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TR‹LYE ‹Ç‹N ‹NOVASYON YILI
Trilye, planladığı kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine koşar adımlarla ilerliyor.
Hedeflerini tahmin edilen süreden önce ele geçiriyor ve sürekli revize etmek
zorunda kalıyor.

Moleküler gastronomi ile ilgili gelişmeleri, merak ettiklerinizi öğrenmek için
çok uzaklara gitmenize, avuç dolusu para harcamanıza gerek yok. Nitrojende
sorbeler, -196 derecede pişirme teknikleri ile naneli, hindistan cevizli, tarçınlı
havyarları damağınızda patlatıp enfes tatlara ulaşacak; değişik ağız hoşlukları,
yemeğin sonunda yudumlayacağınız mutlu köpüklerle bambaşka dünyalara
doğru yol alacaksınız. Ağzınızda lezzet şimşekleri çaktıracak yeni lezzetleri
mutlaka denemelisiniz. Kendisini sürekli yenileyen Trilye dünyada herkesin
merak ettiği, erişmek istediği bir lezzet cennetine dönüşecektir. 2008 yılında
başladığımız lezzet laboratuvarı çalışmaları sonuçları vermeye başladı. Sizler
de yeniliklere hazır olun.

YEMEK K‹TABIMIZ ÇIKTI
Üç yıldır fotoğraflarını ve reçetelerini derlediğimiz, titiz bir çalışmanın ürünü
olan “Trilye’nin Balık Sevdası” isimli kitabımız 25 Nisandan itibaren Türki-
ye’nin her yerinde merakla bekleyenlerle buluşacak.

“Sağlık için balık ye, balık için Trilye” sloganına sadık kalan Trilye’nin her ürü-
nü günlüktür ve konuklarını en az 50 yıl daha restoranda ağırlamak istediği
için insan sağlığına zarar verecek kızartma tarzı pişirme hiçbir zaman öneril-
memektedir. Uzun yıllar damak tadımızı etkisi altında bırakan kalkan tava bi-
le kömür ızgarasında pişirilen kalkan ızgaranın nefaseti karşısında gölgede kal-
maktadır.

2009 menüsünde vejeteryanları da düşündük ve özgün vejeteryan yemekleri-
mizi de menüye dahil ettik. Şubat ayında 7’nci yılını dolduran Trilye’ye “Ne za-
mandır bu işle uğraşıyorsunuz” denildiğinde, “Biz henüz başladık” diyoruz.
Çünkü lezzet dünyası dipsiz bir kuyu gibidir.

Hep birlikte lezzet yolculuğuna devam…

Mutluluklar dileğiyle.
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Trilye’denTrilye’den

Dünyanın en gözde sahil şehirlerinden birine
ve olağanüstü güzellikteki kıyı kentlerine

sahip olan Hırvatistan’ın Başbakanı Dr. Sc. İvo
Sanader, büyükelçilik personeli ve çok uzun yıl-
lar arkadaşlık yaptığı Dışişleri eski Bakanı Hik-
met Çetin ile birlikte Trilye Restoran’da yemek
yedi. Deniz ürünlerine hayran kalan Sanader,
kendisi için olta ile özel olarak yakalanan ve tuz-
da pişirilen deniz levreğini kendi elleriyle kırdı.
Trilye’de ilk kez uygulanan moleküler gastrono-
mi ürünleri olan ağız hoşlukları, konuğun yanın-
da soğukta pişirilen sorbeler çok ilgi çekti. Tür-
kiye hayranı olan konuk Başbakan, yemek bo-
yunca ülkemizden övgü dolu sözlerle bahsetti ve
geç saatlere kadar restoranda kaldı.

HIRVAT‹STAN BAfiBAKANI TR‹LYE’DE
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Esintiler...Esintiler...

Adalet Bakanı Mehmet Ali
Şahin’in konuğu olarak

Ankara’da bulunan İsviçre
Adalet ve İçişleri Bakanı Mrs.
Eveline Widmer- Schlumpf, İs-
viçre’nin Ankara Büyükelçisi
Walter B. Gyger, Adalet Bakan-
lığı Müsteşarı Ahmet Kahra-
man ve her iki ülkenin üst dü-
zey yöneticileri 26 Şubat per-
şembe akşamı Trilye’de bir ara-
ya geldiler. Şahin’in iş konula-
rından, fazla yemek bile yiye-
mediği görüşmede, biz de fır-
sat buldukça moleküler gas-
tronomiden ilginç lezzetler
sunduk. Çok sıcak bir atmos-
ferde geçen akşam yemeği so-
nunda İsviçre’li bakana, Şahin
tarafından Türk motifleri ile

süslenmiş güzel bir seramik
hediye edildi. Türkiye’yi hafı-
zasından hiç silemeyeceğini
söyleyen ve duygulandığını
gizleyemeyen 1956 doğumlu,
avukat Mrs. Widmer Schlumpf
bakanlığının konularına son
derece hakim olan Şahin’in her
cümlesini can kulağıyla dinle-
di ve arayı açmadan kendisini
İsviçre’ye davet etti. 

1976 yılında Prof. Dr. Hamide
Topçuoğlu’ndan aldığım ilk
hukuk başlangıcı dersinde İs-
viçre kanunlarından ve adalet
sisteminden çok bahsetmişti.
33 yıl sonra dünyadaki pek
çok kanunu ihraç eden bir ül-
kenin adalet bakanını konuk
etmek bizi de çok onurlandır-

dı. Restorandan ayrılmadan
önce “mutlu köpük” diye ad-
landırdığımız, hindistan cevi-
zi, süt ve çilekten oluşan enfes
bir lezzeti kendisine sunup
“Her iki ülkenin mutluluğu-
na” diyerek uğurladık.

fiAH‹N, ‹SV‹ÇRE ADALET BAKANINI TR‹LYE’DE A⁄IRLADI
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Nijerya’nın sempatik Bü-
yükelçisi Ahmedi Ab-

dulhamid geçen ay Nijerya
Yatırım Teşvik Komisyonu
üyesi Ladi Katagum ile birlik-
te Trilye’de idi. Direkçi Gro-
up’tan Ankara’nın tanınmış iş
adamları Mehmet Halit Di-
rekçi ve Mehmet Nurullah
Direkçi ile Nijerya’da çok
önemli işlere imza attılar. Bü-
yükelçi Ahmedi Türkiye Ni-
jerya köprüsünün kurulma-
sında çok etkin rol oynuyor. 

Girişimci ve çalışkan kişiliğiyle tanınan Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, Türkiye - Pa-
raguay Ticari İşbirliği Anlaşması için Türkiye’de bulunan Paraguay Dışişleri Bakanı Ale-

jandro Hamed Franco ve Paraguay Dış Ticaret Genel Müdürü Raul Cano’yu Trilye’de ağırladı.
Keyifli bir sohbet eşliğinde, hem toplantı yapıp hem de lezzetli yemekler tadan ekip restoran-
dan çok mutlu ayrıldı. Güney Amerika’da görüşmeler yapacağı bilinen Kayalar, Güney Ameri-
ka ülkeleri ile ikili ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için dünyadaki resesyonun
çok iyi bir fırsat olduğunu ve önümüzdeki günlerde çok yoğun bir programa hazırlandığını
söyledi.  

TÜRK‹YE-N‹JERYA ‹fi B‹RL‹⁄‹

TUNCER KAYALAR ‹HRACAT ATA⁄INDA 
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“Aflks›z kalma ki ölmeyesin, 

Aflk ile öl ki, diri kalas›n” Mevlana

Sevgili Süreyya Bey, Türkiye’nin en iyi ba-
lık restoranı Bozkır’da diyerek aslında

ciddi bir paradoksu ifade ediyor. (Deniz yok
ama balık var.) Balık derken, damakları şa-
şırtacak, geliştirecek, mutlu edecek balık
mutfağından bahsediyoruz. Gerçekten de
öyle. Ben de diyorum ki Türkiye’nin de en
iyi üniversiteleri Bozkır’da. Yani deniz yok
ama bilim (medeniyet) var. Bozkır’ı bilerek
ve isteyerek büyük harf ve apostrof ile yazı-
yorum çünkü Bozkır’dan kasıt boz ve kırdan
oluşan bozkır değil. 
Yine Süreyya Bey diyor ki, günde 25 saat ça-
lışarak Trilye’yi başarıya taşıdım. Gerçekten
de öyle. Aşk ile tutkuyla yapıyorsanız işinizi
gözünüze uyku girmez. Ben de günde 25 sa-
at çalşarak üniverstemi başarıya taşımaya ça-
lışıyorum. Süreyya Bey elinde zarif ve lezzet-
li balıkları tutup fotoğraf çektirirken görün-
tülüyor kendisini dergisinde. Benim ise, bi-
limsel dergilerde yayınlanan makalelerimde
hastalarımı ne kadar iyi tedavi ettiğimi anla-
tan fotoğraflar olmuyor ne yazık ki. Ama iki-
mizin de ortak bir noktası var ki, yaptığımız
işe saygı ve tutku (aşk). 
Sevgili Süreyya Bey “Mutfak sanatları denen
bir kavram var” diyor. Demek istiyor ki aşçı
var aşçı var. Eğer Michelin yıldızları (bir
Michelin Yıldızı "kategorisinde çok iyi bir
restoran", iki Michelin Yıldızı "tekrar ziyaret
etmeye değer mükemmel bir mutfak", üç
Michelin Yıldızı ise, "özel bir seyahate değe-
cek kadar olağanüstü bir mutfak" anlamına
geliyor. Michelin yıldızlı restoranların tüm
dünyadaki toplam sayısı 1593, bunlardan
sadece 50’si üç yıldıza sahip) Türkiye’de de
dağıtılsaydı biz de Trilye olarak alırdık mut-

