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TRİLYE’YE UĞRAMADAN ANKARA’DAN DÖNÜLMEZ
Trilye ile ilgili güzellikler yaşadığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
2 yıl önce restoranımıza öğle yemeği için gelen Japon turist grubu çok mut-
lu bir şekilde ülkelerine dönmüştü. İçlerinde tanımadığımız birisi Japon-
ya’nın en yüksek tirajlı gazetesinde güven duyulan bir köşe yazarıymış.

“Dünyan›n en iyi bal›k lokantas›na, denizden çok uzakta bir yerde rastla-

d›m” diye yazınca kıyamet kopuyor. Üstelik Trilye’ye 10 üzerinden 10 puan,
kalamara da yıldız veriyor. O günden bu yana Ankara’dan geçen Japon turist-
lerin hepsi Trilye’yi ziyaret ediyor. Hatta Kapadokya’ya gitmeden önce öğle
yemeği için yıllık rezervasyon yaptıran turlar var.

Almanya’dan bir televizyon kanalı ve önemli bir internet sitesi ekim ayında
Trilye’de 5 saatlik çekim yaptı.

Dünyanın en ünlü ve başarılı Türk şefi, Sofra ve Özer Restoranları’nın sahibi
Hüseyin Özer de Trilye’yi duymuş ve özel olarak bir akşam yemeğine geldi.

Çok duygusal saatler geçiren Hüseyin Özer, “Trilye’yi Sofra Londra ile kar-

defl yapal›m” dedi.

3 hafta önce bir pazar günü tavsiye üzerine gelen bir konuğumuz ise mutlu-

luğunu dile getirerek; “Annemi ziyarete gelmifltim ama restoran›n›zdan çok

etkilendim. TR‹LYE’YE U⁄RAMADAN ANKARA’DAN DÖNÜLMEZ! 

Bundan sonra her geliflimde u¤rayaca¤›m” deyince çok mutlu oldum.

Trilye’nin gerçek sahipleri sizlersiniz. Böyle güzelliklere tüm içtenliğinizle
benden daha çok sevineceğiniz için sizlerle paylaşmak istedim.

2010 yılının hepimize uğur ve bol balıklı günler getirmesini dilerim. 
Tüm güzellikler hepimizin olsun.

Süreyya Üzmez
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Trilye’denTrilye’den

10Ekim 2009 tarihinde İstanbul Haliç Kon-
gre Merkezi’nde “Kültürler Aras› Köprü-

lerin Tesisi” temalı bir kongre yapıldı. Yaşamla-
rı boyunca yaptıkları başarılı faaliyetler nedeniy-
le insanlara örnek olan 34 ülkeden, 40 kıdemli
vatandaşa ödüller verildi. İtalya’dan Finlandi-
ya’ya, Kanada’ya kadar ünlü işadamları, holding
yöneticileri, politikacılar Türkiye’ye akın etti.
Özel jetleriyle gelip aynı gün dönenler oldu. Çok
önemsediler bu toplantıyı. Çünkü çok önemliy-
di. Başbakan Tayyip Erdoğan en çok önem veren
kişi oldu. O günlerde hem açılım hem de IMF ile
makro sorunlar gündemdeydi. İsviçre’de Erme-
nilerle ilgili konular görüşülüyordu. Ama Başba-
kan herkesten önce salona geldi ve tüm konuş-
macıları tek tek dinledi. “Madem ki o kadar
uzaklardan geldiler, benim konuşmamı dinle-
yecekler, ben de onların konuşmalarını dinle-
yeceğim” diyerek gününü kongrede geçirdi.

MUC‹ZE YARATAN ADAM
2003’te oğlu Selim’le birlikte kıdemli vatandaş
fikrini ortaya atan ve geliştiren Mete Bora, Sum-
ma Grup’un sahibidir. Hollanda, Amerika, Rusya,
Romanya, Moldova gibi ülkelerde eşsiz inşaat ve
turizm hizmetleri yapan şirket Türkiye için gurur
kaynağıdır. Mete Bora 3 yıl önce kendisini emek-
li ederek sadece Türkiye’nin değil bütün dünya
yaşlılarının derdine düştü. Yaşlılık sorunlarına
dikkat çeken Türkiye, birdenbire dünyanın odak
noktası oluverdi. Bütün sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri Türkiye’ye gelerek bu toplantıya
katıldı. Türkiye’nin tanıtımına müthiş katkısı ol-
du. Mete Bora, huzurevi, düşkünler yurdu gibi
kavramların üzerini çizdi. Yaşlı insanları ömürle-
rinin sonuna doğru dünyaya bağla yan sistemi
kurdu. Akyurt’ta muhteşem bir yaşamevi kurdu.
Huzurevi gibi sözcükler başlangıçta bile itici 

TÜRK‹YE’DE ‹Y‹ fiEYLER OLUYOR
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Esintiler...Esintiler...
geliyordu. Akyurt Yaflamevi tüm Türkiye’ye örnek
gösterildi. 6 yılda bu proje dünya çapında bir organi-
zasyona dönüştü. TÜRYAK Yafll›l›k Konseyi Derne-
¤i’nde Mete Bey gibi gönüllü, bu işe kendini adamış,
Nurus firmasının yaratıcılarından Ak›n Gökyay da
bayrağı heyecanla taşıyanlardan. Emel Dan›flo¤lu, 
Do¤an Gözde Özgödek, Nilflen Ar cansiparane çalı-
şan diğer gönüllüler.

HEP‹M‹Z YAfiLANACA⁄IZ
Zamanı durdurmak olanaksız. Yaşlılığı çoğu canlı ta-
dacaktır. İki türlü yaşlılık vardır. Bir tanesi kronolojik
yaşlanma; saat, gün, ay, yıl ile ilgili. Diğeri ise biyolo-
jik yaşlanma. Biyolojik yaşlanma nasıl yaşadığımızla
ilgilidir. İstanbul’daki kongrede Başbakan Erdoğan,
yaşlıların tecrübelerinden faydalanıldığı takdirde
dünyada pek çok sorunun kolaylıkla çözülebileceğini
vurgulamıştır. Gerçekten tecrübeden yararlanmak
çok önemlidir. Pasta turtasını bulan usta 15 yıl uğraş-
mış ama yamağına turtanın nasıl yapıldığını 15 daki-
kada öğretmiştir. Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibi-
dir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır
ama görüş açınız genişler. “Başarılı olmak istiyorsanız
üç yaşlı adama danışın” diye boşuna söylememişler.

Yaşlılık, çok önemsenmesi gereken bir olgudur. Yaşlı-
lık, kamuoyunun ilgisini odaklaması gereken sosyal
bir sorumluluktur. Evde bakımdan, yaşamevlerine
kadar yaşlılarımıza yapılması gereken tüm güzellikler
üzerine gece gündüz kafa yoran Mete Bora, yapmış
olduğu son organizasyonla adeta mucize yaratmıştır.
Yaşlılık haklarının dünyada da savunucusu olmuştur.
Din, dil, ırk, cinsiyet farklılıkları gözetmeksizin tüm
yaşlı bireylere ilişkin toplumsal duyarlılığı artıran
TÜRYAK, bir gelecek projesidir.

Türkiye’de güzel şeyler oluyor. Henüz orta yaş seviye-
sinde sayılan Mete Bora’nın “Zaman geçmeden 
gelecek zamanlar yaratmal›y›z” sesini duyurmak is-
tedim. Şunu unutmamak gerekir ki güzelliği görme
yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.

ÜZMEZ KARAELMAS
ÜN‹VERS‹TES‹’NDE

Süreyya Üzmez’in ülke genelinde balık
ve denizlerimizle ilgili bilgilendirme

faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

5 Aralık günü Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi ve Zonguldak Rotary Kulü-
bü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleşen
“Toplum Liderleri Geliyor” adlı konfe-
ransa konuşmacı olarak katılan Süreyya
Bey, girişimcilik, denizlerimiz ve balıkla-
rımız hakkında bilgiler verdi.
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Trilye’den Esintiler...

Yakın tarihle tanışan herkes Franklin D. Roose-
velt’i hatırlar. Amerika’ya ardı ardına dört kez

başkan seçilerek bu konuda rekor kıran Roose-
velt, 39 yaşında çocuk felci hastalığına yakalanır
ve yürüyemez duruma gelir. Fakat bu konumu
onun başarı merdivenlerini hızla tırmanmasına
engel olamaz. ABD’nin 32. Başkanı olan Franklin
D. Roosevelt, hayli tempolu geçen başkanlık gün-
lerinde, buna II. Dünya Savaşı da dahil, onca işin
üstesinden gelmesine rağmen nasıl bu kadar 
zinde ve dinç kalabildiği sorulduğunda şu yanıtı
verir: “Beyler! fiu an aya¤›n›n baflparma¤›n› 
hareket ettirebilmek için iki y›l u¤raflan birine
bak›yorsunuz.”

Ali Çelen yaşamını Ankara’da güzel şeyler yarat-
maya adamış, bu konuda çok çaba göstermiş,
mücadeleci, değerli bir işadamıdır. Bir insanın
başarısını ölçmek için ulaştığı noktaya değil, ba-
şarmak için aştığı engellere bakmak gerekir. Ali
Çelen güzel Ankara’ya kıymetli hizmetler yap-
mıştır. Ankara, özgün bir şehirdir. Ketumdur,

uyumludur, pek çok özellikleriyle diğer illerden
ayrılır. İlk havayı koklar, iyi koku alırsa hoşlanır,
tutar ve tuttuğunu bir daha bırakmaz. Modern
bir şehirdir Ankara. Yapılarıyla, insanlarıyla, in-
sanların kılık kıyafetleriyle hep özel olmuştur.
Güzel olan her şey Ankara’nın hakkıdır. Cum-
huriyetin temellerinin atıldığı başkente ne yapıl-
sa azdır. Paris’te gördüğünüz bir şey ertesi gün
Ankara’dadır. Yenilikleri çok yakından takip
eder Ankara.

KARUM’UN ‹LK GÖZA⁄RISI
Ali Bey’in ismini Nişantaşı’ndaki ünlü Versace
mağazası açıldığında duymuştum. Daha sonra
Karum’un girişinde açtığı Gazzelini mağazası.
Ardından Turan Güneş Bulvarı ve Armada mağa-
zaları. Nihayetinde Çankaya Köşkü’nün yanın-
daki Sergen’in yerine konuşlanıverdi tüm heybe-
tiyle Classico. Açıldığı gün tüm dünyadaki ün-
lülere gömlek yapan ‹talyan Stefano Ricci ile ta-
nışmıştım mağazada. Ama Stefano hiç balık 

FARKLILIK BAfiARI GET‹R‹R
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yemiyordu! Bir dünya markası temsilcisinin
Ankara’da esprileriyle insanlara yakınlığını
görmek beni duygulandırmıştı. Çalışan, kaza-
nan, vergisini ödeyen herkes, her şeyin en iyi-
sine layıktır. Hiçbir marka tesadüfen bir yerle-
re gelemez, gelirse kalıcı olamaz, marka olarak
kalamaz. Ali Bey’in İstanbul’da açtığı Brioni
markasındaki bir takım elbisenin hazır olması
için 80 kere ütülenmesi gerekiyor. Bir takım
elbisede 12-15 bin el dikişi bulunan kıyafetleri
Bill Clinton’dan Putin’e, George W. Bush’tan
Nelson Mandela’ya kadar ünlü başkanlar giy-
mektedir. Ankara’yı dünyanın en iyileri sayı-
lan ünlü markaları Classico’da buluşturan Çe-
len, son derece zevk sahibi, kibar ve şık giyi-
nen bir işadamıdır. Aynı özelliklerini ve insan-
lara verdiği önemi inşaatlarına da yansıtan Ali
Bey, Alteks A.fi. firması adı altındaki tekstil fa-
aliyetleri dışında, Platin A.Ş. şirketiyle de An-
kara’nın yeni ve en gözde yerleşim alanların-
dan Çayyolu’nda yapmış olduğu Royal City
inşaatıyla yine bir farklılık yaratmıştır.

Ankaralılar’a faaliyet gösterdiği her alanda en
kaliteli hizmetleri sunan Ali Çelen, kalite,
doğruluk gibi konularda hiç taviz vermeyen
bir mizaca sahiptir. En zor dönemlerde bile
çizgisinden ödün vermemiş ve asla sapmamış-
tır. Zaten güçlükler insanın gerçekten ne ol-
duğunu meydana çıkaran şeylerdir. “Üstesin-
den gelinmesi” gereken zorluklar olmasaydı,
insanoğlu en büyük zenginliği olan başarıla-
rından tat alma duygusunu yitirirdi. Derin ve
karanlık vadiler olmasaydı, dağların dorukları
o kadar güzel olmazdı.

Çankaya’nın hakim yerinde başarmışlığın
hazzını yaşayan Ali Çelen, geçmişteki yorgun-
luklarını eserleriyle atmaya çalışmaktadır.

Şunu unutmamak gerekir ki Nisanda yağan
yağmur yerleri çamur yapsa da Mayıs çiçeğini
getirir.

Trilye’nin sigara içenler için yaptırdığı özel
bahçe herkesin dikkatini çekiyor. Bahçenin

ortasına konuşlandırılan şemsiye de büyüklüğü
ve şıklığıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girme-
ye aday! Kömür sobasında ise gecenin geç saat-
lerinde kestane pişirilecek. 

S‹GARALI BÖLÜM

DMEDD YEME⁄‹

10Aralık Perşembe günü Dışişleri Men-
supları Eşleri Dayanışma Derneği’nin

Trilye’de gerçekleşen yıllık toplantısında ise
Süreyya Bey, yemek sırasında balıklarla birlikte
görsel bir sunum yaparak hem konukları bilgi-
lendirdi hem de keyifli dakikalar yaşattı. 
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Trilye’den Esintiler...

Merhum gurme yazar Tu¤rul fiavkay yaşamı
boyunca yeme-içme sektörünün gelişmesi

için uğraştı. Mutfak Dostlar› Derne¤i’ni kur-
muştu. Bu derneğe üye olabilmem için özel tü-
zük değişikliği yapılmıştı ancak o zamanların 
‹stanbul Turizm ‹l Müdürü Yalç›n Manav,
1994’te yeni bir dernek kurmuştu ve adını da
Mutfak Profesyonelleri Derneği koymuştu. Beni
de yönetime davet etmişti. Faaliyetlerine hızla
başlayan dernek, uluslararası aşçılık şampiyona-
ları düzenlemeye başladı. İyi de oldu. Malta’da
ve İngiltere’de mutfak şefleri yarışmalarında
gençlerin ufku açıldı. Londra’da ilk altın madal-
yayı genç şeflerden Eyüp Kemal Sevinç kaza-
nınca Türk aşçılara moral gelmişti.

