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ARTIK NE KEBAP 

NE DÖNER
Bir yıldır büyük özverilerle sürdürdüğümüz “Dünyanın Türk
Şefleri” programının sonlarına yaklaştık. 27 Ekim Pazar günü
saat 10:30’da başlayacak olan programda yurt dışında başarıyı
yakalamış şefleri ve yeme içme konularıyla ilgili girişimcileri 
tanıtacağım. Seçim yaparken bu şeflerin kebap ve döner 
dışındaki Türk mutfağıyla ilgilenmeleri bizim için kıstastı. 

TAHMİN ÖTESİ BAŞARILAR

Artık bizim de bir ay önceden rezervasyon yaptırmadığımız
takdirde yer bulamayacağımız restoranlarımız var. Kompleksleri
üzerimizden attık.

Londra’da program yaparken Hüseyin Özer’in restoranında
masa bulmak için ne kadar süre beklediğimizi söylesem 
inanmazsınız.

Tokyo’daki Burgaz Ada’nın kaç gün önceden dolduğunu
anlatsam şaka gibi gelir. 

Viyana’daki Attila Doğudan, Berlin’deki Tamer Akkılıç, Paris’teki
Ecmel Demirer ve Ömür Akkor ile yaptığımız söyleşiler.

TÜRK MUTFAĞINDA DEVRİM

Türk mutfağında devrim yaşanıyor. Anadolu’dan filizler fışkırmış
dünyanın her bir yanına. Eski karamsarlıklarım azalıyor artık.

Türk şefler, “Dünyada artık biz de varız” diyor. İzleyip göreceğiz. 

Bol balıklı ve sağlıklı günler…

Sü rey ya Üz mez
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Trilye’den 

Yengecin annesi kızına demiş ki; “Kızım niçin
öyle yan yan yürüyorsun?” Kızı cevap vermiş;

“Anne düş önüme de doğru yürümeyi öğret bana!”

Yengeçler yampiri yürüyüşleriyle çok ilginç canlı-
lardır. Denizlerin yaramaz çocukları birbirleriyle
kavga edip kollarını, bacaklarını koparırlar. Ama
rejenerasyon yetenekleri sayesinde tekrar eski
uzuvlarına kavuşurlar. 

BİZE BENZERLER
Yakaladığınız yengeçleri kovaya bırakırsanız kapa-
ğını kapatmaya hiç gerek duymayacaksınız. Çünkü
hiçbiri kaçamaz. Yukarı çıkmak isteyenin hemen
ayağından çekip aşağıya alırlar. 

Bu sempatik canlılarla ilgili bakış açımı ilk kez
Malezya’da değiştirdim. 1996 yılında Malezya’nın
başkenti Kuala Lumpur’da bir restoran açma ve

MAVİ YENGEÇLERİN DİYARI
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Esintiler...

Türk mutfağını tanıtma girişimim olmuştu.
Akşamları en keyif aldığım iki şeyi yapmadan uyu-
yamazdım. Fatty Crabs isimli restoranda ballı har-
dal soslu yengeç yemek ve bowling oynamak. 1,5
saat kuyrukta bekleyip lezzetle dans ettiğim akşam-
larda aynı kuyrukta Malezya’nın efsane Başbakanı
Mahathir Mohamad’ın oğlu Mirzan’ı da görmek ayrı
bir anlam bahşediyordu bana. 

Çocukluğumuzda kıskaçlarından kolye yaptığımız,
ayak çeken yengeçlerin akrabaları çok keyifli, salaş,
cazibeli buluşma mekanı yapmış, her statüden insa-
nı kaynaştırıp sosyalleştiriyordu.

MIAMI’DE RUSTIC INN
CRABHOUSE
Yurt dışı seyahatlerimde genelde fazla şişirilen yer-
lerden ziyade yerel halkla temasa geçip onların ter-
cih ettiği mekanların peşine düşerim. Miami’de her-
kes bir Joe’s Crab Shack tutturmuş, ambiyansı şaşa-
lı, fiyatlar astronomik. 

Fort Lauderdale Rustic Inn’de aldım soluğu en son
gittiğimde. Çok sert havalarda bin bir güçlükle
Alaska’da avlanan kral yengeçten tutun, Florida’nın
kaya yengecine kadar olağandışı lezzetlere kavuş-
mak için yine 1 saate yakın bekledim. Beş yüz kişi-
lik bir mekan dolup taşıyordu. 

ÇOK YARARLI
Hacettepe Üniversitesi’nde ameliyatların kraliçesi
olarak bilinen Prof. Dr. Ülkü Aypar, nöroanestezi

alanında Türkiye’ye öncülük etmiş çok değerli bir
bilim insanıdır. Merhum eşi için sık sık mavi yen-
geç pişiren Aypar, bir gün benden pişirme usulü ile
ilgili tarif isteyince beni biraz daha mavi yengeçle-
rin ilgi alanına çekti. 

Protein deposu mavi yengeçlerin diyarı Dalyan’ın
yolunu tuttum ağustos ayında. Yerli yabancı pek
çok kimseden duymuştum Dalyan Resort’u. Orada
yediğim mavi yengeç inanın bana ülkemizin güzel-
liklerine, değerlerine çok geç kalmadan sahip çık-
mamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Kendisini
doğaya, ülkeye, turizme, çevreye adamış Dalyan
Resort’un sahibi Yücel Okutur ile tanışınca yüreği-
me su serpildi. Mavi yengeçleri, kefal yumurtalarını
ve kanalı korumak için kendini parçalıyor adeta.
Elektrikli tekneleri devreye sokuyor. Her teknenin
geçerken kaç gram yağ bıraktığını ve doğayı ne
kadar kirlettiğini hesaplamaktan adamcağızın
uykusu kaçıyor. Nar üretimi, zeytinler, arı kovanla-
rı, doğal olan ne varsa hepsinin mücadelesini veri-
yor. Tarihsel zenginliklerin korunması onun için
kendi servetinden daha önemli. Eşi Fulya Hanım
tesisin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi.
Kadın elinin ve zevkin dokunuşları tesisin her nok-
tasında hissediliyor. 

Cennet ülkemizin her şeyi ayrı bir değer. Geç tanış-
tık, çabuk kaybetmeyelim. En geç en erkendir
deyip bir yerlerden başlamalıyız. Ülkemizin zengin-
liği ve güzelliği, onları gören insanlarımızın güzel
gözlerindedir. 
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Eylül ayında Kaz Dağları’nda derin bir nefes
aldım. İliklerime kadar çektim bol buldu-

ğum oksijeni. Alpler’den sonra yüzde 21,9’luk
oksijen oranıyla dünyada ikinci sırada olduğu
söyleniyor yıllardır. Dağdaki rüzgarların yarattı-
ğı hava akımı, astım ve bronşit hastalıklarından
mustarip olanlara ilaç niyetine tavsiye ediliyor. 

Ayazma’ya çıkıp gürül gürül akan çağlayanın
altında her türlü gürültüden uzak bir atmosfer-
de alabalık yemek bu ayların en büyük keyfi
olabilir. Doğal maden suyundan litrelerce 
içebilirsiniz. 

ZEYTİNBAĞI OTELİ
Hani Avrupa’yı gezen gezginlerimizin dillerin-
den bazen düşürmedikleri yerler vardır. İşte tam
düşlerinizde yaşamak istediğiniz bir yer burası.
Restoran bölümüne eski bir kılavuz çekici gemi-
yi kondurmuş Erhan Bey. Edremit Körfezi’nin
eşsiz güzelliklerini izleyerek birbirinden güzel
yemekleri yiyorsunuz. Damakları çatlatan bir
lezzet furyası var burada. Çilek soslu sirken, tüt-
sülenmiş lor, sarhoş köftesi, lor köftesi, zeytin-

yağlılar, kuzu pirzola, incir tatlısı, tahinli don-
durma… 

Erhan Şeker hem patron hem şef, konusuna
hakim, böyle bir yaşam tarzını seçmiş.
Bahçesinde Vietnam nanesinden çikolatalı
naneye, envai türlü bibere kadar her şey yetişti-
riyor. Bir de yeni bir yakuzi koydurmuş bahçe-
ye, kar yağarken onun içinde olmak var ya. Özel
yemek dersleri de veriyor Erhan Şeker.
İlgilenen, doğayı, kaliteli yemeği seven herkesin
burayı görmesi gerekir. Yüzlerce kilometre 
yol yaptım aynı gün. Ne uykum geldi ne de
yoruldum. 

PAKİZE’NİN 
AŞK KAÇAMAKLARI
Bir gün Bozcaada’ya zaman ayırdım. Feribottan
iner inmez Polente Kafe’de kahve molası ver-
mezsem olmazdı. Hüseyin Pehlivan’dan ada
hakkında bilgi, sinaritler, mercanlar ve limanda-
ki 7 kg’lık levreklerin son durumu, Avrupa’da
geçen yıl yaptığı macun ile ilgili bilgileri alma-

AYAZMA KOYU’NUN SON DEMLERİ

Trilye’den Esintiler...
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dan muhteşem Ayazma Koyu’na geçemezdim. 

Tatilde oğlum Koray’ın Babalar Günü’nde hedi-
ye ettiği Bruce Cameron’ın “Can Dostum” isim-
li, tamamen köpek temalı, çok ilginç kitabını
henüz bitirmiştim. Baştan sona sokak köpekleri-
nin öyküsünü anlatan kitabın etkisinden kurtu-
lamamıştım. Bu sırada kafede kahvemi yudum-
larken beyaz sevimli bir köpek karşıma geldi.
Söylediğim her söze tebessümle ve kuyruğuyla
yanıt veriyordu. Anlamıştı benim bir erkek
chow chowum (Tontik) olduğunu adeta. Bu kez
getirmemiştik Tontik’i adaya. Gözünden ameli-
yat olmuştu. Ankara’da hastanede yattığını tah-
min mi etmişti ne?

Hüseyin Bey bu medyatik can dostu sokak
köpeğinin adının Pakize olduğunu söyledi.
Yaşamıyla ilgili öyküyü anlatmaya başlayınca
gözlerim açıldı: Her sabah gemiyle Geyikli’ye
gidermiş. Kahvaltısını gemide yaparmış.

Geminin dönüş saatine kadar iskelede her gün
kendisini bekleyen arkadaşlarıyla oynaşır, aynı
gemiyle dönermiş. Genler mi şifre çözümü mü?
Ne derseniz deyin. Ama uzatmalı sevgilisi
Ajan’dan da hiç ayrılmazmış. 

Vahit’in Yeri Bozcaada’nın en tanınmış restoran-
larından. Paprikanın içine lor peyniri doldurup
ızgarada pişiriyorlar. Midye dolma ılık ılık, için-
de peyniriyle bütün halinde olta kalamarı ve
bağbozumu günleri olduğu için asma yaprağın-
da sardalye sezonun favori ürünleri. 

Çavuş üzümü yiyememenin üzüntüsü ile dönü-
yorum çünkü bir hafta içinde mevsimi bitiyor.
Dönüş yolunda dünyanın en verimli ovasının
(Umurbey) yol kenarındaki satış yapan üretici-
lerden meyve almadan yola devam etme gibi bir
hata yapmadım hiçbir zaman. Starking ve gol-
den elmadaki aromaları, incir, domates, olağan-
üstü lezzetteki erikleri yerken burnum ve dili-
min gülümsediğini hissettim ve dedim ki “Allah
herhalde bu bölgeyi birazcık kayırmış,
Afroditler, Helenler bu meyvelerle güzellik kra-
liçeleri olmuş.” 
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Ünlü bir firmada yönetim, mülakatın son

bölümünde sordukları soruyu en uygun

cevaplayan kişiyi işe almış. Subjektif olan bu

soruda sadece her ferdin nasıl cevap verdiği

önemliymiş.

Karanlık yağmurlu bir gece, fırtına var, gök

gürüldüyor ve siz sabaha karşı yalnız ve ıssız bir

yolda araba kullanıyorsunuz. Araba tek kapılı

spor bir araba, sadece iki kişilik. Biraz ilerideki

otobüs durağında da üç kişi bekliyor. 

Birincisi bir doktor, sizi daha önce geçirdiğiniz

kalp krizinden kurtarmış.

İkinci kişi çok yaşlı ve hasta, neredeyse ölmek

üzere olan birisi.

Üçüncüsü hayatınızın rüyası, her zaman tanış-
mak için can attığınız birisi. 

Hava gittikçe kötüleşiyor ve arabanızda sadece
bir kişiye yer var.

Soru şu: “Böyle bir durumda ne yapardınız?”

Görüşmeye gelenlerden bazılarının cevapları
şöyle olmuş:

A: Hasta adamı en yakın hastaneye götürürdüm.

B: Doktor daha önce hayatımı kurtardığına göre
onu alırdım.

C: Manevi yönden düşünürsem tabii ki hasta
adamı alırdım fakat kendi geleceğim ve hayatım
için her zaman tanışmak istediğim hayatımın
rüyasını alırdım. 

Trilye’den Esintiler...

UNUTULMAYAN HİZMETLER
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Yüzde doksanın algılayış biçimi yaşlı adam
olmuş sadece bir kişiyi işe almışlar. O kişinin
cevabı da şöyleymiş:

“Arabadan inip anahtarı doktora veririm, doktor
benim hayatımı kurtardığı gibi yaşlı kişiyi de
hastaneye yetiştirip iyileştirebilir, böylece ben
de hayatımın insanıyla otobüs durağında baş
başa kalıp onu tanıma fırsatı elde edebilirim.”

Bu cevapla o kişi hemen işe alınmış. İnsanoğlu
tabii olarak bencildir, bütün verilen diğer cevap-
larda kimse arabasını vermeyi akıl edememiş,
herkes dar görüşlü olmuştur.

Mustafa Temel Koçaklar, hepimizin yakından
tanıdığı, Türkiye’nin dört bir yanında ülke sev-
gisiyle yanan yüreği ile hizmet etmiş, bencillik
nedir bilmeyen, hep verici olmuş çok değerli bir
devlet adamıdır. 

MARDİN GEZİSİ
Üç yıl önce Türk Tanıtma Vakfı’nın değerli
Başkanı Kemal Baytaş’ın planladığı bir Güney
Doğu gezisine katılmıştık. Uçakla Mardin’e git-
tik ilk olarak. Havaalanına inerken muazzam bir
kalabalık vardı. Şaşırdım acaba uçakta hangi
devlet büyüğü var ya da ünlü birisi mi geliyor
diye merak etmiştim. Ancak uçağın içinde hiç
kimseyi göremiyordum. Havaalanının kapısın-
dan çıkar çıkmaz davullu zurnalı ekipler, halay
çekenler ve müthiş bir kalabalıkla “Valimiz hoş
geldin” pankartları…

Temel Koçaklar yıllar önce Mardin Valiliği yap-
mıştı. Mardin onun çocuğu gibiydi. Yediden yet-
mişe herkes ile ilgilendi, iyiliği dokundu. Şehre
kalıcı hizmetlerde bulundu. Bunun karşılığıydı,
vefasıydı Anadolu insanının yaptığı. “Bizlere
yapılan hiçbir iyi kötü şeyi unutmayız” dercesi-
ne vefa örneği gösteriyordu ahali. 