laka demek istiyor. Gerçekten de öyle. Belki
de aldı ama benim haberim yok. Ben de di-
yorum ki hekimlik de bir sanattır. Tıb bir bi-
lim ama o bilimi uygulamak bir sanat. Hey-
keltıraş bir kayadan Afrodit de yaratılabilir,
Quasimodo da. İşte hekimlik de tam olarak
böyledir.  
Ancak ne yazık ki, insanlarımız tıbbı gazete
eklerinden ya da internetteki bilgi kirliliğin-
den takip ediyor. Üniversitemizde yeni yap-
tığımız bir hasta anketinden elde ettiğimiz
sonuçlar oldukça düşündürücü. Neler sor-
duk derseniz; işte bir kaç soru: Kolestrolü ne
düşürür? Tansiyonunuz yükseldiğinde ne
yapıyorsunuz? Sağlıkla ilgili bilgileri nere-
den elde ediyorsunuz? Cevaplar o kadar hu-
rafe dolu, bilimden ve gerçeklikten uzak ki
sizlerle paylaşmaya bile çekiniyorum. Hani
Süreyya Beye balıkçıda yoğurtlu meze olur
mu, zehirleniriz diye itiraz etsem ne kadar
absürd olursa öyle. Tabii ki burada suçlu on-
lar değil, bizleriz. Mesleğinizi iyi yapmak
yetmez, insanları da bilinçlendirmeniz gere-
kir. İşte tam burada yıllardır balık konusun-
daki bilinçlendirici emeklerini bir kez daha
takdir etmek gerekiyor. “Ben iyi balık yapa-
rım, isteyen yer” demiyor Süreyya bey. “Ben
iyi balık yaparım doğru ama sen yemesen de
balığı öğren” diyor. Bilinçlendiriyor, bilgi-
lendiriyor, farkındalık yaratıyor. Önemsen-
meye değer bir çaba. 
Umarım kendisinin bende yıllardır balık ko-
nusundaki bilgilerimi diri ve taze tutmaya
yönelik çabaları sonucu damağımda yarattı-
ğı gelişmişliği ben de hastalarımın algıların-
da yaratabilirim.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

ANKARA’DA DEN‹Z YOK. AMA, BALIK VAR

Doç. Dr. Timur Timurkaynak

Gazi Üniverstesi T›p Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ö¤retim Üyesi
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Herkesin diline doladığı, şarkılara bile ko-
nu olan Amerika’nın Florida eyaletindeki

ünlü Miami Beach’i duymayan kalmamıştır sa-
nırım. Ama hiç de abartıldığı gibi değil. Sade-
ce denize girmiş olmak için kerhen denize gir-
diğimizi, dalgalı ve bulanık okyanus denizini
hiç sevmediğimizi söyleyebilirim. Antalya
Konyaaltı plajının tadını aldıktan sonra kimse
bana Miami plajını böbürlene böbürlene anla-
tamaz.

Türkiye’de yaşayıp Konyaaltı plajını duyma-
yan var mı bilmiyorum ama Rusya’da duyma-
yan kalmamıştır. Çünkü Ruslar Türkiye’nin
başkentinin Antalya olduğunu sanıyorlar. İs-
tanbul’dan çok Antalya’yı tanıyorlar çünkü
Antalya’ya hayranlar. Antalya’nın tartışmasız

en çok bilinen yerlerinden birisi Konyaaltı
plajıdır. Masmavi denizi, enfes kumuyla adeta
göz kamaştırır. Bu plajın varlığı Baki Gru-
bu’nun eline geçmesinden sonra daha çok his-
sedilmeye başlandı.

Baki Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan
Cengiz, Ankara’nın yetiştirdiği nadir iş adam-
larındandır. Son derece zevkli bir mühendis
olan Cengiz, işini o kadar yürekten yapar ki
her işi imzalı bir tablo gibidir.

GURUR DUYULACAK PROJELER

Yıllar önce Antalya’daki bir yemek faaliyetine
katılmaya gittiğimde İrfan Beyin neler yaptığı-
nı merak etmiştim. Akdeniz Üniversitesi Rek-
törünün yerli yabancı her misafirine gösterdi-

KONYAALTI’NDAN CEZAY‹R’E
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ği Olbia Çarşısı’nı gezdirmişti. Benzerlerine
Avrupa’da bile rastlamanın zor olduğu muh-
teşem eseri işin uzmanları da onaylamış ki
Ağa Han Ödülü’ne layık görülmüş. 1977 yı-
lından beri her üç yılda bir İslam kültürünü
başarıyla yorumlayan çağdaş tasarım, sosyal
konut, toplumsal gelişim, restorasyon, yeni-
den kullanım ve bölgesel koruma projelerini
kapsayan mimarlık ürünlerine verilen bu
ödül göğüs kabartan bir başarıdır. Akdeniz
Üniversitesi’nden de Çevre Hizmet Ödülü’ne
layık görülmüştür. Hele bir de Antalya Özür-
lüler Okulu var ki boyasına varıncaya kadar
her konu titizlikle düşünülmüş. Yabancı ülke-
lerden gelip incelemelerin yapıldığı bu okul
da uzun yıllar konuşulacaktır.
Ankara’da Türkiye’nin en büyük Çağdaş Sa-
natlar Müzesini de eski bir cer istasyonundan
modern bir mimariye dönüştüren Cengiz’e en
büyük ödülü hem Ankaralılar hem de Antal-
yalılar verecektir. Neden mi? Ankara’daki Ad-
liye binasının arkasındaki eski cer istasyonu-
nun mezbelelik halini ben hatırlıyorum. En
son durumu ise görülmeye değer. Antalya’da-
ki Konyaaltı’nın kırık şişe cam parçalarından
yürüyemediğimiz, sarhoşlarından geçemedi-
ğimiz, sigara izmariti ve çöp yığınlarının üze-
rinden atladığımız günleri de unutmadık. Ti-
tiz ve sevgi dolu işletmecilik marifet ister, bi-
razcık da iltifat tabi. İltifat görmeyen marifet-
ler heba olmasın.
Son yıllarda yurt dışına açılıp ülkeye döviz
kazandırmayı kendisine görev edinmiş olan
İrfan Cengiz, şu sıralar Cezayir gibi yükseliş
trendine girmiş ülkelerde önemli işlerin pe-
şinde koşmakta ve fırsatlar aramaktadır. İn-
sanlar son zamanlarda fırsatlarla uğraşacağına
güven aramaktadır.
Korku, gelecek bir kötülüğü beklemenin adı-
dır. Limandaki bir tekne güvendedir ama bir
süre sonra altı çürümeye başlar. Türkiye’nin
limanda geminin altını çürüteceklere değil,
fırtınalı denizlerde gemiyi güvenle kullanan
girişimci kaptanlara ihtiyacı vardır.

KIRICI A‹LES‹N‹N TONT‹K SEVG‹S‹

Ünü yurt dışına taşmış. İstanbul Baha-
ratçısı’nın sahibi Zafer Kırıcı, eşi De-

met hanım ve oğlu Barış ile birlikte her pa-
zar Trilye’de balık keyfi yapar ve çok sev-
dikleri Trilye’nin maskotu Tontik ile hoş va-
kit geçirirler. 

F‹L‹P‹NLER DIfi‹fiLER‹ BAKANI 
TR‹LYE’DEYD‹

Filipinler Dışişleri Bakanı Alberto G. Ro-
mulo, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın da-

vetlisi olarak 18 Mart Çarşamba günü Tril-
ye’deydi. Jumbo karidesten, kalamara; ahta-
pottan, tuzda balığa kadar pek çok deniz
ürününün sunulduğu yemekte, adalar üze-
rinde konuşlanmış bir ülkede günde üç öğün
balık ve deniz ürünü yiyen Filipinler Dışişle-
ri Bakanı, Türk denizlerinin birbirinden 
lezzetli ürünleri karşısında şaşkınlığını gizle-
yemedi.
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YÜZLER
Sivaslı ozan, kadın sevgisini dizelerinde

şöyle anlatır : “Gel benim ey güzel servi çına-
rım/   Yüreğime ateş düştü yanarım /  Kıblem
sensin, yüzüm sana dönerim/   Mihrabımdır
kaşlarının arası... „

Bozkırın ortasında yüzü, yüzlere dönük es-
mer bir ses:  “Zülüf dökülmüş yüze aman,/ Kaş-
lar yakışmış göze aman aman. / Usandım bu ca-
nımdan aman aman, / Dert ile geze geze.” diye-
rek türküsünü çığırmayı sürdürür.

Yüzler aklıma düşünce; okuduğum roman
kahramanlarının yüzlerini yazmaya başlasam
diye kaç kez düşler, kaç kez günlüğe not düşe-
rim.  

Yüzler dilime düşünce cömertçe; güneşli,
gülen, aydınlık yüzlü insan diye korkmadan,
kıskanmadan seslenir, tanımlar ve yazarım… 

Bu günlerde yüreği sevgiyle çarpan herkes
gibi o türküyü, Urfalı erkek sesten dinlerim:

“Her akşam aynı hüzün/ yol gözler iki gö-
züm / Dış kapıda beklerim/ Avucum içinde yü-
zün”

Bu güzel dizeyle Anadolu kadını gözümde
canlanır. Anadolu kadınının gülen yüzüne ba-
kınca; Frikyalılar’ı, Helenler’i, Selçuklular’ı, kı-
sacası tüm Anadolu kavimlerini görürüm...

Sevdiğim ozanın şiirlerinde dolandım.
“Hüsran Sokağı yüreğimi dağladı: “Sonunda ke-
tum bir tarihe göçebe oldum /Adressiz kaldım
bu yüzden bir rüzgâr gibi / Takıldım hiç büyü-
memiş bir çocuğun ardına / Vizem yok kimliğim
sahte yollar mayın döşeli” 

Yüz ruhun aynasıdır. İç güzelliklerin yansı-
masıdır. Yaşanmışlıkların kişisel tarihidir. Enge-
beli haritalara dönen yüzlerde bile sevgiyle ba-

kan bir çift göz barışın ışığıdır…

Gülen bir yüz bana hep Meksikalı yazar
Garcia Marquez’in şu sözünü anımsatır: “Üzün-
tülü olduğun zamanlarda bile gülümsemeyi asla
bırakma, biri gülümsemene vurgun olabilir.”

