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HER fiEYE RA⁄MEN
Gerek dünyadaki, gerek Türkiye’deki her türlü olumsuzluklara rağmen
Trilye yoluna devam ediyor. İnovasyon çalışmaları sürüyor ve çok güzel
sonuçlar alıyoruz. Dokuzuncu yıla girdiğimiz çalışmalarımızda ilk gün-
kü heyecanımız artarak devam ediyor. “Heyecan” çok önemli bir sözcük
benim için. Onsuz hiçbir şey olmaz. Her gün yeniden doğuyor, yeni işe
başlıyormuşçasına ekibimiz tam yol devam ediyor. 

ATEfi TATLISI

İnovasyon çalışmalarından güzel sonuçlar alıyoruz. Yemek sonundaki
oksijen terapisi özellikle yabancıların çok beğenisini topluyor. Çok sev-
diğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Ateş Amiklioğlu’nun be-
ni her ziyaretinde getirdiği leblebilerin tozundan yaptığımız “Ateş Tatlı-
sı” çok ilgi gördü ve ocak, şubat ve mart aylarının yıldız ürünü oldu.

Türkiye’nin en çok okunan yeme-içme dergisi Gusto, bu sayısında müt-
hiş bir başlık atmış: “Ankara’nın Ferran Adria’sı”. Bizim için elbette onur
verici, çok güzel bir mukayese. Biliyorsunuz Ferran Adria dünyanın her
yıl en iyi lokantası seçilen, İspanya’daki El Bulli’nin şefi. Ama biz 
Başkent’in ve Türkiye’nin Trilye’si olmaya devam edeceğiz.

Dergimiz de bu arada 5. yılını doldurdu. Bazı dostlarımız 2 ve 3. sayıdan
sonra bu işten vazgeçeriz diye düşünmüşlerdi ama bizim her sayımız bir
öncekinden daha güzel olarak, sürekli kredisi artarak devam edecektir. 

Sağlıklı ve bol balıklı günler dileğiyle.

Süreyya Üzmez
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Trilye’denTrilye’den Esintiler...Esintiler...

Uçağın yaygın olmadığı dö-
nemlerde zorunlu karayolu

seyahatlerinde en çok sıkıntı
duyduğum konu karnım acıkın-
ca ne yapacağım olmuştur. Hele
yolculuğunuz Siirt’ten İstan-
bul’a ya da Antalya’ya kadar sü-
recekse işiniz bir hayli zor. Evde
hazırladığınız kumanya ve ter-
mostaki sıcak çay bir süre sonra
tükendiğinde gözleriniz güzel
bir mola yeri arar. Mola yerinde
otobüs sayısı çok ise fazla bir
şey ifade eder diye aldanmayın.
Oraları şirketlerin anlaştıkları
ve şoförlerin inisiyatifinde ol-

mayan yerlerdir. Bir yol kenarı
parkı veya dinlenme tesisinde
çok yoğun bir TIR trafiği varsa
ve karnınız da acıkmışsa hemen
sinyal lambanızla işaret verip
oraya yönelin. Güzel yemek ya-
pan bir lokanta olabileceğinden
emin olabilirsiniz.

Dünya devi lastik firması Mic-
helin, bu yoldan hareketle yıl-
lardır gastronomi sektörüne çok
büyük katkılarda bulunmakta-
dır. Bütçesinden özveride bulu-
narak müfettişlik sistemi kur-
muş, çok ciddi ve kurumsal bir

kimlikle yürütmüştür bu işi.
Çalışan müfettişleri yöneticile-
rin bile tanımadığını, kimseye
torpil yapmadıklarını, rezervas-
yon yaptırırken bile kendilerini
tanıtmadıklarını ve bu işi çok
ciddi bir şekilde yürüttüklerini
biliyorum. Bu tarafsız değerlen-
dirmeler sonucu restoranlara
yıldız veriyorlar. Üç yıldızdan
iki yıldıza düşürülen Fransa’nın
Cote d’Or Restoranı sahibi ünlü
Fransız şef Bernard Loiseau’nun
av tüfeğiyle intihar ettiği gerçe-
ği hafızalarımızdan silinmiyor. 

Dünyanın en iyi restoranlarını
belirlemek için kullanılan yıl-
dızlı derecelendirme sistemiyle
tanınan Michelin Rehberi, gur-
melere yönelik referans niteli-
ğinde, çok değerli bir hizmettir.
Bugüne kadar bu rehberde ma-
alesef hiçbir Türk restoranı yer
almamıştır. 2009 sayısında 22
ülkeden 548 restorana yer veril-
miştir. Türkiye’de son zaman-
larda basında çıkan haberlerde
bazı restoranlara yıldız verilece-
ği, bazılarında Michelin’li şefle-
rin çalıştığı anlatılmaktadır. İşin
gerçeği şudur. Türkiye’de Mic-
helin sistemi henüz kurulma-
mıştır. Kurulacağının da planla-
dığına dair hiçbir emare yoktur.
Avrupa’daki Michelin yıldızlı
restoranda çalışan bir aşçının
Türkiye’deki restoranı Michelin
yıldızı sahip olması anlamına
gelmez.

Michelin Rehberini, Michelin
Lastikleri’nin kurucusu olan
Andre ve Edouard Michelin
kardeşler icat etmiştir. İlk reh-
ber 1900 yılında yayınlanmıştır.
1930’lu yılların sonunda oluştu-
rulan yıldız tanımına göre, bir
yıldız “çok iyi”, iki yıldız “seya-
hat güzergahını değiştirmeye
değecek kadar iyi”, üç yıldız
“özel bir seyahati hak edecek
kadar iyi restoran” anlamına ge-
liyor. Gastronomiye ilgi duyma-
ya ve yemek yazarlığı yapmaya
başladığımdan itibaren tüm

yurt dışı seyahatlerimde görüle-
cek tarihi eser, müze gibi yerle-
re kısa bir zaman ayırdıktan
sonra önceden rezervasyon yap-
tırarak Michelin yıldızlı resto-
ranları sürekli ziyaret etmekte-
yim. Michelin firmasının yaptı-
ğı bu ciddi çalışmayı tarafsız bir
gözle takdir etmemek mümkün
değildir. Kimliklerini gizleyerek
seyahat eden müfettişler, bir yıl-
da yaklaşık 250 restoranda ye-
mek yiyorlar. Hizmetten servise
kadar her şeyi gözlüyorlar. Res-
toranda yemek yerken not al-
mayıp bütün ayrıntıları akılla-
rında tutuyorlar. Gastronomi
dünyasında Michelin yıldızına
sahip olmak, edebiyatta Nobel,
sinemada Oscar ile eş sayılıyor.

Yeme-içme dünyasında böyle
profesyonel ve itibarlı hizmet
sunan Michelin Lastik Firması-
nın İş Makinesi Lastikleri Dün-
ya Müdürü Luc Minguet geçti-
ğimiz hafta çok kısa bir süre
için Ankara’ya geldi ve Trilye’ye
uğradı. Türkiye distribütörü,
Ankara ve İç Anadolu distribü-

törlerinin de hazır bulunduğu
yemekte Türkiye denizlerine
özgü ürünler sunuldu. Son de-
rece babacan tavırlarıyla tüm
konukların sempatisini kazanan
Luc Minguet’e, Frederic Fourie,
Kaan Demirel, Yves Bouillot,
Tolga Darcan, Ümit Gürkan,
Mustafa Gürkan ve Murat Gür-
kan da eşlik ettiler. Böyle önem-
li bir ismin Trilye’de ağırlanma-
sı işlerini büyük bir aşk ve heye-
canla yapan personelde mutlu-
luk yarattı. Mr. Minguet’in Tril-
ye’ye gelmesiyle, Trilye’nin Mic-
helin yıldızı alacağı yönünde
yorumların yapılması bizi ne
kadar sevindirse de Türkiye’de
henüz böyle bir sistem kurul-
madığından dolayı doğruluk
payı olmayan yorumlardır. İn-
şallah günün birinde Türkiye’de
de bu sistem kurulur ve Türki-
ye’de Michelin yıldızı hak eden
restoranlar gururla yollarına de-
vam ederler. 

GASTRONOM‹N‹N 
ÇITASINI YÜKSELTENLER

Süreyya Üzmez ve Michelin ‹fl Makinesi Lastikleri Dünya Müdürü Luc Minguet
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Türkiye’ye artık son yıllarda kendini

kabul ettiren, Milliyet Gazetesi’nin

gurme yazarı Vedat Milor, Trilye’yi ziya-

ret etti. 15 Ocak’ta NTV’de yayınlanan

programda Trilye’nin fanatikleri Alman-

ya, Hollanda ve pek çok Avrupa ülkesin-

de ve Türkiye’nin her yerinde ekrana

adeta kilitlendiler. Sanki Eurovision Şar-

kı Yarışmasını izlermiş gibi, programın

sonunda notu kıt Vedat Milor’ün Tril-

ye’ye kaç puan vereceği merak ediliyor-

du. Daha önceleri çoğu kimseden duy-

mama rağmen, hayatımda ilk kez telefo-

numun kilitlendiğini yaşadım. İki yıldır

Türkiye’deki pek çok ünlü mekanı dola-

şan Vedat Milor, Trilye karşısında çok et-

kilenmişti. Ambians ve lezzetten Türki-

ye’de ilk defa 5 yıldız alan, sizlerin yarat-

tığı Trilye Restoran oldu. Trilye severler-

le birlikte nice mutlu güzellikleri birlik-

te paylaşmaya devam edeceğiz. 

Halen Sabah Gazetesinde çalışan deneyimli
gazeteci Nur Batur, Türkiye'deki görev süre-

si dolan yakın dostu Çek Cumhuriyeti Büyükel-
çisi Bayan Eva Filipi'ye Trilye Restoran’da bir ve-
da yemeği verdi. Dostların bir araya geldiği ye-
mekte Trilye'nin lezzetli menüsü ile unutulmaz
bir gece yaşandı.

Türkiye'deki 6 yıllık görev süresi ve özellikle
2009 yılının ilk altı ayını kapsayan Avrupa Birliği
Dönem Başkanlığı süresince Büyükelçi Bayan Eva
Filipi, gerek Avrupa Birliği konusunda, gerek di-
ğer konularda Türkiye'nin yanında bir tutum ser-
gileyerek, iki ülke ilişkilerini en üst seviyeye çı-

kardı. Ailesinin daha çok bir Türk ailesi gibi ya-
şadığını belirten Büyükelçi Filipi, Türk yemekle-
rine olan ilgisiyle biliniyor. Altı yıllık görev süre-
si boyunca sık sık Trilye'yi ziyaret eden ve üst dü-
zey misafirlerini özellikle Trilye'de ağırlayan Bü-
yükelçi Filipi, Türk yemeklerinin lezzetine çok
alıştığını ve gittiği her ülkede bu lezzeti arayaca-
ğını söylüyor.   

Nisan 2010 itibariyle Türkiye'den ayrılarak ve ye-
ni görev yeri Şam'a gidecek olan Bayan Filipi, sık
sık Türkiye'yi ziyaret edeceğini her fırsatta 
Trilye’ye de uğrayacağını belirtti.  

BÜYÜKELÇ‹LER‹N GÖZDES‹

Trilye’nin Halkla İlişkiler Müdüresi Ayşegül Doğan işi-
ne sevgi ve heyecanla yaklaşan ve bu konumunu ko-

nuklara yansıtan çok değerli bir personelimizdir.

Zonguldaklı sevilen bir ailenin kızı olan Ayşegül Hacette-
pe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu-
dur. Ankara’daki büyükelçiler ve eşleri Trilye’yi tanıdıkları
kadar Ayşegül’ü de çok iyi tanırlar ve ailelerinden birisi 
gibi severler. Sempatik ve etrafa gülücükler saçan güzel
Ayşegül sürekli olarak herkese pozitif enerji yaymaktadır.

“TADI DAMA⁄IMDA” TR‹LYE’DEYD‹ ÇEK BÜYÜKELÇ‹S‹NE TR‹LYE’DE VEDA YEME⁄‹
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SÜREYYA ÜZMEZ
BALIKLARIMIZI TANITMAYA DEVAM ED‹YOR

Trilye Balık Restoranı sahibi değer-
li gurme Süreyya ÜZMEZ’in  ko-

nuk konuşmacı olarak katıldığı Anka-
ra Yıldız Rotary Kulübü haftalık ola-
ğan  toplantısı, 04 Mart 2010 Perşem-
be günü Ankara Büyükhanlı Otel'de,
İsmet DEMİRKOL başkanlığında, An-
kara Yıldız Rotary Kulübü üyelerinin
katılımı ile gerçekleşti. Engin bilgi ve
tecrübesi ile Türk ve Dünya mutfakla-
rının vazgeçilmez yemeği olan deniz
ürünlerinin konuşulduğu toplantının
sonunda, gecenin onur konuğu Sürey-
ya ÜZMEZ’e dönem anısına,   Ankara
Yıldız Rotary plaketi ve şapkası tak-
dim edildi. Daha sonra,  kulüp üyele-
ri ile birlikte gecenin anısına aile 
fotoğrafı çektirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Dışpolitika Başdanışmanı
Büyükelçi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Ha-

nım, Merhum İhsan Doğramacı’nın cenaze töre-
ni için Ankara’ya gelen Ürdün Prensi El Hassan
bin Talal ve eşi Prenses Sarvath El Hassan çiftini
28 Şubat Pazar günü Trilye’de ağırladılar.

Türk mutfağını oldukça seven Prens ve eşine
mantı, deniz mahsüllerinden oluşan soğuk taba-
ğı ve kalkan balığı ikram edildi. Çok sıcak ve sa-
mimi bir atmosferde geçen yemek sonunda özel
uçağıyla Ankara’dan ayrılan El Hasan, Türk ko-
nukseverliğinden çok etkilenmişe benziyordu. 

ÜRDÜN PRENS‹ ve PRENSES‹ TR‹LYE’DE

Trilye ailesine sürpriz yap-
mayı çok seven işadamı

Yüksel Erimtan, en son adını
çello yorumculuğunun tarihi-
ne yazdırtmış olan Kazak asıl-
lı Rus çellist Natalia Gutman’ı
Trilye’ye getirdi. Konserden
sonra ünlü Şef Cem Mansur
ile birlikte balık keyfi için
Trilye’ye gelen Gutman, 4
milyon dolarlık çellosunu da
yanından ayırmadı. Türki-
ye’ye karşı da çok yoğun bir
sevgi besleyen Gutman’ın yü-
zünden mutlu olduğu anlaşı-
lıyordu. 

ÜNLÜ ÇELL‹ST NATALIA GUTMAN TR‹LYE’DEYD‹
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ABD’de Howard isimli bir
doktorun öyküsünü bilir

misiniz? Yoksul bir ailenin ço-
cuğu olan Howard, okul gi-
derlerini karşılamak için kapı
kapı dolaşarak ev eşyaları sa-
tar. Bir gün hiçbir şey satamaz
ve karnı da çok acıkır. Bundan
sonra çalacağı ilk kapıdan bir
şeyler istemeye karar verir.
Kapıyı çalan Howard, karşı-
sında sevimli genç bayanı gö-
rünce utanır. Yiyecek bir şey-
ler yerine “Afedersiniz bir bar-
dak su rica edebilir miyim?”
der sadece. Genç bayan çocu-
ğun aç olabileceğini düşüne-
rek kocaman bir bardak süt
getirir. Çocuk sütü yavaş ya-
vaş sindirerek içtikten sonra
“Çok teşekkür ederim, bor-

cum ne kadar?” diye sorar.
Genç bayan “Borcunuz yok”
diyerek yüzünde sıcak bir gü-
lümsemeyle devam eder “An-
nem gösterdiğimiz şefkat ve
nezaket karşılığı olarak asla
bir bedel ödenmesini bekle-
mememizi öğretti bize” der.
Çocuk “O halde çok teşekkür-
ler, yürekten teşekkür ederim
size” der. Howard Kelly, evin
önünden ayrıldığı zaman ken-
disini yalnızca bedensel ola-
rak değil, ruhsal olarak da
güçlü hisseder.