Şehirde kendisiyle birlikte yürüme şansım oldu.
Mardin’e bir anne şefkatiyle yaklaşan sevgili eşi
Sabahat Hanım’a ve kendisine yüzlerce Mardinli
eşlik etti. Duygularımı gizleyemediğim Mardin
seyahatini hiç unutamıyorum.

MUĞLA’DA YAPTIĞI
GÜZELLİKLER
Başarı hikayesinin özü, çalışma temposunu ve
yaşama sevincini hep canlı tutmaktır. İnsanlara
saygılı olmak, fikir almak ve dinlemek ama
doğru bildiğinden asla şaşmamak ve büyümek
için ürün ve üretim kalitesinden asla taviz ver-
memektir. 

Ağustosta Dalyan’a yaptığım ziyarette çevreyi
kendi malından daha iyi koruyan, müstesna iş
adamı, Dalyan Resort’un sahibi Yücel Okutur ile
konuşurken bir taraftan da Dalyan’ın bakirliği-
ni, eşsiz doğasını izliyordum. Yücel Bey,
“Süreyya Bey bu güzelliklerin korunmasını eski
valilerimizden Temel Koçaklar’a borçluyuz,
onun zamanında çevrenin korunması ile ilgili
alınan kararlar sayesinde Dalyan, bugünkü
konumunu koruyabilmiştir” deyince Temel
Koçaklar’ın çalıştığı her ilde asla silinmeyecek
izler bıraktığını bir kez daha görmüş oldum. 

RISOTTO İLE TANIDIK
Muğla Valisiyken zamanın İçişleri Bakanına ver-
diği bir yemekte alkol olduğunun anlaşılması
üzerine yaşanan tatsız olaylardan sonra devletin
başka bir bölümünde, yine zirvede yine özverili
bir şekilde çalışma hayatına devam etmiştir
Temel Bey. Danıştay’daki görevinde de halktan
kopmayan Koçaklar, hiç kimseye kırgın olmadı-
ğını da sık sık dile getirerek en büyük hasletinin
insan ve ülke sevgisi olduğunu sürekli yansıt-
maktadır. 

Temel Koçaklar’ın çalıştığı yerlerde yaptığı
güzel ve kalıcı hizmetleri anlatmaya bu sayfa
yetmez. 

Zaman zaman insanoğlu kendisiyle muhasebe
yaptığında “Var olmak mı, varlıklı olmak mı?”
sorusuyla çok sık karşılaşır.  Temel Koçaklar
hep var olan bir insandır. Dünyalar durdukça
yaptığı güzellikler de hep kalacaktır. 
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Gezginci bir şemsiye tamircisi yol kenarında

oturmuş işini yapıyordu. Tamirci, işinin

gereklerini titizlikle yerine getiriyor, tamir edile-

cek kısımları dikkatle ölçüyor, yama koyuyor,

telleri teker teker deneyerek güçlendiriyordu.

Uzaktan kendisini takip eden gencin farkında

bile değildi. Bir süre sonra genç yanına yaklaştı

ve hayranlık dolu bir ifadeyle “İşinizi çok iyi

yapıyorsunuz” dedi. 

Şemsiye tamircisi elindeki işi bırakmadan

cevapladı:

“Evet, ben her zaman işimi iyi yapmak için

uğraşırım.”

“Müşterilerin yaptığın işin iyi ya da kötü oldu-

ğunu ancak sen gittikten sonra anlayabilecek-
ler,” diye devam etti delikanlı.

“Evet haklısın.”

“Bu tarafa tekrar gelecek misiniz?”

“Hayır.”

“O halde bir şemsiye için neden bu kadar çok
uğraşıyorsunuz? Halbuki işini, çabucak halledip
ileride yeni müşteriler bulabilirsiniz.”

Çok fazla konuşmayı sevmeyen şemsiye tamirci-
si, gence ders niteliğinde şu cevabı verdi:

“Eğer ben işimi iyi yaparsam benden sonra
buradan geçecek öteki tamircinin işi kolaylaşa-
cak. Fakat kötü malzeme kullanır ve baştan
savma iş çıkarırsam halk bunu er ya da geç anla-

İŞLERİNİ MÜKEMMEL YAPANLAR

Trilye’den Esintiler...
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yacak ve daha sonra buradan geçecek olan
tamirciye iş vermeyecektir.” 

Merhum Aysun ve Ahmet Küçükel’i uzun yıllar-
dır tanırdım. Ankara’ya yaptıkları cesaretli giri-
şimleri, klasik bir marka olan yarattıkları hasta-
ne, sayısız sosyal sorumluluk projelerine katı-
lımları beni hep etkilemişti.

En son Amerika’da yaptığımız bir gemi seyaha-
tinde kendilerinin zevklerinden ve deneyimle-
rinden çok istifade etmiştim. Aysun Abla ile
Ahmet Ağabeyin zevk ve kalite anlayışından
esinlenerek aldığım ürünleri hala kullanıyorum. 

Ahmet Küçükel’in geride bıraktığı en önemli
miras pırlanta gibi iki kızlarıdır. Nüket Küçükel
Ezberci ve Banu Küçükel parmak ısırtan başarı-
larla bayrağı zirveye taşımışlardır.

YENİLİKÇİ ÇABALAR
Banu ve Nüket, anne ve babalarını kaybettikten
sonra hiç bocalamadan azimle ve kararlılıkla işle-
rine sarıldılar. “Bu kızlar bu işi yürütebilir mi?”
gibi spekülasyonlara kulak tıkadılar. Sadece işle-
riyle ilgilendiler. Dünyadaki tıbbi yenilikleri
takip ettiler, en ünlü hastaneleri hedef koydular
ama sonuçta zoru başardılar. Tekrar en çok konu-
şulan yaptılar Güven Hastanesi’ni, hem de reka-
betin çok kızıştığı, her köşe başında bir hastane-
nin açıldığı bir dönemde.

Sektöre kendini adamış anne ve babanın güçlü
bir mayası vardı iki kız kardeşte. Hastanenin
başhekimi ve her şeyi sayılan Dr. Aysun Hanım
18 saat çalışır ve bazen doktorların yeşil kıyafe-
tiyle yatardı. Baba Doç. Dr. Ahmet Küçükel ise
sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar
hep hastanedeydi. Hiç sıkılmadan, yorulmadan,
üşenmeden yüzlerce kişiyle ilgilenirdi yüzünde-
ki tebessümü hiç kaybetmeden.

BÜYÜMEYE DEVAM
Türkiye’nin ilk özel hastanesi olan Güven, 40
yılı aşkın süredir kendini yenileyerek yoluna
devam etmektedir. 20 bin metrekareden, 46 bin

metrekarelik alana genişleyen Güven Hastanesi
ekim ayında yine bir ilke imza attı. Güven Evde
Bakım Merkezi’ni Beysukent’te açtı. “Sen
Güven’e gelemiyorsan, Güven sana gelir” ilke-
siyle yaşlılar için çok iyi bir hizmet verme hede-
fiyle açılan bu merkezde gönüllü doktorlar
çalışmaktadır. Dr. Uğur Özcan, karlı havalarda
araçların giremediği yerlere bile yaya olarak
gidip hastasına ulaşmasını büyük bir gururla
anlatmaktadır. 

Açılışı yapılan bu tesiste konuşma yapan Banu
Küçükel’in diksiyonu, vücut dili ve anlattıkları-
na inanın hayran kaldım. Konusuna son derece
hakim, gerçekten yaptığı işlerde güven veren
bir duruş sergiledi. Ve o gün Güven
Hastanesi’nin bu genç kızlar sayesinde birkaç
gömlek daha ileriye gittiğinin tesadüfen olma-
dığını iyice anladım.

Güven Hastanesi’nde yapılan sayısız yeniliklere
imza atan bir ekibin kaptanı olan Nüket ve Banu
kardeşler hem Ankara’nın hem Türkiye’nin guru-
ru oldular. Anne ve babaları vefat ettiğinde olum-
suz düşünce yapısında olanlar şimdi diyorlar ki,
“Bu kızların başarılı olacağı zaten belliydi!”

Sürdürdüğünüz hayatın niteliği ne işle meşgul
olursanız olun mükemmel işler yapmaya ne
kadar derinden adanmış olduğunuza bağlı ola-
rak belirlenir. 

Vizyon sahibi iki kardeşin yanında çok özel
dostları da oldu elbet. Tıpkı gemilerin limanları
gibi. Zaman zaman fırtınalı havalara yakalan-
dıklarına saklandılar o limanlarda fırtına dinene
kadar. Ama düşlerini küçümseyen insanlardan
da hep uzak durdular. Küçük insanlar hep böyle
yaparlar, gelişmiş fikirleri sürekli baltalarlar.
Oysa gerçek dostlar büyük düşlerinizi gerçek-
leştirebileceğinize inanmanızı sağlarlar.
Kurduğunuz büyük düşler ruhunuzun harekete
geçmesini sağlayacak güce sahiptirler.

İyi ki varsınız Nüket ve Banu! Tüm Ankara’ya ve
Türkiye’ye “Güven” veriyorsunuz. 
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Genç bir adam, değerli taşlara ilgi duyarmış ve
mücevher ustası olmaya karar vermiş. Ülkedeki

en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Sonunda
bulmuş, yanına varmış.

Bir süre bekledikten sonra usta tarafından kabul edil-
miş. Genç adam heyecanla, taşlara ilgi duyduğunu ve
iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini anlat-
mış. Yaşlı usta sesini çıkarmadan genç adamı dinle-
miş, sözleri bitince de ona bir taş uzatmış:

“Bu bir yeşim taşıdır.”

Sonra genç adamın avucuna taşı bırakmış ve avucu-
nu kapatmış:

“Avucunu aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca
hiç açma. Bir yıl sonra tekrar gel.”

Genç adam evine dönmüş. Kendisini merakla bekle-
yen annesiyle babasına neler olduğu anlatmış.
Anlattıkça, kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi
ve soğuk konuşması nedeniyle kızdığı ustaya olan

öfkesi artıyormuş. Günler geçmiş. Genç adam sürek-
li söyleniyor ama avucunu hiç açmıyormuş. Avucu
kapalı uyuyor, bütün işlerini diğer eliyle yapıyormuş.
Ve bu duruma da giderek alışmaya, diğer elini çok
rahat kullanmaya başlamış. Uyurken avucu açılıp taş
düşmesin diye hep yarı uyanıkmış. Böylece bir yıl
geçmiş; her günü zorluklarla dolu, her gecesi de
yarım uykuyla yaşanmış bir yılı tamamlanmış.

Genç adam, tam bir yıl sonra büyük ustanın karşısı-
na çıkmış. Usta bir süre beklettikten sonra yanına
gelince, genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun,
bu sınavı başarıyla tamamlamış olmanın verdiği
gururla elini uzatmış avucunu açmış:

“İşte taşın. Bir yıl boyunca avucumda taşıdım. Şimdi
ne yapacağım?” 

Yaşlı usta sakin bir sesle yanıt vermiş:

“Şimdi sana başka bir taş vereceğim. Onu da aynı
şekilde bir yıl boyunca avucunda taşıyacaksın.”

BALIKLARIN KRALİÇESİ

Trilye’den Esintiler...
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Bu söz üzerine genç adam bütün sükunetini kaybet-
miş, bağırıp çağırmaya başlamış. Yaşlı ustayı bunaklık-
la, delilikle suçlamış. Mücevher ustalığını öğrenmek
için gelen genç bir insana böyle eziyet ettiği için hasta
olduğunu bağırırken yaşlı usta ona hissettirmeden bir
taşı avucuna sıkıştırmış. Öfkeden yüzü kıpkırmızı
genç adam, bir yandan bağırıp çağırırken avucundaki
taşı hissetmiş.

“Dur,” demiş. “Bu taş yeşim taşı değil usta!”

2001 yılı Türkiye derin bir kriz sancısı çekerken ordu-
daki görevimi bırakmış, sermayem olmadan zengin
bir ortakla Mahatma Gandi Caddesi’nde Seagull Fish
and Crab House isimli bir restoran açmıştım. Ticaret
hayatı ile yeni tanışıyordum. 29 yıl 6 ay üzerinden
birinci derecenin ikinci kademesinden emekli olmuş
birisiydim. Adeta sudan çıkmış balık gibi. Ortak zen-
gin de olsa çok cimriydi. Sermaye olmayınca size ina-
nan, güvenen tedarikçilerin olması gerekiyordu civarı-
nızda.

Bir gün öğleden sonra tiz sesli bir bayan balıkçı oldu-
ğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Yanında
eşinin arkadaşı bir beyefendi de vardı. Durumu ben-
den beterdi hanımefendinin. Sudan çıkmış denizkızı
gibiydi. Yakın geçmiş öyküsünü anlatınca karşısında-
ki sulu gözle birlikte karşılıklı ağlaşmalar başladı. Çok
sevdiği hayat arkadaşını kaybetmiş, iki çocuğuyla
yaşam mücadelesine kaldığı yerden devam etmek isti-
yordu. Birkaç saat dertleştik. Sıkıntılar, dertler bitmek

bilmiyordu. Birbirimize destek kararı aldık.

ANKARA’YA BALIĞI SEVDİRDİ
Birgül Öser, İskenderun Balıkçılık firmasının sahibi-
dir. Balıkçılık sektörüne gönül vermiş eşini kaybettik-
ten sonra çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bırakarak
denizler aleminin derinliklerine dalmıştır. Hem de
tüpsüz, dalgıç elbisesiz, sadece çarıklarını giyerek!

Bahçeli’de belediyeye ait bir depoda dürüstlüğünden
hiç taviz vermeyen güzel hanımefendi sabrıyla, dişiyle
tırnağıyla, büyük özverilerle hem çocuklarının annesi
oldu hem de işini yürüttü.

ZORU BAŞARDI
O mücadele günlerini dün gibi hatırlıyorum. Fısıltı
gazetesi “Gitti gidiyor”, “Battı batıyor” diye söylentiler
çıkardı hakkında. Ama o kulaklarını tıkayıp bir tek
şeye kilitlendi, ısrar etti: Başarılı olmak!

Ankara’da prensipleriyle, titizliğiyle ve düzgün, kalite-

li iş yapmanın getirdiği kaçınılmaz başarıyı kısa süre-

de yakalayan Birgül Hanım’ın İskenderun Balıkçılık

firması 5 yıldızlı otellerin, tüm kamu kuruluşlarının

vazgeçilmez tedarikçisi oldu. Cumhurbaşkanlığı

Köşkü’nden, Konukevi’ne Ankara’nın en gözde balık

restoranlarına kadar her kurumun can simidi oldu.

Çünkü balık hassas bir iştir. Satıcısına karşı güven

duymak en önemli unsurdur. Bir zamanlar sabahın

erken saatlerinde balık ve deniz ürünleri satın almak

için Birgül Hanım’ın iş yerine gidenler artık gözü

kapalı sipariş veriyorlar. Güven duygusunun verdiği

gönül rahatlığıyla çalışıyorlar onunla. 

İŞLER BÜYÜDÜ
Balığa olan talep artınca eski iş yeri yetmez oldu Birgül

Hanım’a. ATB İş Merkezi’nde muhteşem bir tesis

yaptı. İnanın abartmıyorum. Avrupa ülkelerinde bile

böylesine temiz, hijyenik koşullara ve uluslararası

standartlara uyan bir balık depolama tesisi görmedim.

