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Dergideki reklamlar›n sorumlulu¤u firmalara,

yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Bu

yay›n›n bir bölümü ya da tamam› yay›nc›s›n›n

izni olmaks›z›n ço¤alt›lamaz ve yay›nlanamaz.

Yay›n Türü: Yerel Süreli Yay›n

Üç ayda bir yay›nlan›r. 

2013’DE DURMAK YOK...

Bal›k mevsimi oldukça verimli geçiyor. K›fl mevsimi bir ara sopas›n› gösterdi
ama geçen y›l gibi haflin de¤il. Umar›m böyle devam eder. Bal›¤›n kula¤›na kar
suyu kaçt› m› tad›na doyulmuyor ama Ankara’n›n yollar›na kar düfltü mü kimse
evden d›flar› ç›km›yor. Halbuki karl› havada bal›¤›n tad›na doyum olmaz. 

“Dünyan›n Türk fiefleri” program›n›n çekimleri h›zla devam ediyor. Aral›k ay›n-
da Hamburg’ta dünyan›n ilk Michelin y›ld›zl› Türk flefi ile program yapt›k. Elbe
nehri k›y›s›ndaki Le Canard (Ördek) isimli restoran Hamburg’un en gözde mekan›.

Berlin’de dünyan›n en büyük al›flverifl ma¤azas› olarak an›lan KaDeWe’nin
yan›nda Mola, Paydos, Grenander, Faustus restoranlar›n›n sahibi Tamer Akk›l›ç
ve Amigo restoran›n›n sahibi Kenan Erdo¤an ile de sektör üzerine ve Alman
mutfa¤› hakk›nda söylefliler yapt›k. 

Hamburg’un en ünlü caddesi olan Eppendorfer’de küçük bir kafe ile (Cafe
Leckerei) harikalar yaratan Fatma Temel ile yapt›¤›m›z söylefli de çok hofltu. 
Milliyet Ankara ve Cadde eklerinde bu iki mekan› tan›tt›m.

2013’te yeniliklere devam ediyoruz. S›v› nitrojeni ç›kard›k menüden ancak
sorbeyi baflka bir sunumla vermeye ve yeme¤in sonunda limonlu oksijen 
terapisine devam edece¤iz. 

Befl çeflit, içinde çi¤ bal›k eti olmayan sufliyi ve zencefilli vanilyal› karides
tempuray› menümüze ekledik. K›sa bir süre sonra da “black cod”u menümüze
koyaca¤›m›z› flimdiden müjdeliyorum.

Trilye’de yenilikler bitmez. Ama Trilye’de tek yol lezzettir. Tad›n›z hep lezzetli
olsun. 

Bol bal›kl› ve sa¤l›kl› günler dile¤iyle…

Süreyya Üzmez



Trilye’den Esintiler . . . . . . . . . . . . . . . . .08

Pazar Günleri Bal›k Yiyoruz  . . . . . . . . .20

Trilye’nin Çocuklar›  . . . . . . . . . . . . . . . .22

Sardalye Marinata . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Ç›t›r Karides Mant›s›  . . . . . . . . . . . . . . .26

Enginar Üzerinde Karidesli Fava  . . . . .28

Tahinli Patl›can  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Trilye’nin Sardalyesi  . . . . . . . . . . . . . . .32

Yunuslar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Yaz›l›kaya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Alacahöyük  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Bo¤azköy Sfenksi  . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Tunus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Floransa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

fievket Evliyagil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Manuel Fernandes  . . . . . . . . . . . . . . . .58

Brazilos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Gülo¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Ayfle Bilir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

6 Kad›n 36 Foto¤rafla

‹stanbul’a Bak›fl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Yaflar Seyman ve Göçmen Kalem  . . . .68

Caz›n Gitarla Dans› Bafll›yor . . . . . . . . .69

A¤›z ve Difl Bak›m› Enstrümanlar›  . . . .70

Ferin Batman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Famous People Visit Trilye  . . . . . . . . . .76

Trilye’s Flavors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

‹Ç‹NDEK‹LER
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YAŞAR SEYMAN
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GÖÇMEN KALEM
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ENGİNAR
ÜZERİNDE

KARİDESLİ FAVA

ŞEVKET
EVLİYAGİL

BRAZİLOS

FLORANSA

MANUEL 
FERNANDES

YUNUSLAR

ÇITIR KARİDES
MANTISI

38 50

60 26

58 28

34 54

ALACAHÖYÜK
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Geçen yıl TRT HD’de yayınlanan 13 bölümlük
“Balık Ankara’da Yenir” programının yoğun il-

gi görmesinden sonra bu yıl yepyeni bir program-
la TRT Türk’te 183 ülkede dünyadaki Türk şefleri-
ni tanıtmak için ekranda olacağız.

Bir zamanlar sadece döner ve kebap ile anılan
mutfağımızın gerçek zenginliğinin bu olmadığını
tüm dünyaya göstermek, “Artık bu arenada biz de
varız” demek için kolları sıvadık. 

2012’nin son haftalarında Almanya’nın liman ken-
ti Hamburg’ta Elbe nehri kıyısında Le Canard No-
uveau (Ördek) isimli restoranda bir program yap-
tık. Ama ne program! Çekim sırasında tüylerimiz
diken diken oldu. Yapımcılığını TRT’nin yetenek-
li, deneyimli yapımcısı Sibel Urgancıoğlu ve yö-
netmenliğini Türkiye’nin ünlü fotoğraf sanatçıla-
rından Ahmet Sabuncu’nun yaptığı programın
Hamburg ayağı oldukça heyecanlıydı.

‹LK MICHELIN YILDIZLI
TÜRK fiEF

Yıllardır şehir efsaneleriyle kulaklarımızın tıkandı-
ğı Michelin’li şeflerle ilgili gerçek konuları dile ge-
tirdik programda. Yayına başlamadan önce sizleri
mutlaka bilgilendireceğim. Endonezya, Singapur,
Malezya, Japonya, Amerika, İngiltere ve Avusturya
ayakları var programın. Daha yolun başındayız
ama heyecan dorukta.

Türk mutfağı yakın bir gelecekte trend olacak tüm
dünyada. Bunu anons etmenin yoğun duygularını
yaşıyorum. 

Yıllar önce büyük oranda kıyma ve kuyruk yağı
karışımından yapılan lastik gibi dönerle Türk

mutfağını tanıyan Avrupa’da şimdi Türk şeflerin
ayak sesleri duyulmaya başladı. O zamanlar kısa
sürede para kazanıp Türkiye’ye iyi araba getirme
sevdasındaydı Türk aşçılar. Kötü bir miras bıraktı-
lar. Ama şimdi durum değişti. Genç Türk şefleri
artık maraton koşuyorlar.

Ali Güngörmüş isimli Türk genci Hamburg’ta Elbe
nehrinin kenarındaki Le Canard isimli Akdeniz
mutfağı konseptli restoranın mutfak şefi ve sahibi.
Manzara süper, ambiyans olağanüstü, müşteri ka-
litesi oldukça yüksek bir mekan burası. Öğle vak-
ti gittiğimizde bir hayli kalabalıktı. İki eli servis ta-
bakları ile dolu Ali Güngörmüş karşıladı bizi. Ken-
di evimize gelmiş gibi olduk.

Münih’te başlamış aşçılık öyküsü Güngörmüş’ün.
1995 yılında Münih’teki Glockenbach’ta. Daha
sonra iki Michelin yıldızlı Schweizer Stuben lo-
kantalarında çalışmış. Akabinde Ederer ve Len-
bach gibi Münih’in tanınmış restoranlarında çalış-
tığında artık unvanı aşçıbaşı olmuş.

ELBE NEHR‹ 
KENARINDAK‹ 

ÖRDEK

Trilye’den
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2005 yılında kendi restoranını açma zamanı gelmiş-
ti Güngörmüş’ün. İflas etmiş bir restoranı aynı
isimle sadece sonuna “Nouveau” (yeni) sözcüğünü
yazdırarak sürdürdü. Çok büyük bir riskti. Ama kı-
sa zamanda ünü Hamburg’un dışına taştı. Zoru ba-
şardı Ali Güngörmüş. Tırnaklarıyla kazıyarak, bile-
ğinin hakkıyla zirveye oturdu.

“Sermayeyi nereden buldun?” diye sorduğumuzda
da “Annem verdi” diyecek kadar mütevazı ve ken-
disiyle barışık.

Sohbet sırasında puslu havanın izdüşümündeki
Hamburg limanını ve uzanan ufku gösterdim bir
ara: “Bak Ali, hava çok puslu ama ufukta iki tane
yıldız görüyorum, ne dersin?” diye sordum. Tatlı
bir tebessümle, “Elbette Süreyya Bey, Michelin yıl-
dızlarını almak zor iştir. Aldıktan sonra korumak
daha zordur. Tıpkı bisiklete binmek gibidir. Durak-
larsan düşersin, o iki yıldızı almak için hiç durma-
dan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

AfiK MI ‹fi M‹?
Hiç boş vakti yok genç şef Güngörmüş’ün. Bizimle
program yaptığı gün her saati doluydu. İki ayrı te-
levizyon programına katıldı gün içinde. Rezervas-
yon defterini inceledim. Bir kez daha göğsüm ka-
bardı. Haftalar sonrasına kadar dolu bir defter.

Ama bu işin zorlukları da var. Kazandığı parayı har-
cayacak zaman bulamadığı gibi yoğun duygular ya-
şayacağı bir aşka da zaman ayıramadığını, bu ne-
denle de sevgilisinin kendisini terk ettiğini söyle-
yen Güngörmüş’ün en büyük aşkı işi gözüküyordu.

Şef Türk olunca dokunuşlarda, yorumlarda hep
Türk esintileri hakim. Yemeklerin yaratıcılık, fark-
lılık ve sıra dışılık özellikleriyle kalitenin istikrarı-
na bakılarak yıldız veriliyor. Çok gizli yapılıyor mü-
fettişlerin restoran gezmesi. Kesinlikle torpil yok.
Her şey alın teri, her şey beceri, her şey yaratıcılık,
her şey yenilikçilik. 

Ali Güngörmüş, sadece aşçılık bilgisiyle yetinmi-
yor. Biraz matematik, biraz fizik ve kimya bilgisi
var. Klasik aşçılık bilgileri var ama yeterli olmadığı-
na inanmış sanki. Bilim, sanat ve yaratıcılığını bir
araya getirmiş. Sunum yaptığı yemekler tablo gibi.

Ama ana yemeklerde benim yıllardır üzerinde dur-
duğum konuya eğilmiş. Nedir? Şekli maksada kur-
ban etmemek. Bazı Michelin yıldızlı restoranlarda
bu konu bariz bir şekilde hissediliyor. Tabağın süs-
lenmesine çok zaman ayrılıyor. Tabak soğuyor, ye-
mek soğuyor ve nefaset kaçıyor sonunda. Güngör-
müş, “Sunum önemli, göz zevkinize hitap ediyor
ama tek yol lezzet” diyor.

EZBER BOZAN fiEF 
Tunceli’nin bağrından kopup Almanya’da harikalar
yaratan Ali Güngörmüş, Alman televizyonlarında
yemek programı yapıyor. Yemek kitabı var. Fikirler
Ülkesi adlı kuruluş tarafından “Ülkenin Geleceğini
Şekillendirecek 100 Beyin” listesinde gösterilmiş.
1995 yılında Dünya Yemek Kitapları yarışmasında
“Akdeniz Yemek Kitapları” kategorisinde birinciliği
kazanmış. Çocuklara doğa sevgisini aşılayan bir
sosyal sorumluluk projesine de öncülük eden Ali
Güngörmüş’ün Le Canard’ı romantik akşam ye-
mekleri, iş yemekleri ve lezzet peşinde koşanlar
için ideal bir yer. 

Engeller, zorluklar insanı yıldırmamalı. Her engel
sizi daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter.
Bu esnada gözünü bir yıldıza diken kişi, kararını
değiştirmez. Siz kendi kutup yıldızınızı bulun ve
gözünüzü ondan ayırmayın. 

Esintiler...
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Kral Anoschirwan tebasıyla birlikte toprakla-
rında dolaşırken, dağlarda, derme çatma

küçük bir çoban kulübesinin bile olmadığı ıssız
bir alana gelmiş. Kralın aşçısı feryat etmiş.

“Soylu sultanım, ben damağınızı tatlandırmak
için buradayım. Fakat erzak depomuzda bir tuz
zerresi bile yok. Ve tuzsuz yemeğin tadı çok kö-
tü olur. Sultanım ben ne yapacağım?”

Anoschirwan cevap vermiş:

“En yakın kasabaya dön. Orada tuz satan bir
tüccar bulacaksın. Fakat doğru fiyatı ödemeye
dikkat et ve normalinden bir kuruş bile fazla
verme.”

Aşçı, krala cevap vermiş:
“Soylu sultanım bu dünyadaki herkesten daha
fazla paraya sahipsiniz. Tuza biraz fazla ödeseniz
ne olur? O biraz fazlalık sizin için nedir ki?”

Kral bu sözler üzerine ciddi bir şekilde bakmış
ve cevap vermiş:

“Dünyadaki haksızlığa asıl yol açan bu küçük
şeylerdir. Küçük şeyler sonuçta bir gölü doldu-
ran su damlaları gibidir. Dünyada büyük haksız-
lıklar bu küçük şeyler gibi başlar. Bu nedenle git
ve tuzu normal fiyatından al.”

2012’nin son haftalarında, TRT Türk’te yayınla-
nacak ve 183 ülkede izlenme şansına sahip ola-
cak yeni programımızın çekimlerine Berlin ve
Hamburg’ta devam ettik. İnanılmaz heyecan
içindeyiz. Dünyanın birçok ülkesinde mutfağı-
mızı en iyi şekilde temsil eden şefleri dünyaya
tanıtıyoruz. Her bölüm için bir restoran ve onun
şefi ile röportaj yapıyoruz ama küçük şeyleri de
ihmal etmiyoruz. Yağmur kar demeden Türk
mahallelerini dolaştık, son yıllardaki Türk mut-
fağını temsil eden mekanların gelişiminden
mutlu olduk. Zor çalışma şartlarında Sibel Ha-
nım, Ahmet Bey’in kamerası ıslanmasın diye
şemsiye tutmayı da ihmal etmedi. 

HAMBURG’TA GÜZEL fiEYLER
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İşte Hamburg’un en ünlü caddelerinden biri olan Ep-
pendorfer’den geçerken gözümüz Cafe Leckerei’ye ta-
kıldı. Daha önceleri de duymuştuk. Bu caddede aralık
ayında trafik kazası olmuş, bir araba yayalara çarpmış
ve sekiz kişiyi yaralamış. Ancak öyle bir tablo çıkmış ki
ortaya, bu sekiz kişinin altısı Almanya’nın en şöhretli
insanlarıymış. İşte böyle ünlülerin ve ünlü mekanların
bulunduğu Hamburg’un Eppendorfer Caddesi’nde bir
Türk kızı Cafe Leckerei isimli bir kafe açmış. O mini-
cik kafenin lezzetleri büyük. Buram buram Anadolu
kokuyor. Reçetelere yorum getirmiş. Çorum’un bulgu-
rundan kısır yapıyor. Sebzeli kişler yapıyor. Her biri
birbirinden lezzetli. Zaten Cafe Leckerei “güzel şeyler”
anlamına geliyor. Bu ismi de Almanlar koymuş.

HEYECAN SATIYOR
Ziyaretimiz sırasında o kadar heyecanlıydı ki! Sadece
bize karşı da değil, tüm müşterilere karşı heyecanını,
işine olan aşkını yansıtıyor Fatma Hanım. Aslında he-
yecan satıyor. Güler yüzü sunduğu yiyeceklerden de
önde geliyor ama yaptığı her şey çok lezzetli.

Bütün gezi listelerinde, hesaplı yemek yenecek yerler
arasında hep birinci sırada gösteriliyor. Dört yıllık bir
kafe olmasına karşın ismini çabuk duyurmuş. Elbette
tesadüfi değil hiçbir şey. Bütün ülkelerin en lezzetli ye-
meklerini yakından takip ediyor, kendisini iyi geliştir-
miş. Beyaz buğdaydan geleneksel Türk ekmeğini sunu-
yor. Çavdar ekmeğinin, tahıllardan yapılan envai çeşit
fırın mamullerinin yanında geleneksel Türk hamur iş-
lerini sevdirmiş Almanlara. Fethetmiş onların gönülle-
rini.

Her reçeteyi deniyor sonunda en lezzetli karışımını bu-
luyor Fatma Temel. 

Çok güzel bir çorbası var. Biz çok sevdik. Sizlerle de
paylaşmak için tarifini sizlere sunuyoruz.

Çorum bulgurundan yaptığı nefis kısırı tadarken biz
de ona Trilye’nin patentli leblebi tatlısının tarifini ver-
dik.

Dört yıldır işlettiği mekanında çalışmaya, öğrenmeye o
kadar meraklı bu Türk genci gelecek yıllar için çok
umut vaat ediyor. 