Mutfak Profesyonelleri Derneği’nin (MPD) en
büyük sıkıntısı kendilerine inanacak, onlara
yardımcı olacak sponsor bir firma bulmaktı. Sı-
kıntılarının zirvede olduğu, morallerinin ise dip
yaptığı zamanda Öztiryakiler firması imdada
yetişti. Malta’da, İngiltere’de Türk bayrağı ile
birlikte Öztiryakiler’in bayrağı da hep dalgalan-
dı. Gençleri hiç yalnız bırakmayan firma, sıcak-
lığını her zaman hissettirdi.

KALAYLI KAPLARDAN 
PASLANMAZ ÇEL‹KLERE
Aydo¤an, Yusuf ve Tahsin Öztiryaki Kardefller
1949’da İstanbul’da atölye kuran Muharrem
Bey’in çocuklarıdır. 60 yılda 100 civarında ülke-
ye ihracat yapan, Türkiye’nin en büyük endüs-
triyel mutfak üreticisi olan Öztiryakiler’i çok
uzun yıllardır tanırım. Yusuf ve Tahsin Bey san-
ki mesleğe yeni başlamışlar gibi heyecan içinde
yenilikler yapmaya ve ülkeye döviz kazandırma-
ya devam etmektedirler. Askerlerin yıllarca kor-
kulu rüyası haline gelen ve pek çok zehirlenme
olayı yaratan kalaylı bakır kaplar, Yusuf Bey’in
uzun seneler boyunca verdiği uğraş ve ikna ye-
teneğiyle sona ermiştir. Yani Türk Silahlı Kuv-
vetleri paslanmaz çelik tencerelere Yusuf Öztir-
yaki sayesinde kavuşmuştur. Cuma günleri ba-
kım saatlerinde erlerin kullandığı bakır tencere-
lerin kalaylanışına hep dudak büken birisi ola-
rak Yusuf Bey’e çok şey borçluyuz. Silahlı Kuv-
vetlerin dışa bağımlı olmadan modernizasyo-
nunda büyük katkılar sağlamış olan Yusuf Bey,
orduya büyük tencere, matara, çadır direkleri 

BAfiARI SINIR TANIMAZ
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gibi malzemeleri de temin etmiştir. 1978’de
Irak’a ihracat yapmaya başlayan Öztiryakiler,
1980’de turizm yatırımlarının yoğunlaştığı dö-
nemde çok hızlı büyüyen bir şirket olmuştur. O
yıllarda yüzde doksan ithalat, yüzde on ihracat
yapan Öztiryakiler, bu ithalatı yüzde ona indir-
miş, ihracatı da yüzde doksana çıkarmıştır.

FUARLARDAK‹ GURURUMUZ
Yıllarca kaliteli üretemedikleri malları yüksek fi-
yatlara satan firmaların terbiye edilmesi gerekti-
ğine inanıp, yurt dışından endüstriyel mutfak
malzemeleri, tencere küvetleri, sıcak yemek ta-
şıma kapları, açık büfeler getirten birisi olarak
Yusuf ve Tahsin Bey’le tanıştıktan sonra yurt dı-
şından alım yapmamaya karar verdim. Çünkü
kısa bir süre sonra yurt dışında gördüğüm, ara-
dığım her malzemeyi Öztiryakiler’in imal ettiği-
ni ve çok daha ucuza sattığını farkettim.

Türk firmalarının Milano, Frankfurt gibi ulus-
lararası fuarlarda ezikliğini gideren firmalardan
birisi yine Öztiryakiler’dir. Çünkü bu fuarları
yıllarca takip ettim. Türk firmaları bloklar ara-
sındaki gösterişsiz yerlerde bulunurlardı. Ama
şimdi en görkemli standları kurmaya başladı-
lar. Öztiryakiler de 1988’de Almanya’daki ilk
mutfak fuarına manda kasa bir Mercedesin ba-
gajına doldurduğu malzemelerle katılmıştır.
Artık tırlar dolusu malzemelerle gidiliyor.

YEN‹L‹⁄‹N ÖNCÜSÜ
5 fabrikasında 1050 kişiyi istihdam eden Öztir-
yakiler, Rusya’da da üretim yapmaktadır. Bursa,
Antalya, Tuzla, Topkap› ve Beylikdüzü’ndeki
fabrikalar, Almanya, Rusya, Kazakistan, Azer-
baycan, ABD, Güney Afrika ve Çin gibi ülkele-
re ihraç edilen güzel ürünler yapmaktadır. Dün-
yanın pek çok ülkesindeki prestijli markaların
mutfaklarını kuran Öztiryakiler, hep yenilikle-
rin öncüsü olmuştur ve kaliteli Türk malı imajı-
nın yurt dışında tanıtımını üstlenmiştir. Türki-
ye-‹talya Ortakl› Roro Yönetim Kurulu Baflkan›
olan Yusuf Öztiryaki aynı zamanda Emniyet
Vakfı’nda da uzun yıllardır yöneticilik yapmak-
tadır. Kazandığı her kuruşu yatırıma yönlendi-
ren Öztiryakiler, Ege sahillerinde 350 dönüm-
lük arazide organik zeytin üretim işine de gir-
mişlerdir. Yıllarca yurt dışında görüp “Bizde ni-
ye olmas›n” dediği ve hedeflediği her şeyin en
mükemmelini yapan Yusuf Bey bu kadar başarı-
ya rağmen “Daha yolun bafl›nday›z, ülkemize
yapaca¤›m›z çok ifl var” diyerek her zamanki
mütevaziliğini de sergilemektedir.Geçmişteki
başarılarınızı içine gömüleceğiniz rahat bir kol-
tuk gibi değil, daha yükseklere zıplayacağınız
bir trombolin gibi kullanın. Unutmayın ki bir
yere varmanın ilk adımı olduğunuz yerde 
kalmayacağınıza karar vermektir.

fiÜKRAN ATAKUL TR‹LYE’DEYD‹

Eğitimci ve ANAÇEV gönüllüsü fiükran Atakul,
dostlarıyla birlikte sık sık Trilye’de buluşur. 

12 Aralık tarihindeki sohbet toplantılarında Minegün
Seçilmifl, Türkan Erkovan, Nesrin Bal›kç›o¤lu, 
Gülten Öngelen, U¤ur Sançay, Üla Biberci, Müjgan
Bayhan, Faika Soley, Aynur Yaman ve Tijen Tankut
bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. 
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Isaac Newton’un yer çekimi
kanununu nasıl bulduğunu

biliyor musunuz? Her gün yap-
tığı işe öyle dalarmış ki yemek
yemeyi bile unuturmuş. Çok
az uyur, aklına takılan proble-
min çözümüne ilişkin yeni bir
fikir gelince çalışma masasına
geçip saatlerce çalışırmış. Bir
gün istirahat etmek için bir el-
ma ağacının altında çimlerin
üzerine uzanırken ağaçtan el-
maların düşüşünü izleyip yer
çekimi kanununu keşfetmiş.
Onun bu keşfi konsantrasyon

yüksekliğini, nerede ve nasıl
olursa olsun düşünceyi bir ko-
nuya odaklamanın faydalarını
da gösterir.

Newton’a buluşlarını nasıl ger-
çekleştirdiği sorulduğunda, dai-
ma sabrederek ve düşünerek ce-
vabını verir. “Konuyu her za-
man göz önünde tutar›m. Son-
ra da flafa¤›n yavafl yavafl ay-
d›nl›¤a çevrilmesini sab›rla
beklerim” diyen Newton dünya
tarihinde tüm insanlığa hizmet
edecek buluşunu yapmıştır.

Henüz 18 yaşındayken mobil-
yacılığa soyunan Hasan Kasan,
sektöre girdiği ilk gün hedefini
belirleyen, Ankara’nın tanınmış
işadamlarındandır. Yarattığı
Casa Mobilya markasını okya-
nus aşırı ülkelerde aranılır hale
getirmek ve dünyaca ün yap-
mış kimselerin evlerinde kendi
imzasını taşıyan mobilyaların
kullanılmasını sağlamak gibi
hedefler koymuştur kendisine.
1965’te Ankara’nın Ulus sem-
tindeki ünlü Ç›kr›kç›lar Yoku-
flu’ndaki iş yerinde faaliyetine
başlayan Hasan Bey, çalışmala-
rını titizlikle ve kararlılıkla ara-
lıksız olarak sürdürür. Siteler’in
kurulması ile birlikte iş yerini
bu bölgeye taşır. 1992’de soya-
dından esinlenerek İtalyanca ev
anlamına gelen “Casa” marka-
sını oluşturur.

NEW YORK’TA
MA⁄AZA
1995’te İtalyan Futura Srl fir-
ması ile lisans anlaşması yapar
ve firmanın tüm ürünlerinin
üretim haklarını satın alır. Kısa
sürede yurt içinde ve yurt dı-
şında tanınır. Toplam 19 şubesi
olan Casa’nın Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Kasan, 2007’de
yıllarca arzuladığı idealine ka-
vuşur ve New York’ta kendi
mağazasını açar. Miami ve Ba-
kü’de de şubeleri bulunan Ca-
sa, yarım asırlık bir deneyimle
çağımızın iş ortamında yorgun
düşen insanların evlerine

Trilye’den Esintiler...

ANKARA’DAN NEW YORK’A
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geldiklerinde nasıl rahat saatler geçi-
rebilme gereksinimleri üzerine odak-
lanır ve radikal çözümlerle öncü olur.
Yaptıkları ürünlerin öncelikle tüketi-
cilerin yaşamlarının bir parçası olabil-
mesi gerektiğini savunan Hasan Bey
modern, rahat ve konforlu oturma
gruplarında yarattığı minimalist
akımla sektörde de takip edilen bir
öncü marka olma özelliğini de taşı-
maktadır. 

‹Y‹ TASARIM ÖDÜLÜ
2008’de Bolero adlı ürünüyle Design
Turkey Endüstriyel Tasar›m ödülle-
rinde “‹yi Tasar›m Ödülü”ne layık
görülmüştür. Bolero, oturma, yatak ve
dinlenme amaçlı birçok kullanım al-
ternatifini ve fonksiyonelliğini tek
üründe birleştirip çok amaçlı kullanı-
mı ve rahatlığı ile ödülün sahibi ol-
muştur.
Bugünkü 35 bin metrekarelik modern
tesisinde 150 kişi istihdam edilerek
Ankara ekonomisinde katma değer
yaratılmaktadır. Yeni ev kuracaklar-
dan, eski ev dekorasyonundan sıkılıp
yenilik yapacaklara kadar pek çok
kimseye önerilerde bulunan ve satış
sonrası müşteri memnuniyetini en üst
seviyede tutarak piyasada önemli bir
güven unsuru oluşturan Casa’nın ya-
ratıcısı Hasan Bey, odaklandığı başarı-
yı yakalamanın hazzını sürekli yaşa-
maktadır.
Güneş ışınları ile de bir noktaya odak-
lanmadan önce istediğiniz kadar çaba
sarfedin herhangi bir yanıcı maddeyi
tutuşturamazsınız. Bir amaca ulaşmak
için de istemek yetmez, şiddetle arzu-
lamanız gerekir. Bir işe girişmek için
de iyi bir gerekçeniz yoksa ona başla-
mamak için iyi bir nedeniniz var de-
mektir. Bir şeyi başarmak için ona ke-
sin karar vermekten başka başarıya
ulaştırıcı bir yol bilmiyorum.

GREG PEPIN’‹N ALASKA GEZ‹S‹

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan, Boeing uçak fir-
masının Türkiye Başkanı Greg Pepin, balık avcılı-

ğına çok meraklı. Alaska’ya kadar gidip avlanıyor. Son
avcılık fotoğraflarını bizimle paylaşan Pepin, sağlıklı ya-
şam için en önemli besin kaynağının balık olduğunu ve
kendisinin de sık sık balık yediğini söylüyor. 
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Pazar Günleri  Pazar Günleri  

Ça¤r› - Emel ÇERÇ‹O⁄LUÇa¤r› - Emel ÇERÇ‹O⁄LU

Ça¤r› ve Emel Çerçio¤lu, kızları Naz ile
hangi hafta sonu Ankara’ya gelseler hemen
Trilye’nin yolunu tutarlar. Ailecek kalamar
tava ve levrek ızgara keyfi yaşarlar.

Mustafa - Bahar NAZLIERMustafa - Bahar NAZLIER
Mustafa ve Bahar Nazl›er çifti yeni haftaya
zinde ve sağlıklı başlamak için pazar günleri
balık yiyenlerden… Sevimli oğulları Mert de
balık çorbasını afiyetle içiyor.

Naili MUSABEYL‹Naili MUSABEYL‹
Naili Musabeyli her fırsatta ailesi ve dostlarıyla
Trilye’de hoşça vakit geçiriyor ve balıklardan
sonra lezzetli tatlılarımızı da es geçmiyor…
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Balık Yiyoruz...Balık Yiyoruz...

Osman KARAGÖZOsman KARAGÖZ
Osman Karagöz ve ailesi Trilye’nin
vazgeçilmez müdavimlerinden… Osman
Bey, hafta içi yoğun geçen iş günlerinin
ardından pazar günleri ailesi ve dostlarıyla
Trilye’de balık keyfi yaparak stres atıyor… 

Ömer - ‹clal - FikretÖmer - ‹clal - Fikret

KANTARO⁄LUKANTARO⁄LU
Ömer Kantaro¤lu ve ailesi de Trilye severler
arasında. Ömer Bey lüfer, ‹clal Han›m ve Fikret
Bey levrek tercih ediyorlar ve “Pazar günleri
bal›k yiyoruz” diyorlar. 

Turan ÖZTOYGARTuran ÖZTOYGAR
Turan Öztoygar, tam bir lahoz düşkünü.
Pazar günleri Trilye’de deniz ürünleri ve
balık ziyafeti çekerek çok mutlu olduğunu
söylüyor…
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ARDA ve D‹DEM ALPMAN’›n o¤ullar›
KAAN, Trilye’ye geldi¤inde mevsim
bal›klar›ndan vazgeçmiyor. En sevdi¤i
bal›k ise lüfer. 

NA‹L‹ MUSABEYL‹’nin o¤lu MEHMET
MUSTAFA, Trilye’nin çikolatal› sufle-
sini ayr› seviyor.

BORA ve GÜLB‹N BEK‹T’in o¤ullar›
CAN, balon bal›¤›yla poz verirken
bize de Trilye’yi ne kadar çok sevdi-
¤ini hat›rlat›yor…
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MUSTAFA ve BAHAR NAZLIER’in
o¤ullar› MERT ise, Trilye’ye gelir 
gelmez bal›k çorbas› siparifli veriyor. 