İşleri dağ gibi büyüyünce dünya iyisi kardeşi Makine

Mühendisi Zafer Polatoğlu yetişti imdadına. Koç

Grubu’ndaki kariyerini bırakıp ablasıyla birlikte

İskenderun Balıkçılık’ta sinerji yarattı. Ünü Türkiye

sınırlarını aştı. Dünyanın pek çok tanınmış firmaları

kendileriyle işbirliği yapmak için cirit atıyorlar şu

anda.

Aynı zamanda kadın eli değen işlerin ne denli prog-

ramlı, disiplinli ve temiz olabileceğini bir kez daha

gösterdi Birgül Hanım tüm Ankara’ya ve Türkiye’ye.

ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve Destekleme

Derneği üyesi de olan Birgül Hanım, dernekte aktif bir

şekilde görev almaktadır. Sivil toplum örgütlerinde

olduğu kadar pek çok sosyal sorumluluk projesinde

de gönüllü olarak hareket eden, herkesin yardımına

koşan Birgül Hanım iş prensiplerinde çok katıdır ama

gönlü yufka kadar yumuşaktır.  

Bu dünyada başarıyla ilerleyen kişiler, kollarını sıvayıp

istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da yaratan kişi-

lerdir. 

Ankara’da hayallerini kurduğumuz balıkçılık konu-

larını çağın gereksinimlerine uyarlayarak tahtına

oturan balıkların kraliçesi ile ne kadar gurur duysak

azdır. İyi ki varsın, var olman bize hep güven ve

moral verecektir. 



18

Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasaba-
da şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kena-

rında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka
koltukta tek başına oturan çocuğa:

“Buraların yabancısıyım” demiş. “Parkın hemen
yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğu-
nu söylediler.” Çocuk arabanın penceresini açtık-
tan sonra: 

“Ben de buraya ilk defa geliyorum” demiş. “Ama
sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde.” Adam
çocuğun da yabancı olmasına rağmen, bunu nasıl
anladığını sormuş ister istemez. 

“Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor
musunuz?” diye gülümsemiş çocuk. “Kuş cıvıltı-
ları da oradan geliyor zaten.” 

“İyi ama,” demiş adam “Bunların parktan değil de
tek bir ağaçtan gelmediği ne malum?” 

“Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez”

diye atılmış çocuk. “Üstelik manolyalar da katılı-

yor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız, fırın-

dan yeni çıkmış ekmeklerin kokularını da duya-

caksınız.”

Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan

sonra, teşekkür etmek için döndüğünde fark

etmiş çocuğun kör olduğunu.

Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarıda kes-

mesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini.

Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken:

“Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim” demiş.

“Görmeyi o kadar çok özledim ki! Sizinkiler sağ-

lam öyle değil mi? 

Adam, çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına

yönelirken:

DİYARBAKIR’DAN MALDİVLER’E

Trilye’den Esintiler...
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“Artık emin değilim” demiş. “Emin olduğum tek
şey, benden iyi gördüğündür.”

Trilye’yi ilk açtığım günlerde tanıştığım Aydeniz
ailesi ile temasımı hiç kaybetmedim.

Emeğe saygıyı gösteren, üreten, çalışan, didinen,
çok yüksek performans gösteren bir gruptur
Aydeniz.

Ankara’ya ve Türkiye’nin tanıtımına yaptıkları hiz-
metler o kadar fazla ki gururlanmamak elde değil. 

GÖLBAŞI’NDAKİ VAHA
Ankara’ya geldiğim ilk yıllarda Gölbaşı İlçesi’nde
tek tük ağaca rastlıyordum. Civarda yerleşim kura-
caklara hep suyun olmadığı ve çok kurak bir bölge
olduğu söylenirdi. Bu inanış uzun yıllar sürdü ta
ki Aydenizler bunu kırana kadar.

10 yıl önce bahçesinde büyük bir kokteyl verdiğim
Gölbaşı’ndaki cennet gibi bölgeye uzun yıllar
emek vermiş olan Ahmet Bey ve değerli eşi Feriha
Hanım, başarmanın keyfini sürdürüyorlardı.
Üzümden elmaya kadar pek çok meyvenin yetişti-
ği bu alan istenirse oluyor dedirtiyordu adeta. 

AVRUPA’YA VONGOLE 
Çok değerli ve kaliteli protein ihtiva eden Batı
Karadeniz’in “cik cik” adıyla anılan kum midyesi,
uzun yıllardır Gölbaşı’ndaki Ayfrost tesislerinde
işlenir ve Avrupa’ya ihraç edilir. Bu nadide tesiste
Türkiye denizlerindeki ve tatlı sularındaki çok
kıymetli ürünler büyük bir titizlikle hazırlanır.
Piyasada bulamadığınız göl çekirdeği olarak anılan
aterina mükemmel bir lezzete hazır hale burada
kavuşmaktadır.

Pek çok okuyucum kabuklu deniz ürünlerini
Ankara’da nereden temin edebilirim diye sordu-
ğunda gösterdiğim Ayfrost adresi hep göğsümü
kabarttı. Ahtapottan kalamara, kum midyesinden
papalinaya kadar özenle seçilmiş deniz ürünleri-
nin işlendikten sonra Avrupa’ya ihraç edildiği
güvenli bir liman burası. Tabi ki iç piyasada deniz
ürünlerine olan talep arttığı sürece de ülke içinde-
ki gereksinimlere yanıt veren çok takdir ettiğim
bir kuruluş. 

Bitmeyen enerjisiyle hep genç kalan Türk
tiyatrosunun efsane isimlerinden Nilgün

Belgün, Avon firmasının bir etkinliği nedeniyle
eylül ayında birkaç günlüğüne Ankara’ya geldi. 

Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Nilgün
Hanım, yemek esnasında bile hiç rahat durmadı.
Konuklardan birisinin evlilik yıldönümü nede-
niyle eşine yaptığı jesti yakından takip edip onla-
rın mutluluklarını videoya çekti. Trilye’den 
çıktıktan sonra eşi için akordeon çaldıran centil-
men beyefendiyi yürekten kutlayan Belgün,
“Türkiye’de böyle erkekler var mı?” diye tatlı
diliyle gönderme yaptı. 

Çok keyifli bir şekilde restorandan ayrılan
Nilgün Hanım 310 bin kişilik twitter takipçileri-
ne yemekle ilgili sürekli mesajlar gönderdi.
Tekrar Ankara’ya geldiğinde Trilye’ye uğrayaca-
ğını söyledi. 

NİLGÜN
BELGÜN 

TRİLYE’DEYDİ
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Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak
filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki

kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. 

Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş hızla
büyümüş ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya
gelmiş.

Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa:

“Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?” 
“On yılda,” demiş kavak.
“On yılda mı?” diye gülmüş ve çiçeklerini
sallamış kabak.

“Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya gel-
dim bak!”

“Doğru,” demiş ağaç. “Doğru.”

Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüz-
garları başladığında kabak önce üşümeye sonra
yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da
aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişey-
le kavağa:

“Neler oluyor bana ağaç?”

“Ölüyorsun” demiş kavak.

“Niçin?” 

“Benim on yılda geldiğim yere iki ayda gel-
meye çalıştığın için.”

Şerafettin Mendi, Ankara’nın yetiştirdiği çok
değerli, genç bir iş adamıdır. Gençliğinin baha-
rında yakaladığı girişimci ruhunu adım adım
sürdürmüş ve zaman onun emeklerini boşa
çıkarmamıştır.

1989 yılında Siirt’te gönüllü olarak görev süre-
mi bir yıl uzatmıştım. Amacım su sıkıntısı çeken
tugayın suyunu 24 saat akıtmaktı. Teknik
imkanlar buna elveriyordu. Atama döneminde
karargaha kurmay başkanı olarak genç bir kur-
may yarbay tayin oldu. Mükemmel Arapçası
olduğunu öğrenince merak ettim sordum ve
Siirtli olduğunu öğrendim. Genelde subayları
memleketlerine tayin etmezler ama bu kez
durum farklıydı. Hizmet aşkı ile yüreği yanıp
tutuşan yarbayın Ankara’dan ziyarete gelen
babası ile tanıştım. Evlerinin bahçesindeki ban-
kın üzerinde yan yana sohbet ettik. İnanılmaz
donanımlı, konuşkan, sevecen tavırlı ama gözle-
ri görmeyen Hacı Sıtkı Mendi, Ankaralıların
yakından tanıdığı Hacı Bayram Cami’nin 1939

İÇİNDEKİ DEVİ UYANDIRANLAR

Trilye’den Esintiler...
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yılından 1985 yılına kadar müezzinliğini yap-
mış nur yüzlü, kadife sesli, melek kalpli bir
insandı. Benim sesimi uzaktan duysa bile
hemen tanırdı. Ülkeye çok hayırlı evlatlar yetiş-
tiren, Genelkurmay’da görev yaptığım yıllarda
aramızdan ayrılan Hacı Sıtkı Mendi’yi unutmak
mümkün değil.

Galip Yarbay ile tugayın bahçesindeki kameriye-
de sohbet ederdik sık sık. Ailesindeki tüm kar-
deşleri devlette önemli kademelere gelmişti.
Ailece çok başarılıydılar. “Süreyya Ankara’ya git-
tiğinde benim küçük kardeşim Şerafettin ile
tanış, çok seveceksin” dedi. Girişimci ruhundan
bahsetti ve Yüksel Caddesi’ndeki sıkma portakal
suyuyla ünlü mavi büfeyi nasıl işlettiğini anlattı.

Ziyaret ettiğimde kıpır kıpır, heyecanlı gencin
iki hamle sonrasını görür gibiydim. Gerçekten
de öyle oldu. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki kali-
teli ürünlerin halkla tanışmasından tutun,
AOÇ’nin kaliteli elmacık suyunun işletilmesine
varana kadar hep emek isteyen zor işlerin başa-
rılmasında tanıdık Şerafettin Mendi’yi.

İşlettiği benzin istasyonuyla, sahibi olduğu inşa-
at firmasının yaptığı inşaatların kalitesiyle, aldı-
ğı sayısız ödüllerle hem Ankara’nın hem de
Türkiye’nin gururu oldu Şerafettin Mendi.

Kardeşlerinin başarılarından gurur duyan, hara-
ma el uzatmayan, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla
Silahlı Kuvvetler’de nam salan hafız Hacı Sıtkı
Mendi’nin oğlu Yarbay Galip Bey, şu anda 2’nci
Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi.

Hayatın akışı böyle bir şey. Ankara Ticaret
Odası’nın sektör temsilcileri seçiminde aday
olan Şerafettin Mendi’nin yeni bir heyecan ile
ülkesine çok yararlı hizmetler verme hazırlığın-
da olduğunu hissettim. Tanıdığım günden beri
hep dik tepelere tırmanmak arzusundadır ama
başta yavaş yavaş yürümek gerektiğine inana-
rak. Ait olmaktan daha fazlasını isteyip katılaca-
ğım demektedir Şerafettin Bey. İlgilenmekten
daha fazlasını yapıp yardımcı olacağını, hayal
kurmaktan daha fazlasını yapıp çalışacağını,

deneyimlerini öğretmekten daha fazlasını yapıp
ilham vereceğini, kazanmaktan daha fazlasını
yapıp kazandıracağını, vermekten daha fazlasını
yapıp hizmet edeceğini, yaşamaktan daha fazla-
sını yapıp büyüyeceğini, arkadaşlıktan daha faz-
lasını yapıp dost olacağını, denemekten daha
fazlasını yapıp başaracağını kendisine şiar edin-
miş, ilkeli bir iş adamıdır Şerafettin Bey. Onun
başarısının gizi ısrarla istemektir. Zaten öyle
değil midir hep. Yapmakta ısrar ettiğimiz şey
giderek kolaylaşır: İşin doğası değiştiğinden
değil, bizim yapma yeteneğimiz geliştiğinden. 

BBir zamanların ünlü kuaförü Fatihli
Kuaför Nizam’ı camiada tanımayan yok-

tur. Saç yapımı konusunda adını Türkiye
sınırlarının dışına taşımış, pek çok uluslarara-
sı yarışmada jüri olmuş ve Türkiye’yi başarıy-
la temsil etmiştir. Oğlu Bulut Manastır genç
yaşta başarılı işlere imza atan bir girişimcidir.
Kendisine sonsuz destek sağlayan eşi Çisel ile
birlikte Ankara’ya gelip Trilye’de evlilik yıldö-
nümlerini kutladılar. Mutlu nice yıllara dedik
biz de Trilye ailesi olarak. 

EVLİLİK
YILDÖNÜMÜ

İÇİN TRİLYE’YE
GELDİLER
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Trilye’den Esintiler...

Elektriğin Oscarı olarak anılan,
Ankara’nın tanınmış iş adamlarından,

Oskar Elektrik’in sahibi Osman Karagöz’ün
eylül ayında çok önemli bir konuğu vardı.

Dünyadaki enerji tasarrufu ile ilgili ilk ham-
leyi yapan firmalardan olan Philips’in yeni
CEO’su Göktuğ Gür, vizyon sahibi, son
derece donanımlı bir yönetici. Yenilenebilir
enerji konularında da öncü girişimlerde

bulunan firmanın yeni CEO’su oldukça
iddialı bir şekilde yeni görevine başlarken
Trilye’de kutlama yaptı. 

Deniz ürünlerine son derece meraklı Gür,
Osman Karagöz, Ahmet Soylu ve Azmi
Tunçinar ile birlikte yeni iş stratejileriyle
ilgili hoş sohbetlerde bulunduktan sonra
tekrar geleceğini belirterek mutlu bir şekilde
restorandan ayrıldı. 

PHILIPS’İN YENİ CEO’SU 
TRİLYE’DEYDİ
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Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşların-
dan Alarko, son yıllarda deniz ürünleri

konusunda ülkemize çok değerli hizmetler-
de bulunmuştur. Uzun yıllar Avrupa sosye-
tesinin dilinden düşürmediği somon balığını
ülke genelinde yaymayı başaran Alarko
yöneticileri eylül ayında özel bir toplantı
için Trilye’de bir araya gelip deniz ürünle-
rinden tattılar. 

Trilye’nin açıldığı günden beri müdavim
olan Alarko’nun Ankara bürosunun sempa-

tik yüzü Filiz Sayar ve Tamer Şenyuva’nın ev

sahipliği yaptığı, Ebru Atman, Hüseyin

Ergün, Hülya Kandemir, Sinan Kılıç, Hayati

Köybaşı, Seyfettin Duman ve Gürkan

Ağar’ın da bulunduğu yemekte bir tek balı-

ğa çok düşkün olan ve Ankara’ya her geldi-

ğinde uğrayan Leyla Alaton yoktu. 

Alarko grubu çok mutlu bir şekilde resto-

randan ayrılıp en kısa zamanda tekrar gele-

ceklerini söylediler. 

ALARKO YÖNETİCİLERİ 
TRİLYE’DEYDİ
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VOLVO’NUN BAŞKANI 
TRİLYE’DEYDİ

Türkiye’nin tanınmış iş adamlarından
Müjdat Uslu, yarattığı dünyanın en büyük

jeneratör fabrikası olan Genpower’ın uluslar-
arası arenada yakından takip edilmesinden
dolayı çok mutlu. Volvo Penta’nın CEO’su ve
Başkanı Bjorn Ingemanson, Bölge Başkanı
Giorgio Paris, Bölge Satış ve Pazarlama
Direktörü Hannes Norrgren ve Bölge Satış
Müdürü David Hamilton, İsveç’ten Ankara’ya
gelerek Genpower fabrikasını incelemelerde
bulundu. 