Yıllar sonra genç bayan dün-
yada çok ender rastlanılan bir
hastalığa yakalanır. Yöredeki
doktorlar çaresiz kalınca has-
talığı ile ilgili araştırmalar ya-
pılması için onu büyük kente

gönderirler. Dr. Howard Kelly
konsültasyon yapması için
çağrıldığı hastanın hangi ka-
sabadan geldiğini duyunca
heyecanlanır.

Artık genç olmasa da yıllar
önce kendisine sevgiyle yak-
laşan bayanı ilk gördüğü anda
tanır ve onun hayatını kurtar-
mak için elinden geleni yapar.
Dr. Kelly denetlemesi için
önüne gelen faturaya şöyle bir
bakar ve üstüne bir şeyler ya-
zarak zarfın içine koyup hasta
bayanın odasına gönderir. Ka-
dın elleri titreyerek zarfı alır,
açmaya korkar. Hastane fatu-
rasını ödeyemeyeceğini ve ge-
ri kalan yaşamı boyunca bu
faturayı ödemek için çalışaca-
ğını bilir. Sonunda zarfı açar

ve faturaya iliştirilmiş notu
görür. Kağıtta şunlar yazmak-
tadır, “Hastane giderlerinizin
tamamı bir bardak süt karşılı-
ğı ödenmiştir.”

Erol Özel, Ankara’nın tanın-
mış işadamlarından birisidir.
Sohbetlerimizde yakınen ta-
nık olduğum en önemli özel-
liklerinden birisi çok güçlü
bir vefa duygusuna sahip ol-
masıdır. Pek çok kimseye hiç-
bir karşılık beklemeksizin
yardımcı olur, insanların 
zor durumlarında yanında
olur. Bu özellikleriyle çevre-
sindeki dostları tarafından
çok sevilir. 

BAfiARIYA TAM
ODAKLANMIfi
Erol Özel yaşantısında hep
başarılara odaklanmıştır. Kü-
tahya’daki Tütav Termal Tesi-
si’nden, Atlı Spor Kulübü’ne
kadar zamanında faaliyetle-
riyle ilgilendiği işlerinde hep
zirveye çıkmıştır. Türkiye’de
ilk olarak özel hastanecilik
konusuna el atmış ve yıllarca
atıl kalan bir hastaneyi ünlü
Akay Hastanesi konumuna
getirmiştir. Zirve yaptığı dö-
nemde inşaat alanındaki fa-
aliyetlerine daha çok yoğun-
laşmak üzere hastaneyi dev-
retmiştir.

Sosyal sorumluluk çerçeve-
sinde pek çok yararlı iş yapan
Özel, sosyal etkinliklerde de
hep öncü olmuştur. Koyu bir
Fenerbahçeli olan Özel, baş-
kentteki Fenerbahçeliler’i tek

bir çatı altında toplamak için
Başkent Ankara Fenerbahçe-
liler Derneği’ni kurmuş ve bir
süredir başkanlığını yapmak-
tadır.

Kafkas İşadamları Derneği
Başkanlığı (KAFİAD) görevi-
ni de yürüten Erol Bey, kol-
tuklarının altında pek çok
karpuzu düşürmeden taşı-
maktadır. Erva İnşaat Taah-
hüt Sanayi ve Ticaret şirketi-
nin Yönetim Kurulu Başkanı
olan Özel, son zamanlarda
yabancı ülkelerden aldığı ya-
tırım kararlarının ardından
dudak uçuklatıcı rakamlarda
büyük ihaleler kazanmıştır.
Oğulları Orkun ve Orçun Ko-
ray, zarif eşi Nevres Hanım
onun en yakın yardımcıları-
dır. 

Bir fincan kahvenin hatırı için
canını bile verebilecek kadar
vefa duygusuna önem veren,
uzun yıllar kopmayan dost-
luklara sahip olan Erol Özel
ülke sevgisini her zaman ön
planda tutan bir kişilik yapısı-
na sahiptir.

Girişimciliğin sihirli ve gizli
bir yanı yoktur. Kalıtımsal bir
yetenek de değildir. O öğreni-
lebilecek bir disiplindir. Mü-
kemmelliği başaranlar beyin-
lerinin en becerikli kısımları-
na ulaşarak ondan yararlan-
mada usta olanlardır, onları
diğerlerinden farklı kılan 
budur.

Hiçbir şeye cesaret etmeyen,
hiçbir şeye ümit beslemesin.
Açılmamış kanatların büyük-
lüğü bilinmez. 

CESUR ve KARARLI G‹R‹fi‹MC‹LER
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Trilye’den Esintiler...

“Zihin haritaları” ve “zihinsel okuryazarlık”
kavramlarının sahibi, Forbes Magazine tara-

fından 1994’te dünyanın en büyük beş uluslararası
konuşmacısından biri seçilen Tony Buzan, önemli
işlere imza atabilmek için beynin her iki yarısının
da etkili şekilde kullanılması gerektiğini vurgulu-
yor. “Tarihin en büyük komutanları, kazandıkları
zaferleri beyinlerinin sağ yarısından (hayal gücü)
yola çıkarak, sol yarısını (mantığı) kullanmalarına
borçludurlar. Hayal gücü olmadan başarı ihtimali
zayıftır.” 

Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu he-
nüz küçük yaşlarda iyi bir siyasetçi olmayı arzula-
mış ve ülkesine çok büyük hizmetler yapmayı ken-
disine hedef koymuş çok değerli bir politikacıdır.

Yabancı konuklarını ağırladığı Trilye’de özellikle
öğle yemeklerinde mütevaziliğinden, çevresinde-
kilere gösterdiği samimi davranışlardan, kibarlı-
ğından, efendiliğinden etkilenmeyecek kimsenin
olacağını tahmin etmiyorum. Kendisinin ne mil-
letvekili olduğunu hissettirir ne de kendisine ufa-
cık bir ayrıcalık yapılmasına izin verir. Pek çok ya-
bancı diplomatla yemek yiyen Çavuşoğlu, muhte-
şem Japoncası, Almancası ve İngilizcesiyle dikkat-
leri üzerine toplamaktadır. Yabancı diplomatların
Çavuşoğlu’na karşı takındığı içten tavırlar, güler
yüzünde hissettikleri samimiyet ülkemiz için ne
kadar önemli bir gurur meselidir.

DONANIM FARK YARATIR
Mevlüt Çavuşoğlu Alanya doğumludur. Ankara Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nü bitirmiştir. ABD Long Island Üniversite-
si’nde Ekonomi dalında master yaptıktan sonra bir
süre öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1993’te
Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nde “Avrupa Birliği Uzman-
lığı”nı tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nde
doktora programına başlayıp daha sonra İngilte-
re’de London School of Economics’te “Çevre Eko-
nomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma” konusunda
doktora çalışmasına devam ederken aynı zamanda
İngiltere’deki Türk Derneği Başkanlığı’nı yürüt-
müştür.

TÜRK‹YE’N‹N PROJES‹
1949’da Türkiye, Avrupa Konseyi’ne üye olmuş ve
bu teşkilat ile 60 yıl boyunca güzel ilişkiler kur-
muştur. Uzun yıllar boyunca konseye hep Avrupa-
lı başkanlar seçilmiştir. Konseyde 7 yıldır Türkiye
Delegasyonu Başkanı sıfatıyla uluslararası projele-
re imza atmış olan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde
47 ülke ve 800 milyon nüfusa sahip olan Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne başkan seçil-
miştir. Türkiye’nin projesi olan bu önemli başarı-
da Çavuşoğlu’nun dünya siyasetindeki derin bilgi-
si ve tecrübesi çok önemli rol oynamıştır.

Herkese yardım etmeyi seven, güler yüzlü, samimi
bir insan olan Mevlüt Bey, farklılıklara saygı gös-
terme, ayrımcılığı reddetme ve hoşgörüsüzlükle
mücadele eden bir tavır içindedir.

Küçük yaşta çiftçilikle uğraşan babasına yardım
etmekle başlayan mücadeleci yaşantısı, Türkiye’yi
de gururlandıran makama genç yaşta oturması ile
zirve yapmıştır. Şu aralar hayallerine ulaşmanın
mutluluğunu yaşamakta ve sorumlulukların 
yükünü hafifletmek için çok daha fazla çalışmak-
tadır.

Başarı her gün toplanan küçük çabaların tekrarı-
dır. Başarının sırrı bir hedefi durmaksızın takip 
etmek ve ısrarla istemektir. 

‹fi‹N‹ MÜKEMMEL 
YAPANLAR

Dünyaca ünlü orkestra şefi Arturo Toscanini kariyerinin
zirvesinde 80. doğum gününü kutlarken gazeteciler

oğlu Walter’e şöyle bir soru yöneltirler: “Babanızın bunca
yıldır yaptıkları arasında en önemli işi, en büyük başarısı
nedir sizce?” Walter tereddütsüz şu cevabı verir: “Babam
açısından böyle bir şey düşünülemez. Çünkü herhangi bir
anda, ne iş yapıyorsa, o iş, babamın hayatının en büyük işi-
dir.  İster bir orkestra yönetsin, ister bir portakal soysun,
yaptığı her şeye büyük önem verir ve özenle yapar.” 

Batuhan Tuncer HSBC Bankası Ankara Kurumsal Şubesi
Grup Başkanıdır. Tanıdığım günden beri Türkiye’de işini en
iyi yapanlardan birisidir. Ne zaman Ankara’nın tanınmış
işadamlarından benim restoranımda konuk olanlara kısa
ziyaretler planlasam aynı odada Batuhan Bey’le karşılaş-
mam sürpriz olmaz. Bankasının başarılarını artırabilmek
için zaman mevhumu tanımadan yaptığı çalışmalar hem
kendisini, hem de bankasını hak ettiği konuma getirmekte-
dir. Ailesine son derece bağlı olan Tuncer bazı hafta sonları
da ailesiyle birlikte Trilye’de balık keyfi yapar. 

Başarıyı genç yaşta yakalayan Batuhan Bey, Trilye ailesinin
en yakın fertlerinden biri gibidir.

HAYALLER‹NE KAVUfiANLAR

HÜSEY‹N ÖZER 
TR‹LYE’Y‹ 

Z‹YARET ETT‹

Yıllar önce Tokat’tan Londra’ya gidip
örnek bir hayat mücadelesi veren

Sofra Restoranları’nın sahibi Hüseyin
Özer, geçtiğimiz günlerde  üniversite
öğrencilerine konferans vermek üzere
Ankara’ya geldi. Konferanstan sonra
akşam yemeği için Trilye’ye gelen Özer,
kendisini tanıyanların yoğun ilgisine
maruz kaldı. Türk mutfağının eşsiz lez-
zetlerini modernize bir sunumla tanı-
tan Hüseyin Bey’in restoranları ne za-
man gitseniz tıklım tıklım dolu.

İngiltere Kraliçesi’nden Başbakan’a ka-
dar herkesin uğrak yeri olan Sofra Res-
toranları, dünyanın diğer ülkelerinden
gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Türkiye için tam bir turizm elçisi gibi
çalışan Hüseyin Özer ile ne kadar
övünsek  azdır. Yolun her zaman açık
olsun.
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Pazar Günleri  Balık Yiyoruz...Pazar Günleri  Balık Yiyoruz...
Wajib - Rola 
ABDEL SAMAD 
Türkiye’nin Lübnan Büyükelçisi Wajib
Abdel Samad ve eşi Rola Abdel Samad,
hafta içi yoğun geçen görüşmelerinden
arta kalan vakitlerde arkadaşlarıyla bir-
likte pazar günleri Trilye’ye geliyorlar.
Trilye lezzetlerini çok seven büyükelçi
ve eşi, restorana gelmeden önce humus
siparişi vermeyi de ihmal etmiyorlar.

Esra ve Batuhan
TUNCER
Esra ve Batuhan Tuncer çifti pazar gün-
leri haftanın yorgunluğunu sevgili
oğulları Berkehan ve Oğulcan’la balık
yiyerek atıyorlar. Yemeğin sonunda ge-
len oksijen terapisiyle daha da keyifle-
niyorlar.

Meltem ÖZCAN
Aziz Demir KÜPEL‹
Meltem Özcan ve yakışıklı oğlu Aziz
Demir Küpeli pazar günleri Trilye’de
balık yemeyi çok seviyorlar. Aziz De-
mir hem Tontik’le oynuyor hem de çok
sevdiği kalamar, karides, midye ve
hamsinin keyfine varıyor. 

Sedat - Neriman YILDIZ
Sedat Yıldız ve eşi Neriman Hanım, to-
runlarıyla beraber Trilye’de balık yiye-
rek çok güzel vakit geçiriyorlar. Hepsi
de balığı çok seviyor. Torunlar ise kala-
marı ayrı bir keyifle yiyorlar. 

Sami - Berna ALICI
Levent - K›vanç SÜSOY
Sami Alıcı ve eşi Berna Hanım da Tril-
ye’nin pazar müdavimlerinden. Değerli
dostları Levent Süsoy ve eşi Kıvanç Ha-
nım ile sık sık bir araya gelip mevsim
balıklarının tadına bakıyorlar.

Banu - Serhat ERGÖÇMEN
P›nar - Sabih ATASOY
Banu ve Serhat Ergöçmen, oğulları Do-
ruk ve dostları Pınar ve Sabih Atasoy,
Trilye’de pazar günleri “Paella Günü”
olduğunu duymuşlar, hemen bizi ara-
yıp rezervasyon yaptırdılar, paellanın
ve balığın eşsiz lezzetine vardılar. 
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MEHMET ve CANAN MAV‹ çiftinin ço-
cuklar› Z‹fiAN ve AYBARS Trilye’yi
çok seviyorlar… En son geldiklerinde
bize bir de resim çizdiler…

EMRE ve AYNUR USLU’nun k›zlar›
IfiIL ECEM Trilye’ye geldi¤inde hamsi
yemeden gitmiyor, tatl›lardan da ma-
komat pie tercih ediyor. 

KEMAL ve YILDIZ fiAH‹N’in çocuk-
lar› Y‹⁄‹T G‹RAY ve T‹BET, karides
tava, kalamar tava ve lüfer filetoyu
afiyetle yiyorlar.

Sevilen gazetecilerden Alem Dergi-
si’nin Ankara Müdürü Baran ile efli
‹pek fiEV‹fiO⁄LU’nun k›zlar› Zeynep
Naz’›n do¤du¤u günden beri bal›¤a ilgi-
si çok. Süreyya Üzmez’in “Trilye’nin
Bal›k Sevdas›” adl› kitab›n› inceliyor.

YAfiASIN KIZILDEM‹R’in o¤lu
DEM‹RHAN midye dolmas›n› büyük
bir keyifle yerken bize de poz verme-
yi ihmal etmiyor…

ZEYNEP ve SÜREYYA ÇET‹N TEK‹N
çiftinin çocuklar› ÇET‹NALP ve
KAYRA bafllang›çta mutlaka bal›k çor-
bas› içiyorlar. Ard›ndan levrek ›zgara
tercih ediyorlar.



