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Hayat bisiklete binmek gibidir. Durduğunuz an düşersiniz. Öyle
yapıyoruz yıllardır. 100 metreci değil maratoncuyuz biz. Yeni trendleri
yakından takip etmek ve yerinde incelemek üzere dünyanın her
yerine gidiyoruz.
Önümüzdeki sezonda TRT Türk’te yayınlanacak “Dünyanın Türk
Şefleri” programının çekimlerine büyük bir hızla devam ediyoruz.
Paris’te çok soğuk bir havada çok başarılı çekimler yaptık. Ayrıca
gururlandık. Dünyanın en iyi yemek kitapları yarışmasında birinci olan
Türk şeflerin bulunması oldukça mutlu etti bizi.
Dünyanın en eski brasserie’si Procope’de program yaptık. Alain
Ducasse’ın Plaza Athénéé’deki mekanını ve ünlü Ledoyen’i ziyaret
ettik. Üç Michelin yıldızlı restoranlar hakkındaki yorumumu paylaştım
gazetede ve blogumda.
Avusturya’da Viyana çekimleri çok güzel oldu. Kraliyetin pastanesi
Demel’in yeni sahibi Attila Doğudan’la uzun süren bir söyleşi yaptık.
Catering hizmetleri için kurduğu yemek fabrikasında incelemelerde
bulunduk.
Meze kitabımız bitti. Yakında sizlerle buluşacak.
Yeni sayımıza kadar heyecanınız bizimle birlikte devam etsin.
Bol balıklı ve sağlıklı günler dileğiyle…
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Trilye’den

UZAYIN İMPARATORU
uharlı gemiyi ilk icat eden bilim adamı Robert
Fulton’dur. İlk buharlı gemi modeli üzerinde çalışırken arkadaşları onu bu düşüncesinden vazgeçirmek için,
“Gerçekleşmesi imkansız bir çalışma, boşuna uğraşıp
zamanını tüketme, buharlı gemi yerine, yelkenli gemilerin süratini ve randımanını artıracak şekilde çalışırsan
daha başarılı olursun” diye uyarıda bulunurlar.

B

Bu sözler üzerine Fulton, “Hayır, olmaz” der. “Gelişmek
için dış kaynaklara dayanan bir şey beni ilgilendirmez.
Güç o şeyin içinden gelmeli” diyerek tepki gösterir.
Atilla Özçelik babasını kaybettikten sonra içindeki gücün
hem kendisi, hem ailesi, hem de ülkesi için çok önemli
olduğunu gençlik yıllarında kavramış çok değerli bir iş
adamıdır.
Globalstar Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı olan Atilla
Özçelik babası vefat ettikten sonra çok sevdiği basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Spordaki başarı grafiği oldukça yüksek olan Özçelik, Beşiktaş basketbol takımının kaptanıydı. Beklenmedik bir anda aile reisi olunca hem üniversite öğrenciliği hem kendi mağazalarını işletmenin
hem de basketbol oynamanın zorluğunu anlayınca o
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zamanların kulüp başkanı Baba Hakkı’ya danıştı.
“Basketbolu bırak evlat” diyen Baba Hakkı’nın sözünü
dinleyen Atilla Bey çok sevdiği bu sporu bıraktı.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ
Sahibi olduğu Globalstar Avrasya şirketi Türkiye’yi uzay
teknolojisiyle tanıştırmıştır. Dünya üzerindeki 9 bağımsız Globalstar operatöründen birisidir. Dünyanın pek çok
yerinde bulunan 25 yer istasyonundan birinin sahibi ve
işletmecisi olan Özçelik’in Gölbaşı’ndaki yer istasyonunda Mısır’dan Azerbaycan’a kadar bütün Orta Doğu’ya hizmet verilmektedir. Sık sık “Osmanlı İmparatorluğu’nu
havadan kurduk” benzetmesi yapan Atilla Bey Amerikan
Ordusu, Rus Kara Ordusu ve İtalyan Donanmasının
tamamının kendi uydu telefon sistemini kurduklarını
söylemektedir.
3G’yi 2000 yılından beri kullandığını söyleyen Atilla
Bey’in Gölbaşı’ndaki tesisini ziyaret ettiğinizde kendinizi
Amerika’daki NASA Uzay İstasyonu’nda hissedersiniz
ve ağlamamak için zorlanırsınız. Tamamen yüzde yüz
Türk sermayesi ile kurulan Globalstar’ın Gölbaşı’ndaki

Esintiler ...
tesisleri Türk mühendislerinin dünyaya meydan okuyabileceklerinin en büyük kanıtı.

OBAMA’YA KIRGIN
Atilla Bey, küçük yaşlardan beri “Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, gitmesek de kalmasak da o
köy bizim köyümüzdür” sözlerinden çok etkilenmiş. O
nedenle aylar önce kafasına koyduğu bir projeyi hayata
geçirmeye hazırlandı. Üç ay içinde seçtiği pilot bölgelerdeki köyleri bütün dünya ile iletişim kurabilecek duruma
getirebileceğini, hiç eksilmeyen heyecanıyla anlatmaya
başladı. Çeşitli dergilerde demeç verdi. Şubat ayında
Atilla Bey’in söylediği sözleri Obama’dan duyduk. Ama
biz Atilla Bey’in bu projesini çok önceden biliyorduk.
Bilgilerin sızdırılıp Amerika’ya gönderildiğini heyecanlı
bir şekilde hem sitemle hem de mutlulukla anlattı.