ERDAL ve FUNDA EREN’in o¤ullar›
EM‹R’in Trilye’de en sevdi¤i yiyecekler
aras›nda bombay fasulye, bal›k köfte ve
levrek ›zgara var. Tam bir Trilye fanati¤i
olan Emir’in can› bal›k isteyince do¤ru res-
toran›n yolunu tutuyor ve “Balon bal›¤›n›n
bulundu¤u restorana gidelim” diyor…

METE ALDAN’›n k›z› SELEN ve
o¤lu ALPER “çinekop canavarlar›”
diye an›l›yorlar. Yan›nda da mutla-
ka patates k›zartmas› istiyorlar. 
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Türkiye’de İskenderun Körfezi dışında pek
büyüklerine rastlanmayan karidesin, okya-

nuslarda ıstakozu aşan boylarını görmek
mümkündür.

Marmara bölgesinde özellikle Karabiga ve Te-
kirdağ yörelerinde pembemsi, küçük boy ve
çok lezzetli bir karides çıkar. Bir zamanlar İs-
tanbul’da ve Marmara’da daha küçük ve rengi
kahverengiye çalan “kanal karidesi” çıkardı.
Akdeniz’de karidesin boyu büyür, rengi bejle-
şir. Mükemmel lezzete sahip olan İskenderun
karidesi ön plana çıkar.

Uzakdoğu’da çiğ tüketildiğine rastladım. Bir-
kaç saat marinada bekletildikten sonra çiğ ye-
me adeti gelişmiştir. Tamamen şeffaf ve küçük
olan türüne “teke” denir; tüketilmesi pek ter-
cih edilmez ama harika bir balık yemi olarak
kullanılır. Ülkemizde evlerde pişirilmesi pek
yaygın olmayan karides, İspanya gibi ülkelerde
sinemalarda yediğimiz patlamış mısır, leblebi
gibi tüketilmektedir.

UZAKDO⁄U TATLILARININ
VAZGEÇ‹LMEZ‹

Japonya ve Singapur gibi ülkelerde naneli şe-
ker yerine karidesli şeker yapılır. İçkinin ya-
nında alacağınız kuruyemişte, cipste karides
kokusu alırsanız hiç şaşırmayın. Karidesi en
popüler yeme şekli haşlanmış halidir. Kaynar
suyun içine bütün karidesleri atıp üç dakika
kadar kaynattıktan sonra bir tabağın içine di-
zip zeytinyağı ve limon sosu döküp üzerini
maydanozla süslüyorsunuz. Bu method en 
çok “çim çim” dediğimiz küçük karideslerde
kullanılır.

Karidesleri pişirmenin bir diğer yöntemi de so-
te etmektir. Tavaya koyduğunuz tereyağı veya
zeytinyağını eritip kafa ve kuyruklarını bıraka-
rak yüksek ateşte hızla karıştırarak pişirebilir-
siniz. Erittiğiniz yağın içine 1-2 diş sarımsak
koyup çok hafif kavurduktan sonra karidesleri
ekleyip, pişmesine az bir süre kalınca iki çorba
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kaşığı beyaz şarap ilave edebilirsiniz. Şaraptan
sonra bir dakika daha pişirmeye devam edin.
Ateşten almadan önce taze kekik yapraklarını
serpiştirin. Karidesleri tam soyulmuş olarak
pişirmeyin, kabuk ve kuyruğunu üzerinde bı-
rakın, daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.

Karidesleri ızgarada pişirmek de iyi netice ve-
rir. Eğer küçük karides kullanacaksanız, bun-
ları çöp şişe dizerek yapmalısınız ki ızgara tel-
lerinden aşağıya düşmesin. Çöp şiş karides ya-
parken ahşap şişlerin yanmalarını önlemek

için yarım saat kadar soğuk su içinde bekletin.
Karidesleri şişlere dizerken birbirlerine sırt sır-
ta değmeleri gerekir ki araları yanmasın. Kari-
desleri 15 -20 dakika sızma yağın içinde tane
karabiber ve defne yapraklarının bulunduğu
bir marine kabında bekletirseniz çok iyi sonuç
alırsınız.

Karidesleri salata yapımında “kokteyl” olarak
soğuk da tüketebilirsiniz. Yağda yufkaya 
sararak kızarttığınızda çıtır çıtır bir lezzetle
karşılaşırsınız. 
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Karides söğüşten sonra, karidesin en hafif tüketilme şeklidir. Karidesleri iyice temizleyip, kuy-
ruk ve kafa kısımlarını ayıklayın. Çöp şişleri 15 dakika suda bekletin ki ızgarada yanmasın.

Ayıkladığınız karidesleri çöp şişlere dizip 10 dakika sızma yağın içinde bekletin. Izgaranın 
üzerinde her iki tarafını 2-3 dakika pişirip servis yapın. Afiyet olsun.

Çöpte 
Karides Izgara
Çöpte 
Karides Izgara
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DEN‹ZLER‹N CÜSSEL‹ BALI⁄I

Orkinos
Pek çok türü bulunan orkinos bal›¤› üç kilogramdan dokuz yüz elli kilograma ka-

dar olan a¤›rl›klar› ve befl–alt› metreye ulaflan boylar› ile denizlerde ayr› bir ha-
va estirirler. Çok h›zl› yüzebilen orkinoslar küçük bal›k sürülerine rast gelirlerse
hiç affetmezler. Ellerinden kaçanlar havaya f›rlay›p kurtulduklar›n› zannederler an-
cak onlar› da sürüyü havadan takip eden mart›lar midelerine indirirler. Zarganalar,
kolyozlar, uskumrular, hamsiler hep bu küçük bal›k sürülerinin bafl aktörleridir.

Siyah gözlü tombul bal›k orkinosun vücudundaki kan miktar› yüksek oldu¤undan
k›rm›z› etli bir bal›kt›r. Halk dilinde "tombil", "tombili" veya "tombilika" diye 
adland›r›lan küçük ton bal›klar› suflinin ham maddesidir. Orkinos, Japonlar'›n çi¤
olarak tükettikleri ve onlar için vazgeçilmez olan bir bal›kt›r. 

Dünyada giderek azald›¤› için avlanma kotas› konmufltur. Aç›k denizlerde yakala-
nan orkinoslar ya¤s›z olduklar›ndan çiftliklere b›rak›l›rlar ve birkaç ay beslenip 
ya¤land›r›ld›ktan sonra Japonya'ya ihraç edilirler. 
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Havuçlu 
Orkinos
Havuçlu
Orkinos
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MALZEMELER
1 kg. orkinos balığı dilimi (Takoz)
2 yemek kaşığı tereyağı
3 büyük boy domates
10 adet arpacık soğan
1 kg. kum havucu
1/2 su bardağı sıcak su
1 adet tavuk bulyon
1 adet taze zencefil
1 dal taze nane
1/2 tatlı kaşığı tarçın
1/2 tatlı kaşığı kimyon
1/2 tutam safran
1 çay kaşığı sebze tozu
Yeterince tuz

YAPILIfiIYAPILIfiI
Balıkçınızdan takoz şeklinde 1kg civarında or-
kinos balığı dilimini alıp, derisini ve orta kılçı-
ğını çıkarıp, kuşbaşı doğrayın. İki dakika balı-
ğı geniş bir tencerede tereyağında ısıtın.
Kabuğunu soyup iri doğradığınız domatesleri,
kabuğu soyulmuş arpacık soğanları ve soyup
dilimlediğiniz havuçları balık etlerinin etrafına
yerleştirin. Isıttığınız yarım bardak suyun için-
de tavuk bulyonu eritip tencereye dökün. Kim-
yon, tarçın, safran, zencefil, sebze tozu ve tuzu
sırasıyla balıkların üzerine serpiştirin. Tencere-
nin kapağını kapatıp, bir taşım kaynatın. Daha
sonra çok kısık ateşte 1 saat pişirin. 
Afiyet olsun.

MALZEMELERMALZEMELER
1 kg. orkinos balığı dilimi (Takoz)
2 yemek kaşığı tereyağı
3 büyük boy domates
10 adet arpacık soğan
1 kg. kum havucu
1/2 su bardağı sıcak su
1 adet tavuk bulyon
1 adet taze zencefil
1 dal taze nane
1/2 tatlı kaşığı tarçın
1/2 tatlı kaşığı kimyon
1/2 tutam safran
1 çay kaşığı sebze tozu
Yeterince tuz



Hayal Gücünüzü BALKABA⁄I
ile Turuncuya Boyay›n

Hayal Gücünüzü BALKABA⁄I
ile Turuncuya Boyay›n

Kocaman, turuncu mu turuncu bir balkaba¤› düflünün. Hayalgücünü kullanmaya ne
kadar da elveriflli de¤il mi? ‹sterseniz tatl›s›n› yap›n, Antalya’da oldu¤u gibi tahinle ser-
vis edin, ister patates ekleyip çorbas›n› yap›n. ‹sterseniz de her ne kadar bizim olmasa
da son y›llarda büyük flehirlerde rengârenk kostümlerle kutlanan Cad›lar Bayram› ve-
silesiyle içini boflalt›p, flekiller verip bir mumla süsleyin ve evinizin bas kösesine koyun.
Balkaba¤›yla yapabilecekleriniz elbette bunlarla s›n›rl› de¤il. Eskilerin yapt›¤› gibi bal-
kaba¤› çekirdeklerini soba alt›nda kurutup aksamlar› cay›n yan›nda çitleyebilirsiniz ya
da püre haline getirip, içine tuz, kimyon, sar›msak, limon ve zeytinya¤› ekleyerek 
meze niyetine misafirlerinize sunabilinirsiniz.

Kocaman, turuncu mu turuncu bir balkaba¤› düflünün. Hayalgücünü kullanmaya ne
kadar da elveriflli de¤il mi? ‹sterseniz tatl›s›n› yap›n, Antalya’da oldu¤u gibi tahinle ser-
vis edin, ister patates ekleyip çorbas›n› yap›n. ‹sterseniz de her ne kadar bizim olmasa
da son y›llarda büyük flehirlerde rengârenk kostümlerle kutlanan Cad›lar Bayram› ve-
silesiyle içini boflalt›p, flekiller verip bir mumla süsleyin ve evinizin bas kösesine koyun.
Balkaba¤›yla yapabilecekleriniz elbette bunlarla s›n›rl› de¤il. Eskilerin yapt›¤› gibi bal-
kaba¤› çekirdeklerini soba alt›nda kurutup aksamlar› cay›n yan›nda çitleyebilirsiniz ya
da püre haline getirip, içine tuz, kimyon, sar›msak, limon ve zeytinya¤› ekleyerek 
meze niyetine misafirlerinize sunabilinirsiniz.

YAZI : Zeynep TANITKAN
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Balkabağı, kabak ailesinin kuzeni olup ne
tam sebze ne de tam meyvedir. Ekim

ayından bahar aylarının başlarına kadar bu-
lunabilen bu ağır ve güzel renkli sebze/mey-
veyi buzdolabınızın sebzeliğinde uzunca bir
süre saklayabilirisiniz.
Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde balka-
bağı tatlı olarak tüketilirken
Avustralya’da balkabağı diğer
sebzelerle beraber ızgarada
pişirilir, Japonya'da ise kü-
çükleri tempura yapılıyor.
Tayland'da ise içine pu-
ding doldurularak sadece
tatlı olarak yeniyor.  
Balkabağı çekirdeği güçlü
bir potasyum, magnezyum,
demir ve çinko deposu ol-
manın yanı sıra içinde bulunan
yağı sayesinde prostat hastalığını en-
gelleyen besin öğelerinden biri olarak anı-
lırken bir gram balkabağı çekirdeği prote-
ininin ise bir bardak sütle eşdeğer olduğu
söyleniyor.  Bir diğer taraftan A vitamini,
karoten ve C vitamini de barındıran, lif açı-

sından zengin bu faydalı sebze meyve çekir-
deklerinin bağırsak problemi olanlara da
çok iyi geldiği bilinmekte. 
Balkabağı aynı zamanda çok bereketli bir
sebze. Bir tane dilimiyle, neredeyse dört ki-
şiye bir yemek ya da bir tatlı yapılabilir. Eh

lezzetli de... O zaman neden bir tek
klasik tatlısıyla sınırlı kalalım? 

Kabak çekirdeklerini ayıklan-
mış olarak satın alıp soya
sosu ile karıştırarak sebze
ve salatalarınıza ekleyebi-
lir, yağda kavurup kara-
mele bulayarak krokanlar
hazırlayabilirsiniz. Balka-
bağını bütün olarak fırın-

layabilirisiniz de. Balkabağı
aynı zamanda tüm alkollü ya

da alkolsüz içecekleri aromati-
ze etmede kullanılabilir. 

Görülen o ki, bu eğlenceli meyveyi kâh bü-
tün olarak dekorasyonda, kâh dilimli olarak
tatlı-tuzlu değişik lezzetler, hatta içecekler
yaratmada kullanmak hayal gücünüze 
kalmış. 

BALKABA⁄INI NE KADAR TANIYORUZ?BALKABA⁄INI NE KADAR TANIYORUZ?
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Dondurmalı kabak tatlısı, ka-
bak sevenlere de sevmeyenle-

re de sunduğumuz yeni bir tattır.
İnovasyon mutfağı çalışmalarımız
sonucu olan dondurmalı kabak
tatlısını yapmak çok kolay. Pişirdi-
ğiniz bal kabağının içine ayıkladı-
ğınız cevizi küçük parçacıklar ha-
linde bırakın. Çatalınızla ezip pü-
re haline getirin. Dondurma kabı-
nın içine püre şeklindeki kabağı
yerleştirip iyice bastırın. Üzerine
dondurmayı sıkıştırıp bir tabağın
içine ters çevirip bırakın. Üzerine
karamel ekleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.

Trilye’nin Tatlıları...

Dondurmal›
Kabak 
Tatl›s›

Dondurmal›
Kabak 
Tatl›s›
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Ekim ayında Chaine des Rotisseurs Derne-
¤i’nin önceden planlanmış iki yemeğine ka-

tılmak üzere Monako’ya gittik. Türkiye’den ka-
tılım sayısının az olduğu bu törensel yemekler
için Ankara’dan Avukat Teoman Seyithano¤lu
ve öğretim üyesi eşi Mimar Kadriye Seyithano¤-
lu ile birlikte yola çıktık.

Monako, Fransa’nın Nice şehrine 30 dakikalık
kara yolu mesafesinde küçük bir prenslik. Va-
tikan’dan sonra dünyanın en küçük bağımsız
devleti sayılan Monako, nüfus yoğunluğu sıra-
lamasında dünyada en başta görülüyor. Bu ne-
denle de Türkiye’de 80-90 bin TL ye satılan
1+1 dairelerin fiyatları 1,5 ile 2 milyon Euro
arasında değişiyor. Yaklaşık 35 bin kişinin ya-
şadığı bu küçük ülkeye duyulan ilgi, pazarla-
manın nelere kaim olduğunun tam bir göster-

MONAKO’dan
İzlenimler
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gesi. Doğa güzellikleri, iklim, deniz olarak An-
talya, Bodrum, Marmaris’in eline su dökeme-
yecek olan Monako, restoranları ve kumarha-
neleriyle inanılmaz turist çekiyor.
Fransa’da yemek denince ciddiyet başlar. Pas-
torize olmayan inek sütünden yapılan peynir-
ler, baget ekmekleri, tereyağı, deniz ürünleri,
Provence’in zeytinleri, kaz ciğeri, trüf mantarı
bu ciddiyeti paylaşan özgün ürünlerdir. Seya-
hatimiz boyunca bu ürünlerin yarattığı yeni
lezzetleri keşfetmeye çalıştık.