Kalamar BacağıFırında Otlu Balık
Avrupa’daki pek çok bal›k restoran›nda kalamar bütün olarak piflirilir.
Hatta içinde bulunan beyaz kalker çubu¤unu bile ç›karmazlar. Halka
fleklinde servis yapt›¤›m›z kalamarlar›n kollar›n› ve ayaklar›n› atmay›n.
K›zg›n ya¤da geleneksel usullerle ya da tempura fleklinde piflirin.
Lezzetin maksimumunu yakalay›n. 

MALZEMELER:
• 1,5 kg levrek balığı
• 4 adet orta boy domates
• 20 adet çekirdekleri çıkarılmış zeytin
• 3 diş sarımsak
• 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 8 dal kekik
• 6 dal maydanoz
• 2 dal adaçayı
• 2 dal biberiye
• Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIfiI:
Balığı iyice temizleyip 4 parça fileto şekline
getirin. Domatesleri dörde bölün, sarımsağı
dövün. Zeytinleri, sarımsağı ve domatesleri
fırın tepsisine yerleştirin ve üzerinde biraz
zeytinyağı gezdirin. Balığı yerleştirip, otlarla
birlikte tuz ve karabiber ekleyin. Önceden
180 dereceye ayarlanmış fırında 30 dakika
pişirin. Afiyet olsun.
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Ton Balığı Salatası Karidesli
Avokadolu Salata
Hem çok lezzetli, hem de sa¤l›kl› protein, lif, tekli doymam›fl ya¤, ayr›ca
C ve E vitaminleri içeren, antioksidan kayna¤› bir salata tarifi.

MALZEMELER
• 1 adet avokado
• 4 adet orta boy karides
• 4 adet küçük boy domates
• 2 adet taze soğan
• 1 baş marul
• 50 gr beyaz peynir
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1/2 limonun suyu
• 2 çay kaşığı kekik
• Yeterince karabiber ve tuz

MALZEMELER
• 150 gr konserve ton balığı eti
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 2 adet kuşbaşı doğranmış kereviz sapı
• 1 adet doğranmış dolmalık kırmızı biber
• 100 gr marul yaprakları
• Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI
Kaynar suyun içinde karidesleri 5 dakika
haşlayın ve sudan aldıktan sonra kabuklarını
soyun. Beyaz peyniri ufalayın. Bir kabın içine
avokado, karides, domates, taze soğan, marul
ve beyaz peyniri koyun. Bir çatal yardımıyla
zeytinyağı, limon suyu ve kekiği küçük bir
kasede çırpın. Tuz ve karabiber ekleyip bu
karışımı salataya dökün, sallayarak karıştırın.
Afiyet olsun. 

YAPILIŞI
Bir kabın içerisine limon suyu ve zeytinyağını
döktükten sonra ton balığını koyup 20 daki-
ka bekletin. Marul yapraklarını ellerinizle
parçaladıktan sonra tabağa yerleştirin. Kere-
viz saplarını ve kırmızı biberi ekleyin. Karışı-
mın üzerine dinlendirdiğiniz ton balığını 
zeytinyağı ve limon suyuyla birlikte dökün.
Turp ve domates ile süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.



Ateş Tatlısı
Önsözde birazc›k de¤indi¤im gibi benim çok sevdi¤im bir a¤abeyim olan,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik eski Bakan› Atefl Amiklio¤lu, Trilye ziyaretle-
rinde Çorum’un güzel leblebilerinden getirir. Bir gün çocuklu¤umuzda
torbalarla sat›lan leblebi tozunun güzel bir tatl›n›n hammaddesi olabilece-
¤i fikri oluflunca ilk denemelere bafllad›k. Süt, fleker, leblebi tozu ve tarç›n
hofl bir birliktelik oluflturdu. Menümüzde de en çok sat›lanlar›n zirvesine
oturuverdi.
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MALZEMELER:
• 1 kg süt
• 300 gr şeker
• 50 gr nişasta
• 100 gr un
• 1 paket vanilya
• 100 gr tereyağı
• 1 portakal kabuğu rendesi
• 1 limon kabuğu rendesi

KREMANIN HAZIRLANMASI

ŞU HAMURU

YAPILIfiI:
500 gr sütü, 300 gr şekerle kaynatın. Diğer 500 gr sütün içi-
ne un, vanilya, nişasta ekleyip birlikte çırpın. Kaynattığınız
sütün içerisine karıştırıp, tereyağı, portakal ve limon ka-
buklarının rendelerini ekleyin, devamlı koyulaşıncaya ka-
dar karıştırın.

MALZEMELER:
• 1 kg süt
• 250 gr kuvertür
• 125 gr pralin
• 50 gr un
• 25 gr kakao
• 50 gr tereyağı
• 70 gr tahin

TAHİNLİ ÇİKOLATA SOSU

YAPILIfiI:
Pralin, un, kakao, tereyağı ve kuvertürü sütle karıştırıp, ko-
yulaşıncaya kadar pişirin. Boza kıvamından biraz ince ol-
sun. Soğuttuktan sonra tahini karıştırıp, içine kremayı koy-
duğunuz şu hamurunun üzerine dökün. Afiyet olsun. 

Profiterol, ekler gibi tatlıların yapımında kulla-
nılır. Zor olduğu sanılan bu hamuru, kuralla-
ra dikkat etmek koşuluyla kolayca yapabilirsi-
niz. Şu hamuru pişirilmiş bir tür hamura veri-
len isimdir.

• Yarım su bardağı süt ve su, 1 tutam tuz, 2 tat-
lı kaşığı toz şeker ve küçük küplere böldüğü-
nüz 100 gram margarini bir tencerede karıştı-
rarak bir taşım kaynatın.

• 2 su bardağı unu bir kaba alın. Kaynamakta
olan karışıma bir kerede boşaltın. Aynı za-
manda hepsini iyice karıştırın. 

• Hamur top haline geldikten sonra tencereyi

ocaktan indirin. Hamur parlak olmalı, tence-
reye yapışmamalıdır. Hamuru soğumaya bıra-
kın. 10 dakika sonra kabartma tozu ilave
edin. Karıştırarak hamura yedirin. Yumurtala-
rı kırıp, mikserde çırpın. Çırpılmış yumurta-
ları hamura karıştırın.

• Bu hamuru sıkma torbasına doldurun. Fırın
tepsisi yağlanmış ve yağlı kağıt ile kaplanmış
olmalı. Hamurları seyrek aralıklarla dizin. Ha-
mur pişerken kabaracaktır. Tepsiyi önceden
250 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişi-
rin. 

• Pişen hamurları henüz sıcakken tepsiden alın.

Tahinli Profiterol
Bal›ktan sonra yenen tatl›lar›n vazgeçilmezi olmaya bafllad›. Üç aflamada
yap›l›r. fiu hamurunun haz›rlanmas›,  kreman›n haz›rlanmas›, tahinli, 
çikolatal› sosun haz›rlanmas›
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Malezya
SÜREYYA ÜZMEZ’‹N GÖZÜNDEN

Malezya

1996’da Malezya’da ya-
şayan Karadenizli

işadamı arkadaşım Cihangir Or-
man, Malezya’dan çok önemli
bakan ve işadamlarının Anka-
ra’ya geleceğini heyecanlı bir ses
tonuyla bildirmişti. Ben de gere-
ken ilgi ve alakayı, tabi ki en çok
gastronomi ile ilgili konularda
göstermiştim. Soğuk bir kış gü-
nüydü. Ankara’dan ayrılacakları
saatlerde yoğun bir kar yağışı
başladı. Ekvator çizgisi üzerinde-
ki bir coğrafyanın insanları ol-
dukları için onların ülkesine kar
yağmaz. Üzerlerinde sadece ince
bir ceket vardı. Pardösü ve palto
gibi kalın giysilerle zaten hiç ta-
nışmamışlardı.

Uçaklar hava muhalefeti nede-
niyle kalkmayınca karayoluyla
İstanbul’a gitme kararı veren he-
yete ısrarla kumanya vermek is-

tedim. Direndiler ama beni kır-
madılar. Onlara; “Kara saplanır-
sınız, karnınız acıkır” demiştim.
Tavuk kalçasından kömür ızga-
rasında çok lezzetli yemek hazır-

lamıştım. Yanında da kadınbudu
köfte. Hepsini sıcak kalması için
birkaç kat alüminyum folyo ka-
ğıdına sarmıştım. Ayrıca gofret,
muz, kolonyalı mendil gibi 
vazgeçilmezleri de pakete ekle-
miştim. 

Üç saat sonra emekli bir polis ar-
kadaşımın yönettiği araç, Bolu’da
kara saplanmış. Malezyalı ko-
nuklar çok acıkınca benim zorla
yaptırdığım kumanyaları kısa bir
sürede tüketmişler. Yedikleri yi-
yecekler birdenbire dünyanın en
lezzetlileri sınıfına yükselmiş.

Mahaddir Mohamed’in Başbakan
olduğu dönemde ülkelerine dö-
nen Malezyalılar, Türkiye’den
çok etkilenmişlerdi. Benden de
Kuala Lumpur’da restoran aç-
mam için ricada bulundular. Kol-
ları sıvayıp güzel bir Türk mutfa-
ğı restoranı açmıştım.

Aradan 13 yıl geçtikten sonra ay-
nı arkadaşım Uzak Doğu’nun en
görkemli alışveriş merkezi kabul
edilen Pavilion İş Merkezi’ne ay-
nı ekibe birkaç takviye yaparak
Bosphorus isimli müthiş bir res-
toran açıyor. Yine son gelişmeleri
yerinde izlemek için Ramazan
ayının son haftasında tekrar Kua-
la Lumpur’un yolunu tutuyo-
rum.

HOŞGÖRÜ ve BARIŞ ÜLKESİ

“Selamat datang”, Malay dilinde
“hoşgeldiniz” demek. Sanki Ka-
pıkule’den Türkiye’ye giriyor-
muş gibi hissediyorsunuz kendi-
nizi. Ay-yıldızlı Türk pasaportu-
nu gören gümrük görevlisinin
gözlerinin içi gülüyor ve hemen
oğlum Koray’a soruyor: “İstan-
bul’da yağmur durdu mu?” Çok
teşekkür ediyoruz Türkiye’yi bu
kadar yakından takip ettikleri
için. Hemen işleminizi yapıyor.
Vize yok, Türkiye’den gelenlere
ilgi ve sevgi çok.

Yürekten ve sınırsız misafirper-
verler. Yüzlere ve davranışlara
yansıyan bu samimi karşılama
dünyanın en misafirperver ülke-
lerinden birisine geldiğinizi vur-
guluyor. Farklı kültürler, göste-
rişli festivaller, milyonlarca Ma-
lay, Hintli, Çinli, Pakistanlı ve
komşu ülkelerden oluşan koz-
mopolit bir nüfus. Kimse kimse-
nin özel hayatıyla ilgilenmiyor,
dünyanın örnek alması gereken
bir birliktelik.

Uçsuz bucaksız sahiller, 1007 bir-
birinden güzel ada, cennetin di-
ğer adı Langkawi. 38 tanesi deniz
parkı ilan edilmiş. Eski ve yeniyi
aynı anda yaşamak mümkün Ma-
lezya’da. Hızlı trenden, Petronas
Kuleleri’ne kadar modern bir şe-
hir. Şehirden uzaklaştıkça kırsal
alandaki eski köyler eski ve yeni-
yi aynı anda yaşatıyor.
Malezya’da dolaşırken şemsiye
hep yanınızda olsun. Hemen her
gün tropikal yağmurlar yağıyor.

Ama yağmurlar çok kısa sürüyor.
Adalarda tüple dalışlar, skuba da-
lışları, şnorkelle dalışlar, yüzme,
yelkencilik, yatçılık, rüzgar sörfü,
balıkçılık, su altı fotoğrafçılığı
ideal eğlence imkanları sağlıyor.
Sabah ve Sarawak eyaletiyle bir-
likte 27 milyon nüfusa sahip Ma-
lezya’da nüfusun yarıya yakın
kısmı Müslüman, kalanı ise Bu-
dist, Hıristiyan, Hindu, Konfüç-
yus gibi dinlerden oluşuyor. 7
eyaletten oluşan Malezya’nın za-
man zaman Türk medyasının
eleştiri oklarına hedef olan eyale-
ti Kelantan 600 bin nüfuslu. Ül-
keye girerken tüm turistlerin
doldurduğu formda iki maddeyi
okuyup imzalıyorsunuz; 
Uyuşturucu kullanmak, ticaretini
yapmak, tabanca ve ateşli silahlar
kullanmak ve bulundurmak ölüm
cezası ile cezalandırılır.
Uyuşturucudan evlerine her gün
ateş düşen ailelerin yaşadığı
dram ve genç evlatlarını kaybe-
den anneler yok bu ülkede.
KUALA LUMPUR 
MANHATTAN G‹B‹
Malezya’ya ilk gittiğim yıl pek
çok bisikletli görmüştüm. Daha
sonraları motorsikletliler çoğun-
luktaydı. Ama 13 yıl sonra üste-
lik Asya krizinden en çok etkile-
nen ülkelerden birisi olmasına
rağmen Malezya uçmuş. Şimdi
caddelerde en lüks Alman ve Ja-
pon arabaları, Lombardini, Bent-
ley, Porsche gibi zenginlik göster-
geleri araçlar dolaşıyor. Ben daha
önceleri New York’un Manhat-
tan’ına benzetmiştim bu şehri.
Fakat son yıllarda uçmuş Malez-
ya. Işıl ışıl caddeler, geceleri so-
kaklarda insan seli, Hard Rock
Cafe’de Tarkan’ın coşturan şarkı-
ları. Birbiriyle yarışan modern bi-
naları, iş merkezleri, kelebek
bahçesi, mimarisi ve büyüklü-
ğüyle göz kamaştıran merhum
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vedat Dalokay’ın projesini
çizdiği görkemli camiisi, ikiz ku-
leleri gerçekten insanı büyülüyor.

YAZI: Süreyya ÜZMEZ • FOTO⁄RAFLAR: Koray ÜZMEZ
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GENTING HIGHLANDS

2.500 metre rakımlı tepede kuru-
lan, içinde çok büyük bir kumar-
hane bulunan, 6.500 yataklı
Genting Highlands Oteli, dünya-
nın en büyük otellerinden birisi.
Uzak Doğu’nun adeta gözbebeği.
Tıklım tıklım dolu. Avustral-
ya’dan bile gelenler var. Kumar-
haneye Müslüman Malayların
girmesi yasak. Yabancılar pasa-
portla girebiliyor ve özel bir kart
yapılıyor. Güvenlik önlemleri bir
hayli sıkı. Paralarını tamamen
kaybedenleri evlerine kadar li-
muzinle götürüp bırakıyorlar!
Çok şanslı olup, çok para kaza-
nanlara bedava suit oda veriyor-
lar. İçlerindeki ego onları uyut-
mayıp tekrar kumarhaneye gön-
derip kazandıklarını verdirtsin
diye. Genellikle de tahminlerin-
de başarılı oluyorlar. 