2023 HEDEFİ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef koyduğu 2023
yılını Atilla Bey de kendisine hedef koymuş. “On yıl
sonra Türkiye’deki en ücra köyler dahil bütün köyleri
dünyayla bedava konuşturacağım” diyen Özçelik,
Globalstar’ın kullandığı telefonun da dünyanın en
güvenli telefon olduğunu söylüyor. 592 kodlu telefonla
çığır açtıklarını, inanılmaz derecede düşük maliyetle
görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, çok kısa bir zaman
sonra da tırlara takacakları cihazla dünyanın neresine
giderse gitsin şoförlerin can dostu olacaklarını büyük bir
gururla şimdiden müjdeliyor.
Uludağ’da kaybolan kayakçının ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun
helikopteri düştüğünde ulaşılamayan gazetecinin çığlıklarını hep kulağında hisseden Özçelik, kendilerindeki kaybolmaları önleyen spot cihazının doğaya çıkan herkeste
elzem olarak bulunması gerektiğini ve fiyatının çok ucuz
olduğunu ısrarla anlatmaktadır.

ANKARA TUTKUNU
1969 yılında işleri nedeniyle Cenevre’ye yerleşen Atilla
Bey 18 yıl bu kentte yaşamını sürdürdü. 1988 yılında
döndüğü İstanbul artık eski İstanbul değildi. Bir yerden
bir yere gitmek çile olmaya başlamıştı. Kararını verip
Ankara’ya yerleşti. Ankara’nın sıcaklığında mutluluğu
yakaladı. Brezilya’ya çimento ihracatından, armatörlüğe
kadar yaptığı her işte başarıyı yakaladı. Yaz aylarını teknesinde geçiren Özçelik’in Ankara sevdası kış aylarını
başkentte geçirmesini sağladı.

Çok yönlü bir kişilik olan Atilla Bey ile gurme kulübü
üyesi olduğu için yolumuz birçok yerde kesişmektedir.
Kendisiyle her sohbetimde balığa olan ilgisi beni son
derece mutlu etmektedir. Türkiye’ye güzel işler yapma
heyecanını her zaman gözlerinde görmekteyim. Hilton
Oteli’ndeki bir yemekte söz sardalyeden açılınca birlikte
nostaljik dakikalar yaşadık. Küçüklüğünden beri
Alaeddin Konserve sardalyelerine düşkün olduğunu
açıklayan Atilla Bey, “Ankara’da Alaeddin Kulüp kuralım” önerisinde bulunmuştu. Biz de bu önerisini Trilye
sardalye konservesini üreterek hayata geçirdik.

EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Yaz aylarını teknesinde geçiren, kendisi gibi denize
meraklı eşi Eser Hanım ve kızı Nefise, Atilla Bey’in en
büyük destekçileridir. Eşinin daima yanında olan Eser
Hanım, mutfağa oldukça meraklıdır.
Türkiye topraklarında bulunan tek mobil uydu operatörü olarak faaliyet gösteren Globalstar Avrasya’nın
Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketinde kullandığı
ileri teknoloji ürünlerinin mekanik parçalarının çoğunu
Ankara’da Ostim’de yaptıran Özçelik, milyonlarca liranın
da yurt dışına gitmesini engellemektedir. Uydu teknolojileri konusunda dünya üzerinde giderek daha çok söz
sahibi olmaya başladıklarını da önemle ve sevinçle vurgulayan Atilla Bey, eskiden en ufak bir arızada bile
Amerika’ya sorduklarını ama kendi uzmanlarının son
derece donanımlı hale geldiklerinden dolayı Amerika’nın
bile kendilerine soran durumda olduklarını iftiharla
anlatmaktadır. İtalyanların da aynı konulardaki sorularını hep kendilerinin yanıtladığını anlatan Atilla Bey, emek
yoğun faaliyetlerinden ziyade teknolojinin yoğun olduğu
alanlarda uzmanlığımızın giderek arttığını ve de daha
fazla artması gerektiğini vurgulamaktadır. Özçelik ömrü
boyunca başarılarla donattığı iş hayatı kadar sosyal hayata da çok önem vermiş ve güzel dostluklar kurmuştur. El
attığı işlerde “Kral” lakabına bile layık görülen Atilla
Özçelik çok mütevazı bir insandır. Ama o artık “Uzayın
İmparatoru” olarak anılmaktadır. O kadar yalın, kaprissiz, alçakgönüllü tutumuyla herkesin beğenisini kazanmıştır.
Hayatın insanlara sunduğu en iyi ödül, yapmaya değer
bir işte çalışma fırsatıdır. Mükemmel işler ancak, içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır.
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Trilye’den Esintiler...

YEŞİLÇAM’IN SULTANI
ayatı boyunca çalışmış ve önemli başarılara imza
atmış, otomobil sektörünün bir numaralı ismi
Henry Ford, yaşamı daimi bir yürüyüş olarak görür:
“Hayat benim anladığıma göre bir duruş değil, bilakis
daimi bir yürüyüştür. Kim ki ben artık yoruldum der
ve istirahata çekilirse, yerinde kalamaz. Aşağı doğru
kayar.”

H

vurmuştur adeta.

Henry Ford, yaşlanma ile ilgili bir soru üzerine şu
cevabı verir: “Öğrenmeyi bırakan kişi, yirmisinde de
olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır. Öğrenmeye devam
eden kişi gençtir. Yaşamdaki en muhteşem şey, zihninizi genç tutmaktır.”

Mart ayında Ankamall AVM Müdürü Buğra Köse
rezervasyon yaptırırken Türkan Şoray’ın geleceğini
söyledi ve o dakikadan itibaren ilkokul, ortaokul, lise
günlerinde izlediğim Türkan Şoray filmleri şeritler
halinde geçti gözümün önünden.

Yine yıllarca sinemaya büyük emeği geçen Bert Lahr,
yeni bir projede zorlu bir rol için oynama kararı aldı.
Yakın dostları artık onun dinlenmesi gerektiğini, yaşlandığını, saçlarının beyazladığını ve bu rolün üstesinden ancak daha gençlerin gelebileceğini söyleyerek
onu uyarmak istediler. Bert Lahr ise onlara kısa ve öz
olarak şöyle cevap verdi: “Damın karla örtülü olması,
evin içinde ateş bulunmadığı anlamına gelmez.”

Sera salonda yüzü pencereye dönük oturan Türkan
Hanım’a baktıkça, sorumluluk, gelecek korkusu gibi
kavramlarla henüz tanışmadığım yıllar geldi aklıma.

Türkan Şoray, içindeki ateşi hiç sönmemiş, Türk sinemasının efsane bir sanatçısıdır. Yakın tarihe damgasını
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1973 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne yeni girdiğimde
hafta sonları ağabeyimin İstanbul 3’üncü Levent’teki
evine giderdim. Sokağın ismi Nergisli’ydi. Cüneyt
Arkın otururdu bu sokakta, hemen çapraz Sümbül
Sokağı’nda Türkan Şoray’ın evi vardı. Sık sık karşılaşırdık.

Türk sinemasında “Sultan” lakabıyla anılan Türkan
Şoray, oyuncu, senarist ve yönetmendir. 1960’larda
sinema ile tanışan Şoray’ın ilk sinema ödülü 1964
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Acı Hayat”
filmindeki “En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülüyle oldu.
Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik’le birlikte
dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilir.

DÜNYADA EN ÇOK FİLM
ÇEVİREN KADIN OYUNCU
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da rekorları var
Türkan Şoray’ın. Dünyanın en çok film çeviren kadın
oyuncusudur. 2010 yılında UNESCO Türkiye İyi
Niyet Elçisi seçildi. Yaşamı boyunca sevgi sözcüğü
ağzından eksik olmayan Şoray sık sık “Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz” demektedir.
1960 yılında oturdukları Karagümrük’teki ev sahiplerinin kızı olan sinema oyuncusu Emel Yıldız ile bir
film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu’nun
teşvikiyle Yeşilçam’a adım attı. Şoray’ın kariyerinin
başlangıcı “Köyde Bir Kız Sevdim” filmindeki başrol
oynamasıyla oldu.

KORKUP EVE KAÇTI
Sinemaya girmeden önce mahallelerine gelen bir film
setinde başrol oyuncusu Muhterem Nur’u gördüğünde “Ne güzel kadın” deyip izlerken, yanına Memduh
Ün gelip, “Sen de bu filmlerde oynamak ister misin?”
diye sorunca eve kaçan Şoray’ın daha sonraki yaşamında bu film setleri hayatı oldu. En büyük deneyimlerinden biri Filiz Akın’la kendisini “Günahkar Kadın”
filminde bir araya getiren Ülkü Erakalın’dan 17 yaşında yediği tokat olduğunu söyleyen Şoray, özel hayatında da oldukça titiz davranan çok özel bir sanatçıdır.

TV ÇALIŞMALARI
90’lı yıllarla birlikte televizyon dizileri çalışmalarına
da ağırlık veren Şoray’ın yaptığı bu çalışmalarda en
çok ses getiren ve uzun ömürlü olanları, başrollerini
Şener Şen’le paylaştığı “İkinci Bahar” ve Haluk
Bilginer’le paylaştığı “Tatlı Hayat” oldu.
200’den fazla filmde rol alan Türkan Şoray’ın ilk televizyon programı “Sinema Benim Aşkım” oldu.
Konuklarıyla birlikte kendi sinema kariyerinin konuşulduğu program oldukça ilgi çekti.

SAYISIZ ÖDÜLÜ VAR
Türkan Şoray’ın aldığı ödülleri sıralamak sayfa boyutlarını aşar. Altın Koza Film Festivali’nden, Moskova
Film Festivali’ne, Taşkent Film Festivali’nden, Roma
Film Festivali’ne kadar pek çok etkinlikte büyük ve
özel ödüller alan Türkan Şoray, Türk sinemasında gerçekten tarih yazmıştır. Her rolün altından kalkması,
en çok aşık olunan kadın, efsane oluşuyla ve farklı
güzelliğiyle yerini belirlemiştir.

Maddi imkanların kısıtlı olduğu bir ailede dünyaya
gelen Şoray’ın başarı grafiği sürekli yükselmiştir. O
sadece Türk sinemasının “Sultan”ı olmakla kalmamış,
halkın da “Sultan”ı olmuştur. Kişilikli, prensip sahibi
ve düzgün yaşantısı onu hep zirvede tutmuştur.
Beğenmediği senaryoda oynamayan, filmde öpüşme ve
açık sahne olmasını istemeyen, filmdeki modern giysilerin kendisi tarafından beğenilip şahsına ait olmasına
özen gösteren, pazar günleri çalışmamaktan, filmlerin
seslendirilmesine kadar pek çok kuralı olan Şoray’ın
bu kuralları “Şoray Kanunları” olarak benimsendi.

TÜRKAN ŞORAY KOSTÜMLERİ
SERGİSİ
Kadınlar Günü’nde Türkan Şoray’ın bugüne kadar 37
filmde giydiği 60 kostüm ve 10 başlıktan oluşan
“Türkan Şoray Kostümleri Sergisi”nin açılışını yapan
Şoray, Ankamall AVM’deki faaliyetlerin ardından
Trilye’ye balık yemeye geldi. Türk sinemasının en
güzel resim veren kadın oyuncusu restoranda otururken sanki o sinema sahnelerinden biri izleniyormuş
hissi yarattı tüm konuklarda. Güzel, çekici, alımlı bir
kişilik olan Şoray, halkın içinden gelmiş, zor şartlarda
büyümüş ama şöhret olduktan sonra asla şımarmayıp,
halka daha yakınlaşmıştır.
Diğer kadın sanatçılara örnek olan uygulamaları hep
takip edilen, seyirciyi çarpan bir görüntüye sahip olan
Türkan Hanım’ın bu özelliği o akşam Trilye’de bulunan hayranları tarafından da bir kez daha teyit edildi.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi kırmadı, tek tek hepsini öptü. Masalarla vedalaştı giderken. Yani yine gönüllerdeki tahtınızda ben varım dedi
Sultan!
Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz!
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Trilye’den Esintiler...
AVUSTURYALI BAKAN ÇOK MUTLUYDU
vusturya’daki gururumuz B&B
International Yönetim Kurulu
Başkanı Bahadır Başol, şubat ayında Avusturya Ulaştırma ve Gelişim
eski Bakanı Dr. Monika Forstinger,
ART Genel Müdürü Dr. Thomas
Danner ve Intetra Genel Müdürü
Mehmet Ömerbeyoğlu’nu Trilye’de
ağırladı.

A

Ömrünün önemli bir kısmını
Avusturya’da çok başarılı işlere
imza atarak geçiren Bahadır Başol,
Türkiye için çok çalıştı ve ülkesine
büyük katkıları oldu. Kendisini tanıyan ve çok seven eski bakan Monika Forstinger, Avusturya’da
deniz olmamasına rağmen deniz ürünlerine çok meraklı birisi. Türkiye denizlerinin nadide ürünlerinin sunulduğu yemekten çok etkilenen konuk bakan, Ankara’ya tekrar geldiğinde mutlaka
uğrayacağını söyleyerek mutlu bir şekilde restorandan ayrıldı.

FRANSIZ SOSYALİST LİDER TRİLYE’DEYDİ
ubat ayında Trilye çok önemli bir
konuk ağırladı. Fransa Sosyalist
Partisi Avrupa ve Uluslararası
İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı ve
aynı zamanda Avrupa Sosyalistler
Partisi Başkan Yardımcısı JeanChristophe Cambadelis, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Umut Oran’ın konuğuydu. Tam bir
halk adamı tavırlarıyla, mütevazılığını hissettiren Cambadelis, deniz
ürünlerine hayran kaldı. FSP
Uluslararası İlişkiler ve Savunma
Politikaları Koordinatörü Karim Pakzad, Sebastien Gricourt, CHP Milletvekilleri Osman Korutürk
ve Gülsün Bilgehan gibi değerli isimlerin de bulunduğu yemek çok mutlu bir havada geçti.

Ş

Yemeğin sonunda fotoğrafını çektiğimiz Cambadelis’e fotoğraflı şarap hediye edince çok şaşırdı.
“Fransa’ya götürüp en özel köşede saklayacağım ve hep Türkiye’yi anacağım” dedi. Restorandan
ayrılırken kapıdaki Chaine des Rotisseurs amblemini görünce keyfinin daha da arttığı gözlerinden okunuyordu.
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BORUSAN OTO ANKARA
BAŞARILARINA DEVAM EDİYOR
orusan Oto şubat ayında BMW
bünyesinde titizliğiyle tanınan
denetmen Clemens Wollfarth tarafından ziyaret edildi. Borusan Oto
Ankara’nın Genel Müdürü Azmi
Kelemcisoy uzun yıllardır sürdürülebilir bir başarının mimarı. Pek
çok fırtınalı havaların yaşandığı en
zor ekonomik koşullarda bile
hedeflerinin hep üzerine çıkan
Kelemcisoy’un on parmağında on
marifet var. Pek çok sivil toplum
kuruluşlarında giydiği şapkalar var.

B

Konuk Alman denetmen Wollfarth, Borusan Oto Ankara’nın denetiminden oldukça mutlu gözüküyordu. Şirketin başarılarının yoğunluklu olarak konuşulduğu yemekte Borusan Oto Ankara
ekibinden Tufan Oral, Şirin Seda Ünal, Engin Şanverdi, Sevil Güleç ve Hande Özkan da hazır
bulundu.

BÜLBÜLOĞLU DOĞUM GÜNÜNÜ
TRİLYE’DE KUTLADI
ürkiye’nin başarılı iş adamlarından
Önder Bülbüloğlu, doğum gününü Trilye’de kutladı. Gerek Türkiye’de
gerek uluslararası arenada çok büyük
başarılara imza atan Bülbüloğlu, “Her
geçen yıl biraz daha gençleştiğimi hissediyorum, o nedenle doğum günlerini çok seviyorum” dedi. Annesi Ayhan
Hanım, babası Mehmet Ali Bey, kız
kardeşi Saadet Hanım ve eşi Baran
Bey’in de bulunduğu kutlama yemeği
çok keyifli geçti.

T

Deniz ürünlerine oldukça meraklı bir
insan olan Önder Bey, sevecen ve mütevazı tavırlarıyla herkes tarafından sevilir. İş adamlığının
dışında pek çok şapkası da olan, sosyal sorumluluk projelerine önem veren ve ülke yararına olan
faaliyetlerde hep ön sıralarda yer alan Önder Bülbüloğlu, en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğinde bulunup, yeni yaşına girmiş olarak restorandan ayrıldı.
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Trilye’den Esintiler...
BALÇİÇEK İLTER TRİLYE’DEYDİ
amimi ve sıcak gülüşe sahip,
can alıcı sorularıyla yaptığı
programlarını sonuna kadar izleten, Ankara’da uzun yıllar yaşayıp
gazetecilik yaşamına başlayan,
İstanbul’da da parlayan yıldızı
iyice cilalanan, duygusal, ince
ruhlu bir dostumuzdur Balçiçek
İlter.

S

Ankara’ya geldiği zamanlarda
Trilye’ye uğramayı ihmal etmeyen
Balçiçek Hanım’dan birkaç yıl
yaşadığı şehir olan Paris ile ilgili
çok özel bilgiler aldım. “Dünyanın Türk Şefleri” programını çekmek üzere Paris’teyken deneyimlerinden yararlandım.
Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Balçiçek Hanım, sağlığına ve yediği her şeye çok dikkat
ederek fit kalmayı başarmakta. Yüzündeki mutluluk gülücükleri eksik olmayan İlter, en kısa
zamanda Ankara hasreti gidermek için tekrar geleceğini ve Trilye’ye uğrayacağını söyleyerek restorandan ayrıldı.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU TRİLYE’DEYDİ
cak ayında, tanıdığım günden
beri yüzündeki gülümsemesi hiç
eksilmeyen, restorana gelir gelmez
hemen etrafa ışık saçan ve pozitif
enerji veren, 2008 yılında Pekin
Engelliler Olimpiyatı’nda okçuluk
dalında tarihimizin ilk altın madalyasını kazanan kadın sporcu Gizem
Girişmen, ağabeyi Recep Bey ve Golf
Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu
ile birlikte Trilye’ye geldi.

O

Laureus Dünya Spor Akademisi’nin
ödülüne aday olan ilk Türk sporcu olan Girişmen, aynı heyecanla başarılarına başarı katmak için
çalışmalarına devam ediyor.
Gizem Girişmen beslenmesinde deniz ürünlerine oldukça fazla yer vermektedir. Çok mutlu bir
şekilde restorandan ayrılan Girişmen, “Çalışmalarımdan fırsat bulduğum zamanlarda sık sık
Trilye’yi ziyaret edeceğim” dedi.
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NİCE BAŞARILARA PET HOLDİNG
v alırken en çok neye dikkat edersiniz? Ben komşulara. Benim en iyi komşularımdan biridir Pet
Holding. Yaratıcıları Güntekin ve Pınar Köksal, sürekliliği sağlayacak kızları Ayşe ve Zeynep.
Sanki bizim aileden insanları sayıyor gibiyim. Varlığıyla her zaman gurur duyduğumuz, kendimizde güven hissettiğimiz Köksal ailesi ile ne kadar gurur duysak azdır. Bitmek tükenmeyen bir enerji ve sürekli yükselen bir başarı grafiği. İşte Pet Holding’in son başarılı işlerinden biri daha.

E

Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal ve Güney Yıldızı Yönetim Kurulu
Başkanı Ecvet Sayer, Petoil Genel Müdürü Ali Ak ve Güney Yıldızı Petrol Şirketi Genel Müdürü
Çetin Mumcuoğlu, Pet Holding’te 31 Ocak 2013 tarihinde yaptıkları toplantı sonucu petrol
servisleri konusunda işbirliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladılar. Petroleum Geophysical
Services (PG-SERV) isimli yeni bir şirket kurdular. Şirket kurulumunu da ilk olarak Trilye
Restoran’da kutladılar. Hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle…

TRİLYE’NİN EKMEĞİ
aradeniz’den balık gelir de o restoranda mısır ekmeği
olmaz mı! Trilye’de özenle yapılan mısır ekmekleri
lokum gibi mi desem, pasta gibi mi?

K

Cevizli, zeytinli, kepekli ekmeğin kokusu bile doyuruyor
beni. Fırından çıkınca dayanamıyorum. Aynı gün tükeniyor ekmeklerimiz.
Her gün yeni, yine, yeniden sizler için yapılıyor.
En kaliteli tahıllardan kıvamında pişiriliyor fırında. Ama
yine de kantarın topuzunu fazla kaçırıp balık yemeye
engel olmasın ekmeklerimiz.
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Trilye’den Esintiler...

O BİR YÜKSELEN YILDIZ
ayalsiz insan monoton bir ömür yaşamaya mahkumdur. Heyecan yaşamaz. Heyecanı tükenen
insanda hiçbir üretim yeteneği kalmaz.

H

Geçen yıl şubat ayında genç bir misafirimiz geldi Trilye’ye. Erdinç Bey’le konuşurlarken kulak
misafiri oldum. İdealist birisi olduğu belliydi. İçine sığmayan enerjisi dışarı fışkırıyordu.
Çağatay Anıl, uzun yollar Swiss Otel’de çalıştıktan sonra yıllardır izlediği Trilye Restoran’da çalışmaya karar vermiş ve ilk günden itibaren sinerji yaratmıştır.
Her yıl girdiği yemek yarışmalarında birinciliği kimseye kaptırmayan Çağatay Anıl, Trilye mutfağının bünyesinde kurulan Ar-Ge laboratuarının inovasyon şefidir. Her gün bir mucid gibi yaratacağı
ürünlerin hayalinin kurar ve hayata geçirir.
Tam bir sanatçı titizliğiyle çalışan Anıl, efendiliğiyle ve mutfak ile servis arkadaşlarıyla uyumuyla örnek bir şeftir.
Türk mutfağına güzel eserler kazandırmasına karşın mütevazılığını hiç kaybetmeyen Çağatay
Usta, Trilye’nin gelecekteki konseptinin şimdiden mimarlığını yapmaktadır.
Her geçen gün kendisini daha da geliştiren, sürekli okuyan araştırmacı şef Çağatay ile Trilye ailesi ne kadar övünse azdır.
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KAMERUN
FIRST LADY’Sİ
TRİLYE’DEYDİ
Mart salı günü Trilye’de önemli bir
konuk ağırlandı. Deniz ürünlerine
oldukça meraklı Kamerun Cumhurbaşkanı’nın eşi Chantal Biya Trilye’ye geldi.
Menüden özellikle Türkiye denizlerinde
dolaşan göçmen, sürü halinde yaşayan
küçük balıkları tercih etti. Mezgit, tekir ve
barbun balığı yiyen Biya, sempatik tavırlarıyla bize bile ev sahibi olduğumuzu unutturdu.

26

Mütevazı, kibar bir hanımefendi olan Biya,
beğendiği her ürün için teşekkür etti. Yemeğin
sonunda fotoğrafını çekip “Trilye’nin Balık
Sevdası” isimli kitaba yapıştırarak kendisine

hediye verince First Lady çok duygulandı. Yemek
boyunca Kamerun Büyükelçisi Ömer Faruk
Doğan’ın eşi, Tülay Doğan ile çok güzel sohbet
eden Chantal Biya, mutlu bir şekilde restorandan
ayrıldı.

YAVUZ DONAT ve UYGUR KARDEŞLER
TRİLYE’DEYDİ
uayen gazeteci Yavuz Donat, halka ve sanatçıya yakın tavırlarıyla bilinen çok vefalı bir
insandır.

D

15 Mart Cuma günü Türk tiyatrosunun efsane
ismi Nejat Uygur’un çocukları Süheyl ve Behzat
Uygur ile bir araya gelen Donat, sohbeti saatlerce sürse insanı sıkmayacak cinstendir ve bilgi
doludur.
Yaklaşık beş yıldır hasta olan babaları Nejat
Uygur ile ilgili konuların da konuşulduğu sohbette özellikle Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın vefa duygusundan, Nejat Uygur’u
ziyaret edişinden, ona destek oluşundan ve can
suyu verişinden bahsedildi. Başbakan’ın ziyaretinden sonra babalarının sağlığında önemli ilerlemeler olduğunu dile getiren Süheyl ve Behzat
kardeşler,
Yavuz
Ağabeylerinde
de
Başbakan’daki vefa duygusunun aynısından

bulunduğunu söylediler. Deniz ürünlerine çok
meraklı olan iki kardeş yemek boyunca oldukça
keyif aldılar. Çok mutlu şekilde restorandan
ayrılan Uygur kardeşler Ankara’ya her geldiklerinde tekrar uğrayacaklarını söylediler.
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Trilye’den Esintiler...

TEMPO’YLA
GASTRONOMİK YOLCULUK TRİLYE’DEYDİ
bir davet verdi. Trilye Restoran’daki davete Doğan
Burda Dergi Grubu Ankara Bölge Temsilcisi Erdal
İpekeşen, Tempo Dergisi Yayın Direktörü İlhan
Demiriz ve Mey İçki Şarap Kategorisi Bölüm
Başkanı Gözdem Gürbüzatik ev sahipliği yaptı.
Gece, medya, iş ve cemiyet hayatının önde gelen
isimlerini buluşturdu.

ŞARAP YEMEK UYUMU
ayra Restoran Haftası kapsamında Mey İçki ve
Tempo Dergisi, özel bir davet verdi. Davette
medya, siyaset, iş ve cemiyet dünyasının önde
gelen isimleri bir araya geldi.

K

Kayra Restoran Haftası, düzenlenen etkinliklerle
devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Mey İçki ve
Tempo Dergisi’ni de bünyesinde bulunduran
Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilciliği özel
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Yemekte İstanbul Mimolett’in şefi Murat Bozok,
davetliler için özel bir mönü hazırladı. Bozok’un
menüsünde yer alan yemekler, Kayra’nın şarap
çeşitleriyle eşleştirildi. Pancar ve keçi peyniri ile
Terra beyaz ve Kalecik karası, somon konfit ile
Versus Chardonnay, kalamar ile Vintage
Chardonnay Sur Lie, çipura ile Nobilo Icon Pinot
Noir, krem brule ile de Madre öküzgözü Boğazkere
birlikte sunuldu.

ÇOK ÖZEL LEZZETLER
ürk Mutfağı Derneği (TMD) kurucularından
Nihal Bursa ve eşi Murat Bey, çok saygı duyduğum insanlar. Her ikisi de emeğe çok saygılı,
damak zevki olduğu kadar yaşama bakışları da
oldukça keyifli insanlar.

T

İstanbul’da bir mekanda Chaine des Rotisseurs
yemeği esnasında heyecanlı bir ses tonuyla beni
arayan Nihal Hanım: “Süreyya Bey biz Ankaralı
arkadaşlarla birlikteyiz. Hepimizin ortak kararı
şu, balık Ankara’da Trilye’de yenir. İki hafta
sonra buradaki 15 kişilik arkadaş grubuyla
Trilye’de Chaine tarzında yemek yemek istiyoruz” deyince çok mutlu oldum.
“Dünyanın Türk Şefleri” programının çekimleri
için Japonya’da bulunduğum sırada menü çalışmasını yazışmalarla tamamladık. Ancak Alaçatı
Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’a söz vermiştim. 14 Nisan’da Ot Festivali kapsamında yapılan yarışmada dört yıldır jüri olarak görev yapıyorum. Benim seyahatim nedeniyle yarışmayı
bir hafta ertelemişlerdi. Gözüm arkada kalmadı,
ekibime güveniyordum ancak gönlüm sizlerle
olamamak yüzünden buruktu.

Bir gün sonra kibar Nihal Hanım’dan övgü dolu
bir mektup aldım. “Son birkaç yıldır bu seviyede bir yemek yememiştik” gibi güzel sözler içeren mektup tüm yorgunluğumu aldı. İyi ki varsınız sevgili Chaine des Rotisseurs dostları!
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Kaynarca Ailesi
Bilge ve Erkan Kaynarca çifti
kızları Eda’nın doğum günü için
Trilye’de
kutlama
yaptılar.
Çikolatalı sufle ile final yaparak
güzel bir akşam geçirdiler.

Soytürk Ailesi
Fisun ve Mehmet Soytürk çifti
kızları Duygu ile Trilye’nin pazar
müdavimlerindendir. Duygu
çocukken her geldiğinde çikolatalı sufle yerdi, genç kız olunca
makomat, ateş tatlısı ve dondurmalı kabak ile devam etti.

Uygar Ailesi
Vuslat ve Ali Osman Uygar ailesi
çifte doğum günü kutlamak için
Trilye’de dostlarıyla bir araya
geldi. Baba Ali Osman Bey ve
kızları Naz doğum günü suflesini
üfledi, biz de bol balıklı ve sağlıklı nice yıllara dedik.
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Demirbaş Ailesi
Fatma ve Mustafa Demirbaş,
çocukları Serhat ve Seren ile
Trilye
müdavimlerindendir.
Paellayı çok seven Serhat’ın
doğum gününü kutlamak için bir
araya gelen aile çok keyifliydi.

Sunal Ailesi
Ayda ve Onur Sunal çifti kızları
Ada ile haftada iki gün kalamar
tava ve deniz levreği yemek için
mutlaka Trilye’ye geliyorlar.

Zengin Ailesi
Gökçe ve Adnan Zengin çifti
kızları Naz ile pazar günleri paella
yemek için Trilye’ye geliyorlar.
Ardından Naz hemen makomat
pie istiyor.
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Reyhan ve Tayfun Demirören’in
oğulları Kaan, palamut ızgara
yemek için Trilye’de dedesi Ayhan
Bozkurt ile bir araya geldi.

Duygu ve Bora Baş’ın oğulları Barga,
levrek ızgarasını yerken çok keyifliydi.

Ela ve Cahit Kızıldel’in oğulları Ömer
Raif, Trilye’de balık çorbası yiyerek
büyüyor.

Funda ve Bekir Eren’in kızları Elif,
kalamar tava ve karides tavayı çok
beğendi, bize de sevimli pozlar verdi.

Melis ve Fatih Erdal’ın oğulları Arın,
ailesi gibi balık sevdalısı olacağını
şimdiden bize belli etti.

Canan ve Serkan Akkoyunlu’nun
kızları Beliz, dedesi Salim Erol gibi
kalamar tavasını gelir gelmez söyledi.
Sarıkanat kuşu ızgaranın ardından
suflesini de yemeyi ihmal etmedi.

D

enizlerde yaşayan hiçbir canlının suçu
yok. Denizleri biz kirlettik. Midye
çoğumuzun sevdiği deniz ürünlerinden bir tanesidir. Besleyicidir; kalsiyum, selenyum, demir, magnezyum, fosfor ve pek çok vitamin yönünden zengin olduğu kadar, yüksek
oranda omega 3 yağ asitlerine de sahiptir.
Çanakkale'de çocukluk yıllarımda midye bolluğuna şükreder; "Herhalde Tanrım, hiç parası
olmayanlara aç kalmaması için midyeyi yaratmış," derdim.
Midyeler, doğanın bizlere sunduğu denizden
hazır yemek armağanıdır. Onların güzelliğini
denizde seyretmek çok hoştur. Ortak merkezli
büyüme çizgileriyle, süslü abanoz kabuklarıyla
adeta size bakarcasına dururlar. İskelenin ayaklarına elinizi uzatsanız veya denize yarım metre
girseniz çıplak elinizle midye toplayabilirsiniz.
Topladığınız çalı çırpıyı yakıp, tenekenin içine su
doldurup atıverin midyeleri ve ağızları açılınca
sıkın limonu yiyin.

TEMİZ SUDA SORUN YOK
Midyeler öteki yumuşakçalardan farklı olarak
deniz suyundan sadece oksijeni almakla kalmazlar, suyun içindeki gıdaları da süzerler.
Dolayısıyla çevresindeki suyu da temizlemiş
olurlar. Eğer deniz temiz ise, zaten sorun yok.
Ağır metaller kirli sularda birikir. Midye içine
çektiği parçacıklardan sindiremediklerini tekrar
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dışarıya atar, denizden çıkarıldıktan sonra kısa
sürede ölür ve çok çabuk bozulur.
İngilizler, Almanlar, Fransızlar içinde "r" olan
aylarda midye, istiridye gibi ürünlerin yenmesi
gerektiğini söylerler. Nedeni de yaz aylarında
denizlerde üreyen zehirli yosun türleridir. Bu dillerdeki aylara baktığımızda içinde "r" bulunmayan aylar mayıstan eylüle kadardır. Türkiye'de
sahil kentlerinde yaz aylarında açık tepsilerde
midye satanlara rastlarsınız. Zehirli yosunların
bulaştığı midyeler ishale yol açar ve ağır durumlarda bütün vücudu felce uğratabilir.
Demir iskelelerdeki midyelere asla el sürmeyin!
Kayalara yapışanlar ve tahta iskelelerdekiler
yenilebilir. Kabukları açık olan, kırılan ve diğer
bir midyeyle vurunca hemen kapanmayanları
ayırıp atın.

DİKKATLİ TÜKETİLMELİ
Çabucak pişer midyeler. Kabuklar pat diye açıldı
mı oldu demektir. Yağ oranı çok düşük hem de
proteince zengindir. Etsi dokusuyla, deniz kokusuyla biraz tuzlu, azıcık tatlı, mayhoş lezzettedir.
Canlı satın alınan midyeler üretim yerinden nakledilmesinden başlayarak üç gün içerisinde, çiğ
tüketilen midyeler ise satın alındığı gün yenmelidir.
Tüketim öncesinde midyenin üzerindeki her
türlü uzantı ve parazit fırçalanarak ve akar su
altında kazınarak yok edilmelidir.

ÇİFTLİK ÜRETİMİ KURTARICI

ği kontrol altında tutuluyor. Ülkemizde de özel

Midye yetiştiriciliği 13. yüzyıldan beri uygulanmaktadır ama Romalılarda da midye kapları
olduğu bilinmektedir. 1290 yılında bir
İrlandalının denize dikilen direklerin midyelerle
kaplandığını keşfederek çok sayıda direk dikip
bunların arasında ağlar gererek midye yatakları
oluşturma fikrini bulduğu anlatılır.

çiftliklerde midye üretimi gıda mühendislerinin

Pek çok Avrupa ülkesinde, içerdiği toksik maddelerin miktarına göre midyenin her türlü özelli-

midye yemesek de her gün zehirlendiğimizi

denetiminde yapılıyor. Bu tür midyeleri hiç
çekinmeden yiyebilirsiniz.
Küçük yaşlardan bu yana binlerce midye yediğimi çok iyi biliyorum. Ama hiçbir rahatsızlık
yaşamadım. Spor amaçlı yürüyüşe çıktığım
Ankara'da egzoz gazlarının yarattığı kirlilikten,
görüyorum.
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Hardallı Fener Balığı
Kavurma
ardal metabolizmayı hızlandırır. Balık sağlık iksiridir. Hem hardal
hem balık nasıl yakıştı bir bilseniz. Üstelik fener balığının dip
kokusu da kalmadı bu tarifte.