Derneğin ilk yemeği meşhur Formula 1 yarış-
larının yapıldığı daracık pistin karşısındaki
Automobile Club’taydı. Monako’daki Chaine
des Rotisseurs Derneği için yeni üyelere katı-
lım töreni yapıldıktan sonra kokteyle geçildi.
Akabinde görkemli yemek salonunda keman
ve akordiyon eşliğinde yemek yedik. Gerek şa-
rap seçimi, gerekse yemeklerin şaraplarla uyu-
mu hiç güzel değildi.
İkinci gün soluğu Seyithanoğlu ailesiyle birlik-
te iki Michelin yıldızlı, Paris’in ünlü şeflerin-
den Joel Robuchon’un Metropol Oteli altında-
ki şubesinde aldık. Aslında gönlümüzde Mo-
nako’ya kadar gitmişken üç Michelin yıldızlı
Louis XV Restoran›’na gidip, dünyaca ünlü şef
Alain Ducasse’nin, saray görünümlü atmosfer
altında yeni lezzetlerini tatmak ve restoranın
bodrumundaki büyük şarap mahsenini dolaş-
mak vardı. Ancak salı ve izin günleri olduğun-
dan restoran kapalıydı. Ekip çalışmasına o ka-
dar çok önem veriyorlar ki aynı anda izin kul-
lanıyorlar.

Joel Robuchon Restoranı ambians olarak muh-
teşem. Şık servis malzemeleri, özenli servis,
lezzetli yemekler. Ancak benim Michelin yıl-
dızlı restoranlarda gözlemlediğim şeklin mak-
sada kurban edilmesi olayı bazen olumsuzluk-
lar yaratıyor. Tablo gibi bir şekilde sunulan ye-
meğin altından lezzetsiz bir yemek çıkabilme
olasılığı hiç de az değil. Monako’daki şubenin
başındaki şef Christophe Cussac, şeffaf mut-
fakta gerçekten parmaklarının ucuyla orkestra
yönetirmiş gibi yaptığı işaretlerle ve yarattığı
yemeklerle insanı büyülüyor. Dördümüz deği-
şik başlangıçlar alıyoruz, her birinin tadına 
bakalım diye. Terin, sumaklı vinegret soslu
sebzeler ve midye marinat sıradan lezzetlerdi.
Ancak kaz ciğeri, balık ve et yemekleri, 
tatlı, lezzetleri ve sunuşları ile oldukça fazla
beğenimizi kazandı. 
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14 Ekim Çarşamba akşamı gala yemeği deniz
kenarındaki Le Méridien Beach Plaza Ote-
li’nde planlanmıştı. Meksika’dan bile üyelerin
katıldığı organizasyon güzel bir kokteyl ile baş-
ladı. 10 dakika sonra Prenses Caroline geldi.
Bir kadeh şampanyasını yudumladıktan sonra
yemek salonuna geçildi. Türkiye’den gelenleri
aynı masaya planlamışlar. Bir hafta önceden
Monako’ya eşi Mr. Bob ve çocukları ile gelen
Ça¤la Han›m, Koleksiyon firmasının sahibi Fa-
ruk Malhan ve eşi Nilgün Han›m, İtalyan mut-
fağının duayenlerinden Carlo Bernardini ve ar-
kadaşı Jülide Han›m, Avukat Teoman Se-
yithano¤lu ve eşi Kadriye Han›m’la
aynı masada yemeğe başladık. En
güzel sürpriz Kadriye Hanım’ın
ODTÜ Mimarlık bölümünde öğ-
retim üyeliği yaptığı yıllardan
iki öğrencisine yemekte rastla-
ması oldu. Mimar Faruk Malhan
ve Mimar Emre Özer, Kadriye
Hanımın çok başarılı  öğrencileriy-
miş. Yıllar sonra yurt dışında böyle
bir yemekte karşılaşıp duygusal anlar yaşa-
dılar.

Yemeği hazırlayanlar konukseverliklerinde bizi
hiç tatmin etmediler. Masamız konuk olduğu-
muz için daha iyi bir yerde konuşlandırılabilir-
di. Yemekler kendilerine güvenmişliğin getirdi-
ği bir rahatlıkla yapılmış ama lezzetten yoksun-
du. Chaine des Rotisseurs kuralları uygulan-
mamıştı. Sofrada tuz, su ve toz karabiberin bu-
lunmaması gerekiyordu. Başlangıç yemeği so-
mon carpaccio ile başlamıştı ama çiğ olması ge-
rekirken dumanda tütsülenmişti. Ara sıcak ola-

rak mercimek sosuyla sunulan kaz ciğeri ezme-
si ve üzerindeki kaz ciğeri ızgarası hem lezzet-
liydi hem de sunum olarak güzeldi. Ancak Ban-
yuls Grand Cru Cuvée Christian Reynal 1995
şarabı yemeğe uyum sağlamamıştı. Ana yemek
olarak olarak verilen safranlı kalkan balığı Ka-
radeniz’e kıyısı olan ülkem insanlarının bulun-
duğu bir masada içler acısı bir görünüm yarat-
tı. İran’ın safranı ile İtalya’nın düğmesi küçük
kalkanını (turbo) aynı tabakta buluşturup bu
kadar kötü bir lezzet ortaya çıkarmak füzyon
ise ben bu işte yokum. Alıştığımız kalkanla ala-

kası olmayan bu balık bildiğimiz kalkan
balığından çok farklı ve lezzetsiz,

üstelik frozen. Jülyen sebzelerle
ve sulu olarak yapılan sunumu
lezzeti artırmıyor. Yemekte tek
beğendiğim Chateau La Calisse
Patricia Ortelli 2008 AOC biyo-

lojik şarabı oldu. Yemeğin sonun-
da verilen brandy ise bize “Bu ka-

dar yoldan geldiniz artık ağlayın” der
gibiydi. Sanki 2 kez değil, 1,5 kez damıtıl-

mış gibiydi. Dünyanın en ünlü restoranları
olan  Louis XV, Joel Robuchon, Le Grill ve Le
Mandarin gibi gastronomi zenginliğine sahip
bir ülkede beklentimiz çok fazla olduğu için ol-
sa gerek pek mutlu olmadık.

Prenses Caroline’ın sıcaklığı, eskimeyen güzel-
liği, insanların birbirine saygısı, şehirde trafik
ışıkları olmadığı halde yaya ve sürücülerin tra-
fik kurallarına harfiyen uyumu gibi özellikleri
yemeğin dışında bizi en çok etkileyen konular
oldu. 

PRENSES CAROLINE ‹LE AKfiAM YEME⁄‹
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YED‹ TEPEL‹ HÜZÜN KOKULU fiEH‹R

‹niflli ç›k›fll› sokaklar› ve yedi tepesiyle ‹stanbul’a
benzetece¤imiz Lizbon’da ilk gitmeniz gereken yer
Castelo de São Jorge' kalesidir. Buradan flehri
kuflbak›fl› olarak izlemek sizi hem dinlendirecek
hem de bu sürprizli flehire dair ilk izlenimlerinizi
oluflturman›za yard›m edecek.

Lizbon’un dar ve yokufllu
sokaklar›nda yürürken

içinizden acaba Galata’ da m›
dolafl›yorum diye geçirebilir-
siniz. Ama dükkânlardan ve
evlerden duyaca¤›n›z fado
müzi¤i ile Lizbon’da oldu¤u-
nuzun fark›na varabilirsiniz.
Fado müzi¤i Portekiz’in gele-
neksel müzi¤idir. Sizi dur-
duk yere hüzünlendirir. ‹çi-
nizi kaplayan hüzne garip
bir sevinç efllik eder. 

Fado müzi¤inin tarihi nere-
den ç›kt›¤›na bakt›¤›m›zda
nedensiz hüznün nedenini
anlar›z.

YAZI: Günefl BAYRAK



Bir Akdeniz kenti olan Lizbon’da
eski yıllarda denize açılan deniz-
cilerin hemen ve sağlıklı dönme-
leri için eşleri, sevgilileri deniz
kıyısında uğurladıktan sonra de-
niz kıyısında söyledikleri bu acı-
lı şarkılar zamanla gelenekselleş-
miş ve Latince kader anlamına
gelen fado ismiyle ünlenmiştir.
Lizbon’da mutlaka fado müziği
yapan bir yere gitmenizi tavsiye
ederim.  Fado müziğini müze-
sinde, Casa de Fado’da dinleme-
niz de mümkün. Bu şehrin so-
kakları sizi her an şaşırtabilir.
Fado şarkıcıları toplanıp ani bir
konser verebilirler ya da tesadü-
fen girdiğiniz çıkmaz
sokağın sonundaki
evde ünlü fado şar-
kıcısı Amalia Rodri-
gues doğmuş olabi-
lir. Olmadık bir so-
kakta birden burnu-
nuza muhteşem ko-
kular gelebilir hatta
başlı başına bir mut-
fak gezisi yapılabilir
bu şehre, ne mi yenir?

Başta balık yemekleri ol-
mak üzere her şey...
Bilhassa Alfama'nın
minicik lokantalarına otur-
manızı tavsiye ederim. Denizci
ve balıkçı bir millet olan Porte-
kizliler, balık yemeklerini "bol
kepçe" usulü servis yapıyorlar...
Bilhassa Bacalhau denen balık
her şekilde hazırlanıyor, pazar-
larda dikkat ederseniz bu balığın
kurumuş hali satılır. İspanyol
mutfağı gibi ağır, Fransız Mutfa-
ğı gibi karmaşık değildir Porte-
kiz Mutfağı, herkesin bildiği ba-
sit malzemelerde yaratıcı ve hafif
kombinasyonlar oluştururlar ki
yemekten sonra tatlıya kesinlikle
yer kalır. Bademden maracuja'ya
her meyvenin mousse şeklinde

tatlısı mevcuttur. Ayrıca Pudin
adı verilen krem karamel tarzın-
da hazırlanmış tatlı balıkçıların
demirbaşıdır.

Amerikan Newsweek dergisine
kapak olan global ısınma, doğal
afetler, ilgisizlik ve benzeri ne-
denlerden dolayı yok olma tehli-
kesi ile karşı karşıya olan Dün-
ya’nın yüz harikasından biri de
Lizbon’un Teatro Capitolio’su. 

7 Tepeli şehir Lizbon’un keyfini
yorulmadan çıkarabilmek için
uzun yıllardan beri asansör kulla-
nıyorlar. Bunların bazıları gerçek
asansör şeklinde kimisi de mini
tramway olarak karşımıza çıkı-
yor. Bunlardan en önemlilerin-
den biri de asansör Gloria. 
Baixa’dan Bairro Alto‘ya 

çıkıyor. Buradan Rua
Don Pedro V’yi 
izleyerek Principle
Real’e ulaşabilirsiniz.

Bu rahat ve huzurlu
yer şehir merkezinden

biraz uzakta. Dev bir şemsiye
şeklinde olan ağaçların dalları,

özellikle yaşlıları bu doğal
şemsiyenin altında sohbet
ederken ve kâğıt oynarken

bulabilirsiniz. Meydanı geride
bırakınca biraz daha ilerde Bota-
nik Bahçesi var. Bu yüzyıllık
bahçede egzotik çiçekler ve diğer
bitki türleri bulunuyor. 2 binden
fazla tür barındıran son derece
bakımlı botanik bahçesi üniver-
siteye ait. Şehrin ortasında egzo-
tik bitkilerle dolu, sessiz bir or-
tam bulmak sizi şaşırtabilir.
Özetle gerek hüzünlü müziği,
gerek lezzetli yemekleri, gerekse
cennette olduğunuzu düşündü-
recek ağaçları, egzotik çiçekleri
ile Lizbon, bu sene görmeniz ge-
reken şehirler listesine üst sıra-
lardan girmeyi hak ediyor.



Rüya fiehrin Maskeleri

enedikenedikVV
YAZI : Zeynep TANITKAN





Rengârenk karnaval maske-

lerinin asl›nda simsiyah

bir hastal›¤›n sonucu olarak

ortaya ç›kt›¤› akl›n›za gelir

miydi? Pek bilinmese de Ve-

nedik maskelerinin ç›k›fl nok-

tas› asl›nda veba salg›n›. 

1348 y›l›nda Venedik’i kas›p

kavuran veba salg›n› nüfusun

neredeyse yar›s›n›n ölmesine
sebep olmufl. Hayat›n her an›-
n› etkileyen veba o dönemde-
ki giyim tarz›n› da etkilemifl.
‹nsanlar›n birço¤u hastal›kl›
görüntülerini ve yara berele-
rini gizlemek için pelerinler,
uzun eldivenler ve maskeler
ile hiçbir yerlerini gösterme-
yecek flekilde giyinmeye bafl-

lam›fllar. Parlak renklerine

karfl›n hüzünlü bir ifadeye sa-

hip olan bu maskeler iflte bu

veba salg›n› dönemini sembo-

lize ediyor.

Salg›n›n sona ermesinin flere-

fine her y›l temmuzun üçün-

cü pazar›nda dini bir festival

düzenleniyor kentte. Maske-

lere bir baflka bak›fl aç›s› ise

sosyal s›n›flar›n maskeler ar-

d›nda gizlenmesi. Birçok in-

sana göre karnaval gelene¤i-

nin temelinde, geçmiflte sos-

yal s›n›flar aras›ndaki iliflkile-

ri düzenleyen kurallar›n kar-

naval s›ras›nda unutulmas›,

yüzüne takt›¤› maske saye-

sinde kiflinin kimli¤ini gizle-

yip gündelik yaflam› doldu-

ran bo¤ucu kurallardan s›y-

r›lmas› düflüncesi yat›yor.



Gelelim karnaval›n nefleli k›sm›na.
Venedik karnaval›, herkes için bü-
yülü bir zaman. Karnaval, bütün
toplum ve devlet kurallar›n› y›k›-
yor ve s›radan insanlara, daha do¤-
rusu flehir halk›na flenlikte kendini
kaybetme flans› veriyor. Kiflisel
kimlik, cinsiyet ve sosyal s›n›f yok;
önemli olan karnaval›n büyük ya-
n›lsamas›nda yer almak. 

Önceleri maskelerin,  karnaval›n
bafllang›c›n› belirleyen, Santo Ste-
fano  gününden, sonunu belirleyen
Tövbe Sal›s›'n›n gece yar›s›na ka-
dar tak›lmas›na izin verilirmifl. Do-
¤al olarak, dinsel festivallerin oldu-
¤u günlerde yasaklanm›fl. Venedik-
liler, yaln›zca karnaval zaman› ve
Hz. ‹sa’n›n cennete yükseliflini an-
d›klar› on befl gün esnas›nda da
(yani Haziran ay›n›n yar›s› boyun-
ca) maskelerini takarlarm›fl ve za-
manla birkaç istisna d›fl›nda mas-
kelerini takmaya son vermifller.