Her türlü bütçeye uygun resort,
otel, bungalow, tatil köyü, pansi-
yon gibi seçenekler, ucuz alışve-
riş olanakları ve çeşitliliği bul-
mak son derece kolay. Türk mal-
ları her mağazada hem de ünlü
markalar satan yerlerde karşınıza
çıkabilir. Malezya’da çok popüler
Adidas mağazasında eşimin be-
ğendiği spor kabanın etiketinde
“Türk malı” yazdığını görünce
çok sevindik. Yine lüks bir erkek
kıyafetleri satan mağazadaki bir-
birinden şık giysilerin Türk malı
olduğunu görmek seyahatimizi
daha mutlu kıldı. Hele Godi-
va’nın artık bir Türk firmasına ait
olduğunu bilmek ve en prestijli
alışveriş merkezlerinin baş köşe-
lerinde Godiva Çikolata mağaza-
larını görmek ayrıca zevk veriyor
insana. Türk markası olan her
şeyi satın almak istiyorum. Fir-
maların prestiji artsın, tekrar si-
pariş versinler diye bu işi özellik-
le yapıyorum. 

LEZZETL‹ MUTFAKLAR

Malezya’da dünyanın tüm ulusla-
rına ait mutfakları ve yerel mut-
fakları bulabilirsiniz. Ünlü Star-
hill Gallery’de Luk Yu Tea House
denilen yer aslında muhteşem bir
Dim Sum mutfağı sunuyor. Acı
ve tatlı içiçe. Pirinç unu, soya ve
deniz ürünleriyle, bayır turbu,
un ve yumurtanın karışımıyla ya-
pılan müthiş lezzetler. Bambu se-
pette, karidesi pirinç ununa bu-
layıp haşlayarak yaptıkları yeme-
ği soya sosuyla sunuyorlar.  Nasi-
lamak Malayların en ünlü yeme-
ği. Sabah kahvaltısında bile güne
bu yemekle başlıyorlar, içinde
haşlanmış pilav, yumurta, salata-
lık, karides, et ve papalinadan
küçük balıkların bulunduğu bir
tabak. Bir kez denemek lazım. 

Mangolu ve liçili tatlıları mutla-
ka deneyin. Üzerindeki tatlı hav-
yarlar da renk katıyor. İş merke-
zinde sopayla çalışan, tulumbalı,
Amerikalı bir adamın yaptığı tu-
valet, lokantalardan çok daha
fazla ilgi çekiyor. 

Tay mutfağını da Pavilion’daki
Celadon Royal Thai Cuisine’de
denedik. Vejeteryan tom yam çor-
bası kıvamındaydı. Tay mutfağı
hayata benzer. Pek çok farklı tadı
bir arada sunar, tadını aldığınızda
acı bile olsa size zevk verir. Yan
yana gelmesi imkansız olabilecek
şeyleri sunabilir bu mutfak. Yöne-
ticileri biraz burnundan kıl aldır-
mıyorlar. Celadon Royal Thai Cu-
isine’de ama gerçek Tay mutfağın-
dan biraz uzak özel odadaki yu-
varlak masa için ekstra ücret talep
edilince tadımız kaçtı. 

Fatty Crab, Malezya’ya her gitti-
ğimde ziyaret ettiğim çok güzel
bir mekan benim için. Yine tık-
lım tıklımdı. Salaş ama çok lez-
zetli yemekler sunuyor Fatty
Crab. Ballı hardallı sos ile sunu-
lan yengeci yerken parmaklarını-
za dikkat edin. Çöpte özel soslu
tavuk da muhteşem. 

Yerel ev yemeklerinin kokuları
her tarafı kaplıyor tüm alışveriş
merkezlerinde. Palmiye yağları
da baskın kokusuyla ortamı sarı-
yor. Pavilion Alışveriş Merke-
zi’ndeki Bosphorus Turkish Cu-
isine, batılı yabancıların tam kur-
tarıcı adresi. Masaya oturur otur-
maz sıcacık kabarmış bir lavaş
ekmeği, Türkiye özlemini gide-
rircesine sizi kendine çekiyor.
Hünkar beğendi, mezeler ve ke-
baplar kullanılan kuzuların besi
farkına rağmen muhteşem lez-
zetler sunuyor. Prens İskender
Rajat’ın çok sevdiği bir mekan
burası. Başbakan da çok seviyor
ve sık sık konuklarını burada
ağırlıyor. Prens, Ramazanın son
günü verdiği iftar yemeğinde ko-
nuklarına ipek halı hediye etti.
Çok mutlu görünüyordu. Başba-
kan Najib Tun Razak’ın babaan-
nesi Türk. Türk kökenli bir Ma-
lezya Başbakanının ülkesi oldu-
ğu için Türklere karşı elbette çok
sıcaklar. Eski Başbakan Mahad-
dir Mohamed’in Bodrum gezisi
sırasında gazetecilerin özel haya-
tı ile ilgili yaptıkları habere bir
hayli içerlemişler ama kin tut-
mak yapılarında yok. Cihangir
Bey, bir sera kurmuş, orada ünlü
Kösederi domatesi ve Çengelköy
hıyarını yetiştirmeye başlıyor.
Tamamen Türk lezzetlerini Uzak
Doğu’ya kabul ettirmeye kararlı.

Ayrıca Endonezya’da kurduğu ve
550 kişinin çalıştığı halı fabrika-
sında da Hereke’den getirttiği or-
jinal makasları kullanarak dün-
yada en çok kabul gören Here-
ke’yi üretmeye başlamış. Ülke
için inanılmaz tanıtım yapıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Melih Gökçek’in ilk döne-
minde Kuala Lumpur ile Ankara
kardeş şehir kabul edilmiş. O da
ayrıca ilişkilere sıcak bir hava ka-
tıyor.

DÜNYANIN EN KÖTÜ 
KOKAN MEYVES‹

Durian, Malezya’nın en özellikli
meyvesidir. Uçaklarda ve asan-
sörde taşınması yasaklanmış ama
afrodizyak olduğu yönündeki
söylentiler bu kötü kokulu mey-
veyi çok cazip kılıyor. Rambou-
tan, liçi, mangusten, papaya,
mango, yıldız meyvesi, pitahaya
çok lezzetli tropikal meyveleri
Malezya’nın. Her çarşı pazar zi-
yaretimde bu meyvelerden satın
alıyorum. Şeker kamışı suyunu
da nerede görsem sıktırıp içiyo-
rum. 

BALIK HAL‹ ÇOK ZENG‹N

Malezya’da kişi başına düşen yıl-
lık balık tüketimi 60 kg civarın-
da, Türkiye’de ise 7,6 kg. O ne-
denle balıkların buluştuğu top-
tancı haline gitmeden Malezya
seyahati düşünülemez. Sabahın

erken saatlerinde balık halindeki
açık arttırmaları çocukluğumdan
beri severim. Çanakkale’ye ne za-
man gitsem, erkenden hale gider,
açık arttırmayı izlerim. Toptancı-
ların uydurduğu “Tutan umma-
sın, yiyen doymasın, beni alıp da
satan pulum kadar para kazan-
sın” hurafesine artık kimse inan-
mıyor. Çünkü pek çok ünlü balık
restoranlarına balık temin eden
“madrabaz” denilen kişiler balık-
çılara direkt tekneden alışveriş
yaparak emekçilerin hakkını ve-
rebiliyor artık. 

Kuala Lumpur’da iki adet toptan-
cı hali mevcut. Bir tanesi büyük
alımların yapıldığı, diğeri ise 3,5
kg’lık küçük parçacıklar halinde
satışların yapıldığı toptancı hali. 

Balık kasalarının arasında yürü-
mek bile bir hayli zor. Mercanlar,
vatozlar, hamachiler, ayna balık-
ları, rengarenk okyanus balıkları,
toprak havuzlarda yetiştirilen ka-
ridesler, tüketicilere ulaşmak
üzere sabahın erken saatlerinden
itibaren haldeki yerlerini alıyor-
lar. Küçük kamyonetlerle gelen
satınalmacılar ihtiyaçları kadar
balıkları uygun fiyatlarla alıp
şehre dönüyorlar. Bizim ülke-
mizde çöpe atılan domuz balığı,
ayna, vatoz gibi türler burada
kıymetliler arasında. Kesinlikle
ölmeden görülmesi gereken bir
ülke Malezya. 



‹lk söz: Santorini masal›n› yaflamadan ölmeyin.

Ayn› zamanda Thira ad› verilen Santorini, kesinlikle Akde-
niz'in en etkileyici adas›d›r. Bat› k›y›s› boyunca uzanan 60 ile
120 metre aras› yüksekli¤inde dik yamaçlar›n tepeleri, ara s›-
ra ufak beyaz evlerle bezenmifltir. Do¤u’ya do¤ru yumufla-
makta olan bu yamaçlar, burada yerlerini muhteflem kum ve
çak›l plajlar›na b›rak›r.

Santorini
DÜNYANIN CENNETE EN YAKIN YER‹

Santorini

Milattan 3.000 yıl önce adanın ilk sakinleri adaya, burada bulu-
nan volkanın şeklini temsil eden ve “yuvarlak” anlamına gelen

Strogyle adını vermişlerdir.  

Rahat durmayan volkan, MÖ 1450 yılında patlayarak, Caldera adı ve-
rilen ve 83 km2 büyüklüğündeki alanı kaplayan bir krater oluşturmuş-
tur. Bu felaketten sonra su yüzeyinin üstünde geriye sadece Santorini
ve Aspronisi kalabilmiştir. Bu patlama esnasında oluşan dev dalga, Gi-
rit’e kadar ulaşmış ve Minos uygarlığının sona ermesine neden olmuş-
tur. Milattan önce 2. yüzyılda gerçekleşen diğer patlamalar, Calde-
ra’nın ortasındaki Palea Kameni, Nea Kameni ve Thirasia adalarının
oluşmasına yol açar. Thirasia adasının adı, Doria’lı bir sömürge reisi
olan Thira’nın adaya kendi ismini verdiği zamana uzanmaktadır. San-
torini adı, Venediklilerin adaya Aziz Irina adına verdikleri bir isimdir. 

Yine adı Thira olan başkent, muhteşem bir alanda bulunmaktadır.
Uzunlamasına yayılan şehirde ilgi çekici sokaklar, kemerler ve merdi-
venler bulunmaktadır. Burada, yukarı şehri alt şehre ve burada bulunan
iskeleye bağlayan 600 basamaklık bir merdiveni görmek mümkündür.
Yokuşu çıkmak için, zengin bir armatörün hediyesi olan çekmeli bir de-
miryolu kullanılmaktadır; inmek için ise katıra binilmelidir. 

Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerine, volkanik küllerin altına gömülü bir
şehrin keşfedildiği çok ilginç bir sit alanı olan Akrotori’den gelen bulun-
tulardan oluşan bir koleksiyon sunar. Burada bulunan freskolar, oriji-
nallerinin 3 tanesi dışında tümünün Atina’ya taşınmış olması nede-
niyle birer kopyadan ibarettir. 

YAZI: Zeynep TANITKAN



50 kilometrelik bir çevre yolu, adanın gezilmesini sağla-
maktadır. Adanın en güzel yolu, kuzeye doğru yönelerek
şahane deniz ve ada manzaraları eşliğinde Imerovigli’den
geçen yoldur. Adanın en güzel yeri ise, bazıları kayadan
oyulmuş olan evleri ve yamaçlara asılı kalmış gibi duran
kiliseleriyle Oia’dır. Buradan, koyun yamaçlar tarafından
neredeyse kapatılıyor olması sebebiyle, volkan kraterinin
şekli hakkında fikir edinmek mümkün olmaktadır. 

Ada merkezinde bir yükseltinin üstünde, şahane bir
alanda yer alan ve kuruluşu çok eski zamanlara dayanan
Bizans ve Venedik şehri Pyrgos ve yerel tarzda yapılmış
evleri bulunmaktadır.

Adanın güneyinde Monolithos, Kamari, Perissa, Haghios
Gorgios gibi plajlar ve turistik tesisler bulunmaktadır.
Güneybatısında ise birçok koyun yanı sıra siyah volka-
nik kumdan oluşan ve kırmızı yamaçlarla çevrelenen
Red Beach’i bulmak mümkündür.

Santorini, volkanik kayaların üzüm yetiştirmek için son
derece uygun olması sayesinde şarapları ve özellikle yu-
muşak beyaz şarabı ile ün salmıştır. 

Genel kanı şudur ki; dünya gözüyle Santorini’yi görmüş
her birey, Yunan Adaları arasında favorinin bu olduğu
konusunda hemfikirdir. 

Santorini'de batan güneş sanki bu dünyanın güneşi de-
ğildir. Ada manzara kavramının ve gece mavisinin anla-
mını tamamen değiştirmiştir. Güneşin batışına yarım sa-
at kala tepedeki cafelerden birine oturun, bir içki söyle-
yin, sonra alabildiğine uzanan denizi ve bulunduğunuz
yükseklikten kayık gibi görünen devasa gemileri seyre-
din.  Güneşin batmasına yakın en pahalı şarabı açtırın ki
ayıp olmasın size bütün hünerlerini gösteren manzaraya.
Şarap eşliğinde bir de güneşin batışını seyredin. Eh bu
kadar mutluluk herhangi bir insana haftalarca yeter.  

Manzaranın sarhoşluğunu üzerinizden attıktan sonra
scuba diving yapabilir, teleskopla etrafı seyredebilir, ada-
nın dar sokaklarında gezinebilir, şarap eşliğinde çatlaya-
na kadar deniz ürünleri yiyip binlerce fotoğraf çekebilir-
siniz.

Meraklısına bir küçük not "en görkemli kaybeden" Leo-
nard Cohen de adada bir eve sahip. Vaktiniz olursa mü-
ziği takip edip bir selam vermeden geçmeyin derim ben.

Son söz:  Mavi ve beyazın dünya üzerinde
birbirine en çok yakıştığı Santorini masa-
lını yaşamadan ölmeyin. 



TANZANYA’DA B‹R DO⁄A CENNET‹

Ngorongoro Krateri
Eski bir volkan›n a¤z› olan Ngorongoro krateri, 2700 metre yükseklikte. ‹nsano¤lu 
daha ortada yokken patlam›fl ve sonra susmufl. Orada sadece do¤al yaflam var. Yol 

toplam 40 saat sürüyor.
300 kilometrekarelik bir sahada onbinlerce
hayvanın iç içe yaşaması inanılmaz bir manza-
ra. Etrafı yüksek yamaçlarla çevrili olduğu için
hayvanlar kraterin içinden çıkamıyorlar. Bir-
likte Kenya ile Tanzanya arasındaki kraterde
yaşıyorlar.
Zebralar, antiloplar, leoparlar, çıtalar, impala-
lar, mandalar, zürafalar, gergedanlar, aslanlar,
çakallar, filler, flamingolar... Hangi hayvanı is-
terseniz var. Ve yaşamlarını sürdüren Masai ka-
bilesini  de unutmamak lazım.
Afrika'nın sessizliği içinden gelen bir filin hay-

kırışı bir aslanın kükreyişi, rengârenk kuşların
attıkları çığlıklar, canını kurtarmak için kaçan
bir antilopun zıplayışları, size bambaşka bir
dünya'ya geldiğinizi gösteriyor. 
Kraterin içindeki göllerde suyun içinde serin-
leyen hipopotamları görüyorsunuz. Eğer biraz
şanslı iseniz, size çamurlara dalıp gösteri ya-
panlarıyla bile karşılaşıyorsunuz. Kraterin içi-
ni dolaşmak  bir gününüzü alıyor..
Ngorongoro'da tam bir doğa cenneti. Krater,
1978 yılından bu yana Dünya Mirası olarak ka-
bul edilmiş ve tamamen koruma altına alınmış.

YAZI: Ali ULAY
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Lladró ismi ile birlikte he-
men ‹spanyan›n Valencia
flehrinde do¤an Uluslara-
ras› alanda büyük bir pres-
tije sahip porselen figürler
akla gelmektedir. Bu figür-
ler uzman sanatç›lar tara-
f›ndan elde imal edilmekte
olup, evrensel duygu ve his-
lerin kendine has bir dille
farkl› tarz ve renklerle ifa-
desidir.

