 meters. As it can be carried 
everywhere, its spare parts are also very cheap.  

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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3DOODLER 2.0
Dünyanın ilk ve en iyi 3D kalemi olarak tanıtılan 
3Doodler, mürekkeple yazmıyor, bunun yerine 
ABD ya da PLA tipi plastik kullanıyor. Yani, 3D 
yazıcılardaki malzemenin aynısı. Kalemi kullana-
rak 3D nesneler hazırlayabilirsiniz. Bir şeylerin 
gözünüzün önünde yavaş yavaş oluşmasını sey-
retmek çok zevkli, bir de beklemesi olmasa...

The 3Doodler, which is introduced as the first and 
best 3D pencil, does not write with ink, but uses 
ABD or PLA type plastic instead. It is the same 
material 3D printers use. By using the pencil, you 
can make 3D objects. It is very fun to watch 
something being made slowly right in front of 
your eyes, even more so if it weren’t for the wait...

VANGUARD PERSONAL 
GAMING ENVIRONMENT
Bir yerlere giderken oyun konsolunuzu yanınız-
da götürememek sizi endişelendiriyor mu? O 
hâlde, bu cihaz hayatınızı kurtarabilir. Xbox ya 
da Playstation’ı yerleştirdikten sonra güç bağ-
lantısı hariç her şeyi takılabiliyor. İçerisinde 19 
inçlik 720p bir ekran, hoparlör ve bunları koru-
yan bir kasaya sahip. Üstelik uçaktaki el bagajına 
da sığacak boyutta.

Does taking your console with you when traveling 
somewhere bother you? If so this device can be a 
lifesaver for you. Once you place your Xbox or 
Playstation, every part except for the power cable 
can be plugged into it. It has a 19-inch 720p 
screen, speakers, and a case that protects them. 
On top of that, it is small enough to fit in a carry-
on luggage for plane trips.

SONY MP-CL1
Taşınabilir projektör ile film, dizi, 
TV ve maç keyfini yanınızda taşı-
yabilirsiniz. Dilerseniz iş sunumla-
rında da kullanabilirsiniz ama o 
zaman ne keyfi kalır? 32 lumen aydın-
latma gücündeki bu cep boyu cihaz, 
80.000:1 kontrast oranı ve 1.920x1.720 piksel 
çözünürlüğüyle, sanki büyümüş de küçülmüş. 
80 inçe kadar görüntü veren MP-CL1, dâhilî pili 
ile 2 saate kadar çalışabiliyor. Hatta USB çıkışın-
dan telefonunuzu da şarj edebilirsiniz!

With a portable projector, you can bring along 
your movie, show, TV and sports game pleasures 
with you. You can use it for business 
presentations as you wish; however, you will be 
missing the fun… This pocket-sized device with 
an illuminating power of 32 lumens is as if it was 
shrunk from a normal sized device with its 
80.000:1 contrast ratio and its 1.920 x 1.720 
pixel resolution. The MP-CL1, which displays up 
to 80 inches of visuals, can work for up to 2 
hours on its internal battery. You can even 
charge your phone via its USB output!   
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Johann Strauss Orkestrası 
Johann Strauss Orchestra 

İstanbul İş Sanat Kültür Merkezi 

05
Barış Manço Doğum Günü Kutlaması
Barış Manço Birthday Celebration

İstanbul Babylon

06
Hayko Cepkin

İzmir Ooze Venue 

13
Cem Adrian

Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi 

18
Duman

İstanbul Volkswagen Arena

29

AJANDA / AGENDA

LUCAS VE ARTHUR JUSSEN
Ünlü Hollandalı piyano düosu, 
Ankara Piyano Festivali kapsamında 
ilk defa 29 Ocak’ta CSO Konser 
Salonu’nda sahne alıyor.

LUCAS AND ARTHUR JUSSEN
The famous Dutch piano duo will be 
on stage within the Ankara Piano 
Festival for the first time at the 
CSO Concert Hall on January 29. 

İDİL BİRET 
Henüz 3 yaşında piyanoya olan kabiliyeti 
keşfedilen İdil Biret ilk derslerini Ankara’da 
Mithat Fenmen’den aldı. TBMM’nin 1948’de 
çıkardığı özel kanunla 8 yaşında Fransa’ya 
gönderildi. Paris Konservatuarı’ndan 15 yaşında 
birincilikle mezun oldu. Kariyeri başarılarla dolu 
olan Biret, 12 Ocak’ta İstanbul Leyla Gencer 
Opera ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle 
buluşuyor. 