Öğrenmek o kadar önemli ki yaşı ve sınırı yok! Önce-
den öğrenenler, indirimli fiyattan öğrenirler. Otorite-
den öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenirler. Deneye-
rek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenirler. Yaşamdan
öğrenenler, gecikme zammıyla öğrenirler. Yaşamdan da
öğrenemeyenler, boşa gitmiş yaşamlarıyla öğrenirler. 

Taze 
Zencefilli 

Havuç 
Çorbas›

YAPILIfiI
Havuç ve patateslerin kabuklarını so-
yup gelişigüzel doğrayın, bir tencerede
zeytinyağını ısıtıp kısık ateşte 10 dakika
çevirin. Kabuğunu soyduğunuz ve ince
doğradığınız zencefili ekleyip üzerini
kapatacak kadar su dökün ve kaynama-
ya bırakın. Havuçlar yeterince yumuşa-
yınca ocaktan alın. Blendır yardımıyla
karışımı iyice çekin. Tuz ve beyaz toz
biber ile lezzetlendirin. Damak zevkini-
ze göre 100 veya 150 ml portakal suyu
ile tatlandırın. Servis ederken 2-3 ye-
mek kaşığı Hindistan cevizi sütünü çor-
banın üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

MALZEMELER
• 1 kg havuç
• 2 adet orta boy patates
• 1 adet iri ceviz büyüklüğünde zencefil
• 100-150 ml taze sıkılmış portakal suyu
• 100-150 ml Hindistan cevizi sütü 
• Yeterince beyaz toz biber ve tuz
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Trilye’den Esintiler...

Bir İngiliz karı-koca, yaz tatillerini doğayla iç
içe geçirmek üzere İskoçya’nın uçsuz bucaksız

kırlarına gitmişlerdi. Yanlarında delikanlı oğulları
da vardı. Bir gün genç adam köyün hemen yanı ba-
şındaki koruda tek başına dolaşmaya çıktı. Ağaçlar
arasında ıssız su birikintisinin dayanılmaz çekicili-
ğine kapılarak oracıkta soyunup suya girdi. Başına
geleceklerden habersizdi tabi. Vücudunu serin
kaynak suyuna bırakmıştı ki dayanılmaz bir san-
cıyla bir anda ne olduğunu şaşırdı. Her kramp bir
öncesinden daha şiddetli geliyordu. Birkaç dakika
içinde, onu suyun üzerinde tutacak son gücünü de
harcadı. Savaşı kaybetmeye başladığını hissetti.
Birden dehşet ve panik içinde can havliyle yardım
çağırmaya başladı.

Yakınlardaki tarlada çalışan bir köylü çocuğu, fer-
yatları duyarak imdadına yetişti. Delikanlının baba-
sı, oğlunu kesin bir ölümden kurtaran genç köylü-
yü evine davet etti, teşekkür için. Sohbet sırasında
cesur delikanlıya gelecekle ilgili planlarını sordu.

“Babam gibi çiftçi olacağım maalesef” diye istek-
sizce yanıtladı genç adam. 

Baba şükran duygularıyla dolup taşıyor, vefa bor-
cunu ödeyecek fırsat arıyordu.

“Başka bir şey mi olmak isterdin yoksa?” diye üs-
teledi. 

“Evet,” diye başını öne eğdi genç İskoç. “Hep dok-
tor olmak isterdim. Ama bizler fakir insanlarız.
Böyle pahalı bir eğitimi babam karşılayamaz.”

“Üzülme… İstediğin olacak. Tıp okuyacaksın. Ha-
zırlan, bütün masraflarını karşılayacağım.”

Aradan yıllar geçti. Aralık 1943’te Winston Churc-
hill Kuzey Afrika’da hastalandı. Teşhis zatürreydi.
Hem de çok şiddetli. Hemen, o günlerde penisilin
adı verilen mucizevi ilacı keşfeden Sir Alexander
Fleming’e haber verildi. Fleming, İngiltere’den Af-
rika’ya uçtu, yeni ilacını hasta İngiliz başkanına
uyguladı. Penisilinin keşfine kadar ölümcül hasta-
lık olan zatürre, Churchill’i öldürmeyi başaramadı.
Mucize ilaç hemen etkili oldu. Penisilini keşfeden
ve ilaç ile başkanı bizzat tedavi eden Alexander
Fleming, Churchill’in hayatını kurtardı, ikinci
kez! Yıllar önce İskoçya’daki göldeki kazadan son-
ra ikinci kez. 

BÜYÜKfiEH‹R’‹N GURURU
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ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, hayatı boyunca
karşılık beklemeden insanlara yardım eden, kendi-
ni hizmet etmeye adayan, şehrimizin görünmez
kahramanlarından birisidir.

Türkiye’nin tanınmış ve çok başarılı iş adamların-
dan Ali Rıza Onat yıllar önce İrfan Bey’i bana tanış-
tırırken; “Süreyya Bey, hayatında tanıyabileceğin
en dürüst, en çalışkan ve olağanüstü meziyetlere
sahip bir dostum” demişti, İrfan Bey’i o gün bu-
gündür yakinen izlemekteyim. Ama her seferinde
hakkında öğrendiğim güzel yetenekleri beni hep
duygulandırmıştır. Her zaman yinelediğim bir sö-
züm vardır: “Hayatta hiç kimse tesadüfen bir yer-
lere gelmez!” 

‹Ç‹M‹Z‹ RAHATLATAN 
BAfiARI

Yıllardır çeşme sularının içilebilirliği ile ilgili tar-
tışma sürmektedir. Şebeke suyuna güvenen sayısı
az olduğu için hep kafalarda kuşkular dolaşmakta-
dır. İrfan Bey’in ağzından duyduğum güvenilir söz-
leri Amerikalı yetkililer söyleyince hiç şaşırma-
dım. Hatıra gönüle bağlı iş yapmayan, son derece
ciddi çalışan Amerikalılar her zaman olduğu gibi
yine kendi vatandaşlarının yaşamlarında kullan-
dıkları suyun temiz olup olmadığını araştırmaya
karar verdiler.

Analiz için Ankara’ya gelen İncirlik Hava Üssü
Halk Sağlığı Departmanı’nda görevli Binbaşı Chu-
nil Paeng suyun kendileri için çok önemli olduğu-
nu söyledikten sonra hem kendi imkanlarıyla hem
de Almanya’da Ankara’nın suyunu tahlil ettirdikle-
rini söyledi. Ankara’nın şebeke suyunun özellikle-
rinin en üst düzeyde mükemmel bir su olduğunu
söyleyince Ankaralılara derin bir nefes aldırdı.

SUDAK‹ MUC‹ZE
Dünyanın 3/4’ü su olduğu gibi insan vücudunun
yüzde yetmişi de sudur. Temiz su ile yaşamak in-
sana huzur, barış ve rahatlık sağlar. Su, enerji ve-
ren enerjidir. Suyun bize taşıdığı titreşimler vücut-
ta hissedilir. Su kristalleri potansiyelinizi açığa çı-
karabilir. Suyun dünyasına bir girerseniz çeşme-
den akan suyun oluşturduğu kristallerden, su ile
kullandığınız kelimeler arasındaki ilişkilere kadar
pek çok bağlantı kurabilirsiniz. Günlük yaşantımı-
zın en önemli parçası sudur.

BARAJLARDAK‹ 
TURNA BALIKLARI

Genelkurmay’da çalıştığım yıllarda en büyük hobi-
lerimden birisi pazar sabahları arkadaşımın tekne-
siyle (en iyi tekne arkadaşın teknesidir!) Kesik-
köprü Barajı’na turna balığı avlamaya gitmekti. Yol
üzerindeki fırından ilk çıkan sıcak ekmekleri alıp
yolumuza devam ederdik. Öğleye yakın saatlerde
barajın öbür ucundaki iğdelik olarak adlandırdığı-
mız sahile çıkıp balıkları pişirirdik. Bir zamanlar
gölde, sudak, sazan gibi balıkların olduğundan
bahsedilirdi. Hatta kitabımda da bahsettiğim göl
çekirdeği dediğim aterina balığına da hiç rastlaya-
madık. Amerikalıların hafta sonları gölde dalış
yaptıkları bile söylenirdi. Ama gel gelelim bu tur-
naları kim musallat ettiyse bütün ekolojik denge
bozuldu. Yosun yiyen balıklar yok oldu. Su yeşile
dönüştü. Yosunlar fırladı.

Ağzında 700 adet diş bulunan turna balıkları tam
bir canavar. Kendi cinsleri dahil her türlü canlıyı
yiyor. Tatsız tutsuz bir balık turna. Diğer balıkların
yaşamasına izin vermiyor, hepsini bitirdi.

İrfan Bey, Türkiye’deki barajların en önemli soru-
nu olduğunu söylediği bu konuya da ivedi çözüm
için kollarını sıvadı. El attığı her işi başardığını bil-
diğimiz için yakında göllerimizde lezzetli balık
türlerinin arttığını görünce İrfan Bey’e bir kez da-
ha teşekkür edeceğiz.

H‹ZMET‹N G‹ZL‹ KAHRAMANI
Makina Mühendisi olan İrfan Bey, çok iyi bir uçak
pilotu. Fırsat bulduğu hafta sonları uçak kullanır.
Müthiş hobileri var. Çocukları Serdar ve Saliha
Nur için iyi bir baba.

Yaşamımızda birer engel olarak karşımıza çıkan
duvarlara tırmanabilmek için önce sıkıntıların,
dertlerin, düşmanların ve ihanetin karşısında dim-
dik durabilmeli, sonra da bir kez daha, ikinci kez,
üçüncü kez ve dördüncü kez çaba göstermeli. Ki-
mi kişiler, karşılarına çıkan ilk duvarın önünde
yollarının bittiğine inanırlar. Kimi kişiler ise, du-
varın öte yanına geçerler ve hiçbir duvarı umursa-
maksızın, yollarını sürdürürler. Hayal kurmaktan
daha fazlasını yapacaklarına inanırlar ve çalışırlar.
Nihayetinde su yolunu bulur.

İrfan Kaya, çalışma hayatında insanlara hep ışık ol-
muştur. Eğer sözleriniz, etrafınızdaki kişilerin dün-
yalarına güneş gibi doğarsa, siz de hiçbir zaman ka-
ranlık içinde yürümek zorunda kalmazsınız. 
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Trilye’den Esintiler...

Amerikalı eğitimci ve felsefeci John Dewey’e
90. doğum gününde bir gazeteci şu soruyu

sordu:

“Okuduğunuz bunca kitabın size ne faydası olu-
yor?”

John Dewey, bilgi ve kültürünün artmasını kas-
tederek:

“Dağlara tırmanmama yardım ediyor” cevabını
verdi. 

Gazeteci, filozofun bu cevabından bir şey anla-
madı ve “Dağlara tırmanmak mı? Dağlara tır-
manmanın ne faydası var?” dedi.

Filozof, gazeteciye şu açıklamayı yaptı:

“Tırmanacağınız diğer zirveleri görebilmek için
dağlara tırmanmak gerekir. Bundan vazgeçtiği-
niz an, kaç yaşında olursanız olun, yaşamınız
sona ermiş demektir.”

Cem Yılmaz genç yaşamı boyunca sayısız zirve-
leri yakalamış olmasına rağmen yeni zirvelere
doğru ilerlemesini sürdürmekte olan çok yete-
nekli bir komedyendir. Gösterilerinde sık sık
“Komedyenin unvanı olmaz, komedyen komed-
yendir” dese de Türk halkı ona çoktan “Komed-
yanın Profesörü” unvanını vermiştir bile.

YÜZYILIN EFSANE KOMEDYEN‹
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TÜRK KOMEDYASINA 
ÇA⁄ ATLATTI
Bir zamanlar televizyonun karşısına geçip
abuk subuk esprilere gülerdik. Niçin güldü-
ğümüzü bile bilmeden, anlamadan sadece
karşımızdaki komedyenin tipine bakarak, ba-
yağı laflarına dakikalarca kahkaha atardık, eğ-
lendiğimizi zannederdik. Tıpkı bazı zaman-
larda kendi ağlanacak halimize güldüğümüz
gibi. Cem Yılmaz, Türk komedyasına çağ at-
lattı, adeta devrim yarattı. Şimdi de gülüyoruz
ama anlamlı şeylere. Güldükten sonra 1-2 da-
kika düşünüyoruz. Cem Yılmaz’ın yüksek
IQ’sü ve bilgi donanımıyla yaptığı espriler
beynimize jimnastik yaptırıyor. Adeta kültü-
rümüz genişliyor, bilgimiz artıyor. 

ANKARA’YI SALLADI
ATO’nun Congresium salonunda binlerce ki-
şiye üç gün üst üste gösteri yapan Yılmaz’ın
biletleri aylar öncesinden kapışıldı, karabor-
saya düştü. Son günkü oyununa davetlisi ola-
rak gittim ama oyundan sonra Cemzede ol-
dum. Boğazlarım acıdı gülmekten, inanın baş
ağrılarım ertesi gün ilaçla durdu. 

Günlük yaşantımızdan pek çok konuyu işle-
yen Cem Yılmaz’ın gösterisinde ağırlıklı ola-
rak hizmet sektörü vardı. Garsonların yaptığı
komik hatalar ile iki ünlü gurme Mehmet Ya-
şin ve Vedat Milor’a yapılan göndermeler ol-
dukça ilgi çekti ve salondakileri kahkahaya
boğdu. Özellikle gurmenin tatma ile ilgilen-
mesi gerektiğini ama Mehmet Yaşin’in ne bu-
lursa yediğini, sonradan gurme olduğunu
söylemesi onu tanıyanları oldukça güldürdü.
Vedat Milor’u da takdir ederek hakkını verdi
bu arada.  

KEMAL BEBEK TR‹LYE’DE
Cem Yılmaz yeni baba olmanın heyecanını ve
mutluluğunu oyununa da taşıdı. Zaman za-
man bebeğinden bahsetti ve oyundan sonra
da Trilye’ye getirdi Kemal bebeği.

Cem Yılmaz ile ne kadar gurur duysak azdır.
Uluslararası üne kavuşmak, bir numara ol-
mak Cem Yılmaz’ı daha da mütevazı yapmış-
tır.

Bayanların otomobilin ön sağ koltuğunun de-
mirbaş yolcusu olduklarını, direksiyondaki
beyefendinin her işine karıştıklarını, bu yüz-
den erkeklerin sürüşte zorlandıklarını, hatta
daha da ileri giderek kadınların navigasyon
cihazında yol tarif eden hanımı bile kıskan-
dıklarını söyleyince salon kahkahadan yıkıldı.

VEFALI ‹NSAN
Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman
gönüllü olarak görev alan, para ile pek fazla il-
gilenmeyen, şöhretin getirdiği ayrıcalıkları
hiç takmayan bir kişiliktir Cem Yılmaz.

Çok sevdiği, kendisini ameliyat eden doktoru
ünlü Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof.
Dr. Ali Şehirlioğlu’nun ricasıyla GATA’da ve
Mehmetçik Vakfı yararına 2007 yılında yaptı-
ğı gösteride, zamanın Genelkurmay Başkanı
ve Kuvvet Komutanlarını sahnenin önünde
görünce yaşadığı ilginç anıları anlatan Yılmaz,
o gece kendisini restoranın kapısında karşıla-
dığımda “Dikkat komutan sağda, çok ağır bir
görevden geliyorum komutanım!” diye başla-
dı hepimizi güldürmeye. Yaptığı her espri
yüksek bir zeka ürünüdür Cem Yılmaz’ın. 

Kendisine yapılan en ufak bir dostluğu unut-
mayan Cem Yılmaz tam bir vefa örneğidir. Si-
nemada da olağanüstü başarıyı yakalayan
Cem Yılmaz’ın başarılarının anahtarlarını
gözlemlerime dayanarak şöyle özetleyebiliriz.

O, ilgilenmekten daha fazlasını yapar, yardım-
cı olur insanlara; inanmaktan daha fazlasını
yapar, anlayışlı olur; hayal kurmaktan daha
fazlasını yapar, çok çalışır; öğretmekten daha
fazlasını yapar, ilham verir; kazanmaktan da-
ha fazlasını yapar, kazandırır; arkadaşlıktan
daha fazlasını yapar, dost olur.

Zirveleri zorladığı son dönemlerde Cem Yıl-
maz yaşadığı sürece erişilmesi zor bir güneş gi-
bi hep bizlere yararlı ışınlarını gönderecek.
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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Make-
donya Eğitim ve Bilim Bakanı Pance

Kralev ile kendisine eşlik eden Makedonya
Devlet Bakanı Hadi Nezir ve heyetini aralık
ayında Trilye’de ağırladı. Çok sıcak geçen ye-
mekte, iki ülkenin eğitim konuları ele alındı.
Deniz ürünlerine oldukça meraklı konuk ba-
kan, yemeklerden övgü ile bahsetti. İşletme
yönetimi ile ilgili güzel eserleri olan Milli
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, servisin kalite-
sinden oldukça etkilendi. Bir dahaki yemek-
te buluşmak üzere, çalışan personele başarı-
lar dileyerek restorandan ayrıldı.