2013 ve 2014 yıllarına ait Genpower ile yeni
anlaşma imzalamak ve işleri geliştirmek için
çalışma başlatan Mr. Ingemanson, Türkiye’nin

yatırım yapmak için çok cazip bir ülke olduğu-

nu, burada yapacakları ürünleri çok daha

uygun maliyetlerde üretebileceklerini, çok iyi

bir yan sanayi olduğunu Genpower CEO’su ve

Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Uslu’dan

duyunca çok heyecanlandı. Volvo motorlarının

üretimi için çalışmaları en kısa zamanda değer-

lendireceğini söyleyen İsveçli Mr. Ingemanson

deniz ürünlerine de oldukça meraklı.

Trilye’deki yemeklerden de çok etkilenen

konuk, bundan sonra daha sık Ankara’ya gele-

ceğini söyleyerek restorandan mutlu bir şekil-

de ayrıldı. 

Trilye’den Esintiler...
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Sanat hayatına 12 yaşında yapmış olduğu bes-
teyle başlayan Nil Karaibrahimgil ve eşi

Serdar Erener Trilye’deydi. Sanatçı bir ailenin
çocuğu olarak çok genç yaşta sesini bütün
Türkiye’ye duyuran Karaibrahimgil, deniz ürün-
lerine oldukça meraklı. Ankara’nın tanınmış iş
adamlarından Mete Aksak ve eşi Emel Hanım’ın
konuğu olarak Trilye’de keyifli zaman geçiren Nil

Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, Çankaya
Köşkü’nde verilen 30 Ağustos Resepsiyonu için
davet edilmişlerdi. Ankara’yı sevdiğini, fırsat bul-
duğu her zaman Ankara’ya gelmekten büyük
keyif aldığını söyleyen Nil Karaibrahimgil,
“Bundan sonra Ankara’ya gelmek için bir sebebi-
miz daha oldu” diyerek mutlu bir şekilde resto-
randan ayrıldı. 

NİL KARAİBRAHİMGİL TRİLYE’DEYDİ

Avusturya’daki gururumuz
B&B International Yönetim

Kurulu Başkanı Bahadır Başol, ağus-
tos ayında Romanyalı konuklarını
Trilye’de ağırladı. Petrol rafineleri,
termik santraller, şeker fabrikaları
gibi dev tesislerin verimini artıran
teknolojik temizlik işleri ile uğra-
şan, dünyanın sayılı firmalarından
Oil Depol Service’in Genel Müdürü
Radu Merla, Finans Müdürü
Serghei Roxana ve Bordea Lonut oldukça sıcakkanlı insanlardı. Türkiye’de de güzel ve faydalı işlere
imza atacaklarını söyleyen konuk Romanyalılar, birlikte hareket ettikleri, uzun yıllar KEBA’nın
Türkiye Temsilciliği’ni yapmış, deneyimli iş adamı Bahadır Başol’la çalışmaktan oldukça mutlu olduk-
larını söylediler. Deniz ürünlerine çok meraklı olan konuklar en kısa zamanda tekrar geleceklerini
söyleyerek restorandan mutlu bir şekilde ayrıldılar. 

ÇEVRECİ ROMANYALILAR TRİLYE’DEYDİ



26

Arıkan Ailesi
Yasemin ve İsmail Arıkan çifti  kız-
ları Yağmur’a balık sevdirmek için
Trilye’deydiler. 

Kürüm Ailesi
Duygu ve Ulaş Kürüm, oğulları
Deniz Ege’yi balık çorbasıyla
Trilye lezzetlerine alıştırıyorlar. 

Ketenci Ailesi
Demet ve Uröz Ketenci çifti kızla-
rı Özde ile çikolatalı sufleyle kut-
lama yaparken oldukça mutlu
görünüyorlardı.
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Tekin Ailesi
Zeynep ve Çetin Tekin oğulları
Çetinalp ve Kayra ile birlikte doğum
günü kutlamak için Trilye’de keyifli
bir akşam geçirdiler.

Eren Ailesi
Funda ve Bekir Eren çifti kızları
Elif ile çok sevdikleri deniz levreği
ızgara için Trilye’deydi.

Peynircioğlu Ailesi
Banu ve Bora Peynircioğlu, çocukla-
rı Doğa ve Batu ile hem sağlıklı hem
de lezzetli deniz ürünleriyle çok
keyifli bir pazar günü geçirdiler. 



Türkan ve Adil Dalgıç’ın oğulları
Yiğit, en çok midye dolmayı seviyor.

Hava Ayfer ve Yunus Erkan
Apaydın’ın oğulları Mehmet Gencer,
teyzesi Şükran Atakul ile birlikte
Trilye’de balık yemekten çok keyif
alıyor. 

Yüksel ve Recep Yalçın’ın kızları
Bahar, genç kız oldu ama Trilye’de
sevdiği lezzetler değişmedi.



Ünlü sunucu Pınar Esen’in oğlu
Günay da annesi gibi deniz 
ürünlerini çok seviyor.

Birce ve Doğan Coşkun’un oğulları
Çınar Dora, balık çorbasını içmek
için bekliyordu.

Burçak ve Mustafa Soydemir’in
oğulları Demir’in en sevdiği Trilye
lezzeti kalamar tava.



KUMLARIN GİZLEDİĞİ LEZZET

Sülünes
Bizim çocukluğumuzda denizde tek camlı

deniz gözlüğü ve şnorkel kullanmak bile lük-
stü. Şimdiki gibi dalgıç elbiseleriyle tüple dalış bir
elin parmağıyla gösterilecek kadar azdı. Koskoca
Çanakkale bölgesinde beden terbiyesine ait iki
adet pirat (orta boy yelkenli) vardı. Daha sonraları
dört adet optimist (en küçük yelkenli) katıldı
filoya! Ama ben lisansımı çıkardığım halde o yıl
Kuleli’yi kazandığım için pek keyfini çıkara-
mamıştım. Deniz meraklılarının yaşantıları

olanaksızlıklar nedeniyle çok yetersiz kalıyordu. 

O zamanlar beden terbiyesinin deniz görmemiş

müfettişlerin kayıkhaneyi teftişe geldiklerinde

600 metrekarelik yelkenlilerin ve yarış kayık-

larının bulunduğu küçük barınağı çok beğenip,

“Akıntı, dalga yok burada. Yarışmalara çok

kolay hazırlanıyordur gençler, güzel bir

antrenman yeri burası” dediklerini çocuk aklım-

la dün gibi hatırlıyorum. 

30
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SÜLÜNES YATAKLARI 
Çanakkale Boğazı’nda akıntı ve rüzgarı arkanıza
alıp gitmek çok kolaydır ama bunun geriye
dönüşü yorar insanı biraz. Dönüşte mutlaka ünlü
Hamidiye Tabyası önlerinde güç toplamak zorun-
da kalırsınız. İşte bu esnada yosunlu bölgede pina,
kumlu bölgede sülünes çıkarmak benim en büyük
zevkim olurdu. Pinalar için tüpsüz, sadece gözlük-
le dalış yeterli oluyordu. Sülünesler için zaten
sadece zıpkın veya bir tel gerekiyordu. 

Sülünes, kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını
sürdürür. Kendini avcılardan kumun altında gizler.
Kum tepeciğinin üzerinde delikler vardır. Adeta
ikametgahını gösterir ve kapılarıdır o delikler. Kirli
sarı renkli, çift kabuklu, müstesna bir lezzettir
sülünes. “Sulinya” ve “Solinya” olarak da anılır.
Türkçe’ye Rumca’dan geçmiştir, bıçak anlamını
taşımaktadır. 

Avlamak biraz maharet ister. Demir telden
yapılmış bir kancayı sülünes kendini kapatmadan
hemen kumun içine sokmak gerekir. Tele sarılınca
usulca yukarıya alırsınız. Atmosfere çıkınca hemen
kapanır mahcubiyetten! 

LÜKS YİYECEK
İngiltere’nin başkenti Londra’nın Covent Garden
semtinde dünyaca ünlü bir balık restoranı olan J
Sheekey’de tıklım tıklım kalabalık bir öğle
yemeğinde masaların çoğunda bizim sülünüsleri
görünce çok moral almıştım. Menüde “razor
clams” olarak geçen kabuklu deniz ürünü sülünes
oldukça pahalıydı. Bizde bedava olan, kimsenin
yüzüne bakmadığı bu yiyecek yüzünden bir müş-
teriden 12 yıl önce fırça yediğimizi çok iyi hatırlıy-
orum. Ankara’ya kabuklu deniz ürünlerini
sevdirmeye çalıştığım ilk restorancılık günlerimde
deniz kestanesi, yengeç, akivades, istiridye ve
sülünes gibi ürünleri taptaze, canlı ve bol miktarda
getirtiyordum. Bir gün müşterilerden birisine sür-
priz yapmak istedim. Nefis sülünesleri hazırlayıp
süsleyip püsleyip göndermiştim masaya. Garsonun
masaya koymasıyla mutfağa geri gelmesi bir oldu.

“Süreyya Bey bizi hayvan yerine mi koyuyor?
Biz hayvanlara verilen yemi mi yiyeceğiz?” diye
sinirlenen müşteri, bir süre sonra sakinleşti! Yıllık
kişi başı kabuklu deniz ürünleri tüketiminin 1
gramı bile geçemediği ülkemizde bu tür tepkileri
normal karşılamaktan başka çarem yoktu. 

Çok lezzetli bir tadı olan sülünes, dünyanın pek
çok bölgelerinde görülür. Çiğ de yenilebilir, çor-
balarda kullanılır. Ama alıştıktan sonra vazgeçe-
meyeceğiniz hoş bir deniz ürünüdür. Deniz
kokusunun henüz üzerinden gitmediği sülünes
bulursanız, kulaklarımın çok iyi çınlayacağından
eminim.

Mal ze me ler
10 adet sülünes

1 kahve fincanı iç bakla

5 diş sarımsak

1 dal dereotu

1 çay bardağı beyaz şarap

1 yemek kaşığı tereyağı

½ adet limonun suyu

5 adet tane karabiber

Yeterince tuz 

Yapılışı
Sülünesleri bıçakla iki yana açın ve akar soğuk
suyun altında kumları iyice gidinceye kadar yıka-
yın. Sac tavada tereyağını ısıtın, sülüneslerle bir-
likte kabuklarını soyduğunuz sarımsakları ve iç
baklaları 4 dakika kavurun. Beyaz şarabı ilave
edip çektirin. Limon suyunu dökün, 2 dakika daha
çevirin. Tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotu
serpiştirip servis edin. Afiyet olsun.

Sacta Sülünes

Süreyya Üzmez
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D
aha önceki yıllar avlanma ile ilgi-
li alınan tedbirlerin neticesini
görmek heyecanıyla balık mevsi-

mi büyük umutlarla yine başladı.

Hayatta hiçbir emek karşılıksız kalmaz.
O nedenle alınan tedbirlerin neticesini
kısmen de olsa görmeye başladık.

EKİM ayında balıkların her çeşidi bol-
laşır. Yaz aylarında Karadeniz’e giden
balıkların Marmara’ya dönüşe başladı-
ğı aydır. Palamut ve lüfer iyice yağlan-
mıştır.

KASIM ayında torik bollaşır ve lakerda
yapma zamanı gelmiştir. Palamut iyice
büyümüş torik olmuştur ve tam kıva-
mındadır.

ARALIK ayında uskumru, lüfer, pala-
mut ve torik oldukça yağlanmıştır.
Hamsinin lezzetli olma zamanı gelmiş-
tir. Bodrum’un nefis dilleri kendini gös-
termeye başlamıştır.

Süreyya Üzmez

BALIK
TEZGAHLARI

ŞENLENDİ
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Bombay fasulyenin yakışmadığı ne kaldı ki. Bir tek deniz mahsulleri ile

tanışmamıştı. Sonunda onu da yaptı. Ne de iyi oldu. Muhteşem bir lezzet.

Piyazın da deniz mahsullüsü olur mu diyenlere parmak ısırtacak. 

Deniz Mahsullü
Bombay Piyazı
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Nesli neredeyse tükenmekte olan uskumruyu mezelerin baş tacı sayılan çirozla

anımsarız hep. Birazcık yenilik yapalım otlarla birliktelik sağlayalım dedik.

Aykırı, güzel bir lezzet oldu.  

Uskumrunun
Otlarla Dansı
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Zencefilli 
Hamsi Buğulama
Zencefil bir sağlık iksiri ve Uzak Doğuluların vazgeçmediği ve hiçbir zaman

öğünlerinde eksik etmediği bir yiyecek. Hamsi ile uyuşur mu? Çok uyumludur

benim hamsim. Ne kadar güzel yakıştı partnerine. 
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Ege’nin yeşillikleri en iyi uyumu birbirleriyle sağlıyorlar. Rezenenin
rahiyası, radikanın diriliği birazcık da sızma yağı olağandışı bir 

lezzetle karşı karşıya bırakıyor sizi. 

Rezeneli Radika
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Z
hangye Jeoloji Parkı kırmızı kumtaşları-
nın oluşturduğu muazzam yüzey görü-
nümlerinin korunduğu bir alandır. Çin'in

kuzeybatısında Gansu eyaletini Zhange kentinin
yakınlarında yer almaktadır. Bu topoğrafyaya
Danxia denilmektedir. Alan kırmızı renkli kum-
taşları ve Kretase yaşlı konglomeralardan mey-
dana gelmektedir. Alan hem jeoloji parkı
(Jeopark) olmakla birlikte aynı zamanda Dünya
Mirası olarak kabul edilmiştir. Danxia civarda

oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. Ayrıca bu
alanlarda mağaralar ve karstik sahaların aşınımı-
na benzeyen bir çok morfolojik yapı bulunmak-
tadır. Adeta bir ressamın fırça darbeleriyle oluş-
muş rengarenk kuşaklar gibi. Elle yapılmış narin
bir çalışma gibi. Eşsiz bir güzellik. Bu tip uzun
soluklu oluşumları bu halleriyle görebilmek
insanoğlu için ciddi anlamda büyük bir şans. Bir
jeologun imkanı olması durumunda görmesi
gereken yerlerden bir tanesi. 

Zhangye 
Jeoloji Parkı

DOĞA HARİKALARI
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Hillier Gölü
A

vustralya’nın batısında bulunan ve en büyük ada olma özelliğini taşıyan Middle Island’ın
en büyük gölü Lake Hillier’in özelliği pembe olması. Sığ ve tuzlu olan göl okaliptüs ve
Paperbark ağaçlarının koyu yeşil ormanları ile çevrili. Adanın keşfi 1802 yılında olmuş ve

bu şirin pembeliğin sırrı açıklanamamış. Okyanusla bağlantısı olmayan ve pembe göl olarak da
bilinen Hillier Gölü özellikle uçakla adanın üzerinden geçen turistlerin dikkatini çekiyor. Bazı
bilim adamlarına göre kırmızı halofilik bakteri ve yosun düşük besin konsantrasyonlarının çürü-
mesi nedeni ile olabileceği söylenmekte. Yani pembe gölün tabanı pembe olduğundan dolayı bu

renk görünmüyor. Suyunu bir bardağa aldığınızda da suyun rengi pembe olarak görünüyor. 