Her zevk için bir Lladró
Şahsi ve sanatsal bir bakış açısını
temsilen, tartışmasız, Lladró dünyası-
nın konusal, biçimsel, renksel ve do-
kusal olarak dekorasyon ve hediye
amaçlı birçok imkanı sunduğunu
söylemek gerekmektedir. Klasikten
moderne , detaylı ve barok ortamlara,
işlevsel ve etnik yaratımlar ile Lladró,
her türlü mekana uyum sağlayabilme
özelliğine sahiptir. Lladró’nun hemen
algılanabilen en tipik figürleri parlak
porselen, klasik, ince uzun ve yumu-
şak renk tonlarına sahip olanlarıdır.
Daima evrensel gerekçelerden esinle-
nilmiş ve geçmişte porselene kazan-
dırılan özelliklerin günümüzdeki
zevklerle bağdaşlaşmasının da bir bü-
tünüdür. En tanınmış Lladró eserleri
farklı parçaları ile günümüz dekoras-
yon anlayışına uygun eğilimler içeri-
sindedir. Gres maddesinden yapılan
parçalar buna en güzel örnek olarak
gösterilebilir. Bu tür eserlerdeki top-
raksı rengin figüre verdiği sıcaklık ile
büyük ebatlı figürler elde edilebilme-
si de önemli bir farklılık kazandır-
maktadır. Diğer taraftan markanın
kataloğuna dahil ettiği yeni koleksi-
yon da, sentetik hatlar ve mat porse-
lenden yaratılmış ürünlerdir. Bu eser-
ler çağımız erkek ve kadınının duy-
gusallığına uygun diğer ifade yolları-
nı araştıran tarzda eserlerdir.

Lladró
HAYATTAN FIfiKIRAN SANAT



Lladró’nun öyküsü 1953 yı-
lında çalıştıkları fayans fabri-
kasındaki işlerini terkederek
doğdukları evin bahçesinde-
ki arap tarzı taş fırında ilk
porselen parçalarını pişirme-
ye başlayan ve yaptıkları iş-
ten büyük haz alan üç karde-
şi anlatır. Valencia şehrine
yakın Valencia ovasında bu-
lunan Almàssera’da, Juan,
José ve Vicente bugün gerçek
olan düşü görmeye başlamış-
lardır. Günümüzde, o ilk ya-
pılan derme çatma fırına çok
yakın bir mevkide bir Porse-
len şehri oluşmuştur ve bu
şehirde halihazırda 1.000 
kişi çalışmakta ve tüm kıta-
lara yayılmış 120’den fazla
ülkeye ihraç edilen bu porse-
len eserlere hayat vermekte-
dirler.

Lladró eserleri insana ve
duygularına bağlı evrensel
değerlerin ifadeleridir. Aşk,
annelik, ruhani değerler, fan-
taziler, doğa ve geniş konusal
kataloğu ile hayatın en iyi
anları kutlanmaktadır adeta.
Her Lladró eserinin arkasın-
da bize duyguları dile getiren
bir geçmiş mevcuttur. 

Lladró eserleri işte bu neden-
lerle dünyaca tanınmakta ve
değerlendirilmektedir, bu-
nun en güzel örneği ise ulus-
lararası müzelerde daimi ola-
rak teşhir ediliyor olmaları-
dır. New York’tan Tokyo’ya,
Londra, Hong Kong, Mosko-
va ve Madrid gibi şehirlerde
açılan Lladró Butikleri artan
mağaza ağını dünyanın önde
gelen şehirlerine de taşımış-

tır. Bu butiklere ek olarak
beş kıtaya yayılmış 4.000
yetkili satış mağazasını da bu
sayıya eklemek gerekmekte-
dir. 

El işçiliğinin değeri
Tüm Lladró eserleri Porselen
şehrinde elde yapılmaktadır.
Bu çok uzun ve karmaşık bir
üretim süreci olup, orjinal
model tasarımından başlar
ve figürün yüksek dereceli fı-
rınlarda pişirilmesi ile ta-
mamlanır. Figürün model-
leştirilmesi ve taslak parçala-
rının çıkartılması, parçaların
boyanması ve son olarak ver-
niklenmesi, ürünlere kendi-
ne has bir özellik kazandırır.
Tüm bu aşamalar Lladró ai-
lesi fertleri ve uzman sanat-
çılar tarafından yakından de-
netlenir. Üretimin her safha-
sında elde edilen bu sanatsal
ve teknik kalitenin meyvesi
olarak, ifade zenginliği ve in-
ce detayı ile dünyaca ün ka-
zanmış olan eserler doğmuş-
tur. 

Lladró eserlerinin en önemli
değer unsuru ve Lladró’yu
farklı kılan özelliği, bir çok
çeşit, renk ve tarzda olan çi-
çek figürlerinin kullanılma-
sıdır.  Her bir Lladró çiçeği
çok hassas bir sürece tabi
olup tamamen elde yapıl-
maktadır. Çiçek yaprakları
uzmanlaşmış sanatçılar tara-
fından tek tek elde monte
edilerek eşsiz ve tekrarı
mümkün olmayan çiçek 
figürleri ortaya çıkartılmak-
tadır. 

P O R S E L E N  fi E H R ‹



Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Yük-
sek Kimya Mühendisi olarak mezun olduk-

tan sonra Başkent’e çok özel bir mekan kazandı-
ran Saffet Tarı, seçtiği işi en iyi yapan, çok değer-
li bir işadamıdır.

Hafta sonunu iple çektiğimiz öğrencilik yıllarında
en büyük sıkıntımız sivil elbise giyebilmekti. Eğer
yakalanırsanız sonunda büyük cezaları vardı. An-
kara’da hiç akrabam yoktu. Ağabeyimin asker ar-
kadaşı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski
Dekanı Prof. Dr. Nizamettin Koç bize evini açmış-
tı. Okuldan kahvaltı etmeden ayrılır, Esat Cadde-
si’ndeki evde üzerimizdeki resmi üniformaları çı-
karıp sivil giysilere bürünürdük ve koşa koşa Tu-
nalı Hilmi Caddesi’ndeki buram buram kokula-
rıyla bizi çeken Flamingo Pastanesi’ne giderdik.
Nefis poğaçaları midemize indirirdik. Mevsim kış
ise sıcak bir sahlep, yaz ise limonata yudumlar-
dık. Hele dondurmaların tadına doyum olmazdı.

Özel çiftliklerde yetiştirilen hayvanlardan elde
edilen katkısız sütler, Saffet Bey’in sanki kimya
laboratuvarındaymış gibi titiz çalışmasıyla birle-
şince damaklarda şimşek çaktıran lezzete dönü-
şüyordu. Kısa ömürlü pek çok mekanın gelip
geçtiği Ankara’da bizlere nostalji rüzgarına yel-
ken açtıran bir pastanenin varoluşu, sıcakkanlı
personeliyle doyulmaz lezzetler yaratması artık
“Bizde de Avrupa’daki gibi yarım asrı geçmiş
markalar var” dememize neden oluyor.

JAPONYA ve BELÇİKA GÜNLERİ
1955’te hafif içkili kokteyl salonu ruhsatıyla Ziya
Gökalp Caddesi’nde açılan Flamingo Pastanesi,
Tunalı, Bulvar, Selanik caddelerindeki diğer 
şubeleriyle de faaliyetlerine devam etmiştir. Taş
yerinde ağırdır diyerek, bir poğaça alan müşteri-
nin bile Saffet Bey’in mah-cemalini görmek iste-
mesi onun Tunalı şubesinde kalmasına neden 
olmuştur. 

Saffet Bey, 1958’de Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de altı ay süren bir fuarda Türk lokumları-
nı tanıtır. İki pişmiş, Hindistan cevizli v.s.
1970’de ise Japonya’nın Osaka şehrinde Türki-
ye’nin müthiş tanıtımını yapan bir stand açar.
O yıllarda Japonlar Türkiye ile ilgili sadece iki
şeyi biliyorlarmış. Birincisi Atatürk, ikincisi
Katibim şarkısı. “Üsküdar’a gider iken aldı da
bir yağmur, katibime kolalı da gömlek ne gü-
zel yaraşır.” Altı ay konakladığı fuar alanında,
10 kız garsona Türkmen kızı kıyafeti giydirir.
Hepsine Ayşe, Fatma, Zeynep gibi Türkçe
isimler verir. Standta sürekli Türkçe müzikler
çalar. Askılı çay tepsilerinde çaylar ikram edi-
lir. Dört yılda bir yapılan bu enternasyonel fu-
arda Saffet Bey çok güzel tanıtım yapar. Eşi Za-
fer Hanım günün her saatinde kendisine müt-
hiş destek vererek ülkesini tanıtmak için çaba
gösterir. Kısa sürede Japonların sevgisini kaza-
nan çifte Japonya’ya yerleşmeleri için çok gü-
zel tekliflerde bulunulur. Ancak Ankara sevda-
sı ağır bastığı için ülkelerine dönmeyi tercih
ederler.

CELAL BAYAR MÜDAVİMDİ
Merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Flamin-
go’ya çok sık gidermiş. Kendi elleriyle gümüş
çaydanlıkta çay servisi yapan Saffet Bey’in o gün-
leri anlatırken gözlerinin içi gülüyor. Mesleğini
bu kadar seven bir insan çok az tanıyorum. Zeki
Müren’in Flamingo’yu ziyareti sırasında kendi el
yazısıyla yazdığı yazı hala duvarda çerçeve içinde
duruyor. “Dost muhiti kendini hemen hissettiri-
yor, huzur veriyor” diyerek Flamingo’yu çok gü-
zel özetlemiş sanat güneşi.

Çok iyi derecede Fransızca konuşan Saffet Bey’in
her zaman yanında canla başla çalışan ortakları
İsmet Bey, İbrahim Bey ve Sinan Bey başarılara iv-
me katmışlardır. Giyinişiyle, titizliğiyle, engin
tecrübesiyle her zaman örnek alınacak, çok bilgi-
li, sürekli okuyan, herkesin saygı duyduğu bir in-
sandır Saffet Tarı.

Kaliteli hizmet, yukarıdan aşağıya doğru gelişen
bir olaydır. Ya yukarıda başlar ya da hiç başla-
maz. Yönetim, başarı merdivenlerinin tırmanıl-
masında verimlilik sağlayan en önemli unsurdur.
Merdivenin doğru duvara dayalı olup olmadığını
liderlik belirler.

B ‹ R  P O R T R E :  S A F F E T  T A R I

Yarım Asırlık EfsaneYarım Asırlık Efsane

Süreyya Üzmez



HER fiEY 
‹NSANLA GÜZEL…
Yalnızlığımda çoğalırım, yalnızlığımı severim desem de sen inan-
ma. Koca bir ailede büyüyen, masada onlarla kaşık sallayan,
ekmeği paylaşan, hele Anadolu köylerinde konuk olduğu evlerde
yemek tek tabakta ise kaşıklarla yarışan biri yalnızlığa kolay alışır
mı?
Yalnızsa yalnızlığı allar pullar, süsler mi?
Süslüyor…
“Yüzlerin, binlerin içinde de insan yalnızdır.” diye sözler üretiyor.
Sözü onu aşıyor, adeta ışık hızıyla yayılıyor, yüzlerce, binlerce yalnızın oluyor. Nasıl böyle çabuk
yayılıyor o da şaşıp kalıyor. Meğer ne çok yalnız varmış da konumunu savunacak söz ararmış. Mış
da mış… 
Oysa sen değil misin, fotoğraf sanatı ile uğraşan arkadaşına : “Denizcim, fotoğraflarında insansız
tek kare olmasın. Her şey insanla güzel...” diye öneride bulunan.
Annen ve baban yıllarca “Bizim kıblemiz insandır” diye boşuna mı öğretti sana; şimdi kalkmış
yalnızlığına methiye diziyorsun…
Bak, Elif Şebnem Akal ne diyor dizelerinde:
“Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla.
Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka baka.
Bir dost göz arayışıyla...
Saat tıkırtısıyla…
Korkmam 
Geçinip gideriz biz mutluluğumla,
Ama
‘Günün aydın, akşamın iyi olsun’ diyen biri olmalı…
Bir telefon sesi çalmalı ara sıra kulağımda…
Yoksa
Zor değil, hiç zor değil,
Demli çayı bardakta
Karıştırıp bir başına
Yudumlamak doyasıya…
Ama
“Çaya kaç şeker alırsın?”
Diye soran bir ses
Olmalı ya ara sıra…”
Kuşkusuz yalnızlıkta içsesini dinlemek güzeldir. Bazı üretimler yalnızdır. İşte o zaman yalnızlık
özlenir ve o yalnızlıkta çoğalır, çoğaltır insan. Üretim öncesi yazacağın, çizeceğin, yaşama kata-
cağın her sanat eylemini biriyle konuşmak, düşünceyi, paylaşmak ya da biten yazıyı, tabloyu,
karikatürü, senaryoyu paylaşmak paylaşmasan da kutlama adına bir kadeh kaldırmak insanla
güzeldir…
Her şey insanla güzeldir. 

Ses sese değmeden ses sel olur akar mı?

GELECEK 
GÜZELD‹R…

Giden yıllar bir daha gelmiyorsa; gelecek güzeldir…

Yaşama tutunmak adına; 

Ezberleri bozmak adına,

İz bırakmak, başkalarının derdine kulak vermek adına,

Birey olup bireyselliği aşmak adına gelecek güzeldir.

İlk kez bir yılın tarihini yazarken yüreğim titredi.

Bu duyguyu geçen yıllarda hiç duymadım desem abartmam.

İnsan bazı duyguları hiç unutmaz hele yüreğini titretiyorsa asla.

Yıllardır kaç okura seslendiğimi bilmeden, düşünmeden yazdım.

Bir okur bile ne büyük mutluluktur… 

Aklıma düşen yüreğime değen sahipsizlerin sesi olmaya çalışıyorum.

Yüreğime değdiği için okurların da yüreğine değiyor.

Arıyor, soruyor, yazıyorlar… 

Günün en nazlı saatlerini yazarak tüketiyorum…

Dostun deyimiyle; sabrı kabule dönüştürmeye isyan ederek!

Yine de ülkemizde öyle olaylar yaşıyoruz ki, gün oluyor onlara benziyor, ruti-
ne dönüyoruz.

Rutin’i yazmaya ve tekrara başlıyoruz.

Kalite düştükçe sizi de aşağıya çekiyor.

Siyasetteki ‘işportacı söylem’ başka ne yaratır ki?

2010’u yazarken yüreğim titredi. 

Bu yıl yürekler yansın istemem.

Yine de yanacak gibi…

Yüreği yananları yazmayı inatla sürdüreceğim.

Sessizlerin umudu olmak, birlik ve beraberlikten söz etmek ses vermektir!

YAŞAR SEYMAN
yasarseyman@gmail.com

14 Şubat 2010

K O N U K  Y A Z A R
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Denizi olmayan bir şehirde,
yarısı kurumuş bir ağaca

sarılan asma yapraklarının adeta
bir üzüm ağacına dönüştüğü,
vişne, kayısı ve elma ağaçları
arasındaki bahçede, güzel bir se-
rinlikte mekanın sahibi Süreyya
Üzmez’in tarifleriyle şekillenmiş
lezzetli deniz ürünlerini yerken,
sanki bir sanat galerisinde sergi
gezer gibi size bir dergi eşlik edi-
yor. Mekânın ambiyansı ve titiz
bir hanım tarafından evinde ko-
nuklarını ağırlamak istercesine
hazırlanan ve sunulan yemekle-
rin aslında birer sanat eseri ol-
duğunu görüyor, ona saygı duy-
manız gerektiğini anlıyor ve bir
lokantada bulunduğunuzu unu-
tuyorsunuz. Süreyya Bey’in
emekli bir asker olmasını hisse-
deceğiniz ciddiyet ve hatta di-
siplinle ağırlanıyorsunuz. Sürey-
ya Bey’in zarif eşi Mahmure Üz-
mez’in varlığını da, yemeklerin
kaliteli porselenlerde, renk
kombinasyonuna uyularak son

derece hijyenik bir ortamda sunul-
masında hissediyorsunuz. 

İyi bir gurme olmama rağmen, şimdi-
ye kadar bu konuda hiç yazmamış-
tım. Ama sanata ve sanatçıya saygı
duyulan mekânlar benim hep ilgi ala-
nımdadır. Sergilerini dikkatle izledi-
ğim, iyi bir fotoğraf sanatçısı olan Re-
cep Peker Tanıtkan tarafından tasar-
lanarak üç ayda bir yayımlanan ve
konuklara sunulan Trilye isimli der-
gide, mekânın tanıtımına ilaveten,
her sayıda bir sanatçıya ve eserlerine
yer verilmesi, ayrıca Türkiye’den ve
dünyadan şehirlerin tanıtılması, sa-
nat haberlerinin duyurulması Tril-
ye’ye ayrıcalık sağlıyor. Bu derginin
konuklara sunulduğu çantanın espri-
li ve şık tasarımı konuklara duyulan
saygı ve verilen önemin bir gösterge-
si.  Dergiden başka, büyük bir titiz-
likle Süreyya Bey tarafından hazırla-
nan, tasarımı ve fotoğrafları Recep
Bey’e ait olan her türlü balığın ve ye-
mek tariflerinin yer aldığı “Trilye’nin
Balık Sevdası” isimli bir eser de ko-
nukların bilgisine sunuluyor. Bu ese-
rin her kütüphanede referans kitabı
olarak bulunması gerektiğini düşü-
nüyorum. Sanatta ulaştığım 40 yıl
içinde, 11 kişisel katalogum yayım-
landı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sanat
Galerisi Küratörü ve Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Mezunları Derneği
Ankara Şubesi Başkanı olarak çok sa-
yıda karma ve kişisel sergi katalogu
hazırladım.  Bu nedenle bir yayının
hazırlanmasının ne kadar ciddi ve
meşakkatli bir iş olduğunu bilirim.
Yaptığınız iş,  o işi sevmeniz ve insan-
lara verdiğiniz değerle kalite bulur. 

Benim geç tanıştığım bu mekânı, gü-
zel bir atmosferde, lezzetli deniz
ürünleri yemek isteyen herkese tavsi-
ye ediyorum. 

DEN‹ZDEN ÇIKAN SANAT

Hatice Kumbaracı Gürsöz

Sizlere bu bafll›¤a gerçekten yak›flan Ankara’daki bir mekândan bahset-
mek istiyorum: Trilye’den... Yemek, özellikle bal›k bir sanat iflidir. Resim-
lerimde konular›m›n bafl›nda gelen denizde bal›klar, gökyüzünde kufllar,
yeryüzünde çiçekler ve insanlar benim için çok önemlidir. Trilye güzel bir
bal›k lokantas›… Gaziosmanpafla’da eski bir ba¤ evi…
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Ad a l a rd a
İstanbul...
Kuzey denizini ilk defa gördüğümde şaşırmıştım. Bu beyaz sarı

köpüklü su, bu da deniz. İngiltere’ye geçmek üzere geminin
güvertesinde yol alırken, hissettim,  insanın yüzünü, saçlarını ok-
şayan o rüzgarı, İstanbul’u hatırlattı bana, birdenbire o sarı su ma-
vileşti, deniz oldu.

O günden bu yana her başka deniz, önce İstanbul heyecanı verir,
önce İstanbul kokar, sonra deniz olur. Adaları bilir misiniz? Ço-
cukken Dragos tarafından adalardaki ışıkları saymaya çalışırdım.
Büyük Adanın karanlıkta sanki incecik bir beli varmış gibi görün-
tüsü, ışıkları, Heybeli’de Deniz Harp Okulu’nun bayram süslü ışık-
ları, küçücük Sedef Adası'ndaki 19 ışık, ay ışığı olduğu günlerdeki
değişen manzaraları...  Zamanı unuturdum. 

Yaz yağmurlarının yarattığı telaş, denizin çalkalanması ve yağmur-
dan sonraki suçsuz, ıslak kokan o deniz, İstanbul... Bir de vapur-
ların süslü parlak görüntüleri, balıkçıların tek tük ışıkları... Ve yaz
akşamlarındaki güneşin serin renklerle battığı İstanbul... Benim
için hala deniz bu. Dünyanın neresinde deniz görsem, denize gir-
sem, hep İstanbul gelir aklıma. Hani tüm dünyadaki saatler Green-
wich’e göre ayarlanır ya .. İşte öyle bir şey!

Denizin rengi, tuzu, soğukluğu, kokusu, mehtaptaki ışığı, güneş
batarken, doğarken renkleri, üzerindeki adaları bırakın, ada varsa
kaç ışık var, ışık görüntüsü benziyor mu - diye bile bir sınavdan
geçer her su, deniz olmadan önce. Ve böylece belki İstanbul’a ben-
zer, biraz, biraz benzer ....

Ben son zamanlarda pek gitmiyorum İstanbul’a. Bana elini verip
bu pırıl pırıl ışıklı adaya giden vapurlarda yanımda oturan annem
yok artık orada. Beraber Büyük Ada'ya gider sessizliği dinlerdik bir
köşede... Altın giysili faytonların tıkırtısı sessizliğe bir derinlik ve-
rirdi. Sessizliği dinlemeyi adalarda öğrendim, en gürültülü kalaba-
lık yerlerde bile duyarım, nefesim kesilir, yeter ki canlansın aklım-
da o ada manzaraları!

Siz de bir gidin adalara, oradan Dragos tarafına bir bakın, belki
orada yine ışıkları sayan bir çocuk vardır. Bir de anneniz varsa ya-
nınızda lütfen elini bırakmayın. İstanbul o zaman bir başka oluyor.

İstanbul’a benim için de siz gidin ....
Esen Miessen

8 Ocak 2010 Cuma

DEN‹Z‹ SEVER‹M, HEM DE ÇOK



Hayvanlar aleminin en gösterişli, en güzel kuşu kuşkusuz tavus kuşudur. Kuyru-
ğundaki mavili-yeşilli göz alıcı parlak renklerle, nakış gibi sırmalarla işlenmiş
desenlerle adeta “bakın ben buradayım, en güzel benim” der. Ancak “her güzelin
bir kusuru vardır” kuralı burada da işlemektedir. Bu gösterişli kuş çok çirkin
ayaklara ve daha da kötüsü tahammül edilemez bir sese sahiptir. Biraz da kibir-
lidir tavus kuşu, zira güzelliğinin farkındadır. Erkek tavus kuşları tüylerini hem
dişileri etkilemek için kullanır hem de kendini seyredenlere bu tüyleri yelpaze 
gibi açarak dolanır durur.

YAZI: Zeynep TANITKAN
FOTO⁄RAF: Recep Peker TANITKAN



M‹TOLOJ‹DE VE
D‹NLERDEK‹ ÖNEM‹

Tavus kuşu gerek Yunan Mitolojisinde ge-
rekse semavi dinlerde önemli bir yere sa-

hip.  

Kıskanç Hera, kocası Zeus’un aşıklarından
İo’ya bekçilik etmek üzere 100 gözlü canavar
Argos’u görevlendirir. Ancak her şeyi gördüğü
rivayet edilen Argos, Hermes’in kendini öldü-
receğini göremez. Hera, öldükten sonra Ar-
gos’un cennetteki yıldızları temsil eden gözle-
rini alır ve tavus kuşunun kanatlarına yerleş-
tirir. Hikâyeler bir yana, kanatlarındaki de-
senlerden dolayı tavus kuşu edebiyatta genel-
likle göz tasviri ile yan yana kullanılır.       

İslam inancında tavus kuşu tüylerinin kötülü-
ğü, kötü ruhları uzak tuttuğuna inanılır, Hin-
distan'da aşkı, sevgiyi ve yıldızlarla bezeli gök-
yüzünü temsil eder, Burma tapınaklarında gü-
neşin sembolüdür, antik dönemde asil ve zen-
ginlerin bahçelerinde soyluluk işareti olarak
besledikleri bir hayvandır; cennet kuşu adıyla
anılır ve çalanlar ölüm cezasına çarptırılır.

Tibet kültüründe, tavus kuşu gökkuşağının
bütün renklerini üzerinde barındırır. Bir diğer
deyişle bütünlük kavramının somutlaşmış bir
örneğidir. Sufi inanışında ise tavusun açılmış
kuyruğu ruhun evrene yayılışını simgeler. 



Trilye’deki leblebi
Fakat, leblebinin Trilye’de bir
tatlıya dönüşeceğini rüyamda
görsem inanmazdım! Ne var ki,
Süreyya bu! Ne yapar yapar,
Leblebi Tatlısı’nı Trilye’nin me-
nüsüne eklerdi! Ankara’ya her
gittiğimde bir yenilik görmek
kaçınılmazlaştı Trilye’de. Bu
kez de Leblebi Tatlısı’yla karşı-
laştım. Enfes bir tat, herkese
öneririm. 

Çorum leblebisi 
deyince…
Çorum leblebisinin tarihi yak-
laşık üç yüzyıl öncesine kadar
gider. Ahmedi Sever ismiyle
maruf bir zatın Çorum’da yeti-
şen nohut cinslerinden leblebi-
yi imal ettiği söylenir. Bundan
dolayı leblebinin adı adeta Ço-
rum’la özdeşleşmiştir; “Çorum”
denilince “leblebi”, “leblebi”
denilince de “Çorum” akla ge-
lir.

Çorum leblebisini diğer leble-
bilerden ayıran, leblebinin ha-
zırlanışı sırasında geçtiği işlem-
lerdir. Çorum leblebisinin lez-

zet sırrı, nohutun iriliği ve ka-
vurma işlemindeki beceridir.
Damla cinsi nohut kalın kabuk-
lu ve kabuğunu çabuk atma
özelliğine sahip olduğundan
Çorum leblebisi üretimi için
tercih edilir. Öte yandan, iklim
de bir etkendir. Ilıman iklim
özellikleri, az rutubetli havası,
nohudun kavurma işleminden
sonra sergilerde bekletilmesi
esnasında maruz kaldığı yöreye
has rüzgar Çorum leblebisi üre-
timi için oldukça önemli etken-
lerdir. 

Leblebi yapmak için ateş tuğla-
sı, kerpiç, tava ve karıştırıcıdan
oluşan bir “kavurma ocağı” ge-
rekiyor. Nohutlar elenerek çe-
şitli boylara ayrılıyorlar. Leble-
biyi “Çorum Leblebisi” yapan
da kavurma işlemidir. İki kez
kavurma işlemi uygulanır. İkin-
ci kavurma işleminden sonra
leblebi sıcak olarak çuvallara
doldurulup iki gün dinlendirilir.
Sonra da nohutlar kuru bir yere
serilerek on beş-yirmi gün bek-
letilir. Üçüncü kavurma işle-
minden önce nohutlar nemlen-
dirilerek çuvallara doldurulur.
Bu çuvallarda bir gün bekletilen

nohutların kavurma sırasında
kabukları ayrılır. Buna "tek kav-
rum leblebi" adı verilir. Tek kav-
rum leblebiler bir iki gün sona,
son bir kez daha kavrulup satışa
sunulur. Leblebinin acılı, tuzlu
veya karanfilli çeşitleri, bu son
aşamada gerçekleşir. Şekerli leb-
lebi düşkünleri için şekerli leb-
lebinin nasıl yapıldığını da be-
lirtmek gerekir; bu çeşit de kısa
bir son kavurma aşamasından
sonra şekerciler tarafından imal
edilir. 

Birçok derde deva
Bu arada, Çorum leblebisinin
bel ağrılarına, diş etlerine, ba-
ğırsaklara iyi geldiğini, vücut-
taki su miktarını dengelediğini,
meniyi çoğalttığını ve idrarı ar-
tırdığını; doğurganlığı ise ko-
laylaştırdığını da söylüyorlar,
bizden aktarması… 

Bitirirken, Çorum Leblebisi’ni
kıskandırmak için bir de Erzin-
can Leblebisi’ni anmak gerek.
Herhalde, Trilye dergimizin
okur-yazarlarından Yaşar Sey-
man hemşehrim bilir örne-
ğin… Onun özellikleri mi? 
O da bir başka yazıya… 

ÇORUM’DAN TR‹LYE’YE

“Leblebi koydum tasa/Doldurdum basa basa” der bir anonim türkü; daha kaç türkü vard›r
leblebi motifli kimbilir… Kuflkusuz, leblebi halk›n sofras›nda da yaflam›nda da; dolay›s›y-
la folklorunda da önemli bir yer tutar. Bir ‹stanbul klasi¤idir; baflka yerlerde de var m›d›r
bilmiyorum; k›fl›n, s›ms›cak yeni kavrulmufl, mis gibi kokan leblebinin yan›na bir de kuru
üzüm kat›l›r ki, kebap olur do¤rusu! Rumeli Caddesi’nde hep önünden geçilen kuruyemifl-
çiden bir parça al›p Teflvikiye’ye do¤ru yiyerek gitmek fena olmaz!
Bir de leblebi tozu; oldum olas› bay›l›r›m… Beyaz leblebi de rak›yla iyi meze olur…

YAZI: Muzaffer Ayhan KARA



58

Avokado, tam olgunluğa toplandıktan sonra
erişir. Lezzetini anlamak için olgunlaşmasını

beklemek gerekiyor. Bunun için hemen tüket-
mek üzere satın alıyorsanız, bilinenin aksine yu-
muşak olanı seçmeniz daha iyi. Seçerken aynı za-
manda derisinin parlak ve kaygan olmasına, sal-
ladığınızda çekirdeğin sesinin gelmesine dikkat
edin. Ama eğer birkaç gün sonra tüketecekseniz,
sert olanı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Gaze-
te kağıdına sarılan avokadolar birkaç gün içinde
yenecek olgunluğa ulaşırlar. Avokadoyu oda ısı-
sında bekletmek gerekir. Buzdolabına koymanız,

soğuktan hiç hoşlanmayan bu meyvelere iyi gel-
mez. Meyve olmasına rağmen, daha çok sebze gi-
bi kullanılır. Limon suyu ile iyi uyum sağlar. Ba-
haratla pişirilen yemeklerle, acılı soslarla kullanı-
labilir. Giriş yemekleri ve salatalarda da bolca
kullanılan avokado, nötr tadıyla çok farklı yerler-
de karşımıza çıkar. Bir omletin içine, çorbalara,
peynirli makarna soslarına katılabildiği gibi, tatlı
olarak hazırlanan, çilekli puding ve sorbelerde de
kullanılabilir.

100 gramında yaklaşık olarak 180 kalori vardır.
Aynı zamanda diğer meyvelere oranla yüksek po-
tasyum ve C vitamini içerir. Bu kalori değerini ise
dokusunda yüksek oranda yağ olmasına borçlu-
dur.

Avokado ancak yumuşadıktan sonra yenilebilir.
Sert iken acıdır. Yumuşayan avokadonun kabuğu
ince şekilde soyulur. (El veya bıçak ile soyulabilir.)

Avokado nas›l yenir?
1. Meyve uzunlamasına ortadan kesilir. Ortadaki
iri çekirdek çıkarılır. Meyve ince ince cips gibi
doğranır veya ezilir. Tuz, kırmızı veya karabiber
ekilir. Limon sıkılır karıştırılır. Arzuya göre biraz
taze veya kuru soğan kıyılarak ilave edilir. May-
danoz ve domates ilave edilebilir. Salata gibi ye-
nir, yağ istemez.

2.Soyulmuş ve ezilmiş avokado sarımsaklı yoğurt
ile karıştırılır. Limon ilave edilmez, böyle de ye-
nilebilir.

3. Omlet yapılır. Peynir yerine avokado konur.

4. Mantar sote gibi sote yapılabilir.

5. Ezilmiş avokado bal ve ezilmiş cevizle karıştı-
rılır. Bu takdirde tuz, limon, biber ilave edilmez.

Baz› öneriler
1. Avokadoları soyduktan sonra kararmamaları
için limonlu suda bekletin.

2. Salatalar için, avokadoları dilimlemek yerine
bir kaşıkla oval parçalar çıkardıktan sonra üzer-
lerine limon sıkarak servis yapabilirsiniz.

3. Çabuk sos hazırlamak için, soyulmuş avoka-
doyu püre haline getirin. İçine 1 çorba kaşığı ren-
delenmiş soğan, 1 limonun suyu, 4-5 damla acıs-
so, tuz ve karabiber ekledikten sonra karıştırın.
Havuç, salatalık ve kerevizle servis yapın.

4. Avokado tavuğa çok yakışır. Taze bir pidenin
veya sandviçin içine haşlanmış tavuk, ince dilim-
lenmiş avokado, salata yaprakları, domates di-
limleri ve taze soğan koyun. Arasına mayonez
gezdirin. 

Avokado, kabu¤u yeflil, yenen k›s›mlar› beyaz, iri çekirdekli bir meyve-
dir. Avokadonun anavatan› Meksika ve Guetamala olmakla birlikte gü-
nümüzde ülkemizin güney sahillerinde de üretiliyor.

Avokado



Kahve ad›nda küçücük bir tohumun hika-
yesi, Türk Kahvesinde, ola¤anüstü bir

lezzete dönüflerek, bu gün milyonlar› peflin-
den sürükleyen bir tat haline geldi. Gizem,
aflk, huzur, nostalji, sayg› gibi kar›fl›k ve çe-
liflkili kavramlar› ça¤r›flt›ran kahve, pek çok
kiflinin vazgeçilmezleri aras›nda yer al›yor.

Cezve seçiminden k›s›k ateflte haz›rlan›fl›-
na, fincanlara yavafl yavafl dökülmesinden,
törensel bir dikkatle ufak ufak yudumlanma-
s›na kadar bafll› bafl›na bir gelenektir Türk
kahvesi içmek. Ço¤u ailede al›flkanl›k hali-
ne gelen akflam yemeklerinden sonra içilen
kahve, huzur vericidir. 

K›z isteme s›ras›nda ise sayg› ifade eder-
ken köpüklü olan kahve, istenen k›z taraf›n-
dan piflirilerek el becerisinin göstergesi ola-
rak kabul edilir. Ev toplant›lar›nda han›mlar
aras›nda piflirilen kahve sonunda ters dön-
müfl kahve fincanlar› bak›lacak fallara iflaret
ederek içilen kahvenin amac›n› sergiler. Ge-
len misafire önce bir fincan kahve ikram et-
mek makbuldür. 

TÜRK KAHVES‹ TUTKUNU ÜNLÜLER

Bugün, "Türk Kahvesi", klasik müzik arflivin-
de de unutulmazlar aras›na girmifltir. J.S.
Bach, o ünlü Kahve Kantat›'n› bir kahve
tutkunu oldu¤u için besteliyor. Kahve
kültürü kendi tarihini yaratt›¤› gibi sosyal tar-
ihe de damgas›n› vurur. Türklere sevgisiyle
bilinen Frans›z romanc› Pierre Loti, kahveye
ve ‹stanbul'a olan sevgisinden dolay› kahve-
hanelere sürekli gitmifltir. En sevdi¤i semt
olan Eyüp'teki bir kahvehane bugün onun
ad›yla an›l›yor: Pierre Loti Kahvesi. 17. yy.

ve sonras›nda Türk Kahvesi tutkunu olan
ünlü isimler aras›nda Madame de
Pompadour, Victor Hugo, Dumas, Molière,
André Gide ve Honoré de Balzac bulunuyor.
Tarih içinde Türk Kahvesi, Türk sosyal
yaflant›s›ndaki yerini oluflturdu¤u gibi, mis-
afirperverlik, k›z isteme gibi "allaturca" (Türk
usulü) kültür ö¤elerini de yaratt›. Türk
kültüründe pek çok güzel fleyi ça¤r›flt›ran
kahve için "bir ac› kahvenin k›rk y›l hat›r›
vard›r". Kahvenin, Türk Kahvesinin tarihi,
anlatmakla, yazmakla bitmez. 

Nostalji Aşk
ve Kahve

"Gönül ne kahve ister ne kahvehane,
Gönül bir dost ister kahve bahane"  

dense de insan bir dostun, sohbetin yan›nda
da kahvenin olmas›n› arzulam›yor de¤il.
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B‹R LOGONUN 
ARKASINDA NE VAR?
B‹R LOGONUN 
ARKASINDA NE VAR?

1Ekim 2008 tarihli Chicago Sun-Times gaze-
tesinde yayınlanan yazıda, Julius Meinl'in

logosu ile kahvenin Viyana'ya Türkler tarafın-
dan Viyana kuşatması esnasında getirilmesi ve
Türklere ithafen Julius Meinl'in mevcut logo-
sunu oluşturduğunu anlatan bir röportaj ya-
yınlandı. 

Chicago Sun-Times
"Kahve çocuğunun arkasında büyük bir hika-
ye gizli" başlığı ile yayınlanan konuşmada Jui-
lus Meinl'in bu logo ile Türklere minnettarlığı-

nı gösterdiği belirtilmekte. Viyana kökenli olan
Meinl'in hikayesini Kuzey Amerika Julius Me-
inl yöneticisi Natalie Berg anlatmakta. 

1683 yılında Viyana'da yönetimde olan Haps-
burg hanedanı Osmanlı ordusu ile Viyana ka-
pılarında savaşmaktadır. Sonunda kuşatma so-
na erer ve Osmanlı ordusu arkasında çadırlar
bırakarak geri döner. Bu sırada devreye Georg
Kolschitzky adında bir casus girer. İyi Türkçe
konuşan ve Türk gibi giyinerek Osmanlı ordu-
sunun arasına sızan Kolschitzky'den ödül ola-
rak ne istediği sorulunca, çadırlarda bulunan
ve deve yemi sanılan yeşil çekirdek dolu yüz-
lerce çuvalı ister. Kolschitzky bunların kahve
çekirdeği olduğunu ve ne işe yaradığını bil-
mektedir. Çuvalları yüklenir, Viyana'ya gider
ve ilk kahvehaneyi açar. 

1800'lerde kahve işine giren Meinl ailesi de
Türklere minnetlerini bu logo ile ödemek 
isterler. Çocuk şekli ise dostça olduğu için 
seçilir. 
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S A ⁄ L I K

BURUN AMEL‹YATI SONRASI

‹Y‹LEfiME SÜREC‹NDE HAS-

TAYI NELER BEKLER?

Burun ameliyatı hastada gör-
selliği en çok öne çıkaran es-
tetik ameliyatlardan biridir.

Ameliyattan yaklaşık üç ay
sonra hasta ve yakınlarının
burun ameliyatı ile ilgili giri-
şimi unutmaları gerekir. Bu da
kuşkusuz hastanın yeni bur-

nunun yüzünün hatlarını bü-
tünleyen çok doğal görünüm-
lü olmasıyla olanaklıdır. Has-
talarımızın en çok merak et-
tikleri konu ameliyattan sonra
burunlarında düşme olup ol-
mayacağıdır. Doğru teknikler-
de yapılan bir ameliyattan
sonra burundaki şişliklerin
kaybolmasından sonra ortaya
çıkabilecek burunda düşme
kesinlikle söz konusu değil-

dir. Hastalarımız burun ameli-
yatlarından sonra yaklaşık üç
hafta sonra gözlük takabilir,
üç hafta sonra havuza girebi-
lirler. Burun ameliyatlarından
sonra güneşe çıkmalarında
hiçbir sakınca yoktur. Başa-
rıyla gerçekleştirilen bir bu-
run ameliyatından sonra solu-
num ile ilgili sorunlar yaşayan
hastalar doğru hekime ulaşa-
mayan kişilerdir. 

ESTETİK AMELİYATLAR
İLE İLGİLİ DOĞRULAR
Prof. Dr Mustafa fiENGEZER
Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzman›
Amerikan Plastik Cerrahi Derne¤i Üyesi

Estetik amaçl› yap›lan giriflimlerin baflar›s› elde edilecek sonuçlar›n ne
denli do¤al görünümlü oldu¤u ile çok yak›ndan ilgilidir. As›l amaç yap›-
lan giriflim ne olursa olsun di¤er insanlar taraf›ndan alg›lanmamas›d›r ve
hiçbir zaman estetik prosedürler hafife al›nmamal›d›r.

Kozmetik cerrahi ancak do¤ru amaçlara hizmet etti¤i sürece yaflam› de¤ifl-
tiren bir deneyim olabilir. Plastik cerrah›n hastas›na yap›lacak giriflim ko-
nusunda do¤ru karar› verebilmesi baflar›y› getirir. Hekim ne denli dona-
n›ml› olursa olsun yap›lacak giriflim konusunda yanl›fl karar veriyor ise
baflar›y› yakalamas› söz konusu olamaz.

Estetik ve Plastik Cerrahi alan›nda gerek ülkemizde gerekse dünya çap›n-
da baflar›lar›yla ad›n› s›kl›kla duydu¤umuz Prof. Dr. Mustafa fiENGEZER
bu konuyla ilgili merak edilen sorular› TR‹LYE için yan›tlad›...
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koltuk altı bölgelerinde aşırı
terleme problemine somut çö-
züm getirmesi nedeniyle çok
yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Doğru noktalara doğru
dozlarda uygulandığında son
derece başarılı sonuçlar ver-
mektedir. Hastalarda donuk,
anlamsız yüz ifadelerine ne-
den olmadıkları gibi çok ay-
dınlık, genç görünümlü, kırı-
şıklardan tümüyle arındırıl-
mış ve hastayı çok iyi hissetti-
ren sonuçlar elde edilir. 

Dolgu maddeleri  burun çizgi-
leri, ağız köşeleri, yanaklar gi-
bi yörelere uygulandığında
çok iyi sonuçlar vermektedir.
Bu amaçla kullanılan birçok
dolgu maddeleri vardır. Bu
maddelerin kimileri sekiz ile
on ay arasında kalıcı olabilen
geçici dolgulardır. Ayrıca ya-
şam boyu etkili kalıcı dolgu
maddeleri de vardır. Tabiki
hastalara kendi yağ dokuları
da, dolgu maddesi olarak uy-
gulanabilir. Hangi hasta için
hangi tür dolgu maddesinin
kullanılması gerektiğini plas-
tik cerrahınız belirleyecektir.
Ancak bu tür uygulamaların
doğal görünümün elde edile-
bilmesi, kalıcılık sürelerinin
uzun olabilmesi için mutlaka
doğru ellerde yapılması gerek-
tiği akıldan çıkarılmamalıdır. 

GENELDE YAPTI⁄INIZ AME-
L‹YATLAR HAKKINDA B‹LG‹
VEREB‹L‹R M‹S‹N‹Z?

Yüz, alın ve boyun germe, kaş
kaldırma, göz kapakları, göz
torbaları alınması, estetik
amaçlı burun düzeltilmesi,
meme büyütülmesi ve küçül-
tülmesi, karın germe, liposuc-

tion, baldırların kalınlaştırıl-
ması gibi estetik ameliyatların
yanı sıra kepçe kulak düzeltil-
mesi, kulak kepçesi yoklu-
ğunda kulak kepçesinin yeni-
den yapılması, trafik kazaları-
na bağlı yüz ve diğer vücut
yörelerindeki izlerin gideril-
mesi, yüz kemik kırıklarının
onarılması, vajina estetiği, pe-
nis uzatılması, ben ve cilt kan-
serlerinin alınması gibi ope-
rasyonlar yaptığımız girişim-
lerden bazılarıdır. Ayrıca dün-
yada ilk kez çeşitli nedenlerle

penislerini tamamen kaybet-
miş hastalarda bacaktaki incik
kemiği ve derisinden cinsel iş-
levi olan penis yapılması yön-
temini gerçekleştirdim. Halen
dünyada hiç penisi olmayıp
penis yapılan ve bu penisler-
den doğan on bir çocuk var-
dır. Bu çocukların tümü Tür-
kiye’dedir ve  tarafımdan ya-
pılan penislerden doğan ço-
cuklardır. Ayrıca kadından er-
keğe cinsiyet değiştirme iste-
ğinde bulunan hastalara da
penis yapmaktayım. 

ESTET‹K AMEL‹YAT ‹Ç‹N YAfi
ÖNEML‹ M‹D‹R? AMEL‹YAT-
LAR HER MEVS‹MDE YAPILA-
B‹L‹R M‹?

Bu konuda kesin kriterler
yoktur. Bu durum kişiden ki-
şiye, kalıtsal özelliklerine, ya-
şına, cildindeki dış faktörler
nedeniyle yıpranma sürecine,
cildinin yapısına ve bir dizi
değişik nedenlere göre farklı-
lıklar gösterir. Ancak kırk beş
yaşlarına doğru yüzde yer çe-
kiminin ilk etkileri görülmeye
başlar. Bu yaşlarda yüzde ya-
pılacak çene altı liposuction’ı ,
burun-dudak çizgilerine, du-
dak köşelerine, yanaklara uy-
gulanacak değişik dolgu mad-
deleri gibi küçük girişimlerle
hastalar daha genç ve daha çe-
kici görünüme kavuşturulabi-
lir. Ancak daha ileri yaşlarda
yüz germe, boyun germe, alın
germe ve göz çevresi ameli-
yatları ile hastalar sonsuz
mutlu edilebilir. Birçok este-
tik ameliyatlar her mevsimde
rahatlıkla yapılabilir. Burun
ameliyatlarından sonra hasta-
nın güneş görmemesi gibi bir
kural yoktur. Estetik ameli-
yatlarda ameliyata ait izler
ameliyatına göre değişik bi-
çimlerde gizlenir. Bu nedenle
güneşin olumsuz etkisi yok-
tur. Ancak yüze yapılacak der-
mabrazyon (zımpara) gibi
ameliyatlar sonbahar ve kış
aylarında yapılmalıdır.

S A ⁄ L I K

MEME BÜYÜTME VE MEME
KÜÇÜLTME AMEL‹YATLARI
SONRASINDA ‹Y‹LEfiME SÜ-
REC‹ NASILDIR?

Başarılı meme büyütme ope-
rasyonlarından sonra hasta-
larda tanımlanamayacak ölçü-
de özgüven kazancı olur. Has-
taların bu girişimden sonra
gerçek mutluluğu yakalaya-
bilmeleri için kullanılacak
protezin seçimi, protezin kas
altına mı veya meme dokusu
altına mı konulacağı, protezin
konulacağı yuvanın ne denli
özenle hazırlandığı gibi bir-
çok faktör önemlidir. 

Operasyon sonrası memelerde
sertleşme (kapsül) oluşmama-
sı amacıyla alınması gereken
önlemlerin yerine getirilmesi
çok önemlidir. Bu tür operas-
yonların doğru hekimlerce ya-
pılmasından sonra ağrı, kol
hareketlerinde kısıtlılık, ve
özel destekleyici sutyenlerin
kullanılması kesinlikle söz
konusu değildir. Meme bü-
yütme operasyonları süt ver-

meyi kesinlikle engellemez.
Meme küçültme ameliyatla-
rında ise; hastalar ameliyat
sonrası %80 olasılıkla süt ve-
rebilirler. Meme küçültme
ameliyatlarından sonra da kol
hareketlerinde kısıtlılık ol-
maz. Hastalarla yeni memenin
büyüklüğü konusunda ameli-
yat öncesi çok dikkatli bir gö-
rüşme yapılmalıdır. Bu tür
ameliyatlar hastaları büyük
memelerden kaynaklanan
tüm sıkıntılarından kurtara-
cağı gibi onlara çok önemli
özgüven kazandırır. 

LIPOSUCTION 
AMEL‹YATLARINDA BAfiARI
KRITERLER‹ NELERD‹R?

Bilindiği gibi liposuction ope-
rasyonları zayıflamaya yöne-
lik değildir. Yalnızca vücudu
biçimlendirmek amacıyla ya-
pılır ve vücudun belirli bölge-
lerinde toplanan yağ birikim-
lerini ortadan kaldırır. Hasta-
larımızın en çok merak ettiği
konulardan birisi liposuction
ameliyatlarında sonra kilo

alındığında yeniden o biri-
kimlerinin oluşup oluşmaya-
cağıdır. Liposuction sırasında
çok fazla miktarda yağ hücre-
si vücuttan uzaklaştırıldığı
için söz konusu yörelerde tek-
rar birikme olmaz. Liposucti-
on operasyonu planlayan has-
taların en çok korktukları ko-
nu liposuction yapılan yöre-
lerde oluşabilecek çukurlar ve
tümsekliklerdir. Bu durum
ancak deneyimsiz hekimlerce
yapılan özensiz girişimler so-
nucunda ortaya çıkabilir.
Doğru ellerde 3-4 mm çapın-
daki kanüllerle yapılan ope-
rasyonlar sonucu böylesine
bir risk kesinlikle söz konusu
değildir. Ayrıca bu tür operas-
yonlardan sonra emboli nede-
niyle ölümler olabileceği ko-
nusunda çok yanlış düşünce-
ler vardır. Aslında emboli riski
yalnızca liposuction için değil
her operasyon için söz konu-
sudur ve pek nadir bir komp-
likasyondur. Liposuction ope-
rasyonlarında 3 ile 4 litre ara-
sında yağ çekilmesi idealdir.
Sorumsuz hekimlerce bu sı-
nırların aşılması emboli riski-
ni ortaya çıkarır. Bu nedenle
bu girişimin yaptırılacağı doğ-
ru hekimin seçilmesi çok
önemlidir. İnce kanüllerle ya-
pılan operasyonlar sonucunda
morluk ve ağrı söz konusu 
değildir. 

BOTOX VE DOLGU 
MADDELER‹N‹N UYGULAMA
ALANLARI NELERD‹R?

Botox uygulaması günümüz-
de kırışık tedavisi olarak ad-
landırdığımız kozmetik amaç-
lı olarak; avuç içi, ayak altı,

ADRES : Simon Bolivar Cad. No:3/5 
Çankaya / ANKARA

TEL : 0312 441 56 56
GSM : 0532 295 74 51
FAX : 0312 441 45 07
E-mail : drsengezer@hotmail.com

www.estetikveplastik.net



Cleopatra ile birlikte yeryüzünde
en çok tan›nan M›s›r Kraliçesi

Nefertiti gerçekten bahsedildi¤i ka-
dar güzel miydi ya da sahip oldu¤u
tek özellik dillere destan bu güzellik
miydi? 

Nefertiti gibi bir kraliçeyi sadece d›fl
görünüflü ile de¤erlendirmek ve di-
¤er bütün özelliklerini es geçmek
bir büyük haks›zl›k. Yüz y›llard›r
tart›fl›lan güzelli¤ini bir kenara b›ra-
k›rsak e¤er, Nefertiti kocas›yla be-
raber koskoca bir devletin dini gö-
rüflünü ve krall›¤›n baflkentini de-
¤ifltirmifl. Kocas›n›n ölümünden
sonra ülkeyi bir süre tek bafl›na yö-
netmifl o dönem için devrimci dene-
bilecek bir kad›n firavun. Kocas› fi-
ravun Akhenaton'la ayn› eflit hakla-
ra sahip, hatta baz› kararlar› koca-
s›n›n yerine verebiliyor. Bir kraliçe-
nin firavunla ayn› yetkiye sahip ol-
mas› M›s›r’da al›fl›lm›fl bir durum
de¤ildi.

Kocas› Firavun Amenhotep, eski
M›s›r hanedanl›¤›n›n 18 s›ras›n-
dayd› ve ‹.Ö 1353-1336 y›llar› ara-
s›nda hüküm sürdü. ‹ktidarda oldu-
¤u dönem içinde M›s›r kültüründe
bir devrim gerçeklefltirerek M›s›r di-
ninde köklü de¤ifliklikler yaratt›.
Çok tanr›l› dini reddedip Günefl tan-

r›s› olarak adland›rd›¤› Aton’a inan-
d› ve ad›n› Akhenaton olarak de¤ifl-
tirdi. Nefertiti ile yaymak istedikleri
bu yeni dinsel amaç u¤runa eski ta-
p›naklar›n hepsini y›karak yeni bir
baflkent infla ettiler. Bu dönemde
m›s›r sanat› realist diyebilece¤imiz
bir çizgiye yaklaflt›.

Çoklu tanr› inanc›na sahip olan M›-
s›r halk› da onun etkisiyle tek tanr›l›
bir inan›fla do¤ru yönelmekteydiler
ki rahipler bu iflin çok uzamas›na
izin vermediler. Akhenaton, saraya
yay›lan salg›n bir hastal›ktan (!) öl-
dü. Nefertiti de bir süre tahtta kald›
ve öldü.

Yaflad›¤› dönemin en güçlü kad›n-
lar›ndan biri olan Kraliçe Neferti-
ti'nin nerden geldi¤i ve kökeni tam
olarak bilinmemekle beraber çekik
gözlerinden dolay› Asya kökenli ol-
du¤u düflünülüyor. 6 k›z çocu¤u
dünyaya getiren kraliçenin dünya-
n›n en de¤erli eserlerinden biri sa-
y›lan büstündeki mahzun ifadesinin
kocas›na taht›n varisi olacak bir o¤-
lan çocuk verememekten kaynak-
land›¤› iddia edilir. Bu konuda za-
man›n kaynaklar› Aton dinini getir-
dikleri için ilahlar›n onlara ceza ve-
rip erkek çocu¤u vermedi¤ini iddia
eder. Nefertiti'nin mumyas›, M›s›r-

Luksor kentinde Krallar Vadisinde
Johann Fletcher taraf›ndan, Hazi-
ran 2002'de bulundu. Mezarda 2
kad›n 1 erkek mumyas› vard›. Giysi
ve mücevherleriyle Nefertiti'ye ait
oldu¤u san›lan mumyan›n, ku¤u
boynu, kula¤›ndaki çift delik ve t›-
rafll› bafl› dikkat çekiyordu. Bilim
adamlar›, mumyan›n parmaklar›
aras›nda bir kraliyet asas› ile kolun-
da yaln›zca firavun ve kraliçelerin
takt›¤› kolluk buldular. Bu bulgula-
r›n da mumyan›n Nefertiti'ye ait ol-
du¤unu gösterdi¤i belirtildi. Fletc-
her, mumyan›n a¤›z k›sm›nda bir
darbe oldu¤unu aç›klam›fl. Mumya-
ya verilen bu zarar›n nedeninin; Es-
ki M›s›rl›lar›n, var oldu¤una inan-
d›klar› 2. hayatta bile Nefertiti'nin
yaflamas›n› istemeyecek kadar on-
dan nefret etmeleri olarak aç›kla-
m›fl. Nefertiti'nin ölümüyle ismi tüm
kay›tlardan silinmifl ve mevcut olan
tüm resim ve portrelerine zarar ve-
rilmifl. Nefertiti'nin do¤al bir ölüm
sonucu mu öldü¤ü yoksa bir cina-
yete mi kurban gitti¤i sorular›n› ya-
n›tlayabilecek, günümüze ulaflm›fl
hiçbir belge bulunmamakta.

Yaflad›¤› döneme damgas›n› vuran
bu güçlü kad›n›n günümüzde sade-
ce güzelli¤inden bahsetmek hak-
s›zl›k de¤il mi? 

KADIN F‹RAVUN

Nefertiti
Bir kraliçe düflünün, eski M›s›r tarihine ait bütün kitaplar, onun dillere
destan güzelli¤inden bahsetsin; Berlin’deki M›s›r Müzesinde sergilenen
kireç tafl›ndan yap›lma büstü en çok kopyalanan eserlerden biri olsun.

YAZI: Zeynep TANITKAN
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1932doğumlu Feyha
Özsoy, Lütfü

Günay hocanın öğrencisi ola-
rak Türk Amerikan Derne¤i
Resim Atölyesi’nde 8 yıl re-
sim çalışmalarını sürdürdü.
1977 yılından bu yana, biri
Hollanda’nın Lahey kentinde
olmak üzere 21 kişisel sergi
açtı.

1992 yılında Kültür Bakanlığı
ve Ordu İli Valiliği’nce düzen-
lenen yurt geneline açık 3.Re-

sim Yarışması’nda Birincilik

Ödülü aldı.

1979 yılından bu yana sanat-
çının yapıtları, Devlet Resim
ve Heykel Sergileri        (8
kez), DYO, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (2 kez), Türki-
ye Petrolleri (4 kez), Yunus
Emre (3 kez), ENKA, Tariş-
bank, Mevlâna, Ormancılar
Derneği, Anadolu Folklor
Vakfı, Ahi Evran, Devlet Mal-
zeme Ofisi, Orman Bakanlığı,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı HABİTAT-2 Konfe-
ransı, Şefik Bursalı gibi resim
yarışmalarında 30 kez sergi-
lenme hakkı kazandı.

Ekim 1998’de, Cumhuriyetin
75.yılı kutlamaları çerçevesin-
de, Dışişleri Bakanlığı’nın,
Slovak Cumhuriyeti’nin baş-
kenti Bratislava’da T.C. Büyü-
kelçiliği kanalı ile düzenlediği
Ça¤dafl Türk Kad›nlar› Re-
sim Sergisi’nde 12 tablosu
sergilendi.

Birleflmifl Ressamlar ve Hey-
kelt›rafllar Derne¤i ile Anka-
ra Kad›n Ressamlar Derne¤i
üyesi olan sanatçı bu dernek-
lerin yurtiçi ve yurtdışı sergi-
lerine katıldı.

Sanatçının yurtiçindeki çeşitli
koleksiyonlar yanı sıra Hol-
landa, ‹sveç, Fransa, Belçika,
Almanya, ‹ngiltere, ‹sviçre,
Kanada, Suudi Arabistan ve
Slovak Cumhuriyeti’nde de
yapıtları bulunmaktadır.

Feyha ÖzsoyFeyha Özsoy
TUVAL VE BOYALARLA 41 YIL

Sanatın, bilinmeyene doğru gizlerle dolu bir yolculuk olduğuna tüm
benliğimle inanıyorum.

“Tablolar›m fliirin, müzi¤in 

ritimlerini tafl›yabilsin isterim.”

Sanatın, bilinmeyene doğru gizlerle dolu
bir yolculuk olduğuna tüm benliğimle

inanıyorum. Bu çetin yolda sanatçıya ek-
mek kadar, su kadar lazım olan sonsuz sa-
bır ve tutkudur. Şövaledeki tuval ve boya-
lar müthiş bir çalışma azmi bekler sanatçı-
dan; onun dünyaya her defasında farklı bir
pencereden bakabilmesidir istedikleri...

Resim de bir dildir; ama plastik sanatlara
özgü bir dil! Ressamın hedefi, bu dili ken-
dine has yöntemlerle özgün bir biçimde
kurgulamak olmalıdır, diye düşünüyorum.

Tuval ve boyalarımla baş başayken, sadece
iç dünyamın sesine kulak veririm. Bana yol
gösteren duygularımdır. Temalarımı ka-
famda ince ince tasarlarım. Onlara bir ışık,
bir güneş tadı katabilmektir tüm çabam.

Tuvallerimde doğayı ve insanı resmederim.
Tablolarım şiirin, müziğin ritimlerini taşı-
yabilsin isterim.

Resim, ışığa kavuşmuş her şeyi büyük bir
aşkla incelemekle başlar. Sonra bu aşkı
renkle, çizgiyle tuvaline aktarır sanatçı.
Resmin en hoş yönü, ressamın insanlara sa-
nat diliyle yaklaşabilmesine imkan vermesi
olsa gerektir.

Doğaya büyük bir tutku ile bağlıyım. Doğa-
da farkına vardığım o inanılmaz renkler, o
gizemli şekiller, muazzam resimsel değerler
içimde fırtınalar koparır; yaşadığım mutlu-
luğu bir an önce çevremle paylaşmak 
isterim.

Ve gün batımına dek süren bir gizemli yol-
culuğa çıkarım boyalarımla. Günün son
ışıklarıyla birlikte, tablolarımda sıçrayan,
yerinde duramayan bir ifade yakalayabil-
mişsem, benden mutlusu yoktur 
artık...



‹flte tüm misafirlerimize bu sloganla sesle-
niyoruz. Sunpark Ocean Otel Alanya Kle-
opatra sahilinde denize s›f›r konumda butik
tarzda dizayn edilmifltir. Özel terasl› ve ja-
kuzili 4 adet penthouse’umuz ve 49 adet
standart odam›z modern dekorasyonu kul-
lan›fll› ve sade yap›s›yla deniz manzaras›n›
misafirlerimizin seyrine sunmaktad›r.

Seabreeze Restoran keyifli kahvalt›lar›,
özel plaj› ve seçkin mönülerle ve akflam
alacarte servisiyle misafirlerimize 80 kiflilik
aç›k 70 kiflilik kapal› alanda hizmet sun-
maktad›r. Seabreeze Restoran’da Akdeniz
Mutfa¤›’n›n nefis lezzetlerine, Alanya Kale-
si’nin eflsiz manzaras›, gün bat›m›, yaka-
moz ve ay›fl›¤› efllik etmektedir.

Gün içerisinde serinlemek isteyen misafir-
lerimiz ahflap teras› ve rahatlat›c› köflesiyle
yüzme havuzumuzda e¤lenceli vakit geçi-
rebilirler.

Sunpark Ocean Otel yüksek kalite hizmeti-
ni ilke edinmifl olup misafir memnuniyetini
sa¤lamak için güler yüzlü personeliyle siz-
leri a¤›rlamaktan keyif al›r.

Sunpark Ocean Otel
Saray Mah.Atatürk Cad. No:5 Alanya • Tel:0 242 513 27 67 • Fax:0 242 512 88 11

sunparkocean@sunparkhotels.com • www.sunparkhotels.com

Mutlu Hatıralar...
SUNPARK OCEAN OTELSUNPARK OCEAN OTEL