Bir aydınlık yüz ansızın kararsa da başka
bir güneşli yüz, içini ısıtır, yeniden aydınlanır
yüzler…

Yüz o kadar önemlidir ki; yüze, yüze olsa
söyler miydi bu sözleri diye ısrarla düşünür, so-
rar, sorgular ya da bu sözle teselli ikramiyesi
arar insan…

Esmer bir muhalifin dizelerinde: “Sözün
bittiği yerde konuşandır yüz/ Şarkılara, şiirlere,
romanlara, fotoğraflara anahtardır yüzler.” 

Yıllar sonra kitapların arka kapaklarından
ön kapaklarına konan yüzler neler yarattı? 
Yazarın ya da kahramanın yüzü kitabı alanların
dakikalarını çaldı mı? Okuma sırasını öne aldı
mı? Kitaptan uzaklaştırdı mı? Yanıtları yüzlerde
saklı…  

Kitap okudukça güzelleşen ben, gözdeki
derinliği, yüzdeki işlenmişliği sevdim. Yüzeysel-
liği aşan, öz öze yıkanan, kültürel derinlikleri
anlamlı ve güzel buldum. Yüzeysel yüzler hiç iz
bırakmadı. Derinliği olmayan bakışlar savurma-
dı. ‘Yüzün gözümde kaldı’ tümcesi günlüğe düş-
medi…

Kimin de yüz göz oldu kiminde sıcacık bir
gülüş.

Kimin de gözlerde taşan sür git bir hüzün…

Bazen gülen bazen de hüzünlü bir yüzün
ardına düştü insan…

Bugünlerde ne çok özledim; maskesiz, du-
ru, içten, kendi olan yüzleri…

Trilye’den Esintiler...

Yaşar Seyman

ORAN, 19 MART 2009 • yasarseyman@gmail.com
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Pazar Günleri  Pazar Günleri  
Melih ERENEL
Melih Bey tam bir keyif adamı. Pazar günleri
saat 15.00’te eşi Aydan Hanım ile birlikte Tril-
ye’ye gelir. Entelektüel kızı Naz üniversite sı-
navıyla meşgul olduğu için kareyi genelde biz
tamamlıyoruz. Güzel purolarını en iyi yakış-
tırdığı yemek buğulama balık. Degüstatör ve
gurmelere önerim var: Melih Beyin neyi neyle
eşleştirdiğini izlesinler, kendilerine faydalı
olur. 

Cas›m ÖZAL
Casım Beyin üç tutkusunu gözlemledim.
• Ailesi
• Fenerbahçe 
• Pazar günleri, yurt dışı seyahatleri ve iş yo-
ğunluğundan fırsat bulduğu ölçüde Trilye’de
ailesiyle birlikte kalkan balığı ve deniz ürünle-
ri keyfi yaşamak.

U¤ur YAVUZ
Uğur Bey çok şık giyinen, dostluklara çok
önem veren bir konuğumuz. Her pazar yakın
dostları Tarık Bey ve Vedat Beyle birlikte ke-
yifli saatler geçirir. Eğer o hafta sonu yurt dı-
şında olacaksa bize önceden haber verir, biz de
yoklama defterindeki hanesine “eksi” yazma-
yız. Uğur Beyin öncelikli sevdiği balık kalkan
balığıdır. Lahoz ve levrek balıklarını da sever. 
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Balık Yiyoruz...Balık Yiyoruz...

Hasan GÖRAY
Hasan Bey, eşi Ebru Hanım ve yakışıklı oğlu
Boran tam balık düşkünü bir aile. Hatta Boran
Trilye’yi ofis olarak da kullanıyor. Bilgisayarıy-
la gelip çalışmalar yapıyor. Balığının onun ze-
kasını artırdığı belli.

Metin FEYZ‹O⁄LU
Ailece pazar günleri müdavimleri. Kimse onla-
rın profesör olduğuna inanamıyor. O kadar
genç kalmışlar ki! Tabi ki en çok payı ben
kendime çıkarıyorum. “Trilye ile tanıştıktan
sonra gençleşmeleri hız kazandı” diyorum. 

Eşi Birgül Hanım, kızları Begüm ve Ece ile pa-
zar günleri  Feyzioğlu ailesini ağırlamaktan
çok memnunuz.

Seren ve Serhat DEM‹RTAfi
Ankara’nın tanınmış simalarından Mustafa
Demirtaş eşi Fatma Hanımla birlikte çocukla-
rının balığa olan düşkünlüğünden dolayı çok
mutlular. O nedenle fırsat buldukları pazar
günlerinde çocukları Seren ve Serhat ile birlik-
te doğru Trilye’nin yolunu tutarlar.



Trilye’nin  



  Çocukları



YAPILIfiI:
Balıkları iyice temizledikten sonra
fileto çıkarın. Geniş bir kaseye,
elediğiniz unun içine tuz ve taze
çekilmiş karabiberleri ekleyip bira
ile karıştırın. Un ve bira karışımı
balığa yapışacak kıvama gelsin.
Balıkları bu karışıma iyice bula-
yın. Fritözün içine ayçiçeği yağını
koyup, 180 dereceye kadar ısıtın.
Balıkları kızgın fritöze bırakıp, 10
dakika boyunca, altın rengi alınca-
ya kadar kızartın. Yağdan çıkar-
dıktan sonra kâğıt havlu ile iyice
kurulayın. Patatesleri doğradıktan
sonra soğuk suda bekletip, süzün
ve bu işlemi temiz soğuk su bulu-
nan kaplarda birkaç kez yineleyin.
Nişastalarından arındırılan pata-
tesleri kurulayıp, ısısını düşürdü-
ğünüz fritözde 10 dakika kızartın.
Kararmamasına dikkat edin. Fri-
tözden çıkarıp, süzün. Fritözü ba-
lıkları pişirdiğiniz sıcaklık derece-
sine getirip, patatesleri iki dakika
daha pişirin ve balıkların yanına
koyarak servis yapın.

Avrupalı gençlerin vazgeçilmezi olan bir ye-
mektir. Mezgit, levrek gibi balıklar daha çok
yakışır. Yurt dışında halibuttan yapılanı yay-
gındır.

MALZEMELER:
1 kg mezgit balığı
1 su bardağı un
1 su bardağı bira
1/2 litre ayçiçek yağı
3 adet büyük boy patates
Yeterince tuz
Yeterince taze çekilmiş karabiber

Nedense anneler çocuklarına ne zaman balık yedirmeye niyetlenseler hep onların burun
kıvırmalarıyla karşılaşırlar. Bazı çocuklara balığın kokusu, görünüşü, tadı alışıncaya ka-
dar hep itici gelir. Oysa aşağıda önereceğim pişirme şekilleri çocuklarınıza balık yemek-
lerini sevdirebilir. 

Trilye Çocuklarının

Sevdikleri

Trilye Çocuklarının

Sevdikleri

Fish & Chips



YAPILIfiI:
Kılıç balığı büyük bir balık olduğu için balıkçı-
nızdan takoz şeklinde kesilmiş olarak temin edip
tranç şeklinde doğrayın. Zeytinyağı, tane karabi-
ber ve defne yaprağının da olduğu bir kapta 15
dakika dinlendirin. Önceden hazırladığınız ızga-
rada balığın üzerine kekik ve tuz dökün, 7 daki-
ka bir yüzünü, 3 dakika diğer yüzünü pişirin.
Çocuğunuza balık olduğunu söylemeyin. Kuzu
pirzola tadındaki bu lezzetli yemeğin porsiyonu
tamamen bittikten iki saat sonra yediği ürünün
balık olduğunu açıklayabilirsiniz.

MALZEMELER:
1 takoz kılıç balığı
1 su bardağı zeytinyağı
4 adet defne yaprağı
6 adet tane karabiber
1 çay kaşığı kekik
Yeterince tuz

Lahoz veya levrek gibi beyaz etli balıklardan
çok lezzetli sonuçlar alabilirsiniz. Hiç balık
kokusu içermez. Son derece lezzetli olup, ço-
cuklarda zamanla alışkanlık yapar.

MALZEMELER:
400 gram fileto edilmiş levrek balığı
10 gram susam
1 kahve fincanı soya sosu
1 kahve fincanı zeytinyağı
Yeterince tuz

YAPILIfiI:
Kömür ya da elektrik ızgarasını önceden hazırlayın. Balığın filetolarını ince ince kesip simit
şeklinde dolayın. Fırçanın ucuyla zeytinyağını ızgaraya sürün. Balığı bir kabın içine döktüğünüz
susama batırın. 10 dakika bir yüzünü, 5-6 dakika diğer yüzünü pişirin. Üzerine soya sosu dök-
erek servis yapın. 

Simit Balık

Kekikli Kılıç Tranç
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Cunda’nın ünlü papalinası gibi
Ankara’da Hirfanlı Barajı’ndan çı-
kan çok lezzetli bir balık türüdür
aterina. İznik Gölü’nde de bir
hayli bulunur. Hamsi gibi çıtır bir
lezzeti vardır. Oldukça yumuşak
bir iskelete sahip olan aterina ba-
lığı kafası ve kuyruğu ile birlikte
çerez gibi yenir. Alışkanlık yapar.
Tıpkı kabak çekirdeği gibi, eğer
önünüze bir tabak dolusu geldiy-
se bitirene kadar uğraşırsınız.
Nevi şahsına münhasır bir balık
olan aterina Türkiye’nin değişik
yörelerinde bazı göletlerde bile
üremeye başladı. 
1 Nisan–30 Haziran tarihleri ara-
sında avlanır.