DOĞA HARİKALARI
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BURAM BURAM ANADOLU - SİYAH GÜL DİYARI

Halfeti

Bu yazımda sizlere kendine has güzelliklere sahip Urfa’nın şirin
bir beldesi olan Halfeti’yi anlatacağım. Son yaptığım Gaziantep
gezisinde yolumuz Birecik'e düştü. Nedeni de sizin de hemen
anladığınız gibi "Kel Aynak" kuşlarını görmek. Birecik gezimizin
son durağı değildi. Buraya kadar gelmiş iken Halfeti'yi görmeden
olur mu? Olmaz. Öyleyse doğruca Halfeti'ye. Biz de öyle
yapıyoruz. Birecik’ten sonra da düzgün bir asfalt yolla Halfeti’ye
kolaylıkla ulaşıyoruz. 

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN • olaysalcan@gmail.com
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HALFETİ’Yİ YUTAN BARAJ GÖLÜ

Baraj gölü toprak ve yerleşim yerinin bir kısmını
yutunca tepelerde yeni Halfeti inşa edilmiş. Yeni

Halfeti'nin evleri arasından geçerek eski Halfeti'ye
ve baraj gölüne doğru yolumuza devam ediyoruz.
Eski Halfeti’ye tepeden bakıyoruz. Güzel bir manza-
ra. Göl kenarında lokantalar, gezi ve sürat tekneleri
sıralanmışlar. İnsanın gözüne çok uyumlu geliyor.
Fırat Nehri'nin büyük bir göle döndürülerek kontrol
altına alınmış suları çok sakin. Bu nedenle de
Halfeti'de turizm gelişmeye başlamış. Gördüklerim
ve burada yaşadıklarımdan sonra, bende bu konuda
daha da ilerleme yapacakları kanısı oluştu. Barajın
su toplamasından sonra yükselen su seviyesi nede-
ni ile özellikle tarım arazileri ve bazı binalar ile bir
cami sular altında kalmış. Bu tarım arazilerinde nar
bahçeleri, yer alıyormuş.
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TEKNE TURU BAŞLIYOR
Çaylarımızı yudumlarken kaptan teknenin
motorlarını çalıştırıyor ve halatları toplama-
ya başlıyor. Kıyıdan ayrılma ve bir tekne turu
için yol alma hazırlıkları bunlar. Pervaneler
de dönmeye başlıyor. İskeleden ayrılıyoruz.
Açıldıkça Halfeti’yi uzaktan geniş açı olarak
daha iyi görüyoruz. 

Evler yöresel taşlardan yapılmış.
Yamaçların tepelerine doğru birbirlerini
kapatmayacak şekilde inşa edilmiş birçoğu
boş evler, bu halleri ile etrafa hüzünlü bir
hava veriyorlar. Teknemiz evlerin olduğu
kıyıya yaklaştıkca bazılarında hareket halin-
de insanlar görüyoruz. Ancak çok az. Suyun
altında kalan caminin minaresi, su yüzeyin-
de hoş bir görüntü veriyor. Kaderin oynadığı
rolle sanki ileride tarihe mal olacak geçmiş
ile geleceği birleştiren geçiş noktasının bir
anıtı görünümünde. Şimdiden Halfeti'nin
simgesi haline gelmiş. Umarım suyun ve
doğanın şartlarından dolayı bir zarar gör-
mez. Halfetililerin sahip çıkmaları gereken
bir değer. 
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HALFETİ’NİN SİYAH GÜLÜ
Dik yamaçların çevrelediği rotamızda
yavaş yavaş ilerliyoruz. Hava güneşli. Hafif
hafif esen rüzgar, Fırat'ın serinliğini ve etra-
fın kokusunu bize ulaştırıyor. Anadolu'nun
her tarafının kokusu bile farklı. Bu güzellik-
lerini ve buram buram kokusunu içimize
sindire sindire gidiyoruz. Emin olun
Anadolu'nun en güzel yerlerinden birisin-
deyiz. Burası öyle bir yer ki "siyah gülün"
Anadolu'da yetiştiği tek bölge. Bu da
Halfeti'yi farklı yapıyor. Siyaha yakın koyu
kırmızı renkli, yarı katmerli ve kokulu olan
bu gülün, ilkbahar ve sonbaharda çiçek
açtığını ve 1-1,5 metre yükseklikte bir çalı
olan bu türün çiçeklerinin 6-7 santimetre
çapında olduğunu öğreniyoruz. Bu gezi-
mizde görme fırsatımız olmadı. Belki
başka bir geldiğimizde fırsatını buluruz. Tekrar Halfeti'ye gitmemiz için de bir neden olur. Bu
konu üzerinde de fazla düşünmek istemiyorum. Şu andaki güzellikleri yaşamak istiyorum.
Bu güzelliklerin hiç birisini atlamak istemiyorum. Şu anda yapacağım tek şey, insanın tüy-
lerini diken diken ederken keyif veren bu güzel ve vahşi manzarayı büyük bir zevkle doya
doya seyretmek. 

ŞABUT BALIĞININ LEZZETİ
Öğlen vakti Halfeti’ye geldiğimiz için kendimizi çok acıkmış hissediyoruz. Etraftan
gelen ızgara kokuları da açlığımızın artmasına katkıda bulunuyorlar. Nar ağacından
yapılmış çubuklara geçirilmiş, odun kömüründe ızgara “şabut” balığının lezzetine
doyamadık. Bol etli, yöreye özgü bu balığın lezzeti, çok güzel ve keyif verici. Yanında
verilen bulgur pilavının tadı ise bu balığın lezzetine ayrı bir güzellik katıyor. 



RUM KALE
Müzik bitti. Oyunlar da. Teknemiz Rum
Kalesi’ne geldiğinde kaptan, kaleyi daha iyi
görebilmemiz için duracak kadar yavaşlı-
yor. İki akarsuyun birleştiği stratejik bir nok-
tada kurulmuş bu kale restore edilmiş.
Tarihteki diğer kaleler gibi gösterişli ve teh-
dit dolu. Ben buradayım derken kendi hal-
kına güven, düşmana da korku verecek

kadar gösterişli. Yamaçlardaki çok sayıda-
ki mağara bir zamanlar insanların yaşam
alanları olmuş. Her şey vahşi ama sevimli.
İnsanı içine alıyor. 

VEDA ZAMANI
Dönüşe geçiyoruz. Teknemiz yanaşırken
Fırat'ın derinliklerinden gelen bir ses tek-
rar bizi çağırır gibi. Ayrılmak zorundayız.
Bu güzel beldeyi terk etmenin üzüntüsünü
içimize gömerek ve arkamızda güzel anı-
larla ayrılıyoruz. Bir kere daha tepeye gel-
diğimizde Halfeti'ye bakıyor ve şimdilik
hoşçakal diyoruz. Halfeti çok farklı, güzel
ve sevimli bir Anadolu beldesi. Üzerimiz-
deki bıraktığı etkiler de çok olumlu.
Görülmesi gereken yerler içerisinde yer
alan bir yöre.

FIRAT'IN SULARI
Fırat'ın suları, üzerine vuran güneşin değişen ışıkları ile her dakika renk değiştiriyor. Dik
yamaçlara vuran ışıkların gölgeler ve aydınlıklarda yarattığı farklılık, bazen bu tepeleri bize
sevimli ve bazen de ihtişamlı gösteriyor. Bir resim galerisindeyiz sanki, kendimizi bu güzel-
liklere bırakıyoruz. Hepsi birbirinden farklı ve hepsi başka bir ressamın elinden çıkmış sanat
eserlerini seyreder gibiyiz. 

Bir yerlerden davul ve zurna sesi gelir gibi geldi bana. Pek aldırmadım. Bu güzelliklere ken-
dimi öyle kaptırmışım ki, yanımda top patlasa umurumda değil. Ama davul ve zurnanın sesi
o kadar kıvrak ki, bunu umursamamak olmaz. Zaten isteseniz de istemeseniz de
Anadolu'nun o ezgilerinin büyüsüne kapılırsınız ve kısa bir süre sonra da onun etkisine
girersiniz. Kaptan da bunun farkında ve yüzünde müzipce bir tebessüm var. Canlı nağme-
lerin ritmine kapılıyoruz. Teknede bulunan gençler yöre oyunlarını oynamaya başılıyorlar.
Halay çekiyoruz. Ne kadar da çok eğlenip hoşça vakit geçiriyoruz. 



Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin Meze Yolculuğu
Tüm seçkin kitapevlerinde



Bu sene Köksal Ailesi olarak kızlarımız, damatlarımız ve torunlarımız
ile birlikte tekne ile Akdeniz Adalarında dolaşma fırsatı bulduk.
Sizlerle Napoli Körfezi ve Tiren Denizindeki Adalar ve Amalfi Kıyıları
ile ilgili izlenimlerimi ve fotoğraflarımı paylaşmak istiyorum. 

PINAR KÖKSAL’IN OBJEKTİFİNDEN

İtalya Sahilleri

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Pınar KÖKSAL



NAPOLİ limandan bakınca 

karşınızda tüm heybetiyle Vezüv
Yanardağı’nı, tüm şehri ve tepedeki kale-
yi, Santa Lucia Hapishanesini görebili-
yorsunuz. Napoli’den 25 km uzaklıkta
Vezüv Yanardağı eteklerinde kurulmuş
Pompei Şehri MS 79 yılında Vezüv’ün
patlaması sonucu yok olmuş. İnsanlar
lavlar altında kalarak taşlaşmış. Ancak
1748 yılında yapılan kazılar sonucu tüm
şehir ortaya çıkarılmış. Pompei, günü-
müzde UNESCO’nun Dünya Miras
Listesi’nde… İtalya’nın en popüler turis-
tik merkezlerinden biridir. 
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AMALFİ Kıyıları, denizin kıyısında yer alan, yüksek tepelerin

ortasında kurulmuş, rengârenk evlerin dağların eteklerinde inanılmaz
güzellikte manzaralar oluşturduğu küçük kasabalardan oluşuyor. Amalfi,
ılıman iklimi ve kıyı şeridinin güzelliğiyle İtalya’nın önemli turizm mer-
kezlerindendir. Önce Positano’ya tekneyle yanaştık. Tekne Amalfi
Limanı’na doğru yer alırken ben Positano-Amalfi arasını taksi ile dolaş-
tım. Tepede daracık yollarda şahane manzara eşliğinde o bölgeyi gezdim.
Sahilde düz olan her mekânda küçük, büyük plajlar yerleştirilmiş. Çoğu
yerde plajlara uzun merdivenler veya bazı otellerde asansörle ulaşılıyor.
Yörenin çok meşhur büyük limonlarından yapılmış limon suyu içtim.
Çok lezzetliydi. Gittiğimiz her yerde hemen limoncello, meloncello gibi
içecekler ikram ediliyor. Gümrükten aldığımız limoncello’ya benzemiyor.
Hepsi özel imalat ve çok lezzetli… Doğa bozulmamış, yemyeşil… Plajlar
hep halk plajı. Türkiye’de olduğu gibi oteller, siteler ve kooperatiflerin
inhisarına alınmamış. Yollar çok düzgün. Mutluluk duyuyor, keyif alıyor-
sunuz. Amalfi’ye yaklaşırken sahilde tepede Carlo Ponti’nin evini gör-
düm. Yine sahilde bir tepede bir kayaya “Madonna with Child” adını
vermişler. Gerçekten Meryem Ana’ya benziyor. 
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CAPRİ Adası Napoli’nin sayfiye bölgesi ve yıllardır hepimizin

yakından bildiği, duyduğu bir ada. Monte Solaro denizden yüksekliği
589 m olan en yüksek tepesi. Capri’yi tanıtan tüm yayınlarda
Faraglione kayalarını görmek mümkün. Ana limanı Marina Grande…
Tepede Anacapri’de meşhur saat kulesi ile Torredell Orologia
Meydanı’ndan limanı ve tüm adayı kuşbaşı görmek mümkün. Ayrıca
yine Anacapri daracık sokakları ve dünyaca ünlü butikleri ile çok güzel
alışveriş merkezi. Deniz, güneş, eğlence, alışveriş… Hepsini bir arada
bulabileceğiniz bir ada. 



ISCHIA yemyeşil, termal merkezleri ile

ünlü volkanik bir ada. Ischia Limanı adanın kuzey
doğusunda. Limanda çok güzel ve uzun bir alışveriş
merkezi var. Limandan tepeye doğru çıktıkça Vezüv
Yanardağı’nı görebiliyorsunuz. Yine adanın kuzey
doğusunda Ischia Ponte bölgesindeki yarım adada
“The Aragonese Castle” adlı kale bulunuyor.
Adanın dört bir tarafı plajlar ve termal tesislerle
dolu. Ada, başkent Ischia da dahil olmak üzere altı
küçük belediyeden oluşuyor. Adanın kuzeyinde,
orta bölümlerde çok güzel bir botanik parkı var.
Güneyde ise Sant’ Angelo isimli balıkçı köyü bulu-
nuyor. Burada da termal oteller var.

Ischia ve Ponza Adası arasında seyir halindeyken
“Isola Ventotene” Adasında Sezar’ın kızı Julia’nın
Sarayını görmek mümkün. Julia, evlenmeden hami-
le kalınca Sezar kızını dedikodulardan korumak için
ömür boyu sürgüne bu adaya gönderiyor. 
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PONZA Roma ile Napoli’nin karşısına denk gelen ufacık, İtalyanların tatillerini geçir-

mek için geldikleri volkanik bir ada. Yabancılar tarafından pek keşfedilmemiş. Gösterişten uzak
tatil arayanlar için Ponza biçilmiş kaftan.  Birçok ünlü ve zengin insanlar sade ve yalın bir hayat
ve gizlilik için bu adayı tercih ediyorlar. Capri adası ile karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlı bir
seçenek, tekne turizmi ve dalış için harika bir ada. Feribotla Roma-Anzio’dan 1 saat mesafede.
Bu kadar resimle gördüğüm yerleri anlatabildiysem ne mutlu bana! 
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An tik çağ lar da ki adı Tel mes sos olan Fet hi ye, Ana do lu uy gar lık la rı nın en es ki le rin den
bi ri olan Lik ya Dev le ti nin ba tı da Kar ya sı nı rın da ki en önem li ken ti dir. Ku ru lu şu na iliş -

kin ke sin bir bil gi bu lun ma ma sı na rağ men el de edi len ya zı lı bel ge ler de ken tin geç mi şi nin
M.Ö 5.yy’a ka dar uzan dı ğı be lir til mek te dir. Bir Lik ya ef sa ne si ne gö re Fi ni ke Kra lı Age -
nor’un kı zı na sev da la nan Tan rı Apol lon kü çük bir kö pek kı lı ğı na gi re rek kral kı zı nın gön -
lü nü ça lar ve bu ev li lik ten do ğan ço cuk la rı nın is mi ni de Tel mes sos ko yar lar. Apol lon’un
kur du ğu ken te de oğ lu na it ha fen Tel mes sos adı ve ri lir.