Geleneksel Çin Tıbbı, dünyada oldukça yük-
sek bir prestije sahip. Çok sayıda yabancı

Çin’e gidip gezmenin yanı sıra Çin tıbbı yönte-
miyle tedavi oluyor. 

Yue Weijun Çin tıbbının dünyadaki önde gelen
isimlerinden. Weijun Ankara’da yaşıyor, Çin

Tıbbı Masaj ve Fiziksel
Tedavi Merkezi’nin sa-
hibi. 20 yıldır migren
ağrısı çeken bir bakanı
tamamen iyileştirme-
sinden sonra ün ka-
zandı ve pek çok tanın-
mış siyasetçi ve iş ada-
mını sağlığına kavuş-
turdu. 

Değerli dostum ünlü
diş hekimi Prof. Dr. Ya-
şar Aykaç’ın konuğu
olarak kasım ayında
Trilye’ye gelen Mr. Yue
için “Eşimin hayatını
kurtardı” diyen değerli
bilim adamının sözün-
den sonra Çinli muci-

zevi insanı tanıtmak istedim. Daha pek çok in-
sanın derdine çare bulmaya odaklanmış gözleri
ışıl ışıldı. Trilye’nin ismini çok kez duyduğunu
ama ilk defa geldiğini, bundan sonra sık sık uğ-
rayacağını söyleyerek çok mutlu bir şekilde res-
torandan ayrıldı.

MAKEDONYA E⁄‹T‹M VE 
B‹L‹M BAKANI TR‹LYE’DEYD‹

ÜNLÜ Ç‹NL‹ DOKTOR 
TR‹LYE’DEYD‹

Trilye’den Esintiler...
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Türkiye’nin en büyük hol-
dinglerinden biri olan Boy-

ner Holding’in CEO’su Aslı Ka-
radeniz aralık ayında Trilye’dey-
di. Satış Genel Müdür Yardımcı-
sı İlker Gözütok, Boyner Mağaza
Müdürleri Serkan Doğan, Can
Kobat, Alpay Gündüz, Recep
Kurtuluş, Birol Güven, Metin
Çakır, Muhittin Özkan, Zuhal
Akbay, Cihat Torun’un da bu-
lunduğu yılbaşı öncesi moral ve
motivasyon amaçlı toplantı ye-
meği oldukça keyifli geçti.

Holdingteki başarılarıyla kadın-
ların her işte muktedir olabileceğinin en güzel
örneğini veren Aslı Hanım, Ankara’ya her geli-
şinde Trilye’ye uğrar, deniz ürünlerine oldukça

meraklıdır. En kısa zamanda tekrar Ankara’ya
geleceğini belirterek restorandan ayrılırken
tüm ülkemize yeni yılda güzellikler diledi.

Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü
Mine Acar, tiyatroya aşkını vermiş,

hayatını adamış çok değerli bir kişiliktir.
Haldun Taner’in yazdığı oyun “Eşeğin
Gölgesi”ni yöneten Acar, oyuncuları ile
birlikte aralık ayında Trilye’deydi. 

Abdaliya ülkesinde berber çırağı Şaban,
panayır yerine gitmek için bir eşek kira-
lar. Mola yerinde eşeğin gölgesinde din-
lenmek ister. Eşek sahibi Mestan, “Sen
benden eşeği kiraladın gölgeyi değil, göl-
ge için ayrı para isterim” der. Aralarında
başlayan tartışma sonunda mahkemelik
olurlar. Mahkemede de çözülemeyen
olay çığ gibi büyür, siyasi partilerin de
işin içine katılmasıyla memleket meselesi hali-
ne gelir. Bütün bunlar da müthiş bir trajikomik
üslupla seyirciye aktarılıyor.

Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncularından Şenol
Kaderoğlu’nun başrolünü üstlendiği oyunu, bir

kısmı konservatuar mezunu olan Ankara Mey-
dan Sahnesi oyuncuları sergiliyor. 

Uzun bir süre böyle bir oyun izlememiştim. Mi-
ne Acar ile ilgili güzel övgülerin boş yere olma-
dığını bir kez daha anladım.

BOYNER HOLD‹NG CEO’SU 
TR‹LYE’DEYD‹

EfiE⁄‹N GÖLGES‹ OYUNCULARI
TR‹LYE’DEYD‹
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Trilye’den Esintiler...

2001-2002 yılları
arası Galatasa-

ray Başkanlığı yapan Meh-
met Cansun, kasım ayında
yakın dostlarıyla birlikte
Trilye’deydi. Galatasaray Li-
sesi mezunu Cansun, yemek
boyunca Galatasaray’ın başa-
rılarını ve geleceğini konuş-
tu. Deniz ürünlerine oldukça
meraklı olan eski başkan,
çok keyifliydi. Açık havada
sobanın başında saatlerce
oturan Galatasaraylılar en kı-
sa zamanda tekrar bir arada
olacaklarını söyleyerek resto-
randan ayrıldılar. 

Sivri diliyle, ilginç çıkışla-
rıyla, dik duruşuyla ken-

disine olan ilgiyi hiç kaybet-
meyen Metin Uca, kasım
ayında yakın dostlarıyla Tril-
ye’deydi. Deniz ürünlerine ol-
dukça meraklı olan Uca’ya
inovasyon deniz ürünlerin-
den ikram edildi. En çok çıtır
patatesli ahtapot topu ve ba-
lık adanayı beğenen Uca, çok
meze yediğinden dolayı balı-
ğa yer kalmadığından yakın-
dı. Lezzetleri ilginç ve müthiş
bulan Metin Bey, twitter hesa-
bında takipçileriyle yaşadığı
güzellikleri paylaştı. En kısa
zamanda Ankara’ya geleceği-
ni ve mezelere kaldığı yerden
devam edeceğini söyleyen
Uca, çok keyifli bir şekilde
restorandan ayrıldı.

GALATASARAYLILAR TR‹LYE’DEYD‹

MET‹N UCA TR‹LYE’DEYD‹
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Babasının üç yaşında kendisine
hediye ettiği kemanla müziğe il-

gisi başlayan Fatih Erkoç’u en çok
defalarca katıldığı Eurovision yarış-
malarından hatırlıyoruz.

Ekim ayında ünlü Gastroenteroloji
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Görgül’ün
konuğu olarak Trilye’ye gelen Er-
koç, uzun yıllar Norveç’te yaşaması-
na karşın balık ve deniz ürünleri ile
pek yakın ilişki kuramamış. Kendi-
sine “Balık Adana”, “Kalamarlı Ka-
bak Çiçeği” gibi alternatif deniz
ürünleri sunulan Erkoç, bundan
böyle deniz ürünleri ile arasındaki
soğukluğu gidereceğine söz verdi. 

Birçok müzik otoritesinin dünyanın en iyi müzisyenleri arasında saydığı Fatih Erkoç kendisine
gösterilen yakın ilgiden oldukça memnundu.

Ariadna Castellanos, genç piyanist
ve besteci, piyano ile flamenkoyu

birleştiren nadir sanatçılardan. Üstün
yeteneği sayesinde Berkeley’de İspan-
ya Kraliyet bursuyla okuyan tek sa-
natçı. Caz ve flamenkoyu kendi beste-
lerinde birleştiren Ariadna, bestelerini
Universal Music etiketiyle şubat ayın-
da sunacak. Albümün prodüktörlüğü-
nü ise günümüzün en büyük Latin-
flamenko prodüktörü olarak anılan,
Grammy ödüllü Javier Limon yapıyor. 

Ariadna bu güne kadar yüzlerce kon-
serde flamenkonun ünlü isimleri ile
çalışmış, çok parlak bir kariyere sahip
ender sanatçılardan. 

Deniz ürünlerine oldukça meraklı
olan Castellanos, Trilye’de adeta bü-
yülendi. Yemeğin sonunda kendisine
üzerinde fotoğrafının bulunduğu An-
gora şarabı hediye edilince duyguları-
nı gizleyemedi.

FAT‹H ERKOÇ TR‹LYE’DEYD‹

GENÇ ‹SPANYOL SANATÇI
TR‹LYE’DEYD‹
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Bayram Ailesi
Melike Erler ve Ümit Sedat Bay-
ram çifti kızları Eda’nın doğum
gününü kutlamak için Trilye’yi
tercih ettiler. Deniz ürünlerine ol-
dukça düşkün olan aile çok mutlu
bir şekilde restorandan ayrıldı.

Day› Ailesi
Tuğçe ve Mustafa Dayı çifti, Tril-
ye’nin lezzetlerini tatmak için Es-
kişehir’den Ankara’ya gelip keyifli
bir pazar günü geçirdiler.

Aslan Ailesi
Esma ve Yaşar Kaya Aslan çifti, kız-
ları Ceren ve İremsu ile Trilye me-
zelerinin ve ara sıcaklarının çoğu-
nun tadına bakıp çikolatalı sufle ile
final yaptılar.  Aslan ailesi oldukça
mutlu görünüyordu.
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Eren Ailesi
Mine ve Sami Eren çifti ve çocuk-
ları Kutay, Trilye’nin ara sıcakla-
rından en çok balık köfteyi sevi-
yor ardından da çikolatalı sufle
tercih ediyorlar. 

K›r›c› Ailesi
Gül ve Yılmaz Kırıcı, çocukları Ege
ve Emre Trilye lezzetlerinden balık
pastırma, ahtapot ve jumbo kari-
des nirvanayı tattıktan sonra ana
yemek olarak lüfer tercih ettiler.

Genç Ailesi
Nevra ve Ferhat Genç çifti, kızları
Çisem ve Çisil’in öğretmenleri
Rahmi Bey ve eşi Mukadder Ha-
nım’ı Trilye’de ağırladılar. Deniz
ürünleri mezeleri ile güzel bir pa-
zar günü geçirdiler. 



Ecmel ve Fuat Afl›c›’n›n o¤ullar› 

‹brahim Bartu, takoz palamut ›z-
garas›n› yedikten sonra bal›k ara-
bas›n›n önünde palamut bal›¤› ile
bize poz verdi. 

Meriç ve Murat Kaptan’›n k›zlar› 

Derin’in en sevdi¤i Trilye lezzeti de-
niz levre¤i ›zgara.

Filiz ve Önder Bülbülo¤lu’nun k›zlar›

Beren, babas› gibi lüfer bal›¤› tercih
ediyor. Izgara lüfer filetosunu yedik-
ten sonra kömür sobas›n›n üzerinde
piflen kestanelerin de tad›na bakt›.



Reyhan ve Tayfun Demirören’in k›z-

lar› Mina, hamsi bal›¤› yemek için
Trilye’de dedesi Ayhan Bozkurt ile bir
araya geldi.

Olcay ve Bülent Bafltürk’ün k›zlar›

Ece, kalamar tavadan sonra lüfer 
filetosunu afiyetle yedi ve tatl› olarak
da cevizli kabak tatl›s› istedi.

Verda ve Hakan Çeviko¤lu’nun o¤ul-

lar› Can, deniz levre¤i ›zgaras›n› ye-
dikten sonra tatl›s›n› beklerken, ba-
bas›yla birlikte bize poz verdi. 
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Sardalye MarinataSardalye Marinata
Sardalyeyi bilinen usullerin
d›fl›nda limon suyu içinde
yar›m saat bekleterek nefis
bir meze haz›rlayabilirsiniz.
Üstelik kufl gibi hafif ve çok
lezzetli. 
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Ç›t›r Karides Mant›s›Ç›t›r Karides Mant›s›
‹lle de hamur ifli diyenlere deniz ürünlü bir mant›.
Kayseri mant›s›n› aratmayacak bir lezzet. 
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Enginar Üzerinde
Karidesli Fava
Enginara ne yakışmaz ki! Közde patlıcanı yakıştırdık. Şimdi de
fava ve üzerinde karides. Hem görüntü müthiş, hem lezzet.
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Tahinli Patl›can
Tahinin kolesterol üzerine olumlu etkileri paylaşıldıktan sonra ilgi daha da
arttı. Ama bizi en çok ilgilendiren tarafı olağanüstü lezzeti. Son yıllarda en
çok rağbet gören ürünümüz. Bu ilgiyi fazlasıyla hak ediyor. 
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Ülkemizde en eksik konulardan birisi de
balığı yeterince değerlendiremememiz. Bir

yıl çok fazla hamsi çıkıyor. Gelecek yıla sakla-
yacağımız işleme tesisi olmayışı en büyük sı-
kıntımız. O nedenle de fındığın dibine gübre
oluyor. Önümüzdeki yıl ise hamsi az oluyor bu
kez hiç yiyemiyoruz.

Aynı sorun sardalye balığında da var. Sardalye
çok değerli bir balık. Omega yağ asitleri açısın-
dan çok zengin. Fas’ın deniz kıyısındaki bazı
köylerinde ortalama yaş ömrü 110. Nedeni sar-
dalye balığı tüketmeleri. Biz de raf ömrü çok
uzun değil, buzdolabında saklanması gereken
ama içinde hiç katkı maddesi olmayan Trilye
tuzlu sardalyelerini sizinle buluşturduk. 

Trilye’nin Sardalyesi





Trilye’nin geçen say›s›nda olsun, ondan önceki say›s›nda olsun son derece
‘k›flk›rt›c›’ ‹stanbul ve Bo¤az konular›n› ifllemifltim. Sürekli okurlar an›msaya-
cak; Bo¤az’daki Dilenci Vapurlar›, Galata Köprüsü’ndeki olta bal›kç›lar›, Kad›-
köy ve Befliktafl Bal›kç›lar Çarfl›s›… Bu kez yine ‹stanbul’day›z; size “Bo¤az’›n
haylaz çocuklar›”ndan söz edece¤im! Bambaflkad›r onlar, adeta bir sevinç ya-
l›m›d›r. Sözü uzatmayay›m, ‹stanbul’daki yunus bal›klar›ndan bahis açaca¤›m.

BO⁄AZ’IN HAYLAZ ÇOCUKLARI

YunuslarYunuslar

YAZI: Muzaffer Ayhan KARA



B‹R BAfiKADIR ‹STANBUL’UN
SAH‹LLER‹ YUNUSLARLA 

Bizim Moda’da hafta sonları Aile Çay Bahçe-
si’nde kahvaltı ve gazete keyfi yaparken grup
halinde önümüzden geçerler güle oynaya…
Çok neşelidirler. Bazen ve genellikle de av son-
rasında tekneleri, gemileri takip etmeye bayılır-
lar. Aslında dalga sörfü yaparlar köpüklü sular-
da! Eminim ki kıyıda seyircileri olduğunu bili-
yorlar ve bütün işveleri, cilveleri, şakaları ve
oyunları onlaradır. Kıyıya çok yakın yüzdükle-
ri, oynaştıkları için insanlarla içli dışlı olmak is-
tekleri açıktır. 

İstanbul’da, Boğaz’da görülen üç tür yunus var-
dır: Büyükleri Afalina, ortancaları Tırtak, kü-
çükleri ise Mutur’dur. İstanbul’da elliye yakın
bir grubu olan Afalina’lar 650 kg’ı bulabilir. Bo-
ğaz’da çok kalmayıp zaman zaman geçiş yapan
Tırtak’larda yetişkinler 135 kg, Boğaz’da iki elin
parmakları kadar koloniye sahip olan ve kedi-
köpek kadar ömrü olan Mutur’lar ise 85 kg ka-
dar olabilir. Ufaklıkların dışındaki türlerin öm-
rü daha uzun, 35-40 yılı bulabiliyor. 

Soğuk ve sıcak bütün denizlerde yüzebilen yu-
nuslardaki “blubber” denilen yağ tabakası hem
organları korur hem de sıcak ve soğuk sularda
kalınlaşıp incelerek ayar çeker. İstanbul’daki

yunuslar bir bakmışsınız Ege’de, Akdeniz’de,
bir bakmışsınız Karadeniz’in karanlık suların-
dadır. Harcadığı enerjiye orantılı besin tükete-
rek yaşayan yunuslar diplerdeki deniz canlıları-
na; kalamar, küçük ahtapotlar ve istavrit gibi
balıklara meraklıdır. Yönlerini ve avlarını ses
dalgalarıyla bulurlar. Kendi aralarındaki anlaş-
maları da bu sayededir. Çok akıllı hayvanlardır
ve insanoğlu onların aklını tam olarak keşfede-
bilmiş değildir. Boğaz kenarında geçerken izle-
diğimiz yunuslar belki bir yanıyla oynaşıp yü-
züyor, bir yanıyla da uykuda rüya görüyor ola-
bilirler!