GÖL ÇEK‹RDE⁄‹

Aterina
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MALZEMELER:
1/2 kg aterina balığı
2 su bardağı un
2 su bardağı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı sebze tozu
1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı tuz

YAPILIfiI:
Geniş bir tepsiye un, taze çekilmiş
karabiber, tuz ve sebze tozunu ko-
yup harmanlayın. Soğuk suda yıka-
dığınız balıkların kılçıklarını çıkar-
madan temizleyip unlu karışıma bu-
layın. Ayçiçek yağını iyice kızdırın.
Balıkları 2 dakika pişirip, havlu ka-
ğıtta kurulayarak servis yapın. 
Afiyet olsun.

Aterina Çıtırı

Trilye’nin LezzetleriTrilye’nin Lezzetleri
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Trilye’nin LezzetleriTrilye’nin Lezzetleri

Meze Tabağı

Bir restoran›n bal›kç› veya bal›k mezeleri satan
bir mekan oldu¤u meze tepsisinde sunulan de-
niz ürünlerinin ço¤unlu¤u ile ölçülür.
Ac›l› Adana ezme, haydari , tarator gibi domates
ve yo¤urt ile yap›lan mezelere her yerde rastla-
mak mümkün. Bunlar›n hiçbirinin s›ra d›fl›
özelli¤i yoktur.  Trilye’deki mezelerin ço¤unlu-
¤u deniz ürünlerinden yap›lmaktad›r. Kabak ›z-
garayla sar›lm›fl somon füme, zeytinya¤›nda ma-
rine edilmifl karides sö¤üfl, morina bal›¤›ndan
yap›lm›fl bal›k past›rmas›, torik bal›¤›ndan ya-
p›lm›fl lakerda, ahtapot ve  k›l›ç bal›¤›ndan ya-
p›lm›fl karpaçyo gerçek deniz ürünlüri mezeleri-
ni teflkil etmekte ve  Trilye’nin meze taba¤›n›
süslemektedir.



Tanrıdan hep dilemişimdir, amansız
bir hastalığa yakalanmadan ölüm na-
sip eylesin diye. 10 milyon yıldır insa-
noğlunun genleri değişmediği halde
niçin ölümcül hastalıklara yakalanıyo-
ruz? Nedeni belli: yeme içme alışkan-
lıklarımız. Biz Trilye olarak “Sağlık
için balık ye, balık için Trilye” sloganı-
nın içeriğinde saklandığı gibi Ankara-
lılar’ın uzun ömürlü ve sağlıklı yaşa-
maları için bir temel eksikliği gider-
dik. Ama ikincisi olmadan olmaz. Ne-
dir o? Egzersiz. Sağlıklı gıdalar egzer-
siz takviyesiyle muhteşem ikili oluştu-
rur. Deniz Sport teknolojiyi çok yakın-

dan takip ederek en modern spor mal-
zemelerini evinize getiriyor. Egzoz du-
manından her gün zehirlendiğimiz
Ankara’da, bina dışında spor yapmak-
la zehirlenmek eş anlamlı.
Çok uzun yıllardan beri tanıdığım, ka-
liteli çalışmalarını yakından izlediğim,
ilk kullandığım aletli jimnastik araçla-
rının ve koşu bantlarının Silahlı Kuv-
vetler Spor Okulun’da ve Genelkur-
may Karargahı’nda bizzat Yıldırım Be-
yin titizliğinde ve gözetiminde seçildi-
ğini bildiğim için ve bu çalışmalarını
takdir etmek benim için son derece
mutluluk vericidir.

SA⁄LIKLI YAfiAMANIN SIRRISA⁄LIKLI YAfiAMANIN SIRRI
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fiükrü Koço¤lu

B ‹ R  P O R T R E

AFYON’DAN AFR‹KA’YA
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İlkokul yıllarımda yaşadığım bir olay hafı-
zamdan hiç silinmemiştir. Uzun yıllar Ge-

libolu Milli Eğitim Müdürlüğü yapan ağabe-
yim Kenan Üzmez tesadüfen ablamın sınıf
öğretmenliğini yapmıştı. O yıl sınıfta bir kişi
çakmıştı; o da ablam Ayfel idi. Haylazlık etti-
ği için bir yılı heba olmuştu. Yıllar sonra ağa-
beyim Belçika’nın Liege kentinde Milli Eği-
tim Bakanlığı adına görevlendirilmişti. Yük-
lüce bir miktarda Belçika frankı kazanıyor-
du. Ama altı yıllığına gittiği geçici görevi iki
buçuk yılda tamamladı. “Benim Gelibolu’ya
dönmem lazım, çünkü köylerde eğitim aksı-
yor” dedi. O zamandan beri kendisini nesli
tükenen kelaynak kuşlarına benzetirim.

Altı yıl önce Trilye’de tanıştığım Koçoğlu Şir-
ketler Grubunun patronu Şükrü Koçoğlu
hem Türkiye’de hem de yurt dışında ülkemi-
zi başarıyla tanıtan çok değerli bir iş adamı-
dır. Afyon doğumlu olan Koçoğlu, aynı za-
manda Afyon Eğitim Vakfı başkanıdır. Birkaç
yıl önce oğlunun vatani görevini yapma za-
manı gelmişti. Zamanın Cumhurbaşkanı,
Ordunun Başkomutanı Ahmet Necdet Sezer
Afyonlu’ydu. Çok değerli bir arkadaşı Albay
Abdullah Vezir Milli Savunma Bakanlığı As-
keri Alma Dairesi Başkanı idi. Abdullah Al-
bay da Afyonlu’ydu. Bir akşam restoranda
karşılaşınca Şükrü Beye sordu: “Oğlunuz ne
zaman askere gidecek?” Koçoğlu aynen şöy-
le dedi: “Oğlum askerlik görevine başladı, şu
anda Kayseri’de, aman telefon filan etmeyin,
orada hayatı öğrensin, ömrünün sonuna ka-
dar yararlanacağı deneyimler kazansın.”

KAR‹ZMAT‹K ‹fi ADAMI

Koçoğlu hayatı boyunca torpil, tavassut gibi
sözcüklerden hep rahatsız olmuş, hep dik
durmuş, şu andaki konumuna bileğinin hak-
kıyla gelmiştir. Kim olursa olsun düz çizgi-
sinden asla taviz vermez, prensiplidir. Birkaç

şapkasından birisi INTES Başkanlığıdır. Tür-
kiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Başkanı olarak her yıl pek çok kurumdan sa-
yısız ödüller almaktadır. Türkiye’de şehircili-
ğin gerektiği gibi yapılmadığını sürekli vur-
gulayan Koçoğlu, ülke aşkıyla yanıp tutuşur.

EN BÜYÜK ARZUSU ‹ST‹HDAM 
SA⁄LAMAK

Koçoğlu Şirketler Grubu, inşaat ve tesisat
sektöründe büyük birikime sahiptir. Tekno-
lojiyi yakından takip ederek en son geliştiri-
len ürünlere büyük yatırım yapmaktadır. Ko-
çoğlu, 30 yıla yakın süredir baraj, futbol sa-
hası, sulama, alt yapı gibi incelik isteyen iş-
lerde; çevre duyarlılığı gerektiren konularda
hep söz sahibi olmuştur. Ekim 2005’te Bursa
Uludağ’da açtığı beş yıldızlı Karinna Oteli ve
Antalya Manavgat’taki Arinna Oteli, Çinli-
ler’le giriştiği kargo taşımacılığı gibi tüm iş-
lerde ülkesinin insanına istihdam sağlama
düşüncesi hep Koçoğlu’nun kalbinde yer al-
mıştır. Şık ve özenli giyimiyle de farklı bir ki-
şilik olan Şükrü Bey yaşantısına, yediği içtiği
her şeye dikkat eder. Sade bir yaşantısı olan
Koçoğlu’nu pazar günleri eşi Ebru Hanımla
sinemada film izlerken görebilirsiniz. Rus-
ya’dan Afrika’ya kadar dünyanın pek çok ül-
kesinde güzel eserlere imza atan Koçoğlu,
son zamanlarda Afrika’da yaptığı işlerde de
uzun yıllar isminden güzel bir şekilde bah-
settirecektir. Koçoğlu’nu yakınen tanıdıktan
sonra da her zaman yinelediğim “Kimse tesa-
düfen bir yerlere gelmez” sözümdeki haklılı-
ğıma olan inancım pekişmiştir.

Nereye gittiğini bilen insana herkes yol verir.
Bazıları da yol kesmek ister ve gölge olurlar.
Böyle durumlarda yapacağınız ilk iş hemen
yüzünüzü güneşe çevirmek olsun. İşte o za-
man gölgeler hep arkanızda kalacaktır.





NijeryaNijerya
YAZI: Muzaffer Ayhan KARA
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Nijerya, 120 milyon nüfusuyla Afrika'nın
en kalabalık ülkesi ve dünyanın altıncı

büyük petrol üreticisi. Konuşulan diller bakı-
mından Afrika'nın en karışık ülkelerinden
(250 ayrı dil ve 600 lehçe var). Lagos, 16 mil-
yon nüfusu ve birçok yabancı firma temsilci-
likleriyle Nijerya'nın “ekonomik başkenti”. La-
gos'ta altyapı sorunları o kadar karışık bir hal
almış ki, hükümet sorunları düzeltmek yerine
yeni bir başkent inşa etmenin daha kolay ola-
cağını düşünmüş ve öyle de yapmış; başkent,
10-15 yıl önce Lagos'tan Abuja'ya taşınmış.  

Nijerya’daki Türkçe!
Arabaların arkasında,  "Liselim", "Canısı" ve
"Fenerbahçem Şampiyon" yazılarına rastlıyor
ve şaşırıyorsunuz! Bu yazıların orada ne işi ol-
duğunu, düşünüyorsunuz. Biraz araştırınca,
işin aslını öğreniyorsunuz: Nijerya, Alman-
ya'dan kullanılmış araba ithal etmekteymiş ve
bizim gurbetçilerin arabaları bir şekilde orala-
rın yolunu bulmuş. Yoksa, Afrika'da henüz
Türk kültürünü taklit edilmiyormuş! 