GRAVÜRLERDE FETHİYE

Telmessos’tan Fethiye’ye
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Kara Harp Okulu, 1920 yılında İstanbul’da
Harbiye semtinde eğitim ve öğretimine baş-

lar, daha sonra Ankara’ya Abidinpaşa Köşkü’ne
taşınır. Bir gün Atatürk yanındakilere talimat
verir: “Bana modern, eşi benzeri olmayan,
Harbiyelilere yakışır bir Harp Okulu yapın” der.

25 Eylül 1936 tarihinde “merkez site” olarak
adlandırılan binaya giden Atatürk, gördüğü man-
zara karşısında buz kesilir ve çok sinirlenir.
Okulu yaptıran yetkililere dönerek: “Beyler ben
size cezaevi yapın dememiştim, Harp Okulu
yapın demiştim” der ve onları azarlar. 

Sarp Evliyagil

ANKARA’NIN 
TUTKULU GENÇ GİRİŞİMCİSİ
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1976 yılında o binada dört yıl sürecek öğrencilik
yaşantıma başlamıştım. Denizi olan kentte
doğup büyümüş arkadaşlarım Orhan Çubuklu,
Soner Öncü, Eray Beceren, rahmetli M. Orhan
Yaşar ile beraber şair Sabahattin Ali’nin Sinop
Cezaevi’nde yazdığı şiiri ağzımızdan düşürmez-
dik: Görmek istersen denizi, Yukarıya çevir
gözü, Deniz gibidir gökyüzü, Aldırma gönül aldır-
ma, Gönül aldırma. Gerçekten de Harp
Okulu’nun merkez sitesi cezaevi gibiydi.
Kendimizi cezaevi bahçesinde volta atan mah-
puslara benzetiyorduk. Tek bir manzaramız
vardı, kafamızı yukarıya kaldırdığımızda gördü-
ğümüz masmavi gökyüzü!

Mavinin hayatında bir ışık olduğunu, mavi olma-
dan nefessiz kalacağını söyleyen Necdet
Evliyagil mavinin, enerjinin ve mutluluğun adı
olduğunu da sık sık dile getirmiştir. Necdet Bey’in
oğlu Sarp Evliyagil Ankara’nın
tanınmış simalarındandır. Baba
Evliyagil kendisine “İstanbul
Mavisi” adlı şirinde özel dörtlükler
yazmıştır: Maviyi, Her yerde görür-
sün, Yalnız ve yalnız, Boğaziçi
kıyılarında, ve bulutlarında,
İstanbul mavi’siyle öpülürsün.
Babası kadar maviye düşkün Sarp
Bey bu özlemi sadece yaz ayların-
da teknesiyle Ege sularında gider-
mektedir. Ankara sevdası ağır bas-
tığı için yatırımlarını hep Ankara’da
yapmıştır. Onun kalbi Ankara için
çarpar. İşletme yönetimiyle ilgili
verilen derslerde hep öğretilen
şudur; şirketler büyür, pazarda
önemli bir konuma erişirler ama
daha sonra şirketi devralan ikinci ve üçüncü
kuşakların başarı grafikleri düşer. Genel kanı hep
böyledir. Sarp Bey bu kuralı bozan ender insan-
lardan biridir. 1992 yılında babasını kaybettikten
sonra bayrağı eline almış, hiç düşürmemiş, her
zaman iki hamle sonrasını gören kıvrak zekasıy-
la hareket ederek şirketin işlerini daha ileriye
götürmüştür. Zaten vizyon da görülmez olan şey-
leri görebilme sanatı değil midir? 

ÖZEL BİR SERGİ
Haz, insanı insan eden duygudur. Bu duyguyu
sürekli yaşayan bir insandır Sarp Bey. Çok iyi bir
gurme, çok iyi bir degüstatör, iyi bir koleksiyoner-
dir ve buna benzer pek çok şapkası vardır. 

Dünyanın her yerinden sosyal ve sanat hayatını
takip ediyor. Mayıs ayında Tepe Prime’da m1886

sanat galerisinde Evliyagil’in koleksiyonun ara-
sından seçilen 60 eser göz kamaştırdı. “Menzil”
isimli sergiye Türkiye’nin her yerinden pek çok
ünlü simalar katıldı. Sergiyi gezenler “Pes doğru-
su, Sarp Bey hangi işe el atıyorsa hangi işi yapı-
yorsa en iyisini yapıyor” dedi. 

Ankara’da son yıllarda hızla gelişen sosyal
hayata büyük katkısı bulunan Evliyagil, dünyanın
en önemli gastronomi klüplerinden sayılan
Chaine des Rotisseurs’ün de Ankara’daki kuru-
cularındandır. Girişimci gençlere de yakın ilgi,
maddi ve manevi destek gösterir. 

REKORLAR KİTABINDAKİ 
TÜRK FİRMASI

Sarp Bey’in sahibi olduğu Ajans-Türk Basın ve
Basım A.Ş. 1952 yılında iki katlı bir evde sektör-
deki faaliyetlerine başlamıştır. İlk günlerden itiba-

ren iddialı çalışmaları onları hep
zirveye taşımıştır. 1967 yılında
dünyadaki ilk kabartma pulu
basarak, Ankara’dan bir firmanın
Guinness Rekorlar Kitabı’na gir-
mesini sağlamışlardır. Evliyagil
Plaza’nın bir bölümünde faaliyet-
lerini sürdüren Ajans-Türk ve
Evos Basım Yayın isimli iki şirket
ekonomik krizlerde bile etkilen-
meden sektörde önemli bir marka
ve özel basım çalışmalarının tek
adresi olmuştur. Çağın koşulları-
na ayak uyduran, ikinci kuşak
temsilcisi Sarp Bey matbaacılık
sektörünün dışında gayrimenkul
ve turizm alanlarında da yavaş ve
emin adımlarla ilerlemektedir.

Evliyagil, dik tepelere tırmanmak için başta yavaş
yürümek gerektiğine inanıyor. Denizi olmayan,
turizm açısından cazibe merkezinden uzak baş-
kentimizin gelişmesine, tanıtımına bir görünmez
el gibi uzandığını her zaman yakinen görüyorum.
Ondaki Ankara aşkı öyle bir sevda oldu ki ruhu-
nu teslim aldı. O nedenle dünyanın en güzel
kentlerine bile gitse kısa bir süre sonra Ankara’yı
çok özlüyor sürekli “Ankara’ya neler yapabiliriz”in
peşinde koşuyor. 

Temel analizleri yapmadan, yatırımlara yönel-
meyen Sarp Bey, çok titiz, iyice eleyip sık doku-
yan bir yapıya sahip. Gereksiz ve inanmadığı
alanlarda büyümekten kaçınır. Zaten büyümek
için büyümek sadece bir kanser hücresinin
ideolojisidir. 

Süreyya Üzmez
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Yunanistan ile ilişkilerimizin Kardak

Kayalıkları yüzünden kopma noktasına geldi-

ği kritik günlerde Ege Sanayi Odası’nın Ankara

Temsilcisi Necip Çakır, Turizm Bakanlığı’nda büro-

krat idi. Bir gün beni arayıp dedi ki: “Bugün sizin

karargahta öğle yemeğinde Genelkurmay İkinci

Başkanı’nın çok önemli bir misafiri var, haberin

olsun.” Bahsettiği kişi o sıralarda ismi çok konuşu-

lan Büyükelçi İnal Batu idi. 

Sempatik, sevecen, tonton tavırlarıyla, dürüst kişili-

ğiyle Türk diplomasisinin efsane ismi Emekli

Büyükelçiyi İnal Batu’yu yakından tanımama yine

bir efsane isim olan, Türk turizmine unutulmaz

katkıları bulunan Türk Tanıtma Vakfı Başkanı

(TÜTAV) Kemal Baytaş vesile olmuştu. Sık sık öğle

yemeğinde Trilye’ye Baytaş ile birlikte gelirlerdi.

Türk siyasetinde de başarılı çalışmalar yapan Batu,

CHP’den ayrıldıktan sonra bile aylarca rozetini

çıkarmadı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi’ni bitirdikten sonra 33 yıl Dışişleri

Bakanlığı’nda görev yaptı. Lefkoşe, Prag, Birleşmiş

Milletler, İslamabad, Roma Büyükelçilikleri görev-

lerinde başarılı hizmetlerde bulundu. 

ÖZLEYECEĞİMİZ 
AYDIN İNSAN
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde

de bulunan İnal Batu, atandığı her görevi mükem-

BİR ÇINAR’IN ARDINDAN

İnal Batu

B İ R  P O R T R E
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mel bir şekilde ifa etti. Adam kayırmadı. Herkese bir
insan gözüyle bakıp görüş ayrılıklarına hiç önem ver-
medi. Son derece dürüst bir insan olan İnal Batu’nun
cenazesinde her gruptan insanın bir arada oluşu çok
önemli mesajlar verdi. 

DONNA KARAN’LA ANISI
İnal Batu hiç kompleksi olmayan, son derece müteva-
zı, her şeyi aşmış bir insandı. Birleşmiş Milletler’de
görev yaparken yaşadığı bir olayı o kadar temiz ve saf
bir ifadeyle anlattı ki hiç unutamadım. New York’ta
bir toplantıda yanına dünyaca ünlü modacı Donna
Karan oturur ve masa üzerindeki isimlikte Donna
Karan’ın ismi büyük harflerle yazılmıştır. Toplantı
süresince gözlerini ve ilgisini Batu’dan ayırmayan
Donna Karan mola sırasında Türkiye hakkında soh-
bete başlar. “Türkiye’yi özlüyor musunuz?” gibi soru-
lar sorar kendisine ve iltifatlarda bulunur. Ancak
sıcak sohbet hoş bir şekilde sürerken İnal Bey, Donna
Karan’a “Siz ne işle iştigal oluyorsunuz?” diye sorun-
ca birdenbire buz kesilen Karan kibarca işinden bah-
seder ama daha sonra toplantının sonuna kadar İnal
Batu’ya sırtını döner ve bir tek kelime konuşmaz.
Toplantı bittikten sonra da İnal Batu ile göz göze gel-
meden binadan ayrılır. Başından geçen olayı o kadar
temiz duygular içinde anlatan Batu; “Süreyyacığım o
beni tanıyabilir ama ben onu tanımak zorunda
mıyım?” demişti. 

TÜRK-YUNAN SAVAŞINI ÖNLEDİ
Kardak Kayalıkları’nı Türk kamuoyu çok iyi bilir.
Çipuraların çok sevdiği yosun türlerinin bulunduğu
bu kayalıklarda, Yunan balıkçılar sürüler halinde
gezen bol miktarda çipura balığını canları pahasına
avlamakta ve inanılmaz paralar kazanmaktadırlar.
Ama bir gün, sabır taşıran Kardak ile ilgili zamanın
Başbakanı Tansu Çiller olağanüstü bir toplantı yapar.
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve
Dışişleri Bakanı Deniz Baykal’ın da hazır bulunduğu
toplantıda Yunan askerlerinin olduğu Kardak
Adası’na operasyon yapılması kararı verilir. Dönemin
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya
bu kararla “sıcak temas” sağlanacağını ve bunun iki
ülke arasında savaş anlamına geleceğini hatırlatır.
Kayalığın bize ait olup olmadığı teyit edildikten sonra

kesin operasyon kararı veren Çiller’i, cesur tavırlarıy-
la tanınan Oramiral Güven Erkaya ve Dışişleri Bakanı
Deniz Baykal da destekleyince, Genelkurmay
Başkanlığı harekat emri hazırlamak için durum
muhakemesi yapmaya başlar. Tam bu sırada İnal Batu
devreye girer ve sakin tavrıyla: “Durun bir dakika,
neden yanındaki ikiz kayalığa asker çıkarmıyoruz?”
der. Görüşü kabul görünce iki ülke arasındaki savaş
önlenmiş olur. Olaydan bir gün sonra Kemal Baytaş,
yakın dostu olan Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Güven Erkaya’yı telefonla arar ve kendisini
Türkiye’yi savaşın eşiğinden döndürdüğü için tebrik
eder. Erkaya da: “Olur mu sayın Müsteşarım, savaşı
önleyen Büyükelçi İnal Batu’dur, asıl onu tebrik
etmek lazım,” der. 

“Michelle Obama’yı bir gün giydireceğim” sloganıyla
yeniden gündeme gelen Donna Karan’ı şaşırtan dav-
ranışıyla tanıdığımız İnal Bey, parlak zekasıyla önem-
li bir krizi de çözen diplomat olarak tarihe geçmiştir. 

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan İnal Batu ünlü
sanatçı Pelin Batu’nun da babasıydı. 22’nci dönemde
CHP Hatay Milletvekili seçilen Batu, “Ailede bir poli-
tikacı yeter” deyip kimsenin siyasete girmesine izin
vermemiştir. İnal Bey Hataylı olmamasına rağmen,
kendisini her gün ziyaret eden Hataylıların hastane
işlerinden, askerlik konularına kadar derdine çare
olmaya çalışmıştır. Her seferinde Trilye’ye uğradığın-
da askere giden Hataylı çocukların isimlerini de bana
getirip yardımcı olmamı istemiştir. 

Siyasetin ombudsmanı olarak her konuda pek çok
televizyon kanalı kendisinden görüş alırdı. Birçok
gazeteye de tecrübelerini yılmadan, sıkılmadan akta-
rırdı. Kendisiyle sohbet ettiğinizde bilmediğiniz bazı
konularda bilgi sahibi olurdunuz, tonton tavrından
oldukça etkilenirdiniz. 

İnsanların birbirleriyle küsmesine de çok içerleyen
Batu, her zaman “Şu dünyada kaç yıllık ömrümüz
kaldı ki bir kısmını küserek geçirelim” diyerek hep
barıştırıcı, birleştirici rol oynamıştır.

Bırakıp gittin bizi,

Seni unuturuz sanma,

Zaman her şeyi affeder belki ama,

Unutulmayı asla.

Seni çok özleyeceğiz ve asla unutmayacağız.

Süreyya Üzmez
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İnsanlık tarihinde atlar ve insanlar hep içi içe yaşamışlardır. Bu iç içe
yaşamda acaba kader birliği var mı? Onlar niçin bizimle? Biz mi istedik?
Yoksa onların mı bize ihtiyacı var? Bence iç içe yaşarken onların sada-
kati bağladı bizi onlara. Özellikle; atların asil, savaşçı, çilekeş yaşamla-
rı, diğer canlılardan farklı olduğu için bu konuya özel ilgi duydum.

KUTSAL SAYDIĞIMIZ ÜÇ VARLIKTAN BİRİ

Atlar
Yazı: Hilmi ÇAKIR • Fotoğraflar: Recep Peker TANITKAN
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A
tların tarihi, insanlık tarihi kadar geriye 
gittiği için, sadece Orta Asya’dan-
Anadolu’ya bölümüne bir nebze değinece-

ğim. Atalarımızın, Orta Asya’daki at ile ilgili inanç ve
töreleri ufak değişiklikler olsa da Anadolu’ya nakle-
dilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de atın
önemi hiç değişmemiştir. Atlarla büyük süvari birlik-
leri oluşturulmuş ve Evliya Çelebi’ye göre, Mohaç
Savaşına, Osmanlı Ordusundan 166.000 süvari
katılmıştır. Anadolu Beyliklerinden Afşarlar, atın
Adem Peygamber ile beraber yeryüzüne indiğine ina-
nırlarmış. At o zaman kanatlıymış, Adem Peygamber,
bu sevgili hayvan tekrar gökyüzüne dönmesin diye
kanatlarını koparmış. Atın “Burak” denen soyu hala
cennetteymiş ve Hz. Muhammed Miraç’a  Burak ile
çıkmış. Hatta, atalarımız içkilerini “Kımız” bile bu
güzel hayvanın sütünden elde etmişlerdir.