‹lk kez 1268’de bu maskeler görül-
müfl. O dönemlerde bu karnaval› en-
gellemek için bin bir u¤rafl harcan›l-
m›fl. Venedik’i kontrol alt›nda tutan
Napoleon döneminde karnaval mas-
kelerin kullan›m› bask› alt›nda tutul-
mufl. Bu yüzden bu gelenek daha çok
arka planda yer alm›fl ne yaz›k ki.

Rivayete göre bir zamanlar Vene-
dik’i fareler istila etmifl. Bununla
mücadele için getirilen kediler sa-
yesinde kemirgenlere karfl› zafer
kazan›lm›fl, bu olaylar›n an›s›na ke-
di maskeleri çok revaçta imifl.

Venedik için "Rüya fiehir" demek
yanl›fl olmaz herhalde. Gondollarla
yap›lan geziler, büyüleyici köprüle-
ri, kanallar›, mimarisi, kendine has
güzellikleri ile Su fiehri'ni ziyaret
edecek olursan›z bu maskelerden
muhakkak bir tane edinin. 



Mitolojik öykülere konu
olan Tenedos adası, gü-

nümüzde tamamen doğal ve
tarihi sit alanıdır. Karşınızda
duran kale, ülkemizin en iyi
korunmuş kalelerinden birisi-
dir. Güncel görüntüsünü Fa-
tih Sultan Mehmet zamanında
almış. 

Bağcılık, şarapçılık, balıkçılık
ve turizm, önemli geçim kay-
naklarıdır. Her yıl ağustos
ayında adada bağbozumu fes-
tivali yapılır. Şaraphaneleri ol-

dukça davetkardır. Adaya öz-
gü üzümler; Bozcaada Çavu-
şu, Karalahna, Vasilaki ve
Kuntra olarak bilinir. Şıra ve
şaraplarını tadabilir, özgün
markaları hemen orada satın
alabilirsiniz. 

Cumbalı taş evlerin kapı ve
pencereleri daracık sokaklara
bakar. Ada hayatının izlerini
sürmek için kendinizi bu so-
kaklara atma isteğiyle tutu-
şursunuz. Dört bir yanınız-
dan gelen çiçek kokuları 

başınızı döndürür. Begonvil
ve sardunyaların gölgelediği
bahçe duvarlarına miskince
uzanmış kedileriyle huzur
verir. Köprülü Mehmet Paşa
Camisi’ni mutlaka ziyaret
edin, kitabesinde 17. yüzyıl-
dan kalma olduğu yazılıdır.
Bir başka köşede çan kulesiy-
le bembeyaz bir Rum Orto-
doks Kilise’sine rastlarsınız.
Tarihi Alay Bey Camisi ve Os-
manlı’dan kalma hamamları
görürsünüz. 

BozcaadaBozcaada
Antik Tenedos, denizlerin efendisi Poseidon’un torunu Kral Tenes’in adas›d›r.

Bir gün yolunuz Çanakkale’ye düflerse, Geyikli ‹skelesi’nde kalkan arabal›

vapur s›ras›na girip rüzgarlar›n adas›na mutlaka gidin. Egenin masmavi

sular›n› köpürterek yap›lan yar›m saatlik bir yolculu¤un sonunda, vapur

s›ras›n› beklemeye de¤di¤ini göreceksiniz.

KRAL TENES’‹N ADASI

YAZI : Belk›s Ceyla ÇET‹NSOY



Ayazma ve Habbele Koylarına
gitmek için minibüs veya tak-
siyi kullanabilirsiniz, bu koy-
lar adanın hemen arka tarafın-
dadır. Biliyor musunuz? Ak-
halar; hileli truva atını arma-
ğan ettiklerinde, donanmala-
rını Ayazma Koyu’nda sakla-
mışlar. Bu koylarda yüzebilir,
su sporları yapıp ve çardak al-
tı restoranlarında deniz ürün-
leri ağırlıklı menülerin tadına
bakabilirsiniz.

Rüzgar enerji santralı 2000 yı-
lında faaliyet geçmiş. Bozcaada
kendi elektrik ihtiyacını kar-
şıladığı gibi, bağlı olduğu il
Çanakkale’ye katkıda bulunu-
yormuş. Dünyanın en temiz,
tükenmeyen ve ucuz enerji
kaynaklarının güneş ile 

rüzgar olduğunu hatırlamakta
fayda var.

Gün batımında rüzgar gülleri-
nin siluetini gösteren fotoğraf
karelerini mutlaka görmüşsü-
nüzdür, siz de gün batımını
izlemeden dönmeyin. Bol yıl-
dızlı ada geceleri aşıklara ve
şairlere esin verir. Böyle gece-
lerde, bir sinema filmine adını
veren Ponente Feneri’nin ha-
reketli ışıkları romans katar
denizin kıpırtısına. 

Mitolojideki antik adı Tene-
dos’tur. Denizlerin efendisi
Poseidon’un torunu Tenes’i
kral ilan ettiklerinden dolayı
bu adı almış. Tenes’in baltası
meşhurmuş. Devrin önemli
darphanesi bu adadaymış. Te-
nedos paraları basılırmış bu

darphanelerde. Milattan önce-
ki tarihlerde basılan bu gü-
müş paraların üzerinde Zeus,
Hera profilleri ile çift balta,
şarap kadehi ve üzüm salkımı
desenleri olurmuş.

Günümüzde doğa sporu tut-
kunlarının gözde tatil yeri
olup, ayrıca kullandığı temiz
enerji kaynağı nedeniyle çev-
reci oluşumların etkinlikleri-
ne ev sahipliği yapmaktadır. 

Konaklamak için otel ve pan-
siyonlar mevcut olup, kekik
kokuları arasındaki bağ evleri-
ni kiralamak da mümkün.
Çarşı içindeki renkli tenteli
kafeteryalarında mola verip
dinlenebilirsiniz. Bu sevimli
adanın romantik atmosferine
tanıklık etmenizi diliyorum. 



48

B‹R DÜNYA M‹RASI

Dicle ve F›rat ›rmaklar›n›n aras›nda kalan ve geçmiflte Mezopotamya

olarak an›lan bölgenin Anadolu’ya aç›lan kap›s› Mardin, yüzlerce y›l

öncesine uzanan tarihi dokusunu bugünlere kadar koruyabilen ender

kentlerimizden. Bu yönüyle dünyada da benzeri pek fazla olmayan

Mardin’in tarihi kent merkezi, 1985 y›l›nda Tafl›nmaz Kültür ve Tabiat

Varl›klar› Yüksek Kurulu taraf›ndan sit alan› ilan edilmifl. Mardin

ayn› zamanda, Türkiye’nin Dünya Kültür Miras› Listesi’nde yer alan

dokuz kültürel ve do¤al varl›¤›na ilave olarak; UNESCO’nun geçici lis-

tesindeki 23 varl›k içinde en kuvvetli adaylardan biri olarak 2000’den

beri UNESCO’nun karar›n› bekliyor. YAZI: Timur ÖZKAN
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MEZOPOTAMYA’NIN
MÜZE KENT‹

Mardin’in bir tepe üzerinde
kurulan eski kent merke-

zi sözcüğün tam anlamıyla bir
müze-kent. Uzaktan sanki bir
göz yanılgısı gibi birbirlerinin
üzerinde yükseliyormuşçasına
görünen eski evlerin, yakından
bakınca gerçekten de böyle ol-
duğunu fark ediyoruz. Gele-
neksel Mardin evleri kolay işle-
nebilen yerel taşlarla yapılmış
ve çoğu orijinal haliyle olmak
üzere bugünlere kadar korun-
muş. Çatısız, avlulu, genellikle
tek veya iki katlı, cumbalı, ke-
merli, balkonlu ve üzerinde çe-
şitli motiflerin işlendiği taş ev-
lerden oluşan kent dokusu
araçların girmeyeceği kadar dar
sokaklardan oluşuyor. Mardin
sokaklarında dolaşırken zaman
zaman, evlerin altındaki sivri
veya yuvarlak tonozlu ve Abba-
ra olarak adlandırılan geçitler-
den geçiyoruz. Bazıları yan ya-
na iki kişinin geçemeyeceği ka-
dar dar sokaklar yaz sıcağında
dahi her zaman gölgeli. Mardin
için bir zamanlar yapılan 
“Gündüz seyranl›k, gece me-
zarl›k” yakıştırması Mardin
Kalesi’nin ışıklandırılmasıyla

“Gündüz seyranl›k, gece ger-
danl›k” şekline dönüşmüş.
“Kartal Yuvas›” olarak da ta-
nımlanan kalenin içi askeri
amaçlarla kullanıldığı için gezi-
lemiyor. Eski bir patrik evi olan
üç katlı tarihi binasında çeşitli
etnoğrafik ve arkeolojik eserle-
rin sergilendiği Mardin Müze-
si, tarihi Artuklu dönemine ka-
dar uzanan Ulu Cami ve eski
bir Süryani yapısı olan K›rklar
Kilisesi (Mor Behnam) kentin
görülmesi gereken yerlerinden
bazıları... Ama Mardin deyince
akla önce manastır ve medrese-
ler geliyor. 

MEDRESE VE 
MANASTIRLAR
Mardin’in tarihi yapılarının en
büyüğü olan Kas›miye Medre-
sesi (Sultan Kasım); medrese,
cami ve zaviye olmak üzere üç
bölümden oluşuyor ve kentin
güneyindeki Mezopotamya
Ovas›’na bakıyor. Buradan 
bakışta ova bir deniz gibi gö-
ründüğü için Mezopotamya,
Mardin Denizi olarak da anılı-
yor. Kentin eteklerinden geçen
caddeye neden Sahil Yolu adı
verildiği şimdi anlaşılıyor. Med-



rese bir avlu etrafında taş ve
tuğla birlikte kullanılarak inşa
edilmiş, 1469’da Artuklular za-
manında başlayan inşaat
1507’de Akkoyunlular döne-
minde tamamlanmış. Mardin’in
bir diğer önemli dini yapısı olan
ve Artuklu hükümdarlarından
Sultan Melik Necmeddin ‹sa
tarafından yaptırıldığı için Sul-
tan ‹sa Medresesi olarak da
anılan Zinciriye Medresesi
1385 yılında yapılmış. Tarihi
medrese binası, Mardin Müzesi
açılana kadar müze olarak kul-
lanılmış.

Mardin’in çok kültürlü ve çok
dinli sosyal yapısının en önemli
sembollerinin başında Deyrul-
zafaran Manast›r› geliyor. Tam
640 yıl boyunca Dünya Sürya-
nilerinin Patrikhanesi olarak
kullanılan ve 1930’larda Suri-
ye’ye taşındıktan sonra da eği-
tim işlevini sürdüren manastır,
eski bir güneş tapınağının üze-
rinde yapılmış. Kentin birkaç
kilometre doğusunda kalan ve
güneye (Mezopotamya’ya)  ba-
kan cephesi haricindeki üç tara-
fı dağlarla çevrili manastırın ta-
rihinin Mardin’in tarihi kadar
eski olduğu tahmin ediliyor.
Manastırın adı yörede çokça ye-
tişen ve sıvasında da kullanıldı-
ğı söylenen Zafaran’dan (Safran
bitkisinin yerel adı) geliyor.

Böylece Mardin’in en önemli
tarihi yerlerini gördükten sonra
biraz da Mardin’in çarşısını ge-
zelim ve yerel lezzetlerini tada-
lım. Çarşısında şekercilerden
sabunculara, bakırcılardan gü-
müşçülere (buranın da telkarisi
meşhur) çeşitli geleneksel el sa-
natlarının yaşatıldığı Mardin’in
diğer alışveriş seçenekleri ara-
sında Suriye’den getirilen ku-
maşlar ve çeşit çeşit baharatlar

da yer alıyor. 

Mardin Mutfağı da çok zengin,
başta kaburga dolması ve içli
köfte (kitelraha) olmak üzere
Mardin güveci, kapalı lahma-
cun (fienbuzek) ve mercimekli
köfte (bello) burada tadılması
gereken yerel yemekler arasın-
da sayılabilir. Ve tabii her ye-
mekten sonra içilen ve bir yu-
dumluk özel bir fincanla ikram
edilen kahve (m›rra) de unu-
tulmamalıdır.

Alışverişimizi yaptıktan ve yö-
resel mutfağı tanıdıktan sonra
biraz da Mardin’in yakın çevre-
sini görelim çünkü Mardin gibi
tarihi bir kentin etrafı da en az
Mardin kadar görülmeyi hak
ediyor. Turabdin Arapça köken-
li bir sözcük, anlamı “Tanr›n›n
Hizmetçilerinin Da¤›” ve bura-
sı Süryanilerin ata vatanı. Tari-
hi Turabdin’in merkezini oluş-
turan Mardin-Midyat-Nusay-
bin üçgeninin diğer köşelerin-
den; Midyat’taki Deyrulumur
Manast›r›, Nusaybin’deki Mor
Yakup Kilisesi ve Mor Evgin
Manast›r› ile Nusaybin yolun-
daki Dara Antik Kenti’nin
(Oğuz köyünde) kalıntıları
Mardin’e gelmişken görülmesi
gereken en önemli yerler olarak
not edilebilir. Biraz daha vakti
olanlar için bu listeye; Dicle
üzerinde planlanan Il›su Baraj›
nedeniyle sular altında kalacak
olan bir diğer önemli tarih ha-
zinemiz Hasankeyf (Batman)
eklenebilir. Buraları da eklersek
görülüyor ki Mardin gezmek
için bir iki gün yetmez hatta
dört beş gün de çok değil ve
Mezopotamya’nın kapısı, “Mü-
ze-Kent” Mardin buna fazlasıy-
la değer... 



52

Zeynel Abidin Erdem’i
2002’de henüz restoranı

yeni aldığım günlerde tanı-
mıştım. Yoğun bir akşamda
bendeki heyecanı hissetmiş,
Trilye’nin bugünlerini önce-
den görmüş gibiydi. Onun
söylediği cümleleri hafızama
kaydedip hepsini uygulama-
ya koymuştum. Personelimle
yaptığım toplantılarda “Zey-
nel Bey’in ‹lkeleri” başlığı al-
tında topladığım bilgileri hep
aktarırım.

Üç yıl önce ünlü gazeteci ve
televizyoncu Taki Doğan, ta-
nınmış bir modacı dostuyla
geç saatlerde Trilye’ye gel-
mişti. Zeka seviyesi çok yük-
sek, beş yabancı lisanı ana di-
li gibi konuşabilen bu moda-
cı ile güzel sohbete ilerleyen
saatlerde biz de katılmıştık.
Konu döndü dolaştı cumhur-
başkanlığı seçimine gelmişti.
Modacı, İstanbul’da en çok
konuşulan ismin Dr. Zeynel
Abidin Erdem olduğunu söy-

lemişti. Zeynel Bey’in haberi-
nin bile olmadığı böyle bir
yakıştırma hepimizi duygu-
landırmıştı.