Lagos’ta, sokakta yemek yaklaşık 1 dolar tutu-
yor ama biraz hijyen sorunu var. İshale yaka-
lanmak kolay. İlla da “midem bozulmasın” der-
seniz, Batılı tarzda yemek hazırlayan bir yerde
yemeniz gerekir ki, onlar da oldukça pahalı.
Yani, fakir Afrika'da çalışmak ve yaşamak ger-
çekten çok pahalı.

Lagos'un en güvenli olarak bilinen bölgesi,
Victoria Island. Ada, ana karaya 14 kilometre-
lik bir köprüyle bağlanmış. Birçok yabancı şir-
ket burada. Yani, Ada “beyaz adam bölgesi”.
Bu da doğal olarak fiyatları yukarı çekmiş. Ha-
ni, ola ki  bir gün buraya yolunuz düşerse, ote-
lin geceliği yarım pansiyon 230 USD’ye geliyor.
Sadece üç öğün yemek 100 USD. 

Nijerya’da bir polis memuru 60 dolar, bir şoför
100 dolar kadar maaş alıyor. Bütün bunlara
rağmen Nijerya'da iş yapılır. Bir kısım insanda
çok para var. Ülkede birçok mal ve hizmet yok
veya çok pahalı. Nijerya’da malzeme satan
Türklerle karşılaşabilirsiniz. Türkler çok
memnunlar; kar oranları tavanı delecek kadar
yüksek!  

AFR‹KA’NIN “S‹YAH” AB‹S‹



Nijerya’n›n “en”leri
-Afrika'nın en çok nüfuslu ülkesi (Nüfusu
120-133 milyon arasında tahmin ediliyor). 
-Afrika'nın en büyük ikinci ekonomisi (Bu
alanda Güney Afrika’yla başa baş güreşiyor).
-Afrika'nın BM'e en fazla asker veren ülkesi
(Bosna, Kosova, Ruanda, Togo, Liberya, vb. ül-
kelerde halen Nijerya ordusu görev yapıyor). 
-Afrika'nın en tehlikeli kenti Lagos'un sahibi. 
-Dünya'nın en büyük siyah -ırk- demokrasisi.
-Dünya'nın en büyük altıncı petrol üreticisi. 
-Dünya'da yolsuzluğun en fazla yapıldığı ülke
(BM kayıtlarına göre Bangladeş'le birlikte). 
-Dünya'nın en mutlu insanlarının ülkesi (Yine
BM kayıtlarına göre, bütün olumsuzluklara
karşın Nijeryalılar kendilerini mutlu sayıyor-
lar). 
-Afrika'nın kabile/dil karışımı en yüksek ülke-
si (250'den fazla kabile, lehçeleriyle birlikte
600'lere varan dil sayısı). 
-Afrika'nın ikinci en büyük orta sınıfına sahip
ülkesi (Güney Afrika’dan sonra). 
-Afrika'nın ikinci en büyük  eğitilmiş işgücüne
sahip ülkesi.  
-Afrika'daki en yüksek ikinci Müslüman nüfu-
suna sahip ülke (Mısır'dan sonra). 
-Afrika'daki en yüksek Hıristiyan nüfusuna sa-
hip ülke (Etiyopya'dan sonra).

“Siyah” Abi 
Nijerya'nın “en”li sıfatları böylece uzayıp gidi-
yor. Ancak, başka bir sıfatını daha eklememiz
gerekir: Afrika'nın -siyah- abisi. 
Nijerya, büyük nüfusunun ve bunun yarattığı
genişçe ekonomisinin verdiği güçle "Afrika'nın
abisi" rolüne Güney Afrika’yla birlikte soyun-
muş durumda ama iç sorunları nedeniyle tam
abilik yapabildiğini söylemek zor. Yine de son
beş yıldır Afrika'daki barış girişimleriyle Nijer-
ya adı birlikte anılmaya başlamış durumda.

Paflabahçe’den Uche ve Okhaca’ya…
Şimdi Afrika'nın bu önemli ülkesine biraz da-
ha yakından bakalım.
Kuzey Nijerya, Müslüman ve eğitimsiz. Güney



Nijerya ise Hıristiyan ve görece eğitimli bir top-
luma sahip. Bu fark halen devam ediyor; ülke-
nin kuzeyi daha geri kalmış, güneyi daha geliş-
miş bir durumda.
Nijerya’da Paşabahçe... Nereye gidilse karşınıza
çıkan iki Türk markasından biri Paşabahçe, di-
ğeri de Ülker. Lagos'ta trafikte bunalmış yolun
açılmasını beklerken, yoldaki yüzlerce satıcıdan
biri burnunuza Paşabahçe bardak takımını da-
yayınca oldukça şaşırıyorsunuz!
Nijerya halkı, yediden yetmişe futbol tutkunu.
Sokakta biriyle konuşmak isterseniz futboldan
söz açın, hemen ortak bir nokta bulursunuz. Ni-
jeryalılar Türkiye'nin yerini bilmeyebilir ama
Türkiye'den üç ismi çok iyi biliyorlar; Galatasa-
ray, Türk Milli Takımı, Hasan Şaş.  
Tabii, biz de onların dünya çapında başarılar el-
de eden Nijerya Milli Futbol Takımı’nı, Fener-
bahçe’de kaptanlığa kadar yükselen ve Türki-
ye’de uzun yıllar futbol oynayarak jübile yapan,
aynı zamanda Nijerya Milli Takımı’nda da ter
döken Uche’yi sempatiyle izledik. Türkiye’de
ünlü olan bir ense tipi bile “Uche ensesi” olarak
anılmadı mı? Uche gitti ama ense tanımı kaldı
yadigar. Sadece o kadar değil; anımsayacaksınız,
yine Nijerya’nın dünyaca ünlü futbol elçilerin-
den olan, Uche gibi Nijerya Milli Takımı için  de
uzun yıllar ter döken ve kaptanlığını yapan Jay
Jay Okacha da Fenerbahçe formasını giymişti
iki yıl kadar. Ondan da “Okaça, o kaça bu ka-
ça?” diye bir espri üretmişti halkımız pratik ze-
kasıyla.
İşte Nijerya bu, fotoğraflardaki kadar gerçek,
anlamlı ve sahici. Bir o kadar da bölünmüş bir
toplum; zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve keder,
kuzey ve güney, Müslüman ve Hıristiyan…
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Waikiki,  Hawaii ile öz-
deşleşen bir isim. Oahu

adasının güneyinde yer alıyor.
Aynı zamanda başkent Hono-
lulu'nun da en canlı mekanı
olarak biliniyor. Adanın ünlü
otelleri de bu sahilde sıralanı-
yor. 

Hava karardıktan sonra Wa-
ikiki Beach bölgesinde yapıla-
cak bir yürüyüş size Hawai-
i hakkında ilk izlenimleri ve-
rebilir. Turistlerin tamamına
yakınını akşam saatlerinde
Waikiki'nin caddelerinde gör-

mek mümkün. Akşam yeme-
ğini yiyenlerden alışveriş için
çılgınlar gibi mağazalara akın
edenlere, hula dans gösterile-
rinin yapılacağı mekanlarda
bekleyenlerden sahilde okya-
nusu seyredenlere kadar he-
men hemen bütün turistler
burada. Özellikle Japon turist-
ler gözden kaçmıyor. 

Kuhio caddesinden Waiki-
ki'nin merkezi olarak kabul
edilen Kalakaua Caddesi'ne
birkaç dakikalık yürüyüşten
sonra ulaşılıyor. Akşam yeme-

ği için birbirinden farklı ve il-
ginç alternatifleri de bu yürü-
yüşte görüyorsunuz. Dünya
mutfaklarının farklı tatları
Waikiki'de bir araya gelmiş.
Seçim yapmakta biraz zorlan-
sanız da sonunda Çin ve Ha-
waii mutfaklarının karışımı
bir restoranda karar kılmak
zorunda kalıyorsunuz. Seçti-
ğimiz yiyecekler gözümüzün
önünde hazırlandıktan sonra
önümüze geliyor. 

Waikiki Beach, sönmüş bir
yanardağ kraterinin bulundu-

DÜNYANIN EN ÜNLÜ KUMSALI

WaikikiWaikiki



ğu Diamond Head ile Ala
Moana Beach arasında uzanı-
yor. Sahilin bir ucundan diğe-
rine yürüyerek yarım saatte
ulaşmak mümkün. Geçmişte
kraliyet ailesinin en gözde sa-
hili olan bu bölgede dünyaca
ünlü oteller bulunuyor. Bunlar
içinde en eskisi Royal Hawaii-
an Hotel. Sheraton'un sahilde-
ki tarihi binasını da unutma-
mak lazım. Bunlar dışında Ha-
lekulani, Outrigger Reef, Prin-
cess Kalulani ve Hyatt otelleri
de Waikiki'ye gelen turistlerin
gözde konaklama merkezleri. 

Sahilin en kalabalık caddeleri
birbirine paralel uzanan Kala-
kaua ve Kuhio. Bu iki caddeyi
birleştiren ara sokaklarda hiç
boş değil. Caddelerin son bul-
duğu yerde ise Kapiolani Parkı
başlıyor. Adanın en güzel
parklarından biri olan Kapi-
olani aynı zamanda Honolulu
Hayvanat Bahçesi'ni ve Waiki-
ki Akvaryumu'nu da içinde
barındırıyor.  

Waikiki'nin bir başka gözde
mekanı ise International Mar-
ket. Turistik eşyaların satıldığı
bu mekan neredeyse 24 saat
dolup taşıyor. Ücretsiz hula
dansı izlemek isteyenler de
burada gösterinin yapılacağı
saatlerde büyük kalabalık
oluşturuyor. Waikiki’de hayat
çok renkli.