IDIL BIRET
İdil Biret, whose talent at piano was discovered 
when she was three, took her first lessons from 
Mithat Fenmen in Ankara. She was sent to 
France through a special legislation at the age 
of eight. She graduated Paris Conservatory 
ranking first when she was fifteen. Biret, whose 
career is filled with success, meets with art 
lovers at the İstanbul Leyla Gencer Opera and 
Arts Center on Januray 12. 
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ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
06 Ocak 2017/January 6, 2017

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Selçuk Aydemir

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ahmet 
Gülhan

TÜR- GENRE
Komedi/Comedy

FİLM ÖZETİ: Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan 
ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu 
gerçekleştirmeleri için tek bir seçenek verilir: 
Gittikleri düğündeki nikâh memurunu kaçırmak. 
İkilinin başına hiç beklenmedik olaylar gelecektir.

SYNOPSIS: Only one option is given to Salih, who 
wants out of the mafia to marry the girl he loves, and 
his cousin Gürkan to make this happen: Abducting the 
wedding registrar from the wedding they will go. The 
duo will have to face the unexpected. 

SEBASTIAN- SEVGİLİ DOSTUM / 
Belle and Sebastian: The Adventure Continues
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
13 Ocak 2017/January 13, 2017

YöNETMEN - DIRECTOR:
Christian Duguay

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Thierry Neuvic, 
Margaux Chatelier

TÜR- GENRE
Macera/Adventure

FİLM ÖZETİ:Sebastian 2 yıldır görmediği arkadaşı 
Angelina’yı beklemektedir. Genç kadını Alplerin 
bu küçük köyüne getiren uçak düşer. Aramalar 
sonrasında uçağın enkazı bulunamaz. Tüm 
kasaba umudunu kaybetse de Sebastian 
Angelina’yı aramaya başlar.

SYNOPSIS: Sebastian awaits his friend Angelina, 
whom he has not seen for two years. The young 
woman’s plane crashes in the Alps. The debris of 
the plane cannot be found anywhere. Although, the 
whole village loses hope, Sebastian begins to 
search for her.

Hızlı ve Tüplü
Komedi / Comedy 

Gölge
Korku / Horror

Olanlar Oldu
Komedi / Comedy 

Moana
Animasyon / Animation

Can Dostum
Komedi / Comedy 06 13 20 20 27

SİNEMA / CINEMA

raillife OCAK / JANUARY 2017       0  9  1



[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
oyuncu

Hoşlanarak
bakma

Oyunda
beraberlik
Manisa'ya

özgü macun

İstanbul'da
bir semt

Bir kuzu eti
yemeği

Fren
yapmayı
sağlayan

alet

Ödev,
boyun
borcu

Kabile, klan

Islak

Büyük
erkek
kardeş

Kabul
etmeme

Uzaklık

Yumuşak,
yuvarlak ve

irice
Geleceği

görmek için
yapılanlar

Eğlence
yerlerinde özel

bölme
Teniste

oyunun bir
bölümü

Güvenlik

Bir nota
Değişik
renkler

barındıran

Belirti

İyi, güzel

Sporda
savunma
oyuncusu

Taraf

Vezir

Üzerinde
maden
dövülen

araç
Bir nota

Tahılın
harmana

kadarki hali
Dürüstlük,
temizlik

Birbiriyle
uyumlu
hazır söz

kalıbı

Tarihi
kalıntı

Birtakımı,
bazısı Sürdürme Yerine

kullanma

Dişi sığır Hitit

Değin

Yanlış

Şiir yazan
Tellür imi

Kıta

Toprak
işleme aracı Teras

Yalnızca Çizgi
resimler

Sağlam,
dayanıklı Ahu, ceylan

Yasadışı
işler yapan

topluluk
Güveyi

Cezire

Taşıt
Eziyet Abide

Kötü, fena

Kıskançlık

Yasadışı
kazanç

Hazır olma

Oruç
tutulan ay

Bir nota
Meyve ve

sebze satan
yer

Karışık
renkli Zaviye

Bir tür
eğlence
fişeği
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[ 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.  

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ][ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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.

AKŞAM
ASABİ

AVANAK
ÇÜRÜK
ERDEM

HIRVATİSTAN
İMAMBAYILDI

İŞKENCE
İZZETİNEFİS

MEHİL
MİRAS

MİSAFİRPERVER
NALBANT

PİLAV

SAÇMA
SARKIK
ŞAİBE

ŞARLATAN
ŞEHİR
ZEBRA
ZERRE
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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