DEN‹Z ÇOBANLARI

İstanbul’un ünlü olta balıkçıları, bilhassa Bo-
ğaz’da küçük tekneleriyle ekmeğini denizden
çıkaranlar balıkçılar yunuslara “Deniz Çobanı”
adını takmıştır. Çünkü, yunuslar varsa, balık da
vardır! Yalnız, Galata Köprüsü’ndeki olta balık-
çıları için de başka bir delalettir yunusların var-
lığı: Eğer yunuslar Haliç’e geçiş yapmışlarsa, ol-
ta takımlarını toplayıp eve erken dönmek vardır
kaderde. Yunuslar onların olta sallayacağı balık-
ları; istavritleri, çinekopları ve bu boydaki di-
ğerlerini ya yutacaktır ya da kaçırtacaktır. An-
cak, haylaz çocuklar da nereye isterlerse oraya
gideceklerdir, haritanın yırtılmış bir yerine…
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Tapınağa ilk önce büyük A Odasından girili-
yordu. Odanın her iki tarafında sürekli şerit-

ler halinde, kireçtaşı kayaların oluşturduğu du-
varlara işlenmiş kabartmalar görülür. Hepsi bir
yöne bakan figürlerden sol tarafta olanlar tanrılar
ve sağ tarafta olanlar da tanrıçalardı. Arka duvar-
da, tanrılar ve tanrıçalar geçidinin önderleri olan

en yüksek iki tanrı Hava Tanrısı ile Güneş Tanrı-
çası’nın burada karşılaşmaları işlenmiştir. Oda-
nın sol tarafındaki tanrılar genellikle kısa etekli
ve sivri başlıklıdır. Hepsi ucu yukarı dönük ayak-
kabı giyerler; yine tanrıların çoğu silah olarak
orak biçimli ucu kıvrık kılıç ve omuzlarında bir
topuz taşırlar. Odanın sağ tarafındaki tanrıçalar
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ise uzun pileli etek, ucu yukarı dönük ayakkabı

giyip küpe takarlar. Tanrıçaların başlarında yük-

sek başlıklar vardır. Bu tapınaktaki en büyük

kabartma figür, ana sahnenin karşısındaki du-

varda tanrıçalar geçidinin sonuna işlenmiş

olan, Büyük Kral IV. Tuhaliya'nın figürüdür.

Girişin sağındaki duvarda gömlek, kemer, kısa

etek ve ucu yukarı dönük ayakkabılı, birbiri-
nin aynısı olan on iki Yeraltı Tanrı kabartması
bulunmaktadır. Omuzlarında orak biçimli kılıç
taşıyan figürlerin boynuzlu sivri başlıkları on-
ların tanrı olduğunu gösterir. Karşıdaki duvar-
daki kabartmada da Tanrı Şarrumma, Büyük
Kral Tudhaliya'ya sarılarak ona kılavuzluk et-
mektedir. 

Çorum ilinde, Hattuflafl, Bo¤azköy antik yerleflkesinin 2 km kuzeydo¤u-
sunda, MÖ 13. yüzy›lda Hititler taraf›ndan yap›lm›fl Yaz›l›kaya Kaya 
Tap›na¤›, flehirdeki tap›nak yap›lar›ndan farkl› olarak, üstü aç›k 
ve yüksekli¤i 12 metreye varan kayal›klarla çevrili iki odas› ile bir aç›k 
hava tap›na¤›d›r. Büyük bir ihtimalle de Hava tanr›s›na ait bu evde tüm
tanr›lar bir araya gelerek yeni y›l flenli¤ini kutluyorlard›.



Alacahöyük, Çorum’un 45 km. güneyinde, Alaca ‹lçesi’nin 17 km. kuzey-
bat›s›nda yer almakta olup Bo¤azköy’e 34, Ankara’ya ise 210 km.
uzakl›ktaki Alacahöyük Köyü yerleflim alan› içerisindedir. 

Höyük, ilk kez 1835 y›l›nda W.C. Hamilton taraf›ndan tan›t›lm›fl olup bu y›l›
takip eden zaman içerisinde Orta Anadolu’yu ziyaret eden bilginlerin ilgi
oda¤› olmufltur. Bundan sonra da 1935 senesine kadar birçok çal›flmalar
aral›kl› olarak devam etmifltir.

YAZI ve FOTO⁄RAFLAR: Olay SALCAN



Höyük’te gerçek anlamda ilk sistemli kazılar, Cumhuriyet Döneminde Atatürk tarafından
başlatılmıştır. 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adına gerçekleştirilen ilk kazı çalışma-

ları 1983 yılına kadar sürdürülmüştür. Ancak daha sonra kazılara 15 yıla yakın bir süreliği-
ne ara verilmiştir. 1997 yılında Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu tarafından tekrar başlatılan kazılar
sonucunda; Alacahöyük’te, Kalkolitik Çağ’dan günümüze kadar kesintisiz olarak Kalkolitik,
Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerinde iskâna sahne olan 4 kültür katı tespit edilmiştir. M.Ö.
4000 yıl evveline kadar giden ve Anadolu kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan 
Alacahöyük’ün mimari sistemi, Anadolu’nun özgün yapı tekniğine dayanmaktadır. Bu tekni-
ğe göre yapılar; taş temelli, kerpiç duvarlı, düz tavanlı, sıvalı taban ve toprak çatılıdır. Şehrin
sfenksli kapısında bulunan iki sfenks, ihtişamlı görüntüleri ile burayı ziyarete gelenlere 
geçmişten geleceğe bir mesaj verir gibi durmaktadırlar. 



E¤er yolunuz Hattufla’ya düflerse muhakkak Bo¤azköy Müzesini gezin.
Ufak ama modern yüzü ile son derece baflar›l› bir müzecilik anlay›fl›
içerisinde Anadolu'nun en köklü medeniyetlerinden Hititler'e ait son
derece de¤erli eserleri görmeye f›rsat›n›z olacakt›r. Burada sergilenen
iki sfenksi görmek bile bu müzeyi ziyaret etmek için çok önemli bir ne-
den. Türkiye’nin sahip oldu¤u de¤erlerin ne kadar büyük oldu¤unu
göstermesi aç›s›ndan muhteflem zenginlikler.

Müzenin kapısından girer girmez ihtişamlı
görüntüleri ile sağlı ve sollu iki sfenks biz-

leri karşılıyor. Bunlar, Anadolu kültürünün Hi-
titler’e özgü bugüne kadar gelmiş tarihi hazine-
lerinin en güzel örnekleri. Son derece güzel bir
bakımdan geçmiş ve eski şekline başarılı bir ça-
lışma ile getirilmeye çalışılmışlar.

İki sfenksten bir tanesi, Türkiye için son zaman-
ların en popüler tarihi eserlerinden birisi. Hat-
tuşa'dan koparılıp Almanya’ya gitmiş ve yakla-
şık 100 yıllık maceralı bir yolculuğun sonucun-
da, 28 Temmuz'da Türkiye'ye getirilerek Boğaz-
köy Müzesi’ne konulmuş.

Boğazköy Sfenksi’nin hikayesi, 1906'da İstanbul
Arkeoloji Müzesi adına Yerkapı’da başlatılan ka-

zılar sırasında Boğazkale'deki Hattuşa şehrinden
10 bin 400 tablet ile birlikte çıkarılması ile baş-
lıyor. Daha sonra 1915'te de temizleme, onarım
ve yayın çalışmalarının yapılması için iki parti
halinde Almanya'nın başkenti Berlin'e gönderil-
miş. Onarımları biten tabletler ile bir sfenks
Türkiye'ye iade edilip İstanbul Arkeoloji Müze-
si'nde sergilenmeye başlanmış.

Onarım için Berlin'de bulunan ancak geri gel-
meyen 258 santimetre boyunda, 175 santimetre
eninde ve 1700 kilogram ağırlığında olan ve ki-
reç taşından yapılan ikinci Boğazköy Sfenksi'nin
ise Türkiye'ye iade edilmesi için 1938 yılına ka-
dar Almanya ile görüşmeler yapılmış.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve savaş son-
rasında sfenksin sergilendiği Berlin Pergamon
Müzesi'nin Doğu Almanya'da kalması üzerine,
Almanya ve Türkiye arasındaki sfenks iadesi ile
ilgili yazışmalar kesilmiş.

İlişkilerin düzelmesinin ardından Türkiye’nin,
24 Temmuz 1987'de sfenksin iadesi amacıyla
UNESCO'ya başvurması ile, uzun yıllar yürütü-
len girişimlerin sonucunda sfenks Türkiye’ye 
iade edilmiş.

100 yıllık uzun bir aradan sonra, hem sfenks
hem de biz birbirimize kavuşmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. 





Son zamanlardaki “Arap Bahar›” diye adland›r›lan demokratik
hareketlerle ad›ndan çok söz edilen Tunus’a yolum düfltü. Tunus,
gerçekte Arap Bahar›’n›n bafllad›¤› yer. Tunus’u gezip görünce, neden
bu bahar›n burada bafllad›¤›n› daha iyi anl›yoruz. ‹nsanlarla yapt›¤›m›z
konuflmalarda Arap Bahar›’na son derece ba¤l› ve destekleyen tutum-
lar› oldu¤unu anlad›k. Benim ilerisi için ümitlerim artt›.

Son zamanlardaki “Arap Bahar›” diye adland›r›lan demokratik
hareketlerle ad›ndan çok söz edilen Tunus’a yolum düfltü. Tunus,
gerçekte Arap Bahar›’n›n bafllad›¤› yer. Tunus’u gezip görünce, neden
bu bahar›n burada bafllad›¤›n› daha iyi anl›yoruz. ‹nsanlarla yapt›¤›m›z
konuflmalarda Arap Bahar›’na son derece ba¤l› ve destekleyen tutum-
lar› oldu¤unu anlad›k. Benim ilerisi için ümitlerim artt›.
YAZI ve FOTO⁄RAFLAR: Olay SALCAN





T
unus, her şeyden önce bir Akdeniz ül-
kesi. Akdeniz’in o büyülü havasını bu-
rada da hissediyorum. Tunus’un en bü-
yük özelliklerinden birisi de beyaz ba-

danalı, mavi kapı ve pencereli, çatısız evleri.
Bunlara o güzelim işlemeli kapılar da eklendiğin-
de göze hoş gelen bir görüntü ortaya çıkıyor.

Şu bir gerçek ki Akdeniz’de denize girmek ve Ak-
deniz deniz ürünlerini yemek bile farklı bir lez-
zet. Son derece güzel deniz, uzun kumsallar, sa-
hiller boyunca uzanan modern otelleri ile Tunus
denizden hoşlananlar, ben tatile denize giderim
diyenler için öncelikle dikkate alınabilecek bir
yer. Bu kadarla da yetinmem, ben tarih ve kültür-
den hoşlanırım diyorsanız, fazlasını bulabileceği-
niz bir yer Tunus. 

Tüm bunlara denizin yarattığı olumluluk içeri-
sinde gülen, sevecen, iyi niyetli, güzel insanları
da ilave ettiğinizde ortaya çıkan eser, yerinde
görülmeye değer. Sahip olduğu eşsiz değerlere
bu güne kadar sahip olmadığı demokrasiyi ekle-
yerek kendisine yeni bir gelecek oluşturma ça-
baları içerisinde olan Tunus’u yerinde tanımak,
güzel insanları ile birlikte, güvenlik içerisinde
bir müddet beraber olmak için; Tunus, gezi lis-
tesinin şimdiden başına konulacak bir ülke ol-
mayı hak ediyor. 

BAfiKENT
Uçağımız Tunus adı ile anılan başkentine gece
geç saatlerde indiğinden hemen odama dinlen-
meye çıkıyorum. Güzel bir uyku ve enerji veren
güçlü bir sabah kahvaltısının ardından ilk önce
başkenti keşfetmeye başlıyorum. Gece geç gelişi-
mizden dolayı otelin yeri konusunda tam bir bil-
giye sahip olamamıştım. Kapıdan adımımı dışarı
atınca; kendimi geniş kaldırımlı ve ağaçlıklı, ka-
labalık bir bulvarın içerisinde bularak bu güzel
ülkenin cazibesine kapılıyorum. Bir hafta boyun-
ca yaşadığım güzel günler ve rüya aleminden ak-
lımda kalanları sizlere aktarmaya çalışacağım.
Tabii ki her gezdiğim yeri ve gördüklerimi sizle-
re burada anlatmak mümkün değil. Daha ziyade
beğeneceğinizi umduklarımın bazılarını aktara-
cağım. Tunus hakkında daha fazlasını öğrenmek
istiyorsanız, yalnızca gitmenizi öneririm. Öğren-
menin en güzel yolu bu.

Adı Habib Burgiba olan bu cadde, gündüzleri ça-
lışma hayatının hareketli kalabalığına; akşam sa-
atlerinde ise iki taraflı kafelerinde nargilelerini
tüttürürken, sıcak çaylarını içen insanların sa-
kinliğine sahip. Başkentin önemli bir yeri olan
bu bulvarın her iki ucundaki Yedi Kasım ile Ba-
ğımsızlık meydanları, bu bulvara ifade ettikleri
ile bir farklılık katıyorlar. 



ESK‹ KENT EL MED‹NE
Tunus’un geleneksel el sanatlarının tezgahlarda
sergilendiği “suk” denilen inişli çıkışlı, labirent
gibi sokaklarında yürümek geçmişe yapılan bir
yolculuk gibi. Zaman, sanki burada durmuş. Bir
turistin gittiği yerde görmeyi hayal ettiği yerler-
den birisi bu suklar. 

Kapalı çarşı, Osmanlı mimarisinin güzel ve alışıl-
mış örneklerinden birisi. Dışarıdaki sıcak ve ru-
tubetli havadan sonra, buradaki serin hava iyi ge-
liyor. Cana yakın satıcıları, kendine özgü renga-
renk vitrinleri ile çarşının sonuna ulaştığımda
dikkati çeken eser, her yerden görülen kare bi-
çimli minaresiyle Kuzey Afrika’nın en büyük ca-
milerinden birisi olan Zeytin Camisi. İnşasına
732 yılında başlanan, 13 asırlık geçmişi ile 5 bin
metrekareye kurulmuş muhteşem bir tarihi eser.
Camide dikkatimi çeken, klasik geleneksel kıya-
fetleri ile dolaşan; içeride ve avluda uyuyan Tu-
nuslular. Daha da önemlisi Kartaca antik kentin-
den getirilerek caminin inşaatında kullanılmış
160 sütun.

Başkent’te çok sayıda Osmanlıdan kalma tarihi
eser var. Hatta şunu söyleyebilirim ki en güzel
eserler Osmanlı eserleri ve hala kullanılıyorlar.
Hükümet meydanında hastane dahil devlet tara-
fından kullanılan bir çok bina Osmanlılardan
kalma. Hepsi tek tek görülmeye değer.



KARTACA VE HANN‹BAL 
Başkent yakınlarında harabeleri bulunan Kartaca, bir zamanlar Han-
nibal ile Roma İmparatorluğu’na zor zamanlar yaşatmış ve çok uğraş-
tırmış. Hannibal, 30 kadar savaş fili ve yaklaşık 30 bin askeriyle müt-
hiş zorluklarla dolu, inanılmaz bir yol kat ederek; İber Yarımadası,
Pireneler ve Alpler'i aşıp, kuzey İtalya'ya girer ve önemli çarpışmalar-
da Roma ordusunu bozguna uğratır. Roma’ya kadar gelen Hannibal,
Roma’yı yıkmaz. Daha sonra Romalılar toparlanıp Kartaca'ya saldırır,
Hannibal’ı yener ve Kartaca’yı yıkarlar. Onun Romalılara yapmadığı-
nı; Romalılar Kartaca’ya yapar. UNESCO Dünya Kültür Mirası Liste-
si’nde olan Kartaca, Başkent’e çok yakın.

S‹D‹ BOU SA‹D
Akdeniz’in mavi rengi ile dalgalarının köpüklerinin beyaz renginin
karada yansıması ile yasemin kokularının harmanlandığı bir yöre Si-
di Bou Said. Çevrenin güzelliğinin Akdeniz’in insana huzur veren ha-
vası ile karıştığında ortaya çıkan lezzetleri tadabileceğiniz bir yer. 

Tarihte önemli bir yer tutmuş ve Roma İmparatorluğu’na zor anlar
yaşatmış Kartaca sahillerinde yer alan, küçük ama çok şirin kasaba.
İsterseniz Akdeniz’e bakan lokantalarda, isterseniz dar sokaklarının
kesiştiği köşe başındaki gölgeli ve serin kafelerde bir bardak Akde-
niz’in havası ile tatlandırılmış çayınızı içerken yorgunluğunuzu ata-
bilirsiniz. Sidi Bou Said’de yapılacak en güzel şey, kendinizi Sidi Bo-
u Said’in kollarına bırakmak. Baş döndürücü yasemin kokularını so-
luyarak Sidi Bou Said’in insanı rahatlatan güzelliğinde ve dar sokak-
larında kaybolun, güzelliklerin tadını çıkarın. Emin olun Akdeniz,
Sidi Bou Said’de bir başka güzel.
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AMF‹T‹YATRO-EL JEM
El-Jem, gerçekte küçük bir kasaba, ama sahip ol-
duğu son derece değerli bir eser. Belki dünyanın
en büyük amfitiyatrosu değil, ama göreni hayret-
te bırakacak kadar muhteşem 

Yapılışı 3. yüzyıla kadar giden amfitiyatro, ger-
çekten son derece iyi korunmuş. Benzeri Ro-
ma’daki Colosseum’dan daha küçük olan bu ti-
yatro, 35.000 kişi alan seyirci kapasitesi ile insa-
nı kendine çekiyor. Seyirci yerlerine oturup dö-
ğüşlerin yapıldığı arenaya baktığımda; kendimi
bir anda gladyatörlerin birbirleri ile yaptığı kanlı
döğüşlerini izler buluyorum. Kılıç ve mızrak şa-
kırtılarını, seyircilerin coşku dolu bağırmalarını
duyabiliyorum. Bir kapının açılıp kana susamış
aslanların alana doğru koştuğunu görebiliyorum.
Amfitiyatronun çıkılabilecek en yükseğine kadar
çıkıp şehirle bütünleşen o güzel görüntüsünü
son defa görüp burada yapılan vahşi döğüşler ve
insanların eğlence için hayatlarını ortaya koyma-
larının korkunçluğu karşısında soğuk bir ürperti
hissediyorum. Ama insanların zevk anlayışları o
zaman çok farklı. O zamandan bu zamana çok
şey değişti.