Viyana’da Viyana’da 



Türk ‹zleriTürk ‹zleri
YAZI: Murat ÖZSOY - FOTO⁄RAFLAR: Recep Peker TANITKAN
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Ve nihayet, Avusturya’nın
en muhteşem gotik ka-

tedrali olan Stephansdom
önündeyiz. İçeri girer girmez
şaşkına dönüyoruz, çünkü,
bir el arabasının ağır ağır göğe
doğru yükselmekte oluşuna
tanık oluyoruz! Meğer, kub-
bede tamirat varmış! Çok il-
ginçtir, süsleme malzemesi

olarak en fazla kurukafadan
yararlanan kiliselerden biri bu
olsa gerek!

Kilisenin köşesine bir telefon
kulübesi yerleştirmişler. Para
atarsanız, kilisenin tarihiyle
ilgili her türlü bilgiyi telefonla
alıyorsunuz. Ne günlere kal-
dık, rehberlikten cinselliğe
kadar her şeyin telefonlusu

var artık!

Kent merkezine azametle ku-
rulmuş olan Stephan Katedra-
li hayırlı olmasa da bir ilk’e
imza atmış! Türklerin yayıl-
masını durdurmak üzere Haç-
lı Seferleri düzenlemek fikri
ilk kez bu kilisede dile getiril-
miş! Böyle muhteşem bir mi-
mari, korkunç acılara yol aça-
cak öncü konuşmalara tanık-
lık etmiş demek ki!.. Katedral
çanının özgeçmişi de hayli il-
ginç! 20 tonluk bu çan, II. Vi-
yana Kuşatması’nda Türkler-
den ele geçirilen toplar eritil-
mek suretiyle 1711 yılında ya-
pılmış!

Ancak, Osmanlı toplarının
âhı kalmış olsa gerek ki, bu
çan asılı olduğu kilise kule-
sinden düşüp paramparça
olur! Ülkenin en büyüğü olan
dev çan, Osmanlı’ya karşı
Avusturya’nın direnişini sem-
bolize ettiğinden bu durum
tüm halkı üzüntüye boğar. Vi-
yanalılar bakarlar ki bu iş
böyle sürmeyecek, 1952’de ta-
mamlanan Katedral restoras-
yonu sırasında bu çanı da ye-
niden yapmaya karar verirler.
Eski çanın kalıntılarına, Avus-
turya’nın pek çok yöresinden
getirilen bronzu da katarak
yeni çanı ortaya çıkarırlar.
Böylece, Avusturya’nın en gü-
zel gotik kilisesinin çanında
yine Osmanlı katkısı bulun-
maya devam eder!.. 

Bir dönem, “Türk sendro-
mu”nun Avusturyalılar için
ne denli ciddi bir tehdit oluş-

ER‹T‹LEN OSMANLI TOPLARINDAN 
Y‹RM‹ TONLUK ÇAN

ER‹T‹LEN OSMANLI TOPLARINDAN 
Y‹RM‹ TONLUK ÇAN
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turduğunu Viyana’daki ilk günümüzden itiba-
ren hissediyoruz... Osmanlı 1453’te İstanbul’u,
1526’da Macaristan’ı ele geçirip Avrupa kapıla-
rına dayanmıştır. Osmanlı ile Avrupa’nın geri
kalan bölümü arasında ise sadece ve sadece
Avusturya İmparatorluğu’nun kalmış olması,
Hıristiyan dünyasının yaşamış olduğu korku-
nun boyutlarını açıkça gözler önüne seriveri-
yor!.. Avusturyalılar, Osmanlı’yı kendilerinin
durdurmamış olması halinde tüm Avrupa’nın
Türklerin eline geçeceğini sık sık vurgulayıp
övünç payı çıkarıyorlar. Prens Eugene’in Zen-
ta’da Osmanlı’yı yenerek Türk tehdidine son
verdiğini de uzun uzun anlatıyorlar tarih ki-
taplarında.
Aslında bir Fransız olan Prens Eugene, Fransız
ordusunda alay komutanı olarak görev yap-
mak isteyip reddedildiğinden, çareyi Avustur-
ya kralının hizmetine girmekte bulmuş.
1697’de Zenta’da Osmanlı’yı yenen Prens Eu-
gene, Macaristan toprakları hükümranlığının
Osmanlı’dan çıkıp Avusturya İmparatorlu-
ğu’na geçmesine neden olmuş. 1717’de Os-
manlı’dan Belgrat’ı almasını ise tüm Avrupa
büyük bir Hıristiyan zaferi olarak kutlamış.
Prens Eugene’e ordularında görev vermeyip
Avusturya’ya gelmesine neden olan Fransız-
lar’a, Viyanalılar ne kadar dua etseler yeridir
doğrusu! İlginçtir, Viyana’da Türkiye Büyükel-
çiliği’nin bulunduğu sokağın adı nedir dersi-
niz? Prens Eugene!.. Hayli anlamlı değil mi?..
Viyana’nın Kahramanlar Meydanı’nda iki sü-
vari heykeli bulunuyor. Atlılardan bir tanesi,
Türkleri yenmesiyle büyük şöhrete kavuşan
Prens Eugene, diğeri ise Napolyon’a karşı sa-
vaşmış olan Arşidük Charles. İlginçtir, bu iki
heykeli yaratan heykeltıraş intihar eder! Sa-
natçı, Arşidük’ün heykelinde, atı, sadece arka
ayaklarını zemine sabitleyerek şaha kaldırma-
yı başarabilmiştir. Ancak, Prens Eugene’in
heykelinde aynı başarıyı gösteremez ve iki ar-
ka ayak yanı sıra, atın kalın kuyruğundan da
destek alarak heykeli dengelemek zorunda ka-
lır. Ve rivayet o ki, bu utanca dayanamayıp ya-
şamına son verir! Gerçi, bu rivayetin doğrulu-
ğu pek kanıtlanamaz ama, Türklerin âhı Prens
Eugene’den olmasa bile heykeltıraşından mı
çıkmıştır acaba?..
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YAZI: Murat ÖZSOY - FOTO⁄RAFLAR: Recep Peker TANITKAN

“İnsanlar, Tac Mahal’i görenler ve
görmeyenler olarak ikiye ayrılır!”

buyuran Edward Lear adlı şairin ku-
lakları çınlasın... Tac Mahal, Hint-
Türk imparatoru Şah Cihan’ın büyük
aşkının sembolü. On yedi yıldır evli ol-
duğu karısı Mümtaz Mahal, imparato-
ra tam on dört çocuk doğurduktan
sonra, doğum sırasında ölür. Şah Ci-
han, üzüntüsünden iki yıl boyunca
müzikten, eğlenceden elini ayağını çe-
ker. Sonunda da devlet işlerini oğulla-
rına devredip kendini mimariye verir
ve sevgili eşi için bir anıt yaptırmaya
başlar. Avrupa’dan getirilenlerle birlik-
te, toplam yirmi bin işçi çalışır Tac Ma-
hal için. Bu denli yoğun çalışmaya kar-
şın, ancak yirmi bir senede tamamla-
nabilir bu aşk anıtı.
Kimi kaynaklar, Tac Mahal’in mimarı-
nın İran’ın Şiraz kentinden getirilen
İsa Han olduğunu belirtiyor. Kimi kay-
naklar da Koca Sinan’ın yetiştirmesi
Mimar Yusuf’un oğlunu, anıtın mimarı
olarak gösteriyor. Avrupalı, ve özellik-
le Venedikli süslemecilerin de çok
emeği geçmiş Tac Mahal’e. 
Mermerden bir taraçanın ortasına
oturtulmuş olan bu aşk anıtının, hem
içi, hem de dışı yine bembeyaz mer-
merden. Ak mermere oyulmuş çiçek-
ler, Mümtaz Mahal’in mezarının çevre-
sinde yetişen  çiçekleri sembolize eder-
miş.

Tac MahalTac Mahal
İMPARATORU HAPSE GÖTÜREN AŞK ANITI

Hint-Türk imparatoru Şah Cihan, hayatının son yıllarını, oğlu tarafından hapsedildiği 
Agra Kalesi’nden, sevgili karısı için yaptırdığı Tac Mahal’i seyrederek geçirmiş!..
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Beyaz mermerlerin içine, yarı kıymetli taşlar
yerleştirilmiş olduğundan, gün doğarken,
batarken ya da ay ışığında, Tac Mahal, tama-
men değişik görüntüler veriyor. Açık leylak
renginden kreme, pembeden sarıya kadar
renkten renge bürünüyor bu anıt. Dolayısıy-
la herkes, bu aşk anıtına yapılacak tek bir zi-
yaretin kesinlikle yeterli olmayacağı konu-
sunda hemfikir. Muhteşem görüntüsünden
ötürü, dolunay sırasında, dört gün boyunca,
gece yarısına kadar açık kalıyor Tac Mahal.

Söylenenlere bakılırsa, Şah Cihan, beyaz
mermerden yapılan Tac Mahal’in siyah mer-
merlisini de Yamuna Nehri’nin öte kıyısında
kendisi için yaptırmak istemiş. Ancak, mi-
mariye olan düşkünlüğü hayli pahalıya mal
olmuş Şah Cihan’a. Oğlu Evrengzib, mimari
eser peşinde, paraları har vurup harman sa-

vurmasından usandığı babasını, Agra Kale-
si’ne kapatıvermiş. Simetrik mimari hayranı
Şah Cihan da hayatının geri kalan kısmını,
sevgili karısı için yaptırdığı aşk anıtını, hap-
sedildiği kaleden  seyrederek geçirmiş.

Tac Mahal’in ön yüzünü gördükten sonra bir
de, bu haşmetin arkasına dolanalım dedik.
En güzel açıyı yakalamaya çalışırken, tam
Tac Mahal’in karşısında, keçileriyle, öküzle-
riyle iç içe yaşayan minicik bir köyle karşı-
laştık. Henüz turistlerin ulaşamadığı, fotoğ-
rafı çekilen çocukların “fotorupi, fotorupi”
diye bahşiş istemediği bir köydü bu.