H
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Midye
Salma
talyan risotto, İspanyol paella derken bizim midyelerimizden ve Meriç
pirincinden çok güzel salma oluyor. Doyurucu, lezzetli bir yemek
midye salma. Onunla bir an önce tanışın.

İ
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Deniz Kestanesi
enize taşlık kıyılardan girenlerin en korkulu rüyası deniz kestaneleridir. Ayağınıza dikeni bir battı mı uğraşıp durursunuz. Deniz
kestanesinin eti miniciktir ama tamamlayıcı ürünlerle birazcık takviye
ederseniz müthiş bir lezzet yaratabilirsiniz.

D
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Patlayan Şekerli İsli
Balkabağı Püreli
Tarçınlı Ballı Mısır Ekmeği
İ
şte sürpriz bir tatlı. Balkabağının girdiği her şey
ayrı bir lezzete bürünüyor. Sıra dışı bir lezzetle
karşı karşıyasınız şimdi.
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Çilek Marmelatlı
Lor Tatlısı
L

or peyniri yağsız, tuzsuz, lezzetsiz bir ürün ama çilek
marmelatı ile birleşirse müthiş lezzetli hafif bir tatlı ile
karşılaşmış olursunuz.
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Alaçatı’da
Otların Buluşması

Eskiden doğa, emek, sermaye ve girişim ekonomi kitaplarının üretim faktörleri tanımlamalarında yeterli oluyordu.
Ama son yüzyıla damgasını vuran
satış ve pazarlama artık üretimin
olmazsa olmazı oldu. Pazarlamanın
duayeni Philip Kotler öyle diyor: “Çok
kaliteli bir gıda ürünü imal ettin. Bunun
için yıllarını harcadın. Ülkenin tüm ünlü
gurmelerine tattırdın bu arada öz sermayeni kuruşuna kadar harcadın.
Kimsenin gazına kapılıp piyasaya
girme. Git borçlan ama reklama önemli bir miktarda para harca ve piyasaya
öyle çık.”
İşte son yıllarda kendisini yeni ve yepyeni enstrümanlarıyla çok iyi pazarlayan Alaçatı, artık çıtayı iyice yükseltti.
32
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ünyanın en önemli rüzgar sörfü cenneti diye
yaptı ilk çıkışını. Gerçekten de hem
Türkiye’den hem de başka ülkelerden herkes akın
etti Alaçatı’ya.

D

Daha sonra bir çılgın iş adamı uçuk bir fikirle
hayalini gerçekleştirip Kanal Kent’i yaptı. Yıllarca
uğraştı Aykut Mutlu. Zoru başardı, bataklık bölgeyi cennet yaptı. Pek çok ünlü sima buradan ev
aldı ve evlerinin önüne teknelerini bağlayabiliyorlar.
Üçüncü çıkışı Ot Festivali ile oldu Alaçatı’nın. Bu
yıl dördüncüsü kutlandı. Baharın müjdecisi otlar,
topraktan fışkıran sağlık iksiri elbet. Pek çok
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ilaca hammadde olan otlar, Alaçatı’nın yepyeni
bir ürünü artık.
Dünyada otlara en meraklı ülke İngiltere’dir.
Bahçelerine hep aromalı otları dikerler. Alaçatı’da
yaşayan İngiliz vatandaşı Dave Kirk, ulusunun
merakını ülkemize taşımış. Yarışmaya katıldı ve
ilk üçü zorladı. Olağanüstü bir börek yapıp, yenilebilir çiçeklerle birlikte sundu.

OTLARIN EFSANESİ
Efsaneye göre rüzgar tanrısı
önce denizi okşadı. Sonra
sokuldu sahile. Hafifçe dokundu sahile. Hafifçe dokundu
toprağa. Toprak yavaşça irkildi
rüzgar tanrısının etkisiyle. O
esintiyle birden başladı dans
etmeye al yanaklı kız, uzun
siyah saçlarını savurdu rüzgara, toprağa. Al yanaklı kızın
sevgisi, rüzgar tanrısının ahengiyle toprak kapladı kendini
birbirinden farklı, birbirinden
güzel otlarla. Yıllardır 1001
çeşit otun yetiştiği söylenir
Alaçatı’da.

Bu yıl ot yemekleri yarışmasında birinciliği 76 yaşındaki
Gülfidan
Nine
kazandı.
Şekerin kullanılmadığı bu
helva oldukça ilginçti.
Çağla yemeği ile Yeliz Kurt
ikinci oldu. Yedi çeşit otu çağla
ile buluşturan Kurt’un yemeği
çok lezzetliydi.

Fulya İnci ise üçüncü oldu. 11
yaşındaki Kaan Cansın’a jüri
özel ödülü verildi.

ŞEVKETİ BOSTANIN
DÖNÜŞÜ
“Mübarek dikeni” olarak da
adlandırılan şevketi bostan bu
yıl yarışmacıların pek çoğu

Abdullah Tınaz ise tereyağı ve
limon sos eşliğinde şevketi
bostan ile ahtapotu buluşturduğu yemeği ile üçüncülüğü
kazandı.

tarafından kullanıldı. Tarla

Ot toplama yarışmasında ise
Gizem İncebağ birinci, Nuran
ve Hüseyin Erdem ikinci,

kanamaları

kenarlarında yetişen bu bitkinin idrar sökücü, hemoroit iyileştirici, damar ve doku büzücülüğü özelliğinden dolayı
durdurma,

taş

düşürme, yaşlanmayı geciktirme gibi meziyetleri olduğu
söylenir.
Otlarla, etler, balıklar, aşçıların
sevgisi tencerelerde buluştu.
Otlarla birlikte, Türk mutfağının sır yemekleri çıkıyor, mutfağımız

uyanıyor.