Yine aynı günlerde IMF ile
ilişkiler, Türkiye’nin borç yü-
kü gibi konuların tartışıldığı
bir televizyon kanalında Dr.
Zeynel Abidin Erdem’in ko-
nuk olduğunu ve hararetli
bir şekilde konuştuğunu 
görünce program bitene 
kadar zevkle izlemiştim.
Program sunucusunun

ÇOK ÖZEL YETENEKLER

Dr. Zeynel Abidin ErdemDr. Zeynel Abidin Erdem
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Türkiye’nin borçlarının bir
hayli fazla oluşu ile ilgili so-
rusu üzerine Dr. Zeynel Abi-
din Erdem aynen şu yanıtı
vermişti: “Efendim borçlan-
mak kötü bir fley de¤ildir,
iliflki do¤urur, bak›n ‹ran’›n
hiç borcu yok. Kimse ile de
iliflkisi yok.” O programı iz-
ledikten sonra ben de birkaç
gün içinde herhalde Erdem’in
sözlerinden etkilenmiş olaca-
ğım ki borçlanıp yeni bir yatı-
rıma girmiştim. İyi de cesa-
retlenip yatırım yapmışım.
Böyle puslu havalarda Zeynel
Bey gibi insanlar olmasa vay
halimize. 

Dr. Zeynel Abidin Erdem, ül-
ke sevgisiyle yanıp tutuşan
bir yüreğe sahiptir. Böylesine
yağmurlu, çamurlu havalarda
bile bulutların arasından gü-
neşin çıkacağına inananlar-
dandır. Asla yerdeki çamuru
görmez. Zaten ülke olarak en
çok ihtiyaç duyduğumuz şey-
lerden birisi de bu değil mi-
dir? Erdem, zıplamayı sevme-
yen, merdivenleri ağır ağır
çıkmanın daha sağlıklı oldu-
ğunu savunan, asansörle çı-
kanların her zaman düşme
tehlikesiyle karşı karşıya ol-
duğuna inanan, çok değerli
bir işadamıdır. Mardin’in Sa-
vur İlçesinde doğan ve Seyyid
yani peygamber soyundan ge-
len bir ailenin çocuğudur. Sa-
hibi olduğu Erdem Holding,
Türkiye’nin en prestijli ku-
rumlarındandır. Erdem Hol-
ding, üretim ile ilgili pek çok
başarılı işlere imza atmakla
kalmayıp, birçok ulusal ve
uluslararası kuruluşların da

temsilciliğini yürütmektedir.
Ülke ekonomisine ve insanı-
na saygılı hizmet anlayışını
kendisine şiar edinen hol-
ding, sürekli olarak başarıdan
başarıya koşmaktadır.

SAYISIZ ÖDÜL SAH‹B‹
Dr. Zeynel Abidin Erdem’in
aldığı ödüllerle ayrı bir müze
kurulabilir. TBMM’den “Üs-
tün Hizmet Ödülü” alan Er-
dem, İspanya ve Türkiye iliş-
kilerinin geliştirilmesine yap-
tığı katkılar nedeniyle İspan-
ya’nın en önemli nişanların-
dan biri sayılan Kraliyet Nifla-
n›’nı almıştır. Ayrıca İspan-
ya’nın Marmara bölgesi Fahri
Konsolosu’dur. Sudan Cum-
huriyeti Yüksek Devlet Onur
Niflan›’na da layık görülen Er-
dem, aynı zamanda bu ülke-
nin İstanbul Fahri Başkonso-
losu’dur. Türkiye-‹spanya ‹fl
Konseyi Baflkan›, Türk Ame-
rikan ‹fladamlar› Derne¤i
Onursal Baflkan› (TABA)
Türk-Irak ‹fl Konseyi Yürüt-
me Kurulu Üyesi, Türk-Fran-
s›z ‹fl Konseyi Yürütme Kuru-
lu Üyesi, Türk-Belçika Tica-
ret Derne¤i Üyesi ve bu sayfa-
ya sığmayacak kadar çok et-
kinlik. Koltuklarının altında
sayısız karpuz taşıyan bir kişi-
liktir Zeynel Bey. 

SANATA DÜfiKÜNLÜK
Dr. Zeynel Abidin Erdem, sa-
nata, müziğe, eğitime bir hay-
li tutkunluğuyla tanınır. Hiç-
bir zaman bu üçlüden katkı-
larını esirgemez. Modern ve
kalkınmış bir Türkiye için

yaptığı hizmetlere yenilerini
ekler. Dr. Zeynel Abidin Er-
dem 1970’de Yıldız Üniversi-
tesi Kimya bölümünü bitir-
dikten sonra İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesinde
doktora yapmıştır. Erdem
Holding A.fi., Gen-Pa, Er-
Tel, Erdem Telekomünikas-
yon Elektronik ve Bilgi ‹fllem
Sanayi ve Ticaret A.fi., Er-
dem Sigorta Arac›l›k Hiz-
metleri, Erdem Golf ‹flletme-
cilik Turizm ve Ticaret A.fi.,
Anadolu-Asya-Avrupa D›fl
Ticaret Uluslararas› Nakli-
yat Turizm, Ermeks-Er Teks-
til Endüstri Pazarlama ve
D›fl Ticaret A.fi.’nin yönetim
kurulu başkanlıklarını yürüt-
mektedir. Ayrıca çevreye,
ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmelere katkıda bulun-
mak üzere Erdem E¤itim
Kültür ve Sosyal Yard›m
Vakf›’nı kurmuştur.  Bu vakıf
ile devlet tarafından yapılan
hizmetlere yardımcı olmak,
okullar açmak, yeşil alanları
genişletmek, şehirciliğe kat-
kıda bulunmak, huzurevleri,
hastane ve benzer hizmet
alanları yapmak ve işletmekle
sosyal sorumluluk anlayışı-
nın ne denli etkin olduğunu
göstermektedir.

En çılgın hayallerin gerçek-
leşmesi, doğru yolda bugün
atılacak temellerle başlar. Ha-
yatta kazananların daima
kaybedenlerin yapmak iste-
mediklerini yapanlardan çık-
tığını unutmamak gerekir. 



Kuşların yumurtaları ve daha
sonra yumurtadan çıkan

yavruları son derece savunma-
sızdır. Kuşlar, bunları korumak
için yuva inşa ederler. Bazı er-
kek kuşlar da üreme dönemle-
rinde dişilerine gösteri yapmak
için çeşitli yuvalar kurarlar ve
bu yuvaları cazip hale getirmek
için süslerler.
Soğuk kış günlerinde yavrular
bu yuvalarda ısınırlar. Tüysüz
doğan yavrular pek hareket ede-
medikleri için kaslarını çalıştı-
ramazlar. Bu nedenle yavruların
donmamaları için izole edilmiş
yuvalara ihtiyaç vardır. Uzun
süren malzeme nakli ve inşaat
işleri o narin vücutlu kuşları 
yorar.
Melek Günal, kuşları bu zah-
metten korumak için kuş yuva-
ları üretmektedirler. Birbirinden
güzel, rengarenk kuş yuvaları,
bahçenizi daha da güzelleştirir.
Bu sanat harikası minyatür ya-
pılar, insanların kuş sevgisini
yansıtır. Bulunduğu mekanları
insanlarla paylaşan güvercin,
leylek, kumru, saka, serçe gibi
kuşlar birbirinden güzel, yardı-
ma, sevgiye muhtaç canlılardır.
Uçan bir kuştan üzerimize dü-

şen bir pisliğin bile uğur getirdi-
ğine inanırız. Yıllarca kuşlarla
ileti göndermişiz, yarimize se-
lam söylemişiz. Haydi kuşları-
mıza sahip çıkalım! Çocukları-
mıza kuş evleri sayesinde hay-
van sevgisi aşılayalım, doğayı
koruma bilinci kazandıralım.
Kuşlara olduğu gibi tüm hay-
vanlara zarar vermenin kötü,
onlara barınacağı bir yuva yap-
manın çok iyi bir davranış ola-
cağını anlatalım. Bu kadar şık,
cici kuş evleri çocuklara çok gü-
zel mesajlar verir. Yağmurdan,
kardan, rüzgardan korur kuşla-
rı. Kışın soğuğunda sıcacık ka-
loriferli evinizde otururken yu-
vasız kuşlara sağladığınız yuva
size de huzur verecektir. Dün
gece eve dönerken yolda yağ-
murdan sırılsıklam olmuş bir
köpeğin çöpler arasında yiyecek
aramasına çok üzüldüm. Ama
gecenin karanlığında göremedi-
ğim kuşlar acaba ne durumday-
dılar? Doğa bize her zaman elini
uzatıyor, biz de minik canlılara
hemen elimizi uzatmalıyız.

Süreyya Üzmez

Kufl Yuvalar›
SAVUNMASIZ YAVRULARI KORUYAN

Kufl Yuvalar›

‹rtibat : Melek GÜNAL

Tel : 0312  491 31 13 • GSM : 0531 735 72 83
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Erzincan’la ilgili bir yazı
daha kaleme almıştım

Trilye dergimizde; sürekli
okurlar anımsayacaktır, ünlü
Cimin üzümüyle ilgiliydi.

Yine Erzincan’a uzanalım isti-
yorum. Geçtiğimiz haziranda
da, bir süre sonra Şeker Bayra-
mı’nda da Erzincan’daydım.
Üzümlü’ye (Cimin) geçme-
dim bu kez. Erzincan’ın mer-
kez ilçesine, Kemah’a, Refahi-
ye’ye, İliç’e ve doğduğum köy
olan İliç’in Leventpınar (Erha-
mi) köyü ile komşu köy olan
ve hem babaannemin hem de
anneannemin köyü olan Bo-
yalık’a gittim. 

Leventpınar’dan henüz iki üç
aylıkken, kundakta bir bebek
olarak gelmişim İstanbul’a.
Geniş ailem, Tanzimat döne-
minden bu yana bir ayağı İs-
tanbul’da, bir ayağı Erzin-
can’da olan bir aile. Dedemin
dedesi, Fatih Medresesi’ne
gelmiş ilk olarak. Mezun ol-
duğunda Edirne Vaizi olarak
görev almış. İstanbul’a ilk
böyle ayak basmış ailemiz. İs-
tanbul işgal edildiğinde, anne-
annem ve birçok yakınımız
payitahttadır ve anneannemin
deyimiyle Kemal Paşa’nın em-
riyle Anadolu’ya geçmişlerdir.
Erzincan’da Rus işgalini, İs-
tanbul’da İngiliz işgalini yaşa-
yan bir aileyiz. Bağımsızlığın
değeri, ondan olacak, iyi bil-
diğim şeyler arasındadır!

* * *

İşte o Leventpınar’da ilk kez
bir bayram yaşamak istedim.
Ve yaşadım da. 

65 haneyi tek tek ziyaret et-
tim. Oralarda kucaklandım, o
ne duygu yoğunluğuydu, o ne
güzellikti… 

İliç’in 1000-1200 metre ra-
kımlı bu yayla köyündeki gü-
zellikleri anlatmakla bitire-
mem bu yazıda. Ancak, Höl-
lüklük’ten söz etmeliyim.
Höllük, bir çeşit killi toprak.
Höllük toprağı olan bir yamaç
var köyün girişinden iki üç ki-

lometre önce. Bu mevkiye
Höllüklük deniyor. Yeni do-
ğan çocukların altı, kundak-
tan çıkana kadar Höllük-
lük’ten alınan toprakla sarılı-
yor. Yani, bugünkü çocuk be-
zinin yerini tutuyor höllük
toprağı. Ben de İstanbul’a ge-
lip bezle tanışana kadar höllü-
ğe belenmişim iki üç aylığa
kadar! 

Tabii, artık köyde çocuk çok
az. Aşırı göç veren bir belde
oralar. Köylerdeki tek tük ço-
cuklu aile de Erzincan’ın bir-
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YAZI : Muzaffer Ayhan KARA • FOTO⁄RAFLAR : Lütfi ÖZGÜNAYDIN



kaç bin nüfuslu mini minna-
cık ilçe merkezlerinde yaşıyor.
Köylerde ise artık yaşlı bilge-
ler var sadece ve onların etra-
fında orta yaş üstü az bir renç-
ber ya da emekli. Köyler de o
eski köyler değil. Bacalar da
toprak değil, loğlar ise artık
antika! Saçla kaplı çatılar var
artık binalarda. Ne kar kürü-
mek var kış gelince ne de loğ
loğlamak. Loğ ve loğlamak da
ne diyeceksiniz… Loğ, beton-
dan yapılan bir yassı ve yuvar-
lak taş, toprak bacaları bastır-
maya, pekiştirmeye yarıyor su
geçmesin diye. Loğlamak da
loğla yapılan işleme deniyor.
Tabii, özellikle kar yağınca da
toprak bacalar, damlar çökme-
sin diye karları hemen kürü-
mek gerek. “Kar kürümek”
deyimi de buradan geliyor. 

* * *
Erzincan, Kemah ve İliç’te bir
sempozyuma ve iki okul açılı-
şına katıldım yetkililerle bir-
likte. Erzincan milletvekili de
olan Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım, Erzincan Valisi Ab-
dülkadir Demir, Erzincan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
doğan Büyükkasap ve kayma-
kamlarımız, belediye başkan-
larımız, öteki yetkililer; hepsi
de çalışkan ve arzuluydular.
Hele rektörümüz, gecesi gün-
düzü Erzincan Üniversitesi…
İlk kez vali olan Abdülkadir
Demir de kısa zamanda ilimiz-
le kaynaşmış ve sanki birkaç
yıldır oradaymışçasına ilin
nabzını tutmaya başlamış bile. 

Erzincan, cirit, yamaç paraşü-
tü, kano vb. spor dallarının
yapıldığı bir il. Fırat’ın kolu
Karasu buraya hayat veriyor.

Munzur ve Keşiş dağlarının
arasındaki doğal güzellikler,
tarih fışkıran bir coğrafya Er-
zincan’a gidenleri bekliyor.
Erzincan’dan İliç’e kadar tren-
le gidip gelinmeli. 

Bitirirken, şu notu da düşme-
liyim: Bütün bir 2009’un on
ayında aklımda kalan üç şey
var: Erzincan’a gezilerim, ha-
ziranda doğan ve aylık olarak
yayımladığım, altıncı sayısı
okurla buluşan Erzincan Pos-
tası gazetesi ve onlardan da
önce, yaza girerken yayımla-
nan ve denizleri,  deniz ürün-
leri dünyasını farklı bir pence-
reden, harikulade bir pencere-
den insanlarımıza açan Tril-
ye’nin Balık Sevdası kitabı.
Sevgili dostum Süreyya Üz-
mez’in bu çalışması bir “ilk ki-
tap” fakat devamı da gelecek.
Süreyya hem dostlarını, ko-
nuklarını Trilye’de ağırlamayı
sürdürecek hem de gustosunu
kitap sayfalarına taşıyacak. 