İlginçtir, dünyanın dört bir yanında yaşayan
insanlar, belki de yıllarca para biriktirerek,
bu aşk anıtını görebilmeyi hayal ediyorlar.
Bu yoksul insanlarınsa uyanır uyanmaz ilk
gördükleri şey Tac Mahal!..

RENKTEN RENGE BÜRÜNEN ANIT
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Çocukluğumuzda sakız
ambalajlarının içinden

hayvan resimleri çıkardı. Bi-
zim nesil, koleksiyonculuğa
ve değiş tokuş işlemine ilk
kez böyle başlamış olmalı. Ül-
kemizde olmayan hayvanlar
daha ilginç gelirdi. Biriktir-
diklerim içinde quetzal var
mıydı hatırlamıyorum. Sonra-
ları Orta Amerika uygarlıkları
olan Azteklerin, Mayaların
yüreğimi daraltan tarihleri
üzerine okuduğum makale ve
kitaplarda kuşun fotoğrafını
görünce tanıdık geldi doğru-
su.

Yaşam alanı yağmur ormanla-
rı olan quetzal, Orta Ameri-
ka’ya özgü bir kuş. Her ne ka-
dar Guatemala tarafından sa-
hiplenilmiş olsa da; Meksika,
Panama, Honduras ve Kosta
Rika gibi ülkelerdeki orman-
lık alanlarda yaşar. Seslerinin
ıslık gibi, hatta metalik oldu-
ğu belirtilir. Sesin nerden gel-

diği anlaşılmazmış ve bu saye-
de quetzallar kendi aralarında
güvenle haberleşirlermiş. Bu
sesi duyanların ya da kuşu
uçarken görenlerin hayat bo-
yu özgür yaşayacağına inanır-
mış yerliler. Yakalanıp kafese
konduğunda hemen ölürler-
miş çünkü. Tüyleri servet de-
ğerinde imiş. Tüm bu neden-
lerle bağımsızlık ve zenginli-
ğin timsali olmuşlar. 

Aztek panteonunun en sevi-
len tanrısının adı da Quetzal-
coatl, yani Tüylü Yılan olup;
bu güzel tüylü kuşun adı ile
yılan sözcüğünün birleşimin-
den oluşuyormuş. Mitolojiye
göre bu tanrı bir gün doğudan
hatta denizden çıkıp gelmiş,
Meksika topraklarına ayak
basmasıyla birlikte halka her
tip sanatı öğretmiş, tarım ve
astrolojiyle ilgili değerli bilgi-
ler vermiş. Bilgeliğiyle uygar-
lığı getiren; merhamet, 
yardımseverlik ve özveri gibi

AZTEK VE MAYALARIN KUTSAL KUŞU

YAZI: Belk›s Ceyla ÇET‹NSOY

Günümüzde Guatemala bayra¤›nda görünen, ülkenin para birimine ad›n› veren ve her
banknotta havada süzülen bir figürü olan kufltan söz ediyorum. Do¤ada erkeklerin daha
süslü oldu¤unu düflünürsek, flu anda anlat›lan›n erkek kufl oldu¤unu tahmin edersiniz.
Kabar›k kafa tüyleriyle 30-40 santim gövdesi olan irice bir kufl düflünün. Gövdesinin iki
kat› uzunlu¤unda gösteriflli bir kuyruk canland›r›n gözünüzde. Rengi göz al›c› ve yanar
döner ihtiflamda bir yeflil olsun, zümrüt yeflili. Gö¤sündeki k›rm›z›l›k efsanelere konu ol-
sun ve kuyruk alt›ndaki mavilik ve beyazl›k ile uyum tamamlans›n. Uçarken, parlak kuy-
ru¤unun dalgalan›fl› nedeniyle “Muhteflem Quetzal” olarak adland›r›ls›n. 
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üstün nitelikleri olan bir tanrıdan söz ediyo-
ruz. Tekrar geri döneceğini söyleyerek, geldiği
gibi gitmiş. O günden sonra Aztek ve Mayalar
büyük bir özlem içinde tanrılarının dönüşünü
beklemişler.

Hükümdarları, kabile reisleri hep başlarına qu-
etzal tüylerinden yapılma başlıklar takarmış.
Bu nedenle quetzallar bolca avlanmaya başlan-
mış. Neslinin tükenme tehlikesi o zamanlar bi-
le hissedilmiş olmalı ki, tüylerini yolduktan
sonra tekrar doğaya salmışlar. Ticari meta ola-
rak bu tüyler Mayalar’ın geçim kaynağıymış.

Barışçı tanrı Quetzalcoatl’ın bir gün geri döne-
ceği efsanesi, Aztekler de hep canlı kalmış.
1519’da Aztek Hükümdarlığı’nı ele geçirmek
için Yucatan’a ayak basan İspanyol denizci
Hernan Cortes’i, tanrı Quetzalcoatl sanma gaf-
letine kapılmışlar. Aztekler’in hükümdarı II.
Moctezuma onu hediyelere boğmuş ve quetzal
tüylerinden yapılma görkemli bir başlık tak-
dim etmiş İspanyol kaşife. Aztek gelenek ve
diplomasisinin gereği saraylarında ağırlamış-
lar. İnanışlarına göre doğudan gelen sakallı
kurtarıcıdır Cortes. (Aztekler köseymiş.) Oysa
en büyük yağma ve insan kıyımına maruz kal-
mışlar. Kıyımdan kurtulanlar ise İspanyol as-
kerlerinden kaptıkları çiçek virüsüyle kırılmış-
lar. Şehirlerinde taş üstüne taş kalmamış. Az-
tek uygarlığı yok olmuş. 

Yapılan sadece bir soykırım değil, köklü bir ta-
rih ve kültürün de kıyımıydı. Devrin planlama
harikası ve kanalizasyon sistemleriyle ünlü
kentleri, tapınakları, tüm yerleşim alanları hat-
ta mezarlıkları yok edilmişti. Sonraları tanrı
adına bölgeye gelen fransisken misyoner ra-
hiplerince, yerlilerin ellerinde kalan son kitap-
ların yakıldığı biliniyor. Aztekler’in Templo
Mayor’unun kalıntıları ancak 1978 yılında te-

sadüfen bulunuyor örneğin. Günümüzde baş-
kent Mexico City’nin merkezinde görülebilir.
Cortes’in servetinin çabuk eridiğini, kokain
bağımlısı olduğunu ve sefalet içinde öldüğünü
yazar tarihçiler. Eritip getirdiği tonlarca altın
ve gümüşün yanında, yeni dünyadan kakao çe-
kirdeklerini taşıdığı için, Avrupa’yı çikolatayla
tanıştıran kişi olarak anılır aynı zamanda.

Değişik mitlerde tekrar tekrar karşımıza çıkar
quetzal. Yeni dünyanın keşfiyle birlikte yaşa-
nan kitlesel kıyımları, yok edilen kültürleri,
acımasız yağmayı anımsatır bize. Yine bir riva-
yete göre bir Maya lideri İspanyollar tarafından
vurulur. Süzülerek gelen kutsal kuş quetzal,
yaralının göğsüne konup tekrar havalanır. Qu-
etzalların göğüs bölümündeki kan kırmızı tüy-
lerin öyküsü de böyle anlatılırmış Orta Ameri-
ka’da. 

Quetzalların yaşam alanları gün geçtikçe daral-
makta imiş. Yağmur ormanları korunmadığı
takdirde nesillerinin tükeneceği beklentisi var.
Yağmur ormanları aynı zamanda atmosferdeki
karbondioksiti tüketip, oksijeni üreterek geze-
genimizin akciğeri olarak görev yapıyor. Bu
cümlelerin ardından; dünyamızın ekolojik sis-
teminde hayati değere sahip dengeyi kuran yağ-
mur ormanlarını korumanın, biz insanlar dahil
gezegenimizdeki tüm canlıların geleceği için
önemli olduğunu belirtmeme gerek var mı? 

Maya kehanetlerine göre, içinde bulunduğu-
muz beşinci güneş (5000 yıllık çağ) ise
22.12.2012’de sonlanacakmış. Ve ertesi gün,
gezegenimiz altıncı ve son güneşine girecek-
miş. Benden söylemesi.
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BrokoliBrokoli

Turp ailesindendir. Gövdesi 5 – 10 cm kalınlığında,
boyu ise 30 – 50 cm kadardır. Yapraklar gövdeye

uzun bir sapla bağlanırlar. Renkleri yeşil veya yeşilim-
si gridir, üzerleri mumludur.

İki çeşidi vardır; biri karnabahara benzeyen “baş bro-
koli” veya “karnahabar brokolisi”, diğeri ise “sürgün
brokoli” denen yeşil çiçekli salkımlı olanıdır. Brokoli
çeşitleri rengine göre beyaz başlı, mor başlı, yeşil baş-
lı diye üçe ayrılır. Meyvaları bakla biçimindedir. Her
baklada 5 – 15 adet tohum bulunur. Brokoli başları çi-
çek açmadan önce toplanmalıdır yoksa değerini yiti-
rir.

Brokoliyi son birkaç yıldır yakından tanımaya başla-
dık. Kökeni Roma İmparatorluğu’na uzanan ve Akde-
niz mutfağında önemli bir yere sahip olan brokoli,
son günlerde “mucize sebze” olarak anılmaya başlan-
dı. Çünkü faydaları saymakla bitmiyor. Mineral ve de-
mir eksikliğini gideren brokoli, adeta bir vitamin de-
posu. A, E ve C vitaminleri bakımından zengin oldu-
ğu ve çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik eri-
mesine karşı güçlü bir silah. Demir, selen, bakır ve po-
tasyum kaynağı olan brokoli, içerdiği flavonoidler ba-
kımından da bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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Presbiyopi genellikle 45 yaş
civarında ortaya çıkan ya-

kını net görememe sorunu-
dur. Bu durum uzak görmesi
sağlam kişilerde de olup, mi-
yopi, hipermetropi ve astig-
mattan farklı bir kusurdur. Bu
sorunun ortaya çıkmasındaki
sebep göz içinde bulunan ve
şekil değiştirme özelliğine sa-
hip olan merceğin esnekliğini
kaybederek yakına uyum ya-
pamamasıdır. 