KAIROUAN
Kairoun, 670 yılında Hz. Muhammed’in sahabe-
lerinden Ukbe Bin Nafi tarafından kurulmuş,
dünyanın dördüncü Müslüman merkezlerinden
birisi olması nedeni ile Müslümanlar tarafından
özel bir öneme sahip Kuzey Afrika’nın ilk kutsal
şehri. Şehirde sahabe ve evliyaların türbeleri, ca-
miler ile her yıl Hz. Muhammed’in doğumunun
kutlandığı Ulu Camii bulunmakta. 688 yılında
yapımına başlanan ve Kuzey Afrika’nın en büyük
ibadet yerlerinden biri olan Kairounan Camii,
yüksek duvarlarla çevrili geniş avlusu, güneş saa-
ti, Roma ve Bizans döneminden kalma 365 adet
sütun üzerinde duran tavanı, dış avludaki sütun
ve kapılardaki işçiliği ile insanı büyülüyor. İlk
bakışta kapılarındaki işçiliğin aynı olduğunu
zannediyoruz. Dikkatli baktığımızda caminin
her bir kapısındaki işçiliğin, tamamen farklı ol-
duğunu görebiliyoruz ki bu da camiyi diğerlerin-
den farklı kılan bir özellik. Ancak bana göre en
büyük özellik, caminin dışındaki Sahabe mezar-
ları. Araplarda mezar adeti olmaması nedeni ile
bu mezarlar beyaz güzellikleri ile Tunus’a çok
büyük değer katıyorlar.

Buradaki en güzel eserlerden birisi olan ve Endü-
lüs ve Türk izlerini taşıyan Hz. Muhammed’in
berberi Abi Zamaa El- Balavi’nin türbesi görül-
meye değer.



HAMMAMET
Hammamet, deniz kenarında uzun ve ince kum-
lardan oluşan sahili ile tam güneş ve denizi se-
venler için eşine az rastlanır güzellikte sakin bir
yerleşim yeri.

Sahil kenarındaki tarihi kalenin varlığı, bir za-
manlar bu şehrin ne kadar önemli olduğunun bir
kanıtı. Küçük olmasına rağmen, sağlam yapısı ile
bir zamanlar Tunus’a giriş yollarında düşmanlara
meydan okuyan görüntüsü ile sakinlerine güven
verdiği bir gerçek. Bu kaleden deniz ve şehrin gö-
rüntüsü çok güzel. Şehrin beyaz evleri, dikkat çe-
kecek kadar güzel görünüyor. 

Kalenin surları dibinde bulunan küçük pazarda Tu-
nus’a özgü geleneksel hediyelik eşyaları bulabilirsi-
niz ve pazarın sonuna denize bakan, oryantal deko-
rasyonu ile açık hava kahvesinde, yer minderlerine
oturarak nane çayınızı içerken, nargilenizi tüttüre-
bilirsiniz. Doyulmaz bir keyif.

MONASTIR
Monastır’daki ziyaret edilecek en önemli yer hiç
kuşkusuz ki Tunus’un gelmiş geçmiş ve Tunus’a
mal olmuş en büyük lideri Habip Burgiba’nın
anıt mezarı. Son derece gösterişli ve göz alıcı bir
mimari yapıya sahip bu yapıyı hem görmek ve
hem de bu büyük insana saygı duruşunda bulun-
mak son derece güzel. 

Buraya kadar gelmişken anıt mezarın hemen kar-
şısındaki kaleyi de ziyaret etmeden olmaz. Özel-
likle kalenin içerisinde bulunan kuleye çıkarak
şehrin manzarasını ve mavi ile beyazın muhte-
şem beraberliğini seyretmek insana keyif veriyor.
Tunus, 3000 yıllık tarihi, tarihte oynadığı önem-
li rolleri, üzerinde barındırdığı medeniyetleri, sa-
hip olduğu kültürel ve tarihsel zenginlikleri ile
gezenlere büyük keyif veren bir ülke. Buna Akde-
niz’in mavisini, şehirlerinin oryantal görüntüleri-
ni, çarşılarının cazibesini, uzun kumsallarını ve
insanların misafirperverliğini de katarsanız orta-
ya çıkan tablo görülmeye değer. 





SANATIN VE KÜLTÜRÜN BÜTÜNLEfiT‹⁄‹ AÇIK HAVA MÜZES‹ KENT‹ FLORANSA

‹smi sanat ve kültürle an›lan ‹talya Rönesans›’n›n do¤du¤u flehir olan Floran-
sa’y› gördü¤ünüzde büyülenmemeniz mümkün de¤ildir. Arno Nehrinin ikiye
böldü¤ü ve nehir etraf›nda kurulu flehirde küçük bir gezinti yapaca¤›z birlikte.
Floransa’ya ulaflt›¤›n›zda ve ayr›laca¤›n›zda yapaca¤›n›z ilk ifl flehre tepeden
bakan Michelangelo Tepesi’ne ç›kmak olmal›. Özellikle belirtiyorum. Bunu
hem flehre geliflinizde hem de ayr›l›rken özellikle yapmal›s›n›z. Tepede ilk ola-
rak karfl›n›za ç›plak David Heykeli ç›kacakt›r. Bu heykelle Floransa’n›n her ye-
rinde karfl›laflaca¤›n›z› bilmenizi isterim. 

YAZI: Abidin Lütfi DEM‹R



M ichelangelo Tepesi’nden Floransa’yı bol bol fotoğraflarken Arno Nehri, Eski Köp-

rü (Ponte Vecchio), Duomo, St.Croce’nin görüntüsünün sizi yakınına davet etti-

ğini göreceksiniz. Michelangelo Tepesi’nden Floransa sokaklarına indiğinizde

Michelangelo, Machiavelli, Galileo’nin mezarlarının bulunduğu Santa Croce Kilisesi’nden

şehrin keşfine başlamalısınız. Bu kilisede 274 ünlünün mezarının bulunduğunu görecek-

siniz. Kilisenin önündeki geniş meydan sizi Duomo Meydanı’na ulaştıracaktır. Duomo

(Santa Maria del Fiore) Kilisesi’nin heybetli cephesi ve her taraftan göreceğiniz kulesine

bakmanın bile saatlerinizin geçmesine neden olduğuna tanık olacaksınız.



Gerçek bir Açık Hava Müzesi olan Signoria Mey-
danı’nda (Piazza della Signoria)  yer alan ve her
biri ayrı bir olayı ifade eden heykellere hayran ol-
mamanız mümkün değildir. Eski Saray’ın (Palaz-
zo Vecchio) yanında at üzerinde Floransa’yı bir
kültür şehri yapan aile olan Medicilerden Cosi-
mo’nun heykelini, Michelangelo’nun David hey-
keliyle meşhur Neptun (Poseidon) Çeşmesi’ni
görmelisiniz. 

Bu arada Floransa’da yerlerde resim yapan res-
samlarla,  müzik yapan gruplarla karşılaşmak her
zaman mümkündür.

Şehrin ortasından nehir geçince Floransa’da
birçok köprü olması doğaldır. Floransa’daki köp-
rülerin en önemlisi ise Ponte Vecchio Köprü-
sü’dür. 14. yüzyılda yapılan köprünün üzerinde
kuyumcu dükkanları yer almaktadır. Bu köprü-
nün benzeri Bursa'da Irgandı Köprüsü'dür. II.
Dünya Savaşı sırasında bir köprüler şehri olan
Floransa'nın tüm köprüleri Almanlar tarafından
bombalanarak yıkıldığı halde bu köprü bomba-
lanmamıştır.

İtalya Rönesansı’nın doğduğu şehir olan Floran-
sa’da bulunan Galleria Delgi Uffizi dünyaca ünlü
bir müzedir ve önünde oluşan kuyruğa rağmen

mutlaka görülmesi gereken bir müzedir. Müzede
Michelangelo, Leonarda de Vinci, Botticelli’nin
en önemli eserleri sergilenmektedir. Meraklısına
not: Dünyadaki en eski ve en ünlü sanat müzele-
rinden biridir. Ünlü Medici ailesinin sanat kolek-
siyonu sergilenir. İki katlı U şeklindeki müzede,
dünyaca ünlü tablolar sergilenir. "Uffizi", İtalyan-
ca "ofisler" demektir. Müzenin bu adı, eskiden
burasının Medici ailesi zamanında şehrin yöne-
tim merkezine bir köprüyle bağlı olan ofislerden
oluşmasıdır. 1993 yılında bomba yüklü bir araba-
nın, Via dei Georgofili'de infilak etmesi sonucu
beş kişi ölmüş ve sarayın bir kısmı hasara uğra-
mıştır. En şiddetli hasar Niobe odasındaydı, kla-
sik heykeller veneoklasikal iç kısım restore edildi,
gerçi onun freskleri tamir boyunca zarara uğradı.

Bugün Uffizi Floransa'da en popüler turist çeken
yerlerden biridir. Yüksek sezonda (özellikle Tem-
muz) bekleme zamanı beş saatin üzerinde olabi-
lir. Bilet rezervesi yapmış turistler daha kısa bir
zaman içinde müzeyi ziyaret edebilir. 2007 yılı
Ağustos ayı başlarında Floransa büyük bir yağ-
mur fırtınasına yakalandı ve galeri kısmen sel
baskınına uğradı. Tavandan doğru yağmur sızın-
tısı olduğundan ziyaretçiler boşaltılmak zorunda
kalmıştı.



Acıktığınızda mutlaka Floransa Usulü Biftek ile
Chianti Şarabını denemelisiniz. Yine, Cafe Gil-
li’de Tiramisu yemenizi öneririm. 

Ortaçağ şehri olan Floransa’ya bir kez gelen bir
daha gelmek ister. Zira bu şehirde herkesin kal-
binin çalınacağı bir şeyler mutlaka bulunur.

Gezgin de s›ralam›fl ve,
� Arno Nehri üzerinde bulunan Ponte Vecc-

hio Köprüsü’nü günün farkl› saatlerinde ve
de¤iflik aç›lardan saatlerce seyretmeden,

� Floransa Usulü Biftek, Tiramisu ve üzerine
de Tiramisulu Dondurma yemeden, 

� Floransa'n›n en büyük aç›k hava pazar› olan
Le Cascine’da dolafl›p al›flverifl etmeden,

� Mercato Nuovo (Yeni Pazar) önündeki Domuz
Heykeli’ne bir dilek tutarak domuzun ağzına
para sürtmeden (Meraklısına not: İnanışa göre
bir dilek tutarak domuzun ağzına bozuk para-
nızı sürtmelisiniz. Sürttüğünüz parayı bıraktı-
ğınızda yerdeki deliklerden birine girerse dile-
ğinizin olacağına inanılmaktadır)

� Duomo Kilisesi’ni görmeden,
� Michelangelo'nun orijinal David Heykeli’nin

bulunduğu Accademia Müzesi’ne giderek
heykeli görmeden,

� Uffizi Müzesini gezmeden, Uffizi’de Boti-
celli'nin Venüs'ün Do¤uflu ve ‹lkbahar eser-
lerinin orijinallerini görmeden,

� Michelangelo Tepesi’nden Floransa'yı sey-
retmeden,

� Floransa'n›n darac›k sokaklar›nda kaybol-
madan,

� Sandviçinizi bir şaheserin karşısında yere
oturarak yemeden,
Sakın dönmeyin demiş.
Pek yanlış da söylememiş.

Bir gezgine sormufllar Floransa’da yapmadan 
dönülmemesi gereken fleyler nedir diye…

Bir gezgine sormufllar Floransa’da yapmadan 
dönülmemesi gereken fleyler nedir diye…
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B ‹ R  P O R T R E

1856y›l›nda ‹rlanda’da

do¤an Bernard

Shaw, 94 y›ll›k ömrü boyunca ti-

yatro oyunlar›ndan romanlara

pek çok alanda önemli eserler

verdi. Yaflad›¤› ve ünlendi¤i ülke

olan ‹ngiltere’de sanat ve toplu-

mun her alan›yla ilgili sorunlara

yapt›¤› korkusuzca elefltirileriyle

dikkatleri çekti.

Çal›flma konusunda bir gün

flunlar› söyledi:

“Bütün çal›flma gücümü kul-

lan›p yok etti¤im vakit, ölmek is-

terim. Çok çal›fl›rsam çok yafla-

yaca¤›ma inan›yorum. Hayat

benim için titrek bir kandil de¤il,

kuvvetli bir meflaledir. O mefla-

lenin mümkün oldu¤u kadar

güçlü ve parlak bir flekilde yan-

mas›n› sa¤lad›ktan sonra onu

gelecekteki nesillere emanet et-

mek istiyorum.”

fievket Evliyagil elindeki par-

lak meflalesinin kuvvetli ›fl›klar›y-

la yaflam› boyunca yol gösterici

olmufltur. Uzun süredir Trilye’ye

gelmeyi planlayan ama bir türlü

gelemeyen Evliyagil’i karl›, buzlu

bir havada "Sen Trilye’ye gele-

fievket Evliyagil
A N K A R A’ N I N  U L U  Ç I N A R I

fievket Evliyagil
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mezsen Trilye sana gelir" sloga-
n›ndan esinlenerek evinde ziya-
ret ettik. Çünkü ben y›llard›r sa-
b›rs›zlan›yordum, kendisinden
bu kadar büyük baflar›n›n arka-
s›ndaki gizemleri ö¤renmek isti-
yordum. 1924 y›l›nda ‹stan-
bul’da do¤an Evliyagil, Çorumlu
varl›kl› bir ailenin en büyük ço-
cu¤u. 1929 y›l›ndaki büyük buh-
randa Amerika’ya tiftik ticareti
yapan babas› iflleri iyi gitmeyin-
ce yeni bir hayat mücadelesi
bafllar ailede. ‹stanbul Erkek Li-
sesini bitirdikten sonra girdi¤i ‹s-
tanbul Üniversitesi ‹ktisat Fa-
kültesi’ndeyken gazetecili¤e
bafllad›.

Sevgili dostum Sarp Evliyagil
ocak ay›n›n ilk haftas›nda, bir An-
kara Beyefendisi, Cumhuriyet’le
birlikte yaflay›p bugünlere gel-
mifl, Ankara ve Türkiye’deki gelifl-
melerin canl› tan›¤› amcas› fiev-
ket Evliyagil ile bizi buluflturdu.
Bu önemli an›y› en güzel kareler-
le ölümsüzlefltirmek için ünlü fo-
to¤raf sanatç›s› Recep Peker Ta-
n›tkan da ayn› heyecanla ziyareti-
me efllik etti. 

Sevecen bir tav›rla karfl›lan›p
masaya söylefli için oturduk. He-
men Recep Bey’e dönerek: “Yav-
rum” dedi, “Arkamdaki tabloyu
görüyor musun?” Recep Bey’in
gözleri doldu çünkü önünde
oturdu¤u bale tablosu kendi ese-
riydi. Benimle ilgili birkaç söz söy-
leyip benim de gözlerimi doldur-
du. Bu kadar bilgi sahibi, bu ka-
dar ilgi, böylesine korelasyon an-
cak kendisine özgü fleylerdi.

ANKARA TUTKUNU

Ankara’ya ‹stanbul’dan göç
etmifl. Do¤du¤u flehir de¤il ama
sevgisi çok büyük Baflkent’e. Ne-

denini sordu¤umda: “Medeni bir
flehirdir Ankara ve de Mustafa Ke-
mal’in en çok sevdi¤i flehirdir”
deyip noktay› koydu.

Ailenin üç çocu¤undan en
büyü¤ü fievket Bey. Di¤er kar-
deflleri Necdet ve Fikret Evliyagil.
Sa¤l›¤› son derece iyi ve bilinci
yerinde. ‹çki ve sigara hiç kullan-
m›yor. Güleç ve nur gibi yüzüyle
tam bir Anadolu misafirperverli¤i
gösteriyor. Karl› havalarda evle-
rinden ç›kmay›p d›flar›da yeme¤e
gitmeyen Ankaral›lara da sitem
ediyor.

SOSYAL SORUMLULUKTA
ÖNCÜ

fievket Evliyagil’in kendi
ad›yla an›lan Anadolu Ticaret
Meslek Lisesinde 1500 ö¤renci
okuyor. Y›llard›r devlet opera ve
balesine sponsor oluyor. Üç
ö¤ün yeme¤ini de bale tablosu-
nun önünde yiyen Evliyagil sa-
nata oldukça düflkün.