Osmanlı padişahlarından 4. Murat’ın cenaze töre-
ninde, savaşlarda bindiği üç at tersine eğerli olarak
tabutun arkasından yürütülmüştür. Türk destan ve
masallarında, adı kahramanın adıyla birlikte anılan

birçok at vardır. Manas’ın Ak Kula’sı, Battal
gazi’nin Aşkar’ı Köroğlu’nun Kır Atı’nı duymaya-
nımız var mı? Hatta Kır At, Köroğlu’nun ölümün-
den 40 gün yemeden içmeden  kesildiği ve yas tut-
tuğu söylenir. Bu sabır insanlarımızda var mı?
Cenaze defninden hemen sonra helvanın başına
oturmuyor  muyuz? Bu konuda atlardan birazcık
da olsa ders almamız gerekecek galiba…

AT DEYİM VE ATASÖZLERİ

Dilimizde at ile ilgili, onlarca deyim ve atasözü
oluşmuş ve günümüze kadar süre gelmiştir.
Birkaçını bir çırpıda sıralamak gerekirse;  “At başı
gitmek, At cambazı gibi, At hırsızı, At izi it
izine karışmak, At yapılı, Ata et ite ot vermek,
Atın ölümü arpadan olsun, Attan inip eşeğe
binmek, Yanlış ata oynamak, Atı alan Üsküdar’ı
geçti, Yavaş atın çiftesi pek olur, At binenin
kılıç kuşananın, At sahibine göre kişner.” Kutsal
saydığımız üç varlıktan, leke sürülmesini ve
yabancı eli değmesini istemediğimiz  üçün birinci-
si  yine attır. “At, avrat, silah” deyişi gibi…



62

AZAT EDİLEN ATLAR

Bir de “Yılkı” atları vardır. Sahibi tarafından artık

işe yaramaz sıfatı verildiğinde, azat edildiğinde bu

ismi alırlar. Doğuştan değil, sonradan. “Gölge

etme başka ihsan istemem.” Denilerek başı boş

bırakılanlar. Bunlar hayatın tüm vefasızlıklarını

görmüştür. “Vefa” nın sadece bir Lisenin ve

Boza markasında kaldığını çok iyi bilirler.

Yıllarca verdikleri emeğin tam karşılığını alama-

dan, hak ettikleri değeri göremeden kendi kaderle-

rine terk edilmişlerdir. Yarı aç, yarı tok!  Nerede

akşam orada sabah olacak şekilde, kendilerine yeni

bir yaşam tarzı oluşturmak zorundadırlar. Artık fil-
min son sahnesidir. 

Onlara bu saatten sonra kim iş verir? Kim yem
verir? Zaten işe yaradıkları varsayılsaydı, sahipleri
tarafından terk edilmezlerdi. Artık iş başa düşmüş-
tür. Öncelikle, kendisi gibi terk edilmiş arkadaşla-
rını bir an önce bulması gereklidir. Seyahat esna-
sında; yayla, otlak, su kenarları ve dağların yamaç-
larına çok dikkatli bakarsanız topluca yaşayan bu
yılkıları görebilirisiniz. Gerçi biz onları pek gör-
mek istemeyiz ama; onlar bizi çok iyi görürler.
Kısmı özgürlükleri vardır ama, kurtlara yem olma-
mak için çok dikkatli olmak zorundadırlar.
Kendilerine özgü savunma mekanizmaları geliştir-
mişlerdir. Kafa kafaya verdiklerinde çifteleriyle en
büyük  tehlikeleri bile bertaraf edebilirler. Kar
demeden kış demeden yaşam mücadelesi verirler.
Hazır yiyecekleri de olmadığından o soğuk kış
günlerinde buzu çözmek için burunlarını buzun
içine sokarlar buzu çözüp altındaki bir tutam ota
sahip olabilmek için. İşte onların bundan sonraki
yaşam biçimi budur. Kader onları nereye sürükler-
se oraya giderler, ölen ölür, kalan sağlar bıkmadan
usanmadan mücadelelerini sürdürmek zorunda-
dırlar. Başka şansları yoktur. 
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Doç. Dr. B. Nazan WALPOTH
Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ABD Öğretim Üyesi 
nazan.walpoth@insel.ch

Turbo Yüksek Dağ
Trekking Turizmi
ve Dağ Hastalığı
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SAĞLIK

Dağ hastalığı  antrenmanlı, kondis-
yonlu olsun olmasın herkeste geli-

şebilir. Özellikle daha önce akut dağ
hastalığı geçirmişlerde (akut mountain
sickness) ve bilinen kalp akciğer rahat-
sızlığı olanlarda bu risk daha yüksektir.

Şikayetlerin başlamasında neden  yük-
seklerde azalan oksijene vücudun
yeterince adapte olamamasıdır. Bu
yüzdendir ki en iyi önlem yükselişi
yavaşlatmaktır. Kilit nokta uyuma yük-
sekliğidir.  2500 m yükseklikten sonra
uyuma yüksekliği günde 300-500 m
den daha fazla artırılmamalıdır. Bunun
yanında her 3-4 günde bir ya da her
1000 m den sonra bir boş dinlenme
günü planlamak yararlıdır.

AMS (akut dağ hastalığı) yatkınlığı
olanlara veya yavaş yükselmenin
bazen mümkün olamadığı bir dağa
çıkanlara (örnek Kilimanjaro) astetazo-
lamid isimli ilaç önden verilebilir. Hafif
bir idrar söktürücü olan bu ilaç idrardan
bikarbonat atılımını önlemekte böyle-
likle metabolik alkoloz buna bağlı
hiperventilasyon (yani hızlı soluma)
gelişmesini sağlamaktadır. Bu da kişi-
nin oksijen alımını ve kan oksijen satü-
rasyonunu düzeltebilmekte dolayısıyla

da aklimatizasyonuna ( yani uyumuna)
yardımcı olmaktadır. İlacın alımı 2500
m üzerine çıkılacak günden 24 saat
önce olmalı (önerilen dozaj günde iki
kez olarak toplam 150-250 mg). Yan
etki olarak (dozaja bağlı) ekstremiteler-
de uyuşma, tat alma bozukluğu, nadir
olarak ve de dozaja bağlı olarak aşırı
idrar söktürmeye bağlı dehidratasyon
(çok sıvı kaybına bağlı gelişen tablo).
Bu yüzden genelde bu durumdaki has-
talarımıza dağa çıkmadan 10-14 gün
önce 2-3 günlüğüne bu ilacı  test ola-
rak almalarını ve etkilerini gözlemle-
melerini öneriyoruz.Yüksek dozlarda
(ki bunlar daha etkili dozlar) önemli yan
etki gözlenenlere  daha küçük  dozları
kullanmasını öneriyoruz. İlaca karşı
alerjisi olan nadir kişilere de (sülfona-
mid alerjisi) profilaktik kortizon tedavisi
veriyoruz (deksametazon).

Asetazolamidin profilaktik olarak
(gerektiğinde kullanabilmek için) dağ-
cının çantasında bulundurması konusu
tartışmalı, Amerikan yönergelerine
göre gerekli, Avrupa yönergelerine
göre semptomlara o noktadan sonra
zayıf etkisi nedeniyle gerekli değil.
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Özellikle Kilimanjoro turistlerinin çok iyi bilgilen-
dirilmesi şart, çünkü bu dağ çoklukla hafife alın-
maktadır. Çıkış için gerekli (4200 m çıkış gerekli)
10-14 gün yerine dağ turizmi tur organizatörleri
turbo 4-5 gün (ya da 6-9 günlük) turlar düzenle-
mekte ve bu da tura katılan insanların yüzde yet-
miş yedisinin akut dağ hastalığına yakalanmasına,
hatta yüzde on dört kadarı akut akciğer ödemine
ve de yüzde dört kadarının beyin ödemi olmasına
sebep olmaktadır. Bu  bakımdan böyle bir çıkış
gerçekleştireceklerin bu konuda uzman hekime
başvurup profilaksi konusunda gerekli ilaçları
temin etmeleri yararlı olacaktır. Tabi bölgede var
olan Malaria sorunu nedeniyle Malaria profilaksisi
ilaçlarını da almaları önemlidir. Malaria ilaçları
santral sinir sistemi yan etkileri yapabileceklerin-
den ve de dağ hastalığındaki santral sinir sistemi
semptomları ile karışabileceğinden bu ilaçlarında
önceden test edilmesinin yararını burada vurgula-
mak isteriz.

Burada şunu da hatırlatmakta yarar var trekking
yapmadan da  gidilen ve yükseklerde bulunan
uçuş ve tren destinasyonları da turistlerin dağ has-
talığı ile tanışmasına sebep olabilir. Örneğin La Paz
(4085 m) uçuşlarında yolcularının yüzde seksen
kadarı, Cusco’da (3400 m)  yolcuların yüzde elli
kadarında  dağ hastalığı benzeri şikayetler olabil-
mekte. Kritik tren destinasyonlarına örnek olarak
da Tibet’teki Lhaşa ve de Peru’daki Ferrocaril
Centro Adriano örnek verilebilir. Özellikle yüksek
noktalara direk uçuşlarda birkaç  günlülük aklima-
tizasyonun önemini vurgulamak isteriz. Mortalitesi

çok yüksek olan beyin ödemi ve akciğer ödemi
olasılığı karşısında, özellikle  tıbbi bakımdan geliş-
kin olmayan bölgelere gidenlerin acil durumda
çok gerekecek bazı ödem giderici ilaçları 
rezerv olarak bulundurulması çok önemlidir
(Deksemtazon, Nifedipin).

Dağ Hastalığının Üç Formu  ve 
Yapılması Gerekenler

Hafif form: Baş ağrısı, iştahsızlık, mide bulantısı,
uyku sorunu. Yapılması gereken: yükselmeyi kes-
mek, bir dinlenme günü eklemek, düzelmezse
500-1000 m kadar  yükseklik (irtifa)  kaybetmek.
(Mide bulantası ilacı vermek, baş ağrısı ilacı 
vermek)

Ağır form: Kusma, uykusuzluk, hafif denge soru-
nu. Yapılması gereken çok çabuk inişe geçmek,
şikayetler düzelinceye kadar inişe devam etmek,
gerekirse  hastayı tıbbi merkeze transport ettirme,
kortizon verme (deksametazon)

Yükseklik beyin ödemi: Çok ağır baş ağrısı, çok
ağır denge sorunu, bilinç kaybından komaya kadar
giden tablo. Yapılması gereken hemen hastayı dağ-
dan indirme bir tıbbi merkeze transport ettirme,
Oksijen verme, hiperbarik terapi (yüksek basınçlı
oda), kortizon (dekşmetazon).

Yükseklik Akciğer Ödemi:
Erken Faz: İlerleyici efor kapasitesi azalması, artan
nefes darlığı.
Geç Faz: Dinlenimde aşırı nefes darlığı, nefes alım
sıklığında artış, morarma, kuru öksürük, ağızdan
köpüklü-kanlı sıvı gelmesi. 
Her iki fazda yapılması gereken acil hastanın trans-
portu tıbbi merkeze iletme, vücudu yükseltme,
oksijen verme, hiperbarik terapi, Nifedipin, Tadafil
gibi ödem giderici ilaçlar. 
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Toplumda ağız ve diş sağlığının önemi
günümüzde daha iyi kavranmakta ve dur
durak bilmeyen teknolojik gelişmelerden

branşımızda nasibini almaktadır. Fonksiyon,
fonasyon (konuşma) ve estetik üçlüsünde hasta-
larımız yeni teknolojilere dünya ile aynı anda 
ulaşabilmektedirler. Modern toplumlarda bireyler
dişlerinin görünümünü önemserler, hatta 
dişlerdeki şekil ve renk bozuklukları kişide 
psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemle-
re sebep olabilir. Diş hekimliğinde estetik 
ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek 
çok renk, şekil, konum bozuklukları kolaylıkla
çözümlenebilmektedir. Renklenmiş dişlerin
beyazlatılması (bleaching) işlemi, diğer restoratif
metodlara kıyasla daha ucuz, pratik, estetiktir ve
ulaşılması kolaydır.

Beyazlatma işlemi (bleaching) dişin mine tabaka-
sının hali hazırdaki renginin açılması amacı ile
yapılan kolay bir uygulamadır. Kişi neden beyaz-

latmaya ihtiyaç duyar? Bu gerçekten önemli bir

sorudur. Aslında önemli olduğu kadar çok da

basit cevapları içerir. Özellikle estetik kaygı kişi-

nin gün içerisindeki beşeri ilişkilerini ve kendine

olan güvenini sorgular.

Dişin minesindeki renklenmenin birçok nede-

ni vardır. Kullanılan aşırı doz ve farklı antibiyo-

tikler, doğuştan gelen yapısal bozukluklar, aşırı

çay kahve kola tüketimi, içme suyundaki flor

miktarı bu renklenmelerin nedenleri arasındadır.

Aslında bu tarz renklenmeler diş hekimi tarafın-

dan restoratif materyaller sayesinde giderilmekte

fakat beyazlatma (bleaching) metod olarak daha

ekonomik ve kısa süreli olması nedeniyle tercih

unsuru olmaktadır. Beyazlatma işlemine ihtiyaç

duyulduğu durumlar özellikle dişin mine tabaka-

sına nüfus eden ve fırçalamayla geçmeyen ren-

klenmelerdir. Bu durumlarda yapılan beyazlatma

işlemi büyük oranda başarılı olmaktadır.

Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI
Diş Hekimi
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı
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(BLEACHING)



SAĞLIK

69

Beyazlatma işlemine diş hekiminize muayene
olmadan asla karar vermeyiniz. Doğru beyazlat-
ma tekniği sayesinde sonucun başarılı olması
kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki beyazlatma 
işlemine karar verecek olan kişi diş hekiminizdir.
Beyazlatma işlemine karar vermeden önce ağız
içerisindeki diş eti sorunlarının giderilmesi
zorunluluğu beyazlatmanın başarısı açısından
çok önemli bir durumdur. Teknik doğru uygu-
landığı takdirde 4- 5 ton arasında hızlı ve güven-
li bir şekilde sonuç alınmaktadır.

Tekniğin iki türlü uygulama yolu vardır.

Birinci Teknik: Diş hekiminin klinikte özel diş
eti izolasyon metodu sayesinde 2 saat içerisin-
de yaptığı hızlı etkin ve çok basit bir işlemdir.

İkinci Teknik: Diş hekiminizin ağız içerisinde
aldığı bir ölçü ile kişiye özel olarak hazırlanan
silikon ağızlıklar içerine uygulanan jellerin
hasta tarafından ortalama 1 hafta ve günde 
4-8 saat arasında uygulanması gereken bir
tekniktir. Uzun sürer ve daha az etkindir.

Yapılan beyazlatma işlemi özellikle gebe ve emzi-

ren annelerde dikkatle yapılmalıdır. Gelişimini

tamamlamamış bireylerde ve dişlerde  asla uygu-

lanmamalıdır. Beyazlatma işleminden sonra lita-

ratüre girmiş yan etki tespit edilmiş herhangi bir

vaka yoktur. Ancak işlem sonrası kısa süreli sıcak

soğuk hassasiyeti  çok küçük yüzdelerde bile olsa

olabilen bir tablodur.