Presbiyopi sigara içenlerde,
beslenme hatası yapanlarda,
gevşetici ilaç kullananlarda
daha erken yaşlarda başlayıp,
daha hızlı ilerleyebilir. 

Uzak görmesi sağlaklı presbi-
yoplar yarım gözlük kullana-
rak, üstten uzağı, gözlüğün
içinden de yakını aynı anda
görebilirler, ancak uzakla ya-
kın arasında kalan mesafeyi
net göremezler. Uzak mesafe
6 metre ve sonrası, yakın me-

safe 40 cm civarı ara mesafe
ise ikisinin arasıdır. Genellik-
le vitrin, tezgah, masa üstü,
bilgisayar ekranı, arabanın
kokpiti gibi pozisyonlar ara
mesafededir. 

Uzağı, yakını ve ara mesafele-
ri aynı anda görebilmenin op-
tik çözümü ise mültifokal
gözlük camlarıdır.

Multifokal gözlük cümlerinin
üst kısmında uzak, alt kısmın-

S A ⁄ L I K

PRESB‹YOP‹DE MULT‹FOKAL 
GÖZLÜKLER
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da yakın arasında da tedricen
değişen ara mesafe düzeltme-
leri vardır. Tek foküslü gözlük
camlarına nazaran mültifokal-
lerde çeşitli mesafeler paylaşıl-
maktadır, dolayısıyla net gö-
rülen bazı alanlar daha kısıtlı-
dır. Bazı özel mültifukallerle
kullanıcının ihtiyaçlarına göre
net görülen uzaklık düşürüle-
rek bu alanlar genişletilebilir.
Net görülen uzaklık 3 metreye
düşürülerek oda içi kullanı-
mına uygun multifokaller,
hatta net görülen uzaklık 1.5
metreye düşürülerek sadece
masa üstünü daha geniş alan-
larda net görebilecek mesleki

multifokaller kullanılabilir. 

Mültifokal gözlük başarısında
hastanın motivasyonu, heki-
min uygun yorumu ve göz-
lükçünün hatasız uygulaması
gereklidir. Hekim hastasının
optik, psikolojik ve ekonomik
sebeplerle ve cama uygunlu-
ğunu saptamalı, gözlükçü ise
uygun çerçeveye bu camı doğ-
ru konumda yerleştirmelidir.
Malesef yanlış uygulamalarda
hasta bunun kendi huysuzlu-
ğundan kaynaklandığını dü-
şünüp, masrafları ziyan oldu-
ğu gibi bu teknolojiden istifa-
de etme şansını da kaybeder. 

Doğru reçete yorumu ve has-
sas gözlükçü uygulamasına
rağmen bu tür camların adap-
tasyon sorunları da vardır, an-
cak hekimin uygun anlatımı
ile bunlar aşılabilir.

Multifokal gözlüklerde camın
işaretlenmiş odak noktaları
şekilde gözüktüğü gibi ideal
takılmalıdır (+’ uzak, ‘O’ 
yakın)

Op.Dr. Bülent Barlas
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SOMUNCUO⁄LU K‹MD‹R?
1959 y›l›nda ‹stanbul`da do¤an Reyyan Somuncuo¤lu, 1984 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü`nü
bitirdi. ‹lk sergisini 1986 y›l›nda Pabetland Sanat Galerisi`nde açt›. 1994 y›l›nda sanat dan›flmanl›¤› ve yönet-
menli¤i, resim ö¤retmenli¤i, vitray ve tak› çal›flmalar› yapan sanatç›, 2000 y›l›nda Cypress College, Roger
Mendez bask› atölyesini birincilikle bitirdi. 2001 y›l›nda Los Angeles, Golden West College bask› atölyesine
devam eden sanatç›, yurt içinde ve yurtd›fl›nda çok say›da sergi açt›. 2004’de Amerikan Biografi Enstitüsü (ABD)
taraf›ndan “Y›l›n Kad›n›” ödülüne lay›k görüldü. Çal›flmalar›nda Osmanl› kültüründen esinlenen sanatç›, özel-
likle kad›n sultanlar konusunu ifllemektedir. Reyyan Somuncuo¤lu’nun eserleri ‹stanbul’da Adile Sultan
Saray›`nda sergilenmektedir.

Reyyan Somuncuo¤lu’nun, “OTTOWO-
MAN” bafll›kl› sergisi Ankara Erenus Sa-

nat Galerisi’nde aç›ld›. Bir önceki sergisinde
Osmanl› Devleti tarihinde iz b›rakm›fl Dört
Valide Sultan üzerine yo¤unlaflan Sanatç›, bu
kez izleyicilerin karfl›s›na isimleri aflina olsa
da yüzleri hep gizli kalm›fl “Saray Kad›nlar›”
ile ç›k›yor. Ünlü tarihçi yazar Cemal Kutay’›n
yönlendirmesi ile Osmanl› kültüründe kad›-
n›n varl›¤›n› ve ifllevini uzunca bir süre araflt›-
r›p sonra da ekpresyonist bir yorumla yeniden
betimleyerek resmeden sanatç›, tuallerindeki
kad›nlar› güzelliklerinden öte, sembolik özel-
likleri ve en önemlisi gizemli bak›fllar› ile izle-
yiciye aktarmaktad›r. Somuncuo¤lu, öyküsel

bir üslup içinde ele ald›¤› “Saray Kad›nlar›” te-
mas› ile adeta geçmifli yeniden sorgulamakta,
s›rlarla dolu yaflanm›fll›klar› aralamaya çal›fl-
maktad›r. Portrelerde, gerek boyutlar gerekse
zengin renk ve çizgi demetleri ile desteklenen
dramatik bir ironi yarat›lm›fl olup, Sanatç›n›n
as›l dikkat çekmek istedi¤i unsur, tüm de¤er-
leriyle kad›n›n, erkek egemenli¤inin hüküm
sürdü¤ü günlerde nas›l Osmanl› Saray›n›n giz-
li gücü oldu¤u gerçe¤idir. Erenus Sanat Gale-
risinin ev sahipli¤indeki sergide Ankaral›’lar,
Osmanl›’n›n 625 y›ll›k zaman diliminde derin
izler b›rakm›fl “Saray Kad›nlar›” ile tan›flt›lar,
onlar›n birçok duyguyu bir arada ifade eden
gizemli bak›fllar›na seyirci oldular.

Reyyan Somuncuo¤lu
“OTTOWOMAN”
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SacredSacredKAPADOKYA’DA 250 YILLIK TAR‹H‹ RUM KONA⁄I



HouseHouse



KAPADOKYA’DA 
250 YILLIK RUM KONA⁄I

Doğu ve Batı arasında insanların, dillerin, dinlerin,
kültürlerin ve hatıraların harmanlandığı bir geçiş

noktasında, 250 yıllık tarihi bir Rum konağı olan Sac-
red House, tüm yaşanmışlıklarına saygıyla süren, bir
restorasyon ve dekorasyon dönemi ardından, toplam
12 odası ile misafirlerine kapılarını açtı. 

Otelin isminin anlamı olan “Kutsal Ev” dinsel mana-
dan ziyade sevgi, tutku, aşk veya inanç gibi güçlü duy-
guların, aynı zamanda kutsal bir güç taşıdığına inanı-
larak kondu. Amacımız, insanların büyük şehirlerden,
belki de fark etmeden bir parçası oldukları tüm sis-
temlerin, politika, popüler kültür, bürokrasi gibi ritü-
ellerin etkisinden arınmış, kendine ait bir ruhu, aura-
sı ve enerjisi olan bir sığınak ya da bir kaçış yeri yara-
tabilmekti.

“Yaşamlarında kutsal bir şeyler arayanlara,
Kutsal bir aşk, tutku yada sevgi…”

Tamamı birbirinden farklı dönem ve farklı antik-Ana-
dolu kültürlerinin izlerini taşıyan 12 “concept design”
oda, aynı zamanda saklanmış modern konforları da
sunuyor. Klasik ve neo-klasik çizgilerin, romantizmin
ana renkleriyle buluştuğu mekanlarda kullanılan çok
sayıda ateş ışığı misafirlerine sıcak ve romantik bir or-
tam sunuyor. 



Tamamı birbirinden farklı konseptlerde dekore edil-
miş odalarımızdan, kendine ait bir Bizans hazinesi bu-
lunduran “The Byzantium Treasury”, evin orjinal şa-
peli olan ve Ermeni Patriği Mutafyan ve Rum Patriği
Bartholomeos tarafından ziyaret edilerek kutsanmış
“Old Chapel”, antika çini parçaları ile süslenmiş “Ro-
om of Antique Tiles”,  tamamen bir kaya oluşumu
içerisine oyularak inşaa edilmiş “Anka’s Lair”, Topka-
pı sarayının güncel bir yorumu olan “The Sultan” ve
bir Kralın egosunun işlendiği “The King’s Ego” gibi
odalarımız isimleriyle paralel dönemlerin antikaları, el
işi mobilyaları ve sanatsal yapılarıyla misafirlerine ya-
şamlarında “ilk kez” tecrübesi yaşatıyor.
Antika servis takımlarıyla şövalye masalarında sunu-
lan ve Anadolu’da yaşamış kültürlerin unutulmuş re-
çetelerinden oluşan mönümüz, otelimiz ortaklarından
annesi Rum, babası ise Ermeni olan Talin Hanım’a ait.
Bu her iki kültürün benzersiz karışımının enfes yo-
rumları, zarif, şık ve kişiye özel servis anlayışı ve diğer
partnerimiz olan Sami Özkan’ın Türkiye’ye kazandır-
dığı enfes uluslararası şaraplar eşliğinde misafirlerimi-
zin beğenilerine sunuluyor.

w w w . s a c r e d - h o u s e . c o m
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