Trilye’nin Bal›k Sevdas›’na
editör olarak katkıda bulun-
muş olmanın gururu ve onuru
bana yeter de artar bile. Kim
bilir, yıllar sonra dönüp
2009’a bakarsam belki de tek
şey gelecek aklıma; bu güzel
kitabın çalışmaları ve heyeca-
nıyla geçen günler, haftalar…
Bu kitap için birlikte çalıştığı-
mız ekip… Şimdi, vitrinlerde
her görüşümde kitabı, anılar
fışkırıyor ve gülümsüyorum; 

Süreyya, Mahmure, Koray,

Tontik, Talat Bey, Recep 

A¤abey, Ayflegül, Yusuf,

Ajans-Türk ve Trilye’nin 
değerli ekibi…
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‹nsano¤lu her ne kadar uzaya ç›ksa da
bundan binlerce y›l öncesine ait baz› nes-

nelerin üzerindeki esrar perdesi hala arala-
nam›yor. ‹ngiliz bilim ve teknoloji dergisi
Focus’un son say›s›nda bugünün teknoloji-
siyle bile üretilmesi zor olan gizemli nesne-
lerden Piri Reis’in “Gelece¤i Gören Harita-
s›” tan›t›ld›.

Co¤rafya ve harita uzman› Çanakkaleli ün-
lü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdi¤i

Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu göste-
ren harita, ortaya ç›kar›ld›¤› 1929 y›l›nda
ortal›¤› kar›flt›rd›. 

Çünkü, Güney Kutbu'nun keflfi, haritan›n
çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de ger-
çekleflmiflti. Dahas›, Piri Reis'in Haritas›,
k›tan›n buz alt›nda kalm›fl sahil kesimleri-
ni de gösteriyordu. Ancak k›ta üzerindeki
buzlar, haritan›n çizilmesinden tam 6 bin
y›l önce erimiflti.

GELECE⁄‹ GÖREN HAR‹TA

Piri Reis’in
Haritas›
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ANKARA’YA GÖNÜL VERENLER

Doğan Doğan 
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Gönül isterdi ki Ankara’da deniz olsun ya da büyük bir göl. Hiç-
birisi yoksa Tuna Nehri gibi bir nehir şehrin tam ortasından geç-

sin. Ama yok. Başkent, fark yaratacak bir doğa güzelliğine sahip de-
ğil. Şükredelim bataklık veya çöl değil Ankara.

Ama çok uzaklarda bir bataklığın insanoğlunun eliyle tahmin edile-
meyecek şeylere dönüşebildiği bir yer biliyorum. ABD’nin Orlando
eyaletindeki Disneyland önceden bataklıkmış. Ama o bataklık şimdi
bütün dünyayı oraya çekiyor ve Türkiye’nin bütçesi kadar gelir elde
ediyor.

Do¤an Acar, yukarıda saydığım özelliklerdeki başkenti yıllardır ver-
diği özverili ve bilinçli çalışmalar sonucu tanıtmaktadır. Hazırladığı
Ankara Rehberi’nde ve Ankara’da Sanat isimli eserde Ankara’yı ve
sanatsal faaliyetleri o kadar güzel anlatmaktadır ki inanamazsınız. Sa-
natçı eşi Mine Acar Devlet Tiyatrolarında uzun yıllardır görev yap-
makta ve genel müdürlüğe kadar yükselmiştir. Pek çok kalıcı sanat-
sal faaliyetler yapmıştır.

Doğan Acar’la tanışmam Ankara’ya tayin olduğum ilk yıllara rastlar. O
günlerde Ankara’ya yolunu şaşıran uğrardı. Ama son yıllarda sadece
restoranımıza gelen Japonları gördükçe, bir Ankaralı olarak Doğan
Acar’la ne kadar gurur duysak azdır. Dişiyle, tırnağıyla, gece gündüz,
hafta sonu, bayram tatili demeden Ankara’ya katma değer yaratmıştır.
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere eşlik etmiş olan ülkemizden geçen
‹pek Yolu’nun Ankara’ya uğrayan kolları ve buralardaki şehir, kasaba
ve köylerde var olan izlerini keşfetmek, bu yöreleri tanıtmak için çok
çaba göstermektedir. İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan Ayafl, Bey-
pazar›, Güdül ve Nall›han İlçelerindeki köprüler, kervansaraylar, ca-
miler, çeşmeler, hamamlar, el sanatları, yöresel mutfaklar, ‹l Kültür ve 
Turizm Müdürü Do¤an Acar sayesinde değer kazanmaktadır.

Yarattığı “Turizmin 5 T’si” formülüyle Anadolu Medeniyetleri Müze-
si’ne kazandırdığı dünya çapındaki ödülle başkentin adını tüm 
dünyaya duyuran çok emektar bir bürokrattır Doğan Acar.

Akçeli hiçbir işte adı geçmeyen, dürüstlük timsali olan Acar, göreve
ilk başladığı gün gibi heyecanla ve başarıyla işlerini yürütmektedir.
İyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur.

AcarAcar

Süreyya Üzmez
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Tontik 
ve

Dedesi

Tontik 
ve

Dedesi
ABD’de dünyaca ünlü Cleveland Kliniği’nin Şefi Kalp Cerrahı

Prof. Dr. Murat Tuzcu, kalbiyle ilgili sorunları olanlara ev-
lerinde evcil hayvan beslemeyi öneriyor. Gerçekten de Tontik’in,
dedesi Talat K›l›çarslan’ın sağlıklı yaşamasında katkısı büyük.
Dedesi ona kavuşmak ve birlikte dolaşıp spor yapmak için daki-
kaları sayıyor. Tontik de dedesinin kendisini gezmeye götüreceği
tahmini saatlerde camın önünde bekliyor. Onların buluşması
tam bir seremoni.

Tontik, geçen bayram Çanakkale’de kendisini özleyenleri de
mutlu etti. Uzun bir yolculuk yaptı. Çanakkale’yi pek sevdi. Bol
bol poz verdi. Ama kendi mahallesine dönüp yeşil vadiyi görün-
ce arabadan atlayıp koşmak istedi.
Tontik’li günler, dedesine sağlık, bizlere de mutluluk veriyor. 
İyi ki varsın!  
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1955y›l›nda Perflem-
be’de (Ordu) do¤-

du.1979 y›l›nda Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim-‹fl bölümün-
den mezun oldu. Daha sonra
lisans tamamlad›. Uzun y›llar
sanat e¤itimcili¤i yapt›, çocuk
kitaplar› resimledi. Birleflmifl
Ressamlar ve Heykeltrafllar
Derne¤i yönetim kurullar›nda
görev ald›. Uluslararas› Plastik
Sanatlar Derne¤i üyeli¤i, An-
kara Ça¤dafl Sanatlar Vakf›
(ÇA⁄SAV) ile Yeniden Sanat
Grubu,Grup Tayf’›n kurucu
üyesi oldu.
Ulusal ve Uluslararas› Sanat
Festivallerinde eserleri sergi-
lendi. Çal›flmalar› hakk›nda
kitap,ansiklopedik sözlük,sa-
nat dergisi, katalog ve bas›nda
çok say›da röportaj ile de¤er-
lendirme yaz›lar› yay›nland›.
Sanatç›n›n resimlerinin esin
kayna¤›, Anadolu Uygarl›klar›-

na ait heykeller, maozaikler,
rölyefler, fresko ve lahitler’dir.
Ya¤l›boya tekni¤inde resme-
dilmeleri zor olan bu görsel
de¤erleri resmin arka plan›nda
figüratif veya geometrik form-
larla yeniden yorumlay›p, res-
mi bunun üzerine inflaa et-
mektedir. Önder Ayd›n sanat
anlay›fl› için flunlar› söylüyor;
“Dünyan›n bu kadar küçüldü-
¤ü bir ça¤da etkilenmemek
olanaks›zd›r, ayr›ca yararl›d›r
da.Çünkü etkilenme yarat›c›l›-
¤›n bafllang›c›d›r. Ancak daya-
t›lan moda anlat›mlarla yani,
baflkas›n›n kimli¤i ile fazla do-
laflamazs›n›z. Ülkemizde kim-
liksizlik sadece Plastik Sanat-
larla s›n›rl› de¤ildir. Bence bu
anlamda dünya ölçe¤inde kim-
likli oldu¤umuz tek alan Ede-
biyatt›r.” Onun resimlerinde
zaman kavram› yok olur. Ta-
rihsel süreçte günümüzden,

geriye do¤ru göndermeler ya-

par. Fantastik ve sürrealizme

yak›n bir anlat›m dili vard›r.

Evrensel Türk Resmi’nin ken-

di kimli¤ini yaratmas›nda

Anadolu Uygarl›klar›’n›n te-

mel al›nmas› gerekti¤ine ina-

n›r. Ona göre Türk sanatç›s›-

n›n parmak izi bu topraklarda-

ki on bin y›ll›k “Görsel Ta-

rih”tir.

19. kiflisel sergisini açan sa-

natç›, 250 nin üzerinde yurt

içi ve yurt d›fl› karma sergilere

eserler verdi. Baflta Ankara

Devlet Resim ve Heykel Müze-

si,Kültür Bakanl›¤› ile Ankara

Valili¤i, Ordu Valili¤i, Kasta-

monu Valili¤i, T.C Ziraat Ban-

kas›, Emlak Bank, Türkiye

Kalk›nma Bankas›, Vak›fbank,

Gazi Üniversitesi Resim Hey-

kel Müzesi,  flirketler, özel kol-

leksiyonlar ve ABD, Fransa,

Rusya gibi ülke özel kolleksi-

yonlar›nda eserleri bulunmak-

tad›r.

Sanatç› çal›flmalar›n› Anka-

ra’da kendi atölyesinde sür-

dürmektedir ve halen Birlefl-

mifl Ressamlar ve Heykeltrafl-

lar Derne¤i Yönetim Kurulu

Baflkan›’d›r. 

ANADOLU UYGARLIKLARINI RESSAMI

Önder Ayd›n
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Rusya'ya giden hemen herkes memleketine bir an› olarak mutlaka
matruflka getirmek ister. Arma¤an almak isterse de ilk akla gelen yi-
ne matruflkad›r. Art›k sadece bir tarih olan ya da yafl› uygun olanla-
r›n an›lar›nda kalan Sovyetler Birli¤i döneminde de matruflka yine
simgeydi Ruslar›n ülkesi için. 

Matruflka'n›n Gücü
Gücün Matruflkas›
Matruflka'n›n Gücü
Gücün Matruflkas›

YAZI: Muzaffer Ayhan KARA
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MATRUfiKA VE BÜYÜLÜ ETK‹S‹
Alt tarafı Rus yapımı bir oyuncak bebek diye
dudak bükülebilir. Ama sadece o kadar olma-
dığı aşikar. Ahşap el yapımı bu bebekler tam
ortasından açıldığında, başka bir bebek çıkar.
Onu açtığınızda başka, onun içinden çıkanı aç-
tığınızda başka... Dışarıdan ilk bakışta gözü-
ken tek bir matruşka "anne" figürünün içinde
iç içe yerleştirilmiş beş ya da yedi bebek çıkar. 

TAR‹H‹ BOYUNCA ANLAMI
Matruşka bebeklerin 1890 yılında Moskova ya-
kınlarında bulunan Abrentsevo Malikanesi'ne
ait çocuk eğitim atölyelerinde ortaya çıktığı
öne sürülmektedir. Birçok ünlü ve yetenekli
Rus sanatçı, yerel oymacılarla birlikte malika-
nenin sahibi Mamontov'un atölyesinde çalış-

maya başlarlar. Bu ünlü bebeklerin, adını çok
beğenilen bir kadın olan Matrioska'dan aldığı
rivayet edilir.
Matruşkalar, genelde Rus kıyafeti olan sarafan
giymiş bebekler şeklinde boyanır. Zaman za-
man ise siyasi liderler şeklinde çizildiği de
olur. 
Şurası bir gerçek ki, matruşka Rusya ve Ruslar
açısından dünya çapında bir imaj ve ruh de-
mektir. Başta da belirttiğimiz gibi, sadece bir
bebek değildir. 
Rusya'ya gitmek gerekmiyor tabii artık matruş-
kaya sahip olmak için; ülkemiz panayırlarında,
metropollerdeki tezgahlarda da rastlayabilir,
alarak evinizin bir köşesine konuk edebilirsi-
niz o sevimli bebekleri. Tabii, evinizde ya da iş
yerinizde bir Rus imajı görmek isterseniz... 
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Bu girişim ile vücudun di-
ğer bölgelerine göre daha

fazla yağ toplanması olan
bölgelerdeki yağlar alınarak
vücuda daha orantılı bir şekil
verilmektedir. En uygun
adaylar, aşırı kilolu olmayan
ve istenmeyen yağın bulun-
duğu bölgedeki cildin elas-
tikliğini koruduğu ve sarkık
olmadığı hastalardır. Deri
elastik yapısını kaybetmiş ise,
liposuction sonrasında deri-
deki sarkma giderilemeyecek
ve görüntü düzeltilemeye-
cektir. Böylece ideal uygula-
ma, kilosu normal ya da nor-
malden biraz fazla olan, an-
cak vücudun belli bölgelerin-
de diğer bölgelerden daha
fazla yağ toplanması olan ki-
şilerde olacaktır.

Amacımız belli yerlerde top-
lanan ve rejim ya da egzersiz
ile giderilemeyen yağları al-
maktır. Özellikle bayanlarda
kalça, basen, uyluk, karın ve
bel bölgelerinde diğer bölge-

lere göre daha fazla yağ top-
lanması görülmektedir. Özel-
likle bayanların yapısal bir
yağlanma şekli olan basen
yağları, ne kadar kilo verilirse
verilsin erimez. Liposuction
bu tür fazlalıkları almak için
ideal bir çözümdür. Bu işlem
ile bu bölgeler inceltilerek di-
ğer bölgeler ile orantısı den-
gelenmektedir. Aşırı kilolu
insanların bu ameliyat ile za-
yıflamalarını beklemek ise
çok gerçekçi değildir. Bu giri-
şim kesinlikle bir zayıflama

ameliyatı değil, bir vücut
kontür düzeltme ameliyatı-
dır. Bir operasyonda emilen
yağ miktarı ortalama 2-3 lit-
redir. Bu miktar ile hedefle-
nen kişinin bel, basen ve kal-
çalarındaki görünüm kusuru-
nu düzeltmektir. Deri elasti-
kiyeti iyi olmak koşuluyla 18
yaşından itibaren her yaşta
yapılabilir. Rejim ile kilo veri-
liyorsa bu ameliyat, daha faz-
la kilo vermenin mümkün ol-
madığının kişi tarafından ka-
rar verilmesine kadar ertele-

YA⁄LARIN VAKUMLA ALINMASI

Liposuction
Estetik cerrahi yöntemlerinden biri olan liposuction uygulamas›, 70’ li y›llar-
dan beri uygulanmas›na ra¤men, 90’l› y›llar›n ortalar›nda yeni geliflmelerle
estetik cerrahinin art›k vazgeçilmez ve en s›k kullan›lan metodlar›ndan biri
haline gelmifltir. Liposuction, vücutta belli bölgelerde toplanm›fl inatç› ya¤
birikimlerinin vakum yard›m› ile emilerek d›flar›ya al›nmas› ameliyat›d›r.