El öptürmekten, insanlara
yapt›¤› say›s›z yard›mdan söz

edilmesinden hofllanmayan, nes-
li tükenen bir insan karakterine
sahip Evliyagil.

“Gençlere baflar›l› olmalar›
konusunda ne gibi önerileriniz
var?” dedi¤imde Sarp Bey’in yü-
züne bakarak “Yetki vereceksiniz
ve anlay›fl göstereceksiniz” diye-
rek k›saca özetledi.

Ankara’n›n ilk ça¤dafl müzesini
de Baflkent’e kazand›rmak üzere
çal›flan Evliyagil sosyal sorumluluk
projelerine oldukça duyarl›.

B‹LD‹KLER‹N‹ PAYLAfiIR

Hani demifller ya. Bende bir
yumurta var, sende bir yumurta.
E¤er sen bana bir yumurta verir-
sen, ben sana bir yumurta verir-
sem, yine sende bir yumurta,
bende bir yumurta. 

Sende bir bilgi var, bende bir
bilgi var. fiayet ben sana bir bilgi
verirsem, sen bana bir bilgi verir-
sen, sende iki bilgi, bende iki 
bilgi olur. Evliyagil hep bu man-
t›kla  hareket etmifl ve uzun süre
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
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ler Fakültesi Bas›n Yay›n Yüksek Okulu’nda ö¤retim
görevlisi olarak çal›flm›flt›r. Bildiklerini paylaflt› ve
pek çok donan›ml› ö¤renci yetifltirdi.

AJANSTÜRK EFSANES‹

Çeflitli gazetelerde çal›flt›ktan sonra 1951 y›l›nda
Ajanstürk’ü kuran Evliyagil, 1985 y›l›nda ‹stanbul
yolu 10. km’deki Ajanstürk arazisini sat›n ald›. Ajans-
türk bas›n yay›n hayat›na nefes ald›ran bir yer. Y›l-
lard›r Trilye’nin dergisi, kitaplar›n›n da bas›ld›¤›
matbaad›r ayn› zamanda.

1970’li y›llarda renk ayr›m› olan tek matbaa un-
van›n› tafl›d›. 1964 y›l›nda ‹talya’dan ilk çift renkli of-
seti Ajanstürk getirdi. Ayn› y›ldan bu yana bas›n fle-
ref kart› sahibi Evliyagil. Yine 1970’li y›llarda matba-
ac›l›k üzerine yazd›¤› 4 kitap 2012 y›l›nda da güncel-
li¤ini koruyor ve okunuyor.

Sektörün duayeni olan Evliyagil’e “Yeniden dün-
yaya gelirseniz ne olmak istersiniz?” diye sordu-
¤umda “Önce siz cevaplay›n” dedi. Ben “Kesinlikle
restoran iflletirdim, yazarl›¤› hobi olarak sürdürür-
düm ve düzeyli yemek programlar› yapard›m” de-
yince çok güzel, derin bir gülüfl sergiledi. Ben ceva-
b› alm›flt›m. Keflke Necdet Bey de sa¤ olsayd› da
onunla da tan›flma flans›n› yakalayabilseydim diye
geçti içimden.

SEVG‹L‹S‹N‹ YEN‹ KAYBETT‹

Söyleflinin en zor bölümü efliyle ilgili bölümdü.
Trilye’nin komflusu olan ünlü marka Kitchenette bi-
nas›nda 40 y›l oturan Evliyagil ailesi o ›ss›z bölgeyi
ilgi oda¤› yap›p canland›rd›¤›m›z için bizi çok takdir
ediyormufl. Ancak merhum efli çok istedi¤i halde bir
kez bile gelmek nasip olmam›fl. Üzüntüsünü hala
yafl›yor.

1934’te ilkokul üçüncü s›n›fta iken sevgilisi olu-
yor Rezan Han›m. 1949 y›l›nda evleniyorlar. Ama hiç
evlenmemifl gibi 75 y›l sevgili gibi yafl›yorlar! Böyle-
sine büyük bir aflk› ancak 1 y›l önce ölüm ay›rabili-
yor. Anlat›rken kendini tutam›yor, tabii ki biz de...

Amerikal› e¤itim uzman› ve felsefeci  John De-
wey 90. do¤um gününde bir gazeteciyle  yapt›¤› rö-
portaj s›ras›nda söz kitaplara gelmifl.

Gazeteci sormufl

"Y›llard›r kitap okuyorsunuz. Okudu¤unuz onca
kitab›n size ne faydas› oluyor?”

John Dewey, okuduklar›n›n yaflam›na ne denli
katk›da bulundu¤unu su ilginç cümlelerle anlatm›fl. 

"Da¤lara t›rmanmama yard›m ediyor."

Gazeteci: “Da¤lara t›rmanmak m›? Da¤lara t›r-
manman›n ne faydas› var?”

Filozof sözlerini flöyle aç›klam›fl: “T›rmanaca¤›n›z
di¤er zirveleri görebilmek için da¤lara t›rmanmak
gerekir. Bundan vazgeçti¤iniz an, kaç yafl›nda olur-
san›z olun yaflam›n›z sona ermifl demektir.” 

Bugün biz de ‹ncek’in karl› ve buzlu yollar›nda
zirvelere t›rmand›k. fievket Evliyagil’in sayesinde
güzel bir manzara seyrettik. Hem Cumhuriyet’in ilk
y›llar›ndaki Ankara’y›, hem de flimdiyi. ‹yi ki vars›n
fievket Bey. Varl›¤›n ve tafl›d›¤›n meflale hep ›fl›¤›m›z
olacak.

Gençli¤imde san›rd›m ki hayat bir sevinçtir,

Yetifltim gördüm ki hayat bir çal›flmad›r,

Çal›flt›m ve gördüm ki çal›flma bir sevinçtir.

Süreyya Üzmez

B ‹ R  P O R T R E



Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin Meze Yolculu¤u
Yak›nda tüm fleçkin kitapevlerinde



Fernandes, Beşiktaş’a ilk geldiğinde gölge-
deydi. Simao ve Queresma on birdeyken
yedek bile kalıyordu. 19’undan beri ülkesi

Portekiz dışında top oynasa da sonuçta daha
farklı bir kültürden gelmişti, ürkekti. Sessiz seda-
sız geldi on bire ve değişmez parçası oldu. Ken-
dine güveni oluştu. İstanbul’a alıştı ve benimse-
di. Artık Beşiktaş civarında yaşadığı ve genelde

yakın yerlerde dışarıda olmayı sevdiği için daha
mutlu ve sosyal… 

Beşiktaş tribününün ne istediğini kavradı. Çalış-
tı, çalıştı, çalıştı… Baktı ki takımda liderlik yapa-
cak başka oyuncu yok, boşluk bırakmadı, üstlen-
di. Onun tesadüfi olmayan başarısını, kalitesini
ortaya koymaya yeten ve artan çok maç var geçen
sezon ve bu sezon.

KARA KARTAL’IN BÜYÜK SANATÇISI

Manuel Fernandes
Manuel Fernandes, Befliktafl’› “feda” döneminde yükseklerde tutan isim… Derdi gücü,
hayat› futbol… Sofradaki favorisi ise deniz ürünleri… Ona bal›k verin, üç ö¤ün yer!.. Bel-
ki de formunun ve sa¤l›¤›n›n, onca yüke karfl›n patates gibi yerlerde gezmemesinin ne-
deni sahada, bal›kt›r!.. ‹flte onun Portekiz’de bafllayan, ülkemizde devam eden öyküsü…

YAZI: Muzaffer Ayhan KARA
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FAVOR‹S‹ DEN‹Z ÜRÜNLER‹

Beşiktaş’ı sevdi ve “feda”ya katıldı; Beşiktaş
da onu sevdi… Mutlu olmasaydı, siyah-be-
yaz bir aşk hikayesine yeni satırlar, parag-
raflar ekleyemezdi. Fernandes’in attığı gol-
lerde, asistlerinde, kıvraklıkla topu sürme-
sinde ve hazırladığı pozisyonlarda kesinlik-
le “sevgi” var. Hani, Trilye’nin mutfağından
çıkan iyi tabaklarda da ekibin sırrının deniz
ürünlerine ve balık severlere duyduğu “sev-
gi” gibi…

Bu arada, Portekizli olması, okyanus çocu-
ğu olmasının da etkisiyle olsa gerek, Fer-
nandes’in mutfak kültüründe deniz ürünle-
ri önde geliyor. Balık, olmazsa olmazı… İç-
kiyle, sigarayla arası yok… Dışarı çıktığı za-
man favorisi tabii ki Beşiktaş ve yakın yer-
lerdeki balık lokantaları… Ankara’da yaşa-
saydı favorisi kuşkusuz Trilye olurdu, buna
hiç şüphe yok!

BÜYÜK SANATÇI

Beşiktaş, Fernandes’i ziyadesiyle sevdi. Ye-
şil sahaların memleketteki başlıca stil ikonu
oldu artık bir yanıyla da. Fernandes, “adre-
nalin” ve “futbol” kavramlarını yan yana
getiren bir usta artık. Hakikaten, “büyük
sanatçı”. Futbolu bir “sanat” gibi ele alıyor.
Estetik, onun futbolunun değişmez bir par-
çası. Nitekim, Yurt’taki birçok maç yazımda
onun için “büyük sanatçı” nitelemesini ra-
hatça kullandım. Fernandes hakikaten de
topu ayağına aldığında adeta bir ressam tu-
valin karşısına geçerek bin bir renkle dolu
paletini ve fırçasını alıyor, resim yapmaya
başlıyor sanırsınız. Beşiktaş yöneticilerine
önerim; hemen vakit geçirmeksizin Fer-
nandes’in asist ve gollerinden oluşan bir
CD hazırlayıp taraftara sunsunlar. Bakın,
nasıl uçuruyor Beşiktaş’ı; taraftar tribünleri
nasıl dolduruyor, mağazalarda ürünler nasıl
gidiyor kapış kapış… Ona dizilen methiye-
lerin haddi hesabı yok. “Islak terlik ol, ço-
rabımla basayım”, “Midye dolma sat, tüm
tepsini kapatalım”, “Ev al, taksitini ödeye-
lim” diyorlar örneğin twitter’da.

ANASININ KUZUSU

Sahada futboluyla konuşmayı seviyor, o yüz-
den kelimeleri ekonomik kullanıyor saha dı-
şında sevmediği mikrofonlar uzatıldığında.
Bir “ıssız adam”; ülkesinden uzakta ve yal-
nız. Henüz 42 yaşında olan annesi onu çok
genç yaşta doğurmuş. O yüzden belki, bir-
likte çok zaman geçiremese de onunla bağla-
rı çok özel. Gündelikçi anne, kenarda bir ha-
yat; nereden geldiğini bilen ve şımarmayan
bir kişilik. Başarılı olmaya, tutunmaya mec-
bur tabii biraz da. Futbola tapıyor, mesleki
olarak değil sadece, her bakımdan tatmin
edici buluyor. Annesinin hayat koşullarını
değiştirdiği için çok mutlu. Somurtkan gö-
zükse de, gülmese de hayata güzel bakmayı
seviyor, kötümser değil. 

Dışarısını seviyor, geceleri de ama azının da
çoğunun da zarar olduğunun bilincinde, yüz
vermiyor. Attığı nefis gollerde ve mükemmel
asistleriyle gelen gollerden sonra da aşırı se-
vinç gösterilerine yönelmiyor. Sade, vakur…
Gülmemesi, mahzun ifadesi de onun bir
parçası. Asık suratlılıkla karıştırılmamalı. O,
işini yapmayı seviyor. İşi, orta alanı dizayn
edip forvet arkasında golü pişirmek… Adeta
bunun için yaratılmış. Tek eksiği, annesin-
den uzakta olması… Bir de onu İstanbul’a
getirirse iyice şahlanır artık “Büyük Sanat-
çı”; kimse tutamaz, yıldızlar bile… 
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B
rezilya’nın kuzeydoğusunda Atlantik
Okyanusu’na kıyısı olan Bahia’ya yolu-
nuz düşerse mutlaka Salvador Kasaba-

sını ziyaret edin. Burada dikkatinizi çekecek ilk
şey etrafı saran rengarenk bileklikler olacak. Sa-
dece Bahia değil aslında bakarsanız dünyanın
her yerinde bu bilekliklere rastlamanız müm-
kün. Yeteneği konusunda bütün dünyanın hem
fikir olduğu Robert De Niro’nun ya da ciddi gö-
rüntüsüne rağmen renkli bir kişiliği olan eski

Amerikan Dışişleri eski Bakanı Condoleezza
Rice’ın bileğinde renkli birer kumaş parçası gö-
rürseniz şaşırmayın, onlar da kendilerini Bre-
zilya Dilek Bileziği olarak da bilinen Brazilos’un
çekimine kaptırmış demektir.    

Brazilos’un hikayesi yaklaşık 200 yıl kadar ön-
cesine gidiyor. Rivayet o ki Afrika’dan Brezil-
ya’ya göç eden üç milyondan aşkın Afrikalı
göçmen beraberlerinde kendi kültürlerini de
taşıyor Brezilya’ya. Sevgiliye kavuşma, hastalık-
ların iyileşmesi, uzaklara yelken açmış gemici-
lerden haber almak gibi birçok dileğin gerçek-
leşmesi için bu bileklikler kullanılmış, yıllarca
umutlar ve istekler bu bilekliklere yüklenmiş
ve zamanla Brezilya ile özdeşleşerek tüm dün-
yaya yayılmış.

19. yüzyılda Brazilos’lar ipekten yapılıyormuş
ve üzerinde “Bahia’lı Bonfim’in Anısına” anla-
mına gelen “Lembrança do Senhor do Bonfim
da Bahia” yazısı gümüşle ipeğin üzerine işleni-
yormuş. 

GELENEKTEN MODAYA
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ÜNLÜLER‹N B‹LEKL‹⁄‹
Bugün dünya üzerinde birçok insanın dilek-
lerinin gerçekleşmesi için taktığı, Hollywood
yıldızlarından Susan Sarandon, Anne Hatha-
way, Kristen Stewart, Camilla Belle, ünlü şar-
kıcılardan Lindsay Lohan, Lauren Conrad ve
İsveç Prensesi Madeleine gibi sayısız ünlü-
nün kullandığı Brazilos istatistiksel olarak
Brezilya nüfusunun yüzde 90'ının hayatında
en az bir kez taktığı bir bileklik.

200 yıllık Brazilos geleneğini takip edecek olur-
sak bilekliği iki defa bileğinize sarmanız ve üs-
tüste üç tane düğüm atmanız gerekiyor. Her dü-
ğüm bir dilek demek! Atacağınız her düğümde
bir dilek tutun ve Brazilos’unuz bileğinizden
kendiliğinden düşene kadar bekleyin. İnanışa gö-
re bu renkli kumaş parçası sizi terk ettiginde di-
lekleriniz de gerçekleşmiş olacak. Brezilya’yı zi-
yaret ettiğinizde neredeyse herkesin kolunda gö-
rebileceğiniz Brazilos’un kendiliğinden düşme
süresi de takan kişinin yaşam koşullarına göre
değişkenlik gösteriyor. Birkaç aydan bir yıla ka-
dar bileğinizde yerini koruyabiliyor. Yeter ki kes-
meyin. İnanışa göre kestiğinizde kötü şans getiri-
yor, bizden söylemesi! 

Rengarenk Brazilos'un her renginin bir anlamı
var. Çoğu bayanın en sevdiği renklerden biri olan
Kırmızı aşk, tutku ve güç anlamı taşıyor. Limitli
sayıda üretilen Neon Yeşil yaşam ve yenilenmeyi,
Mavi aşk ve barışı, Pembe rengi dostluk ve sevgi-
yi, Koyu Yeşil para ve bolluğu, Turuncu neşe,
coşku ve enerjiyi, Mor arkadaşlık ve asaleti, Sarı
başarı ve zekayı, Lacivert sağlık ve bereketi, 
Beyaz saflık ve bilgeliği temsil ediyor. 

Hoşunuza giden Brazilos rengini seçtikten sonra
kullanım alanınız sınırsız. İsveç Prensesi Made-
leine gibi bileğinize, Hollywood yıldızı Kristen
Stewart gibi çantanıza, kıyafetlerle uyum sağla-
ması konusunda endişeli olanlar gibi ayak bileği-
nize takabilirsiniz. Hatta mutfağınızın bir kenarı-
na Brazilos'ları asıp ortama renk katabilirsiniz.

Geleneklere inansanız da inanmasanız da Brazi-
los’un hayatınıza renk katacağı kesin!

www.braz i los .com
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Genelkurmay’da görev yaptığım yıllarda da
lezzetin peşinde dolaşır dururdum. Anka-

ra’nın “en”lerini hep araştırırdım. 1992 yılında
Maltepe’de doğalgaz çalışmaları vardı, bölgenin
yolu kapanmıştı. Hem de öyle uzun bir süre ka-
panmıştı ki esnafa can çekiştirme değil ölüme
sürüklemişti adeta.

Ama cumartesi günleri balçık gibi çamurdan ge-
çerek Güloğlu’nun enfes kebaplarına kavuşur-
dum. 