Beyazlatma işlemi sonrası elde edilecek başarı 

tatmin edici olmakla beraber kişinin yapısal diş

anatomisinin vereceği cevaba göre değişmektedir.

Dikkat edilecek nokta işlem sonrası 3 gün süreyle

kişinin boyayıcı özellikli havuç, soya sosu benzeri

gıdalardan uzak durmaya çalışmak, çay ve kola

tüketiminin minimal sekılde yapılmasıdır.

İnsanın kendisinde yapacağı en küçük bir deği-

şiklik bile hayatında beyaz sayfa açması için bir

nedendir. Hayata nasıl gülümserseniz o da size

oyle gülümser....
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Famous People Visit Trilye

Müjdat Uslu, a businessman known
throughout Turkey, is so pleased

that Genpower, the world’s largest power
generator factory that he created, is gat-
hering attention in the international
arena. Volvo Penta’s CEO and President
Bjorn Ingemanson, Regional President
Giorgio Paris, Regional Sales and
Marketing Director Hannes Norrgren,
and Regional Sales Manager David
Hamilton, arrived in Ankara from

Sweden for an inspection of the Genpower plant. Mr. Ingemanson, who has signed a new contract
and started to develop a new scope of work for Genpower in 2013 and 2014, was pleased to hear
from the Genpower CEO and Chairman of the Board of Directors, Mr. Müjdat Uslu, that Turkey
was a very attractive country in which to invest and the cost of the products to be produced in
Turkey was more suitable. Uslu added that Genpower was a wonderful subsidiary industrial ope-
rator. Mr. Ingemanson, who is from Sweden, stated that the work to produce Volvo motors in
Turkey would be evaluated at the first opportunity. 

Mr. Ingemanson is quite fond of seafood. He was quite impressed by Trilye’s food and was satisfi-
ed upon his departure from the restaurant. He added that he would be sure to come back to Ankara
more frequently.

Osman Karagöz, one of Ankara’s
recognized businessman who is

also known as “Oscar of Electric” and is
the owner of Oskar Electric, visited
Trilye in September with some very
important guests. 

Göktuğ Gür, CEO of Philips, one of the
world’s first firms to make an effort
towards energy conservation, is a visio-
nary and an incredibly well-equipped
executive. The new CEO of Philips, a

company that is pioneering initiatives in the renewable energy sector, celebrated the start of his
new position with great ambition at Trilye.  

Gür, who is quite fond of seafood, was accompanied by Osman Karagöz, Ahmet Soylu, and Azmi
Tunçinar. After discussing new business strategies and having a pleasant conversation, the group left
Trilye quite pleased, and made sure to mention that they would return to visit Trilye again.

VOLVO PRESIDENT VISITS TRİLYE

PHILIPS’ NEW CEO VISITS TRİLYE
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Nilgün Belgün, whose boundless energy
has kept her young as one of the legen-

dary names of Turkish theatre, was in Ankara
for a few days in September for an event of the
Avon Company. 

Ms. Belgün, who is very fond of seafood, could
not sit still for even one moment during the
dinner. She watched closely the surprise of one
of the guests to his wife for their marriage
anniversary and filmed their happiness scene.
After departing from Trilye, Belgün, sincerely
celebrating the moment, asks of the gentleman
who was playing the accordion for his wife,
“Are there men like this in Turkey?” and sent
them off with her best wishes. 

Ms. Belgün, who was in a fantastic mood as she left the restaurant, kept her nearly 310 thousand
Twitter followers abreast of her dinner developments. She mentioned that next time she is in
Ankara, she will be sure to stop by Trilye.  

NİLGÜN BELGÜN VISITS TRİLYE

Nil Karaibrahimgil, who began her
artistic life at the age of 12 with

a song that she composed, and her
husband Serdar Erener, had lunch at
Trilye. Karaibrahimgil, who is the
child of a very artistic family and
made her voice known throughout
Turkey at a very young age, is very
fond of seafood. 

Nil Karaibrahimgil and her husband
Serdar Erener were hosted by
Ankara’s well-known businessman,
Mete Aksak, and his wife Emel, enjo-
yed their time at Trilye after they were guests at the August 30 reception at the Çankaya Palace. 

Karaibrahimgil mentioned that she loved Ankara so much, and embraced every opportunity she
had to come to Ankara. “Now we have just one more excuse to come to Ankara,” she said, as they
departed the restaurant.  

NİL KARAİBRAHİMGİL VISITS TRİLYE
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Alarko, one of Turkey’s top industri-
al companies, has found itself pro-

viding a very valuable service to our
country in the past few years in terms of
seafood. In September, the management
of Alarko, who was responsible for the
salmon that was for many years spoken
of widely by European society, met at
Trilye to have a taste of delicious seafo-
od while they gathered for a special

meeting. Since the day that Trilye opened its doors, it has frequently seen the faces of Alarko’s
Ankara Bureau members, Filiz Sayar and Tamer Şenyuva; joining them at this special dinner
were Ebru Atman, Hüseyin Ergün, Hülya Kandemir, Sinan Kılıç, Hayati Köybaşı, Seyfettin
Duman and Gürkan Ağar. The only person missing was Leyla Alaton, who is particularly fond
of fish and makes sure to visit us every time she’s in Ankara. 

The Alarko group was very pleased when they left the restaurant, and promised that they would
be back as soon as possible. 

Our pride in Austria, Chairman of
the Board of Directors of B&B

International Bahadır Başol, was the host
for a delegation of Romanian guests at
Trilye in August. Radu Merla,  General
Manager of Oil Depol Service, Finance
Manager Serghei Roxana, and Bordea
Lonut were warmly welcomed guests.
Oil Depol Service is a global company
that works to improve productivity thro-
ugh clean technologies in large scale

facilities such as oil refineries, thermal power plants, and sugar factories. The Romanian guests
mentioned that they were to sign on to some significant and beneficial work in Turkey.
Furthermore, they noted that they were quite pleased to be working with experienced business-
man Bahadır Başol, who was the Turkey Representative of KEBA for many years. The guests, who
were great fans of seafood, made sure to remind us that they would be back at their earliest oppor-
tunity, as they were leaving the restaurant. 

ALARKO MANAGEMENT VISITS TRİLYE

ROMANIAN ENVIRONMENTALISTS 
VISIT TRİLYE

Famous People Visit Trilye
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The Military Academy began training and edu-
cational activities in 1920 in the Harbiye

neighborhood of Istanbul, and later moved to the
Abidinpaşa Köşkü (Pavilion) in Ankara. One day,
Atatürk instructed those close to him: “Create for
me a Military Academy that is modern and unli-
ke any other, and will suit the people of Harbiye.
On September 25, 1936, Atatürk went to the
building labeled “Central Complex”. He became
angered at what he saw and got very much con-
cerned. He turned to the school authorities that
were responsible and scolded them by saying:
“Gentlemen, I ordered you to build a military
academy, not a prison.” 

In 1976, I began my four years of student life in
that building. My friends that were born on sea-
side cities; Orhan Çubuklu, Soner Öncü, Eray
Beceren, and M. Orhan Yaşar (who has passed
away) and I would recite the poems that
Sabahattin Ali wrote while in the Sinop Prison: If
you long to see the sea, turn your face upward,
the sky is like the sea, Never mind, don’t bother.
Truly, the central complex of the military aca-
demy was like a prison. We made ourselves out
to be like the prisoners fishing in the garden of
the prison. We had only one view: when we tur-
ned our faces upwards, we saw the bluest of
blue skies!

Necdet Evliyagil described the color blue as a
light in his life, and without blue, he would be
breathless. He often mentioned that the blue
was his energy, his happiness. Necdet’s son,
Sarp Evliyagil, is a well-known figure in Ankara.
The father, Necdet, himself wrote a poem entit-
led “Istanbul Blue”, in which there is a stanza:
“Blue, You see it everywhere, but only on the
banks of the Bosphorus and in the clouds, you
are kissed by Istanbul blue”. 

Sarp, who is just as enamored with blue as his
father, would go to the Aegean waters with this
longing, only in the summer months on his boat.

However, because he loved Ankara so very
much, all of his investments were in Ankara.
Ankara made his heart skip a beat. One of the
things that is always taught in business manage-
ment classes is this: the company will grow, and
it will find an important place in the market; yet in
the second and third generation of ownership,
the graphics of success will fall. The general
belief is always the same. 

Sarp is one of the rare individuals that break this
rule. After the loss of his father in 1992, he took
the flag and never let it fall. He remains two
steps ahead at all times through his agile and
intelligent actions to move the business forward.
Isn’t the definition of vision the craft of one to see
those things that cannot be seen?

A SPECIAL EXHIBITION
Elation is an emotion that makes humans
human. Sarp is someone who is perpetually
experiencing this emotion. He is a great gour-
met, a fantastic degustator, a wonderful collec-
tor, and wears many hats similar to these titles. 

He follows the social and artistic scene in every
part of the globe. In May, at the m1886 Art
Gallery at Tepe Prime, there was an exhibition of
approximately 60 works from the Evliyagil collec-
tion that dazzled visitors. The exhibition, called
“Menzil” (Range) was seen by numerous famo-
us faces from all around Turkey. Some of the
visitors at the exhibition quipped, “Above all, no
matter what Sarp decides to do, whatever work
he gets involved in, he is always the best.”

Evliyagil, who has contributed a great deal to the
rapidly developing social scene in Ankara in
recent years, is one of the founders of the
world’s most important gastronomy club, Chaine
des Rotisseurs, in Ankara. He also pays close
attention to young entrepreneurs, and provides
them with moral and financial support.

Sarp Evliyagil
ANKARA’S PASSIONATE
YOUNG ENTREPRENEUR 
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A TURKISH FIRM FOR THE
RECORD BOOKS

Sarp, owner of Ajans-Türk Printing and Press
Co., Ltd., began his activities in the sector in a
two story house in 1952. From his earliest days,
his ambition took him straight to the top. In 1967,
the company entered the Guinness Book of
World Records by pressing the first embossed
stamp in Ankara. One section of Evliyagil Plaza
was occupied by Ajans-Türk and Evos Print
Publications, two companies that survived even
throughout the economic crisis, and became an
important brand for custom printing at one add-
ress. Keeping with modern conditions, as the
second generation representative at the firm, in
addition to the printing sector, Sarp also became
involved in real estate and tourism with slow and

certain steps. Mr. Evliyagil believes that in order
to climb steep mountains, one must begin by
walking slowly. I always see myself how Mr.
Evliyagil silently contributes to promoting Ankara
from a tourism perspective, our capital without
sea and far away from center of attractions. His
love for Ankara is so great that it stole his heart.
For that reason, even when he goes to the most
beautiful cities of the world, after a short while,
he starts to miss Ankara, and thinks to himself,
“How can we make Ankara more beautiful?”

Without doing a basic analysis, Sarp will not make
an investment. He is very meticulous, and has a
scrutinizing character. He stays away from unne-
cessary areas that he does not have full faith in,
in order to grow. Anyway, growing for the sake of
growth is only the ideology of a cancer cell. 

Süreyya Üzmez



THE FLAVOR HIDDEN IN THE SAND

W
hen we were kids, it was even a luxury

to use the one set of goggles with glass

lenses and snorkel that we had. There

were only few scuba divers with full diving

equipments. In the entire Dardanelles region,

there were two pirats (medium-size sailboats)

belonging to the physical training unit. Later,

four optimists (the smallest sailboats) joined

the fleet. Even though I had obtained my

license that year, I was accepted to Kuleli, so I

couldn’t enjoy it that much.  Marine enthusi-

ast’s experiences were very limited due to the
impossibilities.

I recall that moment from my childhood as if it
were yesterday. The physical training inspec-
tors, who had never seen the sea, came for the
inspection. When they encountered the 600
square meter shelter for the sailboats and the
racing boats, they admired it and said, “There is
no current here, nor waves. They were prepar-
ing so easily for the competition here-this is a
perfect place to train.” 
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Razor Clam



RAZOR CLAM BEDS
It is quite easy to have the current in your favor
and the wind at your back on the Dardanelles
Straits, but returning will really take it out of a per-
son. On the return, one will most certainly require
a stop at the famous Hamidiye Bastion to gather
strength. It was there in that area filled with sea-
weed that I fondly recall catching fan mussels, and
in the sandy area catching razor clams. It was suf-
ficient to have goggles when diving for fan mus-
sels. To catch the razor clams, it was enough to
have a spear or a metal wire. 

Razor clams survive by burying themselves on the
sandy floor of a body of water. They hide from
fishermen under the sand. There are small holes
on the domes of sand that cover them. The holes
are indications that there are razor clams there,
and are the access points. Razor clams are dirty yel-
low colored bivalves with an exceptional flavor.
They are also known in Turkish as “sulinya” or
“solinya”. The word came to Turkish from Greek,
meaning “knife”. 

Catching them requires a bit of skill. Before the
razor clams close up, one must insert an iron hook
into the sand. When they are wrapped in the wire,
they can be patiently brought to the surface. When
they encounter the atmosphere, they immediately
close in shame!

LUXURY DINING
In England’s capital, London, in the Covent
Garden neighborhood sits the world famous fish
restaurant J Sheekey. I was delighted to see the
tables packed at lunch, a majority of which had
our razor clams. The menu price of the razor clams
was quite expensive. I clearly recall 12 years ago
when a client scolded us for this food that was free
to us. In my initial days in the restaurant business,
when I was trying to introduce Ankara to shellfish,
I presented customers with plentiful amounts of
sea urchin, crab, cockles, oysters, and razor clams.
One day, I wanted to surprise one of my cus-

tomers. I garnished a plate of fresh and delicious
razor clams and sent them to the table. Without
even placing it on the table, the waiter returned to
the kitchen with the plate. The customer asked,
“Mr. Süreyya, are you making us out to be animals?
Are we supposed to eat the scraps that are given to
the animals?” After a fit of anger, the customer
calmed down. I had no other choice than accept-
ing it as it was when encountering such reactions
in our country where the annual shellfish con-
sumption barely reached 1 gram. 

Razor clams are delightfully delicious, and can be
found in many parts of the world. They can be
eaten raw, or also used in soups. After getting used
to the taste, it is a seafood that you won’t be able to
pass up. If you happen to come across razor clams
that have yet to lose their fresh sea scent, I am cer-
tain you will think of me.

Süreyya Üzmez
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Trilye’s Flavors
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BOMBAY BEAN SEAFOOD SALAD 

STEAMED ANCHOVIES WITH GINGER

Ginger is an elixer of health, and it is an essential spice that is never missing from Far
Eastern cuisine. Will it go well with ginger? My anchovies are rather agreeable. The two

of them suit each other so very well.

Is there anything that doesn’t go well with bombay beans? The only food that has yet
to be tried with them is seafood, and now it’s here, and it is out of this world. It has an

incredible flavor. Those who wonder if bean salad will go well with seafood will be licking
their fingers.
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Mackerel, which is nearly extinct, has always been considered with dried
mackerel as the crown jewel of appetizers. We decided to give them a

makeover with some herbs, and what a delicious result we came up with.  

MACKEREL AND HERB DANCE
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