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu

Hoşlanarak
bakma K Oyunda

beraberlik
Manisa'ya

özgü macun P İstanbul'da
bir semt L Bir kuzu eti

yemeği K Fren
yapmayı
sağlayan

alet B Ödev,
boyun
borcu

Kabile, klan V Islak

T E M A Ş A Büyük
erkek
kardeş A Ğ A B E Y

Kabul
etmeme

Uzaklık R E T Yumuşak,
yuvarlak ve

irice
Geleceği

görmek için
yapılanlar

L O P Eğlence
yerlerinde özel

bölme
Teniste

oyunun bir
bölümü

L O C A
M E S A F E Güvenlik A S A Y İ Ş
Bir nota
Değişik
renkler

barındıran M İ Belirti

İyi, güzel A L A M E T Sporda
savunma
oyuncusu B Taraf

E B R U L İ Vezir A T A B E Y
Üzerinde
maden
dövülen

araç Ü Bir nota Z Tahılın
harmana

kadarki hali E Dürüstlük,
temizlik Ö

Ö R S Birbiriyle
uyumlu
hazır söz

kalıbı E K İ N
Tarihi
kalıntı S İ T Birtakımı,

bazısı Sürdürme S Yerine
kullanma

Dişi sığır İ Hitit E K İ M İ
İ N E K Değin

Yanlış D E K
Şiir yazan

Tellür imi

Kıta T E H A T A
Ş A İ R Toprak

işleme aracı M Teras M
Yalnızca N Çizgi

resimler L Sağlam,
dayanıklı P Ahu, ceylan K Yasadışı

işler yapan
topluluk
Güveyi Ç E T E

S A D E C E Cezire

Taşıt A D A Eziyet A Abide

Kötü, fena

Kıskançlık K E M Yasadışı
kazanç

Hazır olma K A R A P A R A
H A S E T Oruç

tutulan ay R A M A Z A N
Bir nota

Meyve ve
sebze satan

yer R E Karışık
renkli A L A C A Zaviye A Ç I

M A N A V Bir tür
eğlence
fişeği Ç A T A P A T

2 4 9 7 1 3 8 6 5
7 8 3 5 6 2 4 1 9
1 6 5 8 9 4 3 7 2
5 1 4 6 7 9 2 8 3
6 9 7 3 2 8 1 5 4
8 3 2 4 5 1 6 9 7
3 5 1 2 8 7 9 4 6
9 2 6 1 4 5 7 3 8
4 7 8 9 3 6 5 2 1

4 7 5 2 9 6 8 3 1
6 2 1 3 8 4 7 5 9
9 3 8 7 1 5 6 2 4
3 5 6 4 7 1 9 8 2
8 4 2 5 3 9 1 7 6
1 9 7 6 2 8 3 4 5
2 8 9 1 5 3 4 6 7
5 1 4 8 6 7 2 9 3
7 6 3 9 4 2 5 1 8

7 8 6 1 4 5 2 3 9
2 5 1 7 3 9 6 4 8
9 3 4 8 2 6 5 7 1
4 9 3 5 7 8 1 6 2
5 6 2 4 1 3 8 9 7
1 7 8 6 9 2 3 5 4
6 4 9 2 5 1 7 8 3
3 2 5 9 8 7 4 1 6
8 1 7 3 6 4 9 2 5

8 4 7 1 9 3 2 5 6
3 2 1 6 5 7 4 8 9
9 6 5 8 2 4 1 7 3
7 1 2 4 6 8 3 9 5
6 9 8 3 1 5 7 2 4
4 5 3 2 7 9 6 1 8
2 7 9 5 3 6 8 4 1
1 8 6 9 4 2 5 3 7
5 3 4 7 8 1 9 6 2

2 5 7 9 1 8 4 3 6
9 3 6 4 7 2 1 8 5
1 4 8 5 3 6 2 9 7
3 8 5 6 4 9 7 2 1
7 1 4 3 2 5 8 6 9
6 2 9 1 8 7 5 4 3
5 7 3 2 9 4 6 1 8
8 9 2 7 6 1 3 5 4
4 6 1 8 5 3 9 7 2

8 9 1 5 6 7 2 3 4
5 2 4 8 1 3 6 9 7
7 3 6 9 4 2 1 5 8
6 7 2 4 3 9 5 8 1
1 4 8 2 5 6 3 7 9
9 5 3 1 7 8 4 2 6
4 8 7 3 2 1 9 6 5
2 1 9 6 8 5 7 4 3
3 6 5 7 9 4 8 1 2

 4   1 3   
7    6    9
      3 7 
5  4   9  8 
6  7    1  4
 3  4   6  7
 5 1      
9    4    8
   9 3   2 

   1  5   
2   7 3   4 
 3     5 7 
4  3     6 2
 6      9 
1 7     3  4
 4 9     8 
 2   8 7   6
   3  4   

4   2 9    
        9
  8 7    2 
3 5    1 9  
8  2  3  1  6
  7 6    4 5
 8    3 4  
5        
    4 2   8

    9 3 2 5 6
        
 6    4  7 3
  2 4    9 
6   3  5   4
 5    9 6  
2 7  5    4 
        
5 3 4 7 8    

       3 
 3 6   2  8 
1   5 3    7
     9 7 2 
 1 4    8 6 
 2 9 1     
5    9 4   8
 9  7   3 5 
 6       

8     7   
 2  8    9 7
  6  4   5 
6     9 5 8 
    5    
 5 3 1     6
 8   2  9  
2 1    5  4 
   7     2

KOLAY ORTA ZOR
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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