Kağıt gibi lahmacun, adana, kuzu şiş, döner ve
enfes tatlılar. O gün bugündür kebap deyince
vazgeçilmez adrestir benim için Güloğlu. Yurt

dışı seyahatlerimde hediye götürdüğüm tatlılar,
her zaman Güloğlu’nda özenle hazırlanır ve
standart hep aynıdır. O nedenle de ne zaman
yemek saatlerinde uğrasam tıklım tıklımdır.
Yılların değiştiremediği o güzel lezzetler Adil
Güloğlu ve çocukları Ümit Mehmet, Ahmet Su-
at ve Kübra’nın heyecanıyla yaratılıyor.

Kebap, doğrudan doğruya ateşte veya kap içeri-
sinde susuz olarak pişirilmiş et anlamına geli-
yor. Bugün su ihtiva eden domates ve biber ke-
babın içinde yer alabiliyor.

Türk mutfağında kebap önemli bir yere sahip
olmakla birlikte hak ettiği yeri son yıllarda ka-

Gülo¤lu
LEZZETE YOLCULUK

Gülo¤lu
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zanmış durumda. Güloğlu gibi kebabın profe-
sörü olmuş, temiz, titiz iş yapan ve pırıl pırıl
mekanlarda servis veren kişiler ancak kebaba
olan ilgiyi artırmaktadır.

Kebap tarihi geçmişinin ve lezzetinin yanı sıra
sunumu ile de son yıllarda dünya mutfaklarının
önemli şeflerinin de dikkatini çekmektedir. 

Derinlemesine incelendiğinde kebap içinde bel-
li başlı değerleri barındıran bir yemek kültürü.
Etin ötesinde bir pişirme şekli. 

Güzel bir kebabı susamlı, yeterince kabarmış
sıcacık bir lavaş ekmeğine sararak yemeye hiç-
bir damak karşı koyamaz.

Kebapta kullanılan etin cinsi, dinlenmiş olma-

sı, terbiye ediliş şekli ve kebabın cinsine göre
doğru et seçimi çok önemlidir. Kuşbaşı kebap
şişe saplandıktan sonra bekletilmemeli, kurur.
El içine alınacak su ile etler ıslatılmalıdır. 

Kıymalı kebapların cinsine göre et ve yağ oranı
iyi ayarlanmalıdır. Kebaplarda terbiye için pul
biber yerine kırmızı toz biber konmalıdır. Bir-
çok terbiye şekilleri vardır kebabın. 

Yolunuz Maltepe’ye düşerse kebabın profesörü
Adil Bey’in güler yüzlü sohbetine mutlaka işti-
rak edin. Kebap dünyasının lezzetlerini tadar-
ken bu dipsiz kuyu ile ilgili pek çok bilgi sahi-
bi olabilirsiniz.

İyi ki varsın Güloğlu… 
Süreyya Üzmez

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvar› No:59/A Maltepe / ANKARA
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Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir Buca Yüksek
Öğretmen Okulu Resim İş Bölümü) Lisans /
2004 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Yüksek Lisans/ 2010 Hacettepe Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik / 1982-
1997 yılları arasında resmi ve özel Liselerde resim
öğretmenliği  / 1997- 2001 MEB Talim Terbiye
Kurulu Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü’nde
Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Görsel İnceleme
Komisyonu Üyeliği / 2001 yılından beri Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler
Biriminde Öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Sanatçı,  insanlar arası ilişkileri yeniden biçimlendir-
mekte olan iletişim teknolojilerinin neden olduğu dış
dünyanın görsel, sözel, anlamsal karmaşasını konu
alır. Her şeyin eğlenceye, habere ve gösteriye dönüş-
türüldüğü bir görsel kültür ortamının insanda yarat-
tığı algı karmaşası ile içine sürüklediği ruh hallerini
sorgulayan sanatçı, resimlerinde boya ve kolâjı birlik-
te kullanarak parça-bütün estetiğine dayanan bir dü-
zen, bir bütünlük arayışını yansıtmaktadır.

SANATÇININ ÇOCUKLU⁄UNA UZANAN
YAfiANMIfiLIKLARIN BELGES‹

"Ayşe Bilir‘in resimlerindeki gazete parçaları bi-
çimsel bir öğe değil, sanatçının çocukluğuna uza-
nan yaşanmışlıkların adeta belgeleri olarak derin
bir anlam ve içerik kazanmaktadır. Önemli bir ha-
ber kaynağı, aydınlanma aracı olarak çocuk bilin-
cine yerleşmiş olan gazete, şimdi plastik bir öğeye
ve sanatsal bir anlatıma dönüşmektedir. 

SIRADIfiI B‹R SANATÇI

TRT HD'nin Program Müdürü Banu Eryü-
cel çalışkanlığı, titizliği ve insancıllığıyla
çok takdir ettiğim bir dostumdur. Ayşe Ha-
nım'ın ilk sergisine beni çağırdığında sana-
tın bu uç noktası beni hem heyecanlandır-
dı hem de duygulandırdı. Daha sonraki
sergilerini iple çeker ve resimleri daha ko-
lay çözer oldum. Süreyya ÜZMEZ



65

Onun resimlerindeki gazete parçaları artık ‘beylik’
(formel) bir kolaj gereci değil, tüketim toplumu-
nun geçici güncelliği bağlamında çağı doğrudan
yansıtan bir anlatım aracına dönüşmüştür.

Sanatçının, küçük parçaları duvar tuğlası gibi istif-
lendirerek oluşturduğu resimleri estetik bir düzen
içinde bir bütünlüğe ulaşıyor. Hem bütün parçayla
hem de parça bütünle uyum içerisinde. Her parça
bütüne yabancılaşmadan da başlı başına, bağımsız
olarak kendisini kabul ettirebilmektedir. Gerek res-
min bütünü, gerekse her bir parça, lirik bir çizgi
örüntüsüyle birlikte, boya ve fırça izlenimine daya-
lı geleneksel “pentür” zevkini yansıtmasına karşın,
genç bir sanat anlayışını duyumsatarak “eski sazla
yeni türkü çalınmaz mı?” özdeyişini kanıtlar nite-
liktedir. Plastik öğelerin toplamı sayılan sağlam bir
kompozisyon ve yapıtta somutlaşan ince bir duyar-
lık, sanatçının resimlerinde önemli bir özellik ola-
rak göze çarpmaktadır. Küçük parçaların oluştur-
duğu lekelerin, tazeliğini yitirmeden resmin bütü-
nünde sağlam bir yapıya ulaşarak ana motifi yarat-
ması ve doku diriliğini koruyabilmesi yoğun bir re-
simsel deneyimin açık göstergesidir.”

Prof. Zafer GENÇAYDIN
(“Anl›k Tutanaklar” sergisinin katalog yaz›s›ndan)

GEN‹fi TUVALLER ÜZER‹NE 
MOZA‹K TEKN‹⁄‹

"Zamanın geçiciliği sorunu düşünürler kadar, sa-
natçıların da ana sorunlarından biri olmuştur. Yaşa-
nan sürecin insan belleğinde bıraktığı değişik izle-
nimler, adına anı dediğimiz yoğun bir geçmiş duy-
gusunun temelinde yatar. Şurası kesin ki, gerçekli-
ğin en göreceli kavramlarının başında gelir zaman.

İçini dolduran olay ve kişiye göre değişme özelliği
gösterdiğini söylemeye gerek var mı bilmem! Kimi
kez uzayıp duran dakikalara karşın, geçmesini iste-
mediğimiz saatler yok mudur hiç?

İşte bu duygularla olmalı, anın içindeki o gelip geçi-
ciliği kayıt altına alarak yarına bırakma kaygısı her
sanatçının belli başlı sorunları arasına girmiştir. De-
ğinilen soruna değişik dönemlerde düşünsel açıdan
yaklaşan çok sayıda sanatçı olduğu bilinmez değil.

Ayşe Bilir de, benzer endişelerle yaklaştığı konuyu
“Anlık Tutanaklar” başlıklı sergisine taşımış. Sanat-
çının, geniş tuvaller üzerine bir tür mozaik tekniği
denebilecek şekilde, farklı gazetelerden eşit parça-
lar halinde kesilip yapıştırılmış düzenlemeleri izle-
niyor sergide. Ancak bu kadarıyla yetinilmediğini
söylemek zorundayız hemen. Her gazete parçasının
bir araya getirilmesinden önce soyut lekeci anlayış-
la boyanması, kolaj havasından kurtarıp onlara bi-
rer plastik sanat yapıtı havası veriyor. Sanatın, za-
mana karşı koyan ve direnen bir anlatım dili olma-
sı dışında bu çalışmalarda ayrı bir göndermede bu-
lunulduğunun altını çizmeliyim. Zaten bu ayrı vur-
gulama, öz bakımından sergiye adını veren kavram-
la da örtüşmede. 

Sanatçı Ayşe Bilir’in soyut dışavurumcu anlayışıyla
birlikte düşündüğümüzde olumlu karşılamamamız
için hiçbir neden kalmıyor ortada. “Anlık Tutanak-
lar” sergisi plastik diliyle olduğu kadar, günceli

anıştıran yönüyle de ilginç bir uygulama. 

A. Celal B‹NZET

(04 Nisan 2012 tarihli Cumhuriyet gazetesi Ankara Ekin-

de GÖRÜNÜM adl› köflesinde "Yakalanan Zaman" bafll›-

¤›n› verdi¤i yaz›s›)

SANATSANAT



‹stanbul... En kat› gerçeklerle en s›n›rs›z ha-
yallerin ayn› zamanda yafland›¤› flehir, dönü-

flüyor. Her dönüflüm geçmiflin bir parça da ol-
sa kaybedilmesidir. Daha fazla kaybetmeden
önce deklanflörün yard›m›yla bugünün ‹stan-
bul’undan gelece¤e bir belge b›rakmak isteyen
6 kad›n›n izlenimleri. Adviye Özyar, Dilek Ber-
gin, Emine Ekfli, Melek Balkan, Selda Durkut
ve fiule Ak›nc›bay foto¤raf sanatç›s› Tolga Su-
bafl›’n›n deste¤iyle ‹stanbul Kad›köy Photo
Word’de ilk foto¤raf sergilerini açt›lar. 

‹stanbul... En kat› gerçeklerle en s›n›rs›z ha-
yallerin ayn› zamanda yafland›¤› flehir, dönü-

flüyor. Her dönüflüm geçmiflin bir parça da ol-
sa kaybedilmesidir. Daha fazla kaybetmeden
önce deklanflörün yard›m›yla bugünün ‹stan-
bul’undan gelece¤e bir belge b›rakmak isteyen
6 kad›n›n izlenimleri. Adviye Özyar, Dilek Ber-
gin, Emine Ekfli, Melek Balkan, Selda Durkut
ve fiule Ak›nc›bay foto¤raf sanatç›s› Tolga Su-
bafl›’n›n deste¤iyle ‹stanbul Kad›köy Photo
Word’de ilk foto¤raf sergilerini açt›lar. 

‹stanbul’a Bak›fl‹stanbul’a Bak›fl
6  K A D I N  3 6  F O T O ⁄ R A F L A



FOTO⁄RAF: Adviye ÖZYAR (Haydarpafla Gar›)



B‹R YAZAR B‹R K‹TAP

Yaflar Seyman ve
Göçmen Kalem

Yaflar Seyman ve
Göçmen Kalem

1989'dan bu yana örgütlü yaflam ve kad›n haklar› konusunda, eme¤in sömü-
rüsüne karfl› sendikal mücadelesini sürdüren, 2007'de Avrupa'n›n bafla-

r›l› kad›n sendikac›s› seçilen Yaflar Seyman yazar kimli¤iyle karfl›m›zda.
Göçmen olmak, yüre¤ine-akl›na, kimli¤ine-kiflili¤ine, benli¤ine-kültürüne yeni bir yuva
kurmaya çal›flmak demektir.
Göçmen olmak, unutulmaz›
unutmaya, yaflam›na yeni in-
sanlar katmaya, an›lar biriktir-
meye bafllamak demektir.
Göçmenlik burun dire¤ini s›z-
lat›r insan›n. 
Ayn› zamanda biler, keskinlefl-
tirir, ço¤alt›r, zenginlefltirir.
Zaman› görünür k›lar göçmen-
lik; eme¤i  yo¤un, ekme¤i  s›-
cakt›r ve hayalleri, özlemlerine
anaç bir kucakt›r göçmenin.
Yaflar Seyman'›n kalemi bize
onlar› anlat›r. 
Göçmen olman›n, göçmen ka-
d›n olman›n zorlu¤unu, eme-
¤in ve dayan›flman›n gücüyle
örnek yaflamlara çeviren in-
sanlar›n öyküsünü anlat›r. Bir
anlamda yüre¤inin göçlerini
sunar sak›nmadan. ‹çten, de-
¤erbilir, güçlü ve devingendir
Göçmen Kalem. 



Türkiye'nin uzun soluklu festivallerin-

den Baflkent'in gururu Uluslararas› An-

kara Caz Festivali her sene oldu¤u gibi

bu sene de yediden yetmifle bütün cazsever-

lere s›cac›k bir k›fl yaflatmak için start ald›. 

Ankara Caz Derne¤i taraf›ndan düzenlenen

festival Baflkent’in farkl› mekanlar›nda yap›la-

cak konserlerle müzikseverleri biraraya getir-

meyi hedefliyor. 

14 Mart’a kadar sürecek festivalin bu seneki

temas› Caz›n Gitarla Dans›. Festival, hem

flehrin monotonlu¤undan uzaklaflmak hem de

so¤uk k›fl akflamlar›n› müzikle ›s›tmak ad›na

yerli-yabanc› pek çok müzisyeni caz tutkunla-

r›yla buluflturuyor. 

16. Uluslararas› Ankara Caz Festivali’nin bu

seneki konuklar› aras›nda Ahmet Kanneci,

Önder Focan Group, Bora Çeliker, Julide Öz-

celik, Bülent Ortaçgil, Sarp Ma¤den, Volkan

Öktem ve Ça¤layan Y›ld›z’dan oluflan Trio

Mrio, Dhafer Youssef Quartet ve Phillipp Van

Endert Trio gibi önemli isimler bulunuyor. 

Türk caz›n›n dünyaya tan›t›ld›¤›, dünya caz›-

n›n Türk izleyicisiyle bulufltu¤u etkinlik ile ilgili

bilgileri www.ankaracazfestivali.com

ve www.acd.org.tr adreslerinden alabilirsi-

niz.

Caz›n Gitarla Dans›
Bafll›yor

Bülent ORTAÇG‹L

Meltem EGE - Önder FOCAN

Bora ÇEL‹KER

Ahmet KANNEC‹

Philipp van ENDERT

Jülide ÖZÇEL‹K
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Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI
Difl Hekimi 
A¤›z Difl Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Uzman›

Ağız diş sağlığı konusu hemen hepimizin bil-
diği ancak uygulama konusunda pek özen

göstermediğimiz temel bir konudur. Dünya in-
sanları, vücudun tüm sistemlerinde olduğu gibi
vücudun giriş kapısı sayılan ağız bölgesinde de
problem olmadan önleme yöntemini benimse-
miştir. Korumak düzeltmekten çok daha kolay
çok daha ekonomiktir. Ağız diş sağlığının sürek-
liliğinin korunmasında temel olarak bildiğimiz
diş fırçası ve diş  macunlarıdır. Bunlara ek olarak
en az diş fırçaları kadar etkili arayüz bakım
ürünleri olan diş ipleri, tek demetli fırçalar, ağız
gargaraları ve benzerleri unutulmamalıdır. Ben
şimdi sizlere bu ürünlerin kullanımları hakkında
siz Trilye okuyucuları için kısa bilgiler vermeye
çalışacağım.

D‹fi FIRÇALARI
Diş fırçaları eğer hekiminiz tarafından özellikle
önerilmemişse erkeklerde 35-40 kadınlarda 
30- 35 numara ortasert fırçalar makuldür. Ağzın
büyüklüğü, dişlerin komşu dış ilişkileri, dişetle-
rinin hassasiyet durumları, otomotik aparey kul-
lanımı, protezler  fırça şekil ölçülerini  hekimin
spesiye etmesini gerektirebilir.  

Dişlerimizi günde en az 2 kez 3 dakikadan az ol-
mamak kaydı  ile fırçalamamız önerilir. Fırçala-
ma işlemi ağzın bölgesine en az 10 fırça darbesi
olacak şekilde diş etinden dişe doğru süpürür gi-
bi yapılmalıdır. Dişetlerine masaj yapar gibi çok
tahriş etmeden yapılmalıdır. Dişlerin iç ve arka
yüzeyleri aynı hassasiyetle ve yöntemle temiz-

A¤›z ve Difl Bak›m›
Enstrümanlar›
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SA⁄LIK

lenmelidir. Bu fırçalama yönteminin bilimsel ismi

“Modifiye Bass Tekniği”dir ve dünyadaki en geçerli

ve kabul gören tekniktir.

D‹fi MACUNLARI
Diş macunları  diş temizliğinde kozmetik olarak-

ferahlık sağlayan ürünleri içerir. Çok  çeşitli ma-

cunlar olmakla birlikte temel ajan fırçadır görü-

şü yıllardır geçerliliğini korur.