Doç. Dr. Eksal Karg›
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah› Uzman› 
Zonguldak Karadeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan Yard›mc›s›
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nebilir. Yeni doğum yapmış
anneler için ideal zaman do-
ğum sonrası birinci yıldır.

Liposuction ile yağ dokuları-
nın alınmasından sonra bu
bölgelerde yeniden kilo alın-
ması söz konusu değildir,
çünkü liposuction ile alınan
sadece yağ değil, o bölgedeki
içi yağla dolu hücrelerdir. Yağ
hiçbir zaman deri altında ser-
best alanda birikmez. Depo-
lanması için yağ hücresinin
bulunması gerekir. Vücut bu
bölgeleri tekrar eski haline
getirecek şekilde yağ hücrele-
ri oluşturmaz, yani sonuç ka-
lıcıdır. Ancak ameliyattan
sonra kilo alımı söz konusu
olursa, bu ameliyat yapılan
bölgeler haricinde genel bir
yağ birikimi sonucundadır. 

Liposuction, vücutta fazla
yağ birikimi olan herhangi
bir yere uygulanabilir. En sık
kolların üst kısmı, göğüs,
sırt, bel, karın, kalça, basen,
uyluk ve dizlerin iç yüzü,
yüz, çene altı ve boyun bölge-
lerinde kullanılır. Benzer şe-
kilde fazla sarkık olmayan
memelerin küçültülmesinde
ve erkeklerde meme büyüme-
si olarak adlandırılan jineko-
masti durumlarında da uygu-
lanmaktadır. Ancak selülit te-
davisinde tek başına etkili de-
ğildir. Dünyada olduğu gibi
ülkemizde de liposuction
cinsiyet ayrımı olmadan ter-
cih edilen bir uygulamadır. 

Liposuction ameliyatı yağ alı-
nacak bölge uyuşturularak

lokal anestezi altında veya ge-
nel anestezi altında yapılabi-
lir. Geniş alanlarda çalışma
gerekmediği durumlarda “lo-
kal anestezi ile desteklenmiş
sedasyon” denilen ve yarı uy-
kuda olmayı sağlayan ek bir
anestezi verilir. Lokal aneste-
zi ile desteklenmiş sedasyon
anestezisiyle yapılan girişim-
lerde de anesteziyoloji uzma-
nı ameliyatta bulunmakta ve
hastayı yatıştırıcı birtakım
ilaçlar ile rahatlatmakta ve
ağrı duymasını engellemekte-
dir. Teknik olarak ameliyat
ortalama 1-3 saat sürer. Giri-
şim sadece kanüllerin girece-
ği 5 mm uzunluğunda kesiler
yolu ile yapıldığından ameli-
yat sonrası herhangi bir kesi
izi göze çarpmamaktadır ve
bu küçük izler birkaç ayda
fark edilmez hale gelir. Açılan
bu kesilerden hastanın şartla-
rına göre 2-6 mm. çapındaki
kanül denilen metal borular
deri altı tabakası içine soku-
lur ve kanüller vakum cihazı-
na bağlanır. Vakum cihazının
çalıştırılır, kanüller yağ biri-
kim bölgelerinde uygun de-
rinlikte hareket ettirilerek
fazla yağların uzaklaştırılma-
sı işlemi başlar. Vakum aracı-
lığı ile yağların emilmesi işle-
mi arzu edilen vücut konturu
ve bunun yanında düzgün bir
cilt yüzeyi sağlanıncaya ka-
dar devam eder. 

Ameliyattan sonraki dönem-
de ameliyat olunan bölgeler-
de morarma, şişkinlik, ger-
ginlik, kaşıntı ve çekilme his-

si olabilir, bunlar normaldir.
Ameliyat sonrası ortaya çıka-
bilen morarmaların kaybol-
ması ortalama 3-4 hafta sürer.
Ameliyatın doğal bir sonucu
olan ödem (şişlik), hiç incel-
me olmamış hissi verebilir.
Ödem üç hafta içinde azalır
ve gerçek vücut hatları yavaş
yavaş ortaya çıkmaya başlar.
İşe ve hayatın normal etkin-
liklerine dönüş ortalama 1
haftadır. Liposuctiondan son-
ra hastaya 3-4 hafta fiziksel
egzersizler önerilmektedir. 

Liposuction ameliyatı plastik
cerrahide son 20 yıl içindeki
en iyi buluşlardan biridir. Bu
işlemin sellülit denilen deri-
deki düzensizlikleri azaltabil-
mekle birlikte tamamen orta-
dan kaldırmayacağı bilinme-
lidir. Liposuction işlemi uy-
gun hastalar seçildiğinde de-
neyimli ellerde yapılırsa çok
başarılı sonuçlar veren bir gi-
rişimdir. Ancak uygun olma-
yan bölgelerden aşırı yağ
alınmasına bağlı oluşan de-
formitelerin geriye dönüşü-
nün oldukça güç olduğu akıl-
dan çıkartılmamalıdır. Bu gi-
rişimin sonunda vücut hatla-
rında kalıcı ve çarpıcı bir dü-
zelme sağlanır. Hiçbir zaman
düzelmeyeceği düşünülen,
psikolojik olarak rahatsızlık
veren ve egzersizlerle düzelti-
lemeyen görünüm, yeni bir
şekil kazanacak ve kişinin
kendine güveni artacaktır.
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En az kırk bin yıldır bu kı-
tada yaşayan ve dünyada

varlığını sürdüren en eski in-
san toplulukları olan Abori-
jinler, bu nedenle, insanın en
eski geçmişini, inançlarını,
geleneklerini, yaşam ve üre-
tim biçimini, özetle herşeyini
gözler önüne seren canlı tarih
sayılırlar...

Aborijin’ler ile ilgili ciddi
araştırmalarda, yalnızca insa-
nın en eski geçmişine gitmek-
le kalmayıp, bir kesişme nok-
tasında, madalyonun diğer
yüzü olan uygar insanla, yani
kendimizle karşılaşırız.... Bu
bir anlamda, insanın kendi
kendisiyle, ‘öteki ben’ ile kar-
şılaşmasıdır ve bu tür karşı-
laşmalar her zaman dramatik
olmuştur...

Cortes’in karşısında Aztek’ler,
Pizarro’nun karşısında İn-
ka’lar ne hissetmişlerse, Kap-
tan Cook’un veya daha önce
gelen başka beyaz sömürgeci-
lerin karşısında Aborijinler de
aynı şeyi hissetmişlerdir. Bu
duygu öncelikle, deniz aşırı

AVUSTRALYA YERL‹LER‹

Aborijinler
Avustralya yerlileri genel olarak Aborijin olarak an›l›r. Bu Latince’de; bir yerin
as›l sahibi, ilk orijin veya ‘yerli’ anlam›na gelen ve beyazlar›n yak›flt›rd›¤› bir
sözcüktür. Oysa tüm k›taya uyarlanacak insan veya halk anlam›na gelen hiçbir
yerli sözcü¤ü yoktur. Onlar kendilerini, yörelerine ve ait olduklar› toplulukla-
ra (kabile ve klanlara ) özgü farkl› isimlerle anarlar.

YAZI ve FOTO⁄RAFLAR : Eser COfiKUN
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yolculuklarından geri dönen
kutsal atalara kavuşmanın se-
vinci, daha sonra düş kırıklı-
ğı, çaresizlik, korku ve günü-
müze kadar süren korkunç bir
acıdır.

Beyazlar açısından bakarsak,
yeni bir toprak parçası, onu
keşfeden için tarihe geçme
onuru, işgalciler için yeni bir
yaşam ve gelir kapısı, sömür-
geci hükümetler içinse, diki-
len bayrak, söylenen marş,
haritasına eklenen verimli bir
coğrafya ve anavatana doğru
akan sömürge gelirleridir.

Alegorik olarak, avcı-toplayıcı
yerlilerin, buhar gücünü keş-
fetmiş ve kapitalizm aşaması-
na gelmiş beyazlarla karşılaş-
masını, günümüz insanının
ansızın uzaylılarla karşılaşma-
sına benzetebiliriz.

Bu tarihsel ve kaçınılmaz kar-
şılaşma sonucunda, 50.000 yıl
öncesinin toplum biçimine
sahip yerlilerin doğal gelişim
süreci donmuş ve kısa zaman-
da çöküş başlamıştır.

Dünyada hâlâ yerlilerin yaşa-
ması bir mucizedir...

Diğer yandan, çok eski geçmi-
şimizle, dünden daha yakın
bir ilişkimiz vardır.

Bu ilişki, bilincimizi belirle-
yen toplumsal varlığımıza ışık
tutar.

James G. Frazer’in belirttiği
gibi; “Bu eski atalar›m›zla
olan benzerliklerimiz, farkl›-
l›klar›m›zdan daha fazlad›r...”

Aborıjin’leri  tanımak, bir an-
lamda kendi geçmişimizi tanı-
mak anlamına gelir. Uygar in-
sanın yerlilerden, yani gele-
neksel insandan, insanın ev-
rendeki ve doğadaki yerine

ilişkin öğreneceği çok şey ol-
duğu düşüncesindeyiz. Mo-
dern insanın kendi özerkliğini
gösterme ve kanıtlama istemi
doğaya karşı direnme şeklin-

de ortaya çıkmıştır. Ve “do¤a-

ya egemen olma”yı uygarlığın
tanımı yapan çağdaş insanın,
doğayı ne hale getirdiği hepi-
miz tarafından bilinen ve 
yaşanan bir gerçekliktir...

“Do¤a ile bir arada ve uyum

içerisinde yaflamak..” En eski
atalarımızdan, Aborıjin’lerden
bu dersi bile alsak bizce yeter-
lidir... 



M‹DYAT’TA B‹R BUT‹K OTEL

Kasr-› Nehroz
Dinlerin ve dillerin birleflme noktas› Midyat’›n Nehrozlar mahallesinde, 1200 y›l
önce kilise mimarisi tarz› ile 2 burçlu yap› olarak uzun y›llar köklü ailemiz
taraf›ndan ev olarak kullan›m›ndan sonra, 2009 y›l›nda tüm tarihi özellikleri
korunarak, dünyaca ünlü Midyat tafl› ile restore edilmifl Kasr-› Nehroz Butik
Hotel, ça¤dafl bir yaflam için gerekli her türlü düzenleme ve hizmet anlay›fl›yla 
sizleri geçmifle götüren tarihi atmosferi ve profesyonel ekibiyle hizmete girmifltir.

Ifl›klar Mah. 219 Sok. No: 14 Midyat / MARD‹N  
Tel: +90.482.464 25 25 •Faks: +90.482.25 01 

www.hotelnehroz.com • info.kasrinehroz@yenigun.com.tr



KONUM

Mardin Havalimanına 75 km mesafe-
de olup, Midyat İlçesinin tarihi mer-
kezinde, Işıklak Mahallesi (Nehrozlar
Mahallesi) Mor Hobel-Mor Abraham
Manastırı ve Mezarlığı, Mor Barsav-
mo Kilisesi, Protestan Kilisesi, Mor
Aksanoya Kilisesi ortasında inşa edil-
miş olan Kasr-ı Nehroz Butik Hotel,
Mor Gabriel (Deyrul Umur) Manastı-
rı’na 18 km mesafede yer almaktadır.

ODALAR

Kasr-ı Nehroz Butik Hotel, iki tarihi
binadan oluşmakta, 1200 yıllık tarihe
saygı duyularak, mimari dokusundan
ödün vermeden, çağdaş yaşama uy-
gun olarak tasarlanmış, 23 adet Stan-
dart iki kişilik oda, 2 adet tek kişilik
oda, 3 adet üç kişilik oda ve 2 adet Ai-
le Suite odası olmak üzere, toplam 30
oda bulunmaktadır. Tüm odalarımız-
da, çevreye duyarlı enerji kontrollü
kart sistemi, split klima, plazma tv, di-
rekt telefon mini bar, emanet kasa, in-
ternet bağlantısı, banyolarımızda saç
kurutma makinesi, yağmur duş-kabin
mevcuttur.

RESTORAN & BARLAR

Tarihi bir yapı içerisinde restorasyon
sonucu özenle dekore edilmiş, 40 ki-
şilik restaurant, sabah saatlerinde
kahvaltı salonu olarak, öğle ve akşam
yemeklerinde ise A’la Carte Restau-
rant olarak hizmet vermektedir. Sıcak

yaz günlerinde, su ve ışık yansımaları
eşliğinde havuzlu avlumuzda, özel is-
teğiniz sonucu hazırlanmış yöresel
tatlar, veya mönülerimizde bulunan
Türk mutfağı ve internasyonel mut-
faktan yiyeceklerin tadına bakabilirsi-
niz. 

Ayrıca, 1200 yıllık gerçek bir tarihin
izlerini görerek kendinizi bambaşka
bir dünyada hissedeceğiniz “Şarapha-
ne’mizde, bölgesel Süryani Şarapları,
yerli ve enternasyonel şaraplarımızı
tadarak gecenizi renklendirebiliriz.

Aynı zamanda, Şaraphanemiz; gün-
düz saatlerinde, sıcak, soğuk içecek-
ler ve açlığınızı yatıştıracak aperatif-
ler ile soluklanabileceğiniz aktiviteler
sunmaktadır. 

Sabah saatlerinde günlük programını-
zın başlamasını beklerken, günlük
gazetelerinize göz atabileceğiniz ve
kahvenizi yudumlayabileceğiniz veya
güzel bir akşam yemeği sonrası mırra
kahvenizi yudumlarken sohbetlerin
tadına doyamacağınız Divanhane’miz
sizde tatlı anılar bırakacaktır.

Tesisimiz içerisindeki tüm yiyecek -
içecek ve diğer ihtiyaçlarınız için 24
saat oda servisi hizmeti verilmektedir. 

D‹⁄ER AKT‹V‹TELER

Tesisimizde, Tv odası, Hediyelik Eşya
Dükkanı, Lobby’de kablosuz internet
bağlantısı, Açık Otopark, Çamaşırha-
ne, Gazete Servisi hizmetimiz 
mevcuttur.



“Trilye’nin Bal›k Sevdas›”
Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA
TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr
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