D‹fi ‹PLER‹
Diş ipleri fırça kadar efektif ancak toplumda pek

az bilinen yardımcı aparatlardır. Diş ipleri fırça-

nın ulaşamadığı ara yüzlerde çok etkili temizlik

sağlayarak çürümenin eksik görüldüğü alanlarda

plak birikimini azaltır mine yıkımı yavaşlar çü-

rük insidansi düşer. O sebeple en az 1 kez günde

diş fırçalamadan öncesi ipi kullanılmalıdır.

TEK DEMETL‹ FIRÇALAR
Diş aralarının açık olduğu ve sabit  protez kulla-

nan hastalarda ip yerine kullanılan tek demetli fır-

çalar kullanımı bu tür ağızlarda hayatidir.

A⁄IZ GARGARALARI
Ağız bakım ürünleri yelpazesinde  yer alan  garga-

ralar kozmetik, rahatlatıcı ve dezenfektan  etkili-

dir. Ancak bu ürünler tek başlarına etkili  değil

ancak diğer ürünlerle fırça, diş  ipi vb.  birlikte an-

lamlıdır. Fırçalamadan, ip kullanmadan yapılan

gargara anlamlıydı oluşturmaz.

Yukarıda da anlattığım gibi ağız bakımının önemi

büyüktür. Bu nedenle bugünün dişini yarına  bı-

rakmamalı ve hijyenik alışkanlıklarımızı yeni ge-

lişen aparatlarla geliştirmeliyiz.  Diş hekimi kon-

trolünü 6 ayda bir problemimiz olmasa bile yap-

tırmamız olası problemleri büyümeden çözeceği

için çok değer taşımaktadır. 
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5 Kilo Verin
10 KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK İLE 

5 Kilo Verin

Ferin BATMAN
Beslenme ve Diyet Uzmanı • www.ferinbatman.com

Ferin BATMAN
Beslenme ve Diyet Uzmanı • www.ferinbatman.com

Gazlı ve şekerli içecekleri hemen kesin! Bir şişede
150-170 kalori bulunur ve ayrıca besleyici de değil-
dir. Bunun yerine bir bardak suyu tercih edin.

Yürüyüşe çıkın! Günde 2 kez, 15’er dakikalık yürü-
yüş size ayda yarım kilo kaybettirir.

Cipsten vazgeçemiyorsanız yerine patlamış mısır
yiyin! Patlamış mısıra oranla, bir paket cipste 10
misli daha fazla yağ ve de fazladan 60 kalori vardır.
Sadece bu değişiklik bile size ayda 250 gr. kaybetti-
rir. Hatta patlamış mısırdan da vazgeçebilirsiniz 250
gram daha kaybedersiniz.

700 kalorilik standart bir hamburger yerine 400
kalorilik küçük boy hamburgeri tercih edin. Mayo-
nezden de kaçının. Bu seçiminiz bile ayda 250 gr.
daha az kilo demektir.

Bisiklete binin! Televizyon karşısında saatlerce
oturmak yerine, kondisyon bisikletine binip pedal
çevirmeye başlayın, böylece 200 kalori yakmış olur-
sunuz. Haftada 5 kez sevdiğiniz dizinizin önünde
20 dakikalık pedal çevirerek, ayda yarım kilo vere-
bilirsiniz.

Tatlı müsli yerine, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler
yiyin! Hatta tatlandırmak için de içine kuru üzüm
ekleyebilirsiniz. Ayrıca yağlı süt yerine, yağsız ve

kaymaksız sütü deneyin, (bu da 70 kalori ve de ay-
da 250 gr. kilo vermek demektir).

Ekmeğinize yağ sürer misiniz? Peki ton balığınıza
mayonez? Tam yağlı sütü mü tercih edersiniz? Don-
durmanız tam yağlı sütten mi yapılmış? Sadece kul-
landığınız ürünlerin yağsız olanlarını tercih edin.
Böylece ağzınızın tadını bozmadan bir kaşıkta 75
kalori kar etmiş olursunuz. Yağı azaltılmış ve posa-
sı artırılmış ürünlere geçmekle ayda 1 kilo verebilir-
siniz.

Yağda kızarmış tavuk yerine mangalda pişmiş ta-
vuk yiyin! Derisi alınmış, haşlanmış veya pişmiş ta-
vuk her zaman daha iyi bir seçimdir, böylece ekstra
200 kalori de almamış olursunuz, (bu da ayda 250
gr.lık kilo kaybı demektir).

Kahveye dikkat! Kremalı moka yerine yağsız tarçın-
lı cappucino için. Ayda yaklaşık 0,5 kilo vermiş
olursunuz. 

Her öğünden önce 2 bardak, ara öğünlerden önce
1 bardak su için! Bu sayede iştah kontrolünü sağlar
ve yeme hızınızı azaltırsınız ve kilo vermeye başlar-
sınız. 

Bugünlerde bütün dergiler, ‘h›zl› kilo verme tekni¤i’ ve ‘mucize diyetler’ gibi ilanlar
ç›kar›yorlar. Asl›nda kilo vermenin kolay olmad›¤›n› hepimiz çok iyi biliyoruz ve siz-
den de mucize gerçeklefltirmenizi beklemiyoruz. Ancak size birkaç tüyo verip, iflini-
zi biraz kolaylaflt›rabiliriz. fiimdi ifle küçük de¤iflikliklerle bafllayal›m, hatta bu de¤i-
fliklikleri de bundan böyle hayat›m›zdan ç›karmayal›m. Yapman›z gereken sadece
günlük 250 kalori daha az yemek ve günlük 250 kalorilik egzersizdir. Böylece fazla
çaba sarf etmeden, yedi¤imiz yemeklerde de¤ifliklik yaparak, haftal›k yar›m kilo ve-
rebilirsiniz. Bu küçük tüyolarla hayat›n›za daha sa¤l›kl› devam edebilir ve kilonuzu
da dengede tutmufl olursunuz. Hemen flimdi bafllay›n…



fiEKER HASTALARI ‹Ç‹N

Muhteşem 3 Besin
fiEKER HASTALARI ‹Ç‹N

Muhteşem 3 Besin
fieker hastalar› sa¤l›kl› beslenme ile hem kilo kayb› sa¤layabilirler
hem de kan flekerlerinde tehlikeli yükseliflleri engellemifl olurlar.
Bunun için size yard›mc› olacak 3 yiyecek afla¤›da s›ralanm›flt›r;
SOMON
fieker hastalar›nda ileride kardiyovasküler hastal›k
geliflme riski çok yüksektir. Çünkü yüksek kan fle-
keri; kanda ya¤l› maddelerin artmas›na yol açar ve
bu da arterlerde kal›nlaflmaya ve kalp hastal›klar›-
na yol açabilir. Kalp hastal›klar›ndan korunmada
özellikle omega 3 size yard›mc› olacakt›r. Omega
3; kalp hastal›klar› riskini azaltan önemli bir besin
ögesidir. Somon bal›¤› ve sardalye omega 3’ün
zengin kaynaklar›d›r. Ayr›ca somon; içerdi¤i sa¤l›k-
l› protein ve ya¤ kompleksi ile vücuttan karbonhid-
ratlar›n emilimini yavafllat›r ve kan flekerinde ani
yükselifl ve iniflleri engelleyerek kan flekeri regü-
lasyonuna katk› sa¤lar.

BADEM
Tuzlanmam›fl badem sa¤l›¤›n geliflmesine katk›
sa¤lar. Düflük karbonhidrat, tekli doymam›fl ya¤
asitleri ve karbonhidrat metabolizmas›nda önemli
görevleri olan magnezyumu içerir. Harvard Üniver-
sitesi’nde yap›lan bir çal›flmada do¤al yollarla al›nan
yüksek miktardaki magnezyumun diyabet geliflme
riskini %33 azaltt›¤› gösterilmifltir. Bu nedenle diye-
tinize badem, kabak çekirde¤i gibi magnezyum kay-
naklar› ekleyerek ufak de¤ifliklikler yapabilirsiniz.

AVOKADO
En sa¤l›kl› ya¤lardan olan tekli doymam›fl ya¤ asit-
lerinin en iyi kayna¤›ndan birisi de avokadodur.
Araflt›rmac›lar; diyette tekli doymam›fl ya¤ asitleri-
nin ve kaliteli karbonhidrat kaynaklar›n›n bulunma-
s›n›n insülin duyarl›l›¤›n› gelifltirdi¤ini yani insülin
direnci geliflmesini önledi¤ini bulmufllard›r. Ayn›
zamanda tekli doymam›fl ya¤ asitleri kalp sa¤l›¤›n›
da korur. Bu sayede kalp hastal›¤› ve inme riski
yüksek olan diyabetik bireyler için ekstra bir fayda
sa¤lar. Avokadoyu sandviçlerde, kurutulmufl do-
mates ile ya da püre fleklinde tüketebilirsiniz. 
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Famous People Visit Trilye

In Ankara as part of the 6th International Ankara Fla-
menco Festival, Maria Jose Franco visited Trilye follo-

wing one of her performances. Born in Cadiz and intro-
duced to flamenco when she was just five years old, Fran-
co began dancing professionally with dancers such as
Carmen Cortes and Eva La Yerbabuena, later forming a
group with them and giving many performances. She pur-
sued her studies in flamenco at the Sevilla Dance Conser-
vatory in Classic Ballet and Classic Spanish Dance. In
1991 and 1992, she consecutively won first place both ye-
ars in the Huelva Young Flamenco Dancer’s Competition. 

Franco and her colleagues mezmerized the audience in their performances, which were held at the
Middle East Technical University’s Performance Center. They came to Trilye following the perfor-
mances and were quite pleased. After taking the group’s photo, we adhered the photo to a bottle
of Angora wine, which is an old name of Ankara, and presented it to the group as a gift. Franco,
and her colleagues, Juan Manuel Moneo, Luis Lara Moneo, Joaquin Marin Flores and Carlos Me-
rino Mempel mentioned that they were exhausted when they left the restaurant, but were already
very excited about participating in next year’s performance.

Traditional Chinese medicine has a
quite prestigious position in the

world. A number of foreigners travel to
China as tourists, and to seek medical tre-
atments with Chinese medicine at the sa-
me time. 

Yue Weijun is one of the names at the top
of the list in the medical world. Weijun li-
ves in Ankara, and is the owner of the
Chinese Medical Massage and Physical
Therapy Center. After healing a minister
who had suffered from migraine headac-
hes for 20 years, he earned his reputation
and he healed many other well-known
politicians and businessmen. 

In November, Mr. Yue came to Trilye as the guest of famous dentist Prof. Dr. Yaşar Aykaç. After Dr.
Aykaç, a reputable doctor himself, mentioned to me that “He saved my wife’s life,” I knew I had
to meet this Chinese miracle worker. His eyes lit up when he spoke about his focus on finding so-
lutions to a number of people’s problems. His name has been spoken of numerous times at Trilye,
but this was the first time he visited. He left the restaurant very pleased, promising to return mo-
re frequently in the future. 

FAMOUS FLAMENCO DANCER 
A GUEST AT TR‹LYE

FAMOUS CHINESE DOCTOR 
VISITS TR‹LYE
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Aslı Karadeniz, CEO of one of Tur-
key’s largest holdings, Boyner

Holding, paid a visit to Trilye in De-
cember. She was accompanied by As-
sistant General Director of Sales, İlker
Gözütok, and Store Managers Serkan
Doğan, Can Kobat, Alpay Gündüz,
Recep Kurtuluş, Birol Güven, Metin
Çakır, Muhittin Özkan, Zuhal Akbay,
and Cihat Torun. The group had a
great time at the restaurant for a mo-
rale and motivation dinner meeting,
just before the New Year.

The holding’s best example of a successful woman, Ms. Karadeniz makes sure to visit Trilye each
time she comes to Ankara because of her interest in seafood. Upon leaving the restaurant, she
mentioned that she hoped to see us again at Trilye on her next visit to Ankara, and wished all the
best for our entire country in the New Year. 

Past State Theater General Director,
Mine Acar, is an incredibly valuable

person who gave her love and dedicated
her life to the theater. Ms. Acar, who is
the director of Haldun Taner’s play, “Sha-
dow of the Donkey” (“Eşeğin Gölgesi”)
came to Trilye in December with the cast
of the play. 

In the country of Abdaliya, the barber’s
apprentice, Şaban, rents a donkey to go
to the fair. When they decided to stop
for a break, he wanted to rest under the
shadow of the donkey. Mestan, the owner of the donkey said, “You didn’t rent the donkey from me
for the shade. I want money for his shadow, too!” After a long debate, they both ended up in co-
urt. The issue could not be resolved in court and grew like wildfire. The political parties joined in
the argument and it escalated to a matter of national importance. Every detail of the stories are
presented to the audience as a great tragic comedy. 

Şenol Kaderoğlu, an actor from the Antalya State Theater, has the main role. The play showcases
some of the other actors from the stage of Ankara Meydan Sahnesi. 

I have not watched a show quite like this in a long time. I understood once again that Mine Acar
is worthy of the wonderful praise she receives. 

BOYNER HOLDING’S CEO 
VISITS TR‹LYE

ACTORS FROM THE PLAY “SHADOW OF
THE DONKEY” VISITED TR‹LYE
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Famous People Visit Trilye

Mehmet Cansun, who served as
President of the Galatasary

football team from 2001-2002, gat-
hered with his close friends at Tril-
ye in November. Cansun, a gradua-
te of Galatasary High School, spoke
about the achievements of Galata-
saray and the future of the club,
throughout the entire meal. The
former president is quite interested
in seafood and has a fun persona-
lity. The Galatasaray supporters
spent hours that evening in the
open air, staying warm under the
heaters. They departed with wishes
of returning all together as soon as
possible. 

Metin Uca, with his ever-present
sharp tongue, his interesting

contributions, and upright stance, vi-
sited Trilye in November with his
close friends. Uca, who is very inte-
rested in seafood, was treated to an
innovative seafood dish. Uca was a
fan of the octopus ball with the cris-
piest potatoes, and the Adana-style
fish. In fact, he mentioned that he ate
so many appetizers that he nearly had
no room for the fish. Mr. Uca, who
found Trilye’s flavors interesting and
delicious, shared his experience with
his followers on Twitter. As he was
leaving the restaurant, he mentioned
that he would continue right where
he left off with the appetizers. He was
so pleased, and  hopes to return next
time he is Ankara. 

GALATASARAY SUPPORTERS 
GATHER AT TR‹LYE

MET‹N UCA VISITS TR‹LYE
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Fatih Erkoç, whose interest in
music began with a violin pre-

sented to him when he was three
years old by his father, is most fa-
mous for being the most frequent
participation in the Eurovision song
contest. 

Erkoç, who came to Trilye in Octo-
ber as the guest of the famous Gas-
troenterology Specialist Prof. Dr.
Ahmet Görgül, spent many years li-
ving in Norway, yet failed to beco-
me very close to fish and seafood.
After he ordered our alternative se-
afood dishes, such as “Adana Style
Fish” and “Zucchini Flower Cala-
mari”, he made a promise not to be so distant from seafood from then on. Fatih Erkoç, who aut-
horities on music count among the world’s greatest musicians, was pleased with the special atten-
tion he received.

Ariadna Castellanos, a young pia-
nist and composer, is a rare artist

who combines piano and flamenco.
Because of her superior talent, she is
the only artist studying at Berkeley
on a Spanish Royal Crown scholars-
hip. Ariadna’s very own compositi-
ons are a combination of jazz and fla-
menco, and will be released under
Universal Music label in February.
Grammy  Award-winning Javier Li-
mon, the greatest Latin-flamenco
producer, will be producing the al-
bum. 

To date, Ariadna has played hun-
dreds of concerts with the most fa-
mous names from the flamenco
world. She is a rare talent with a very
bright career ahead of her. 

Castellanos is very interested in seafood, and was enchanted by Trilye. At the end of the meal, she
was presented with a bottle of Angora wine with her very own photo on the label. She was so im-
pressed that she couldn’t hide her emotions.

FAT‹H ERKOÇ VISITS TR‹LYE

YOUNG SPANISH ARTIST VISITS TR‹LYE 



SARDINE MARINATA

SHRIMP FAVA BEANS ON
A BED OF ARTICHOKE

Trilye’s Flavors
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You can make sardines even better
than usual with this dish. We

allowed them to marinate for lemon
juice for half an hour to make a deli-
cious appetizer. It is lighter than air and
incredibly tasty. 

Is there anything that doesn’t go well with artichoke?
We’ve put it with eggplant... and now with fava beans

and shrimp. Both the presentation and the flavor are
unbelievable! 
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This is the perfect seafood ravioli 
for dough lovers. It is nearly as

delicious as the famous Kayseri ravioli. 

EGGPLANT WITH TAHINI 

CRISPY SHRIMP RAVIOLI 

When word got out about the effect of tahini on
cholesterol, everyone’s curiousity was peaked.

But for us, the most interesting aspect of tahini is its
incredible flavor. In the past few years, this

has become our most popular product.
It has earned every right to such

increased interest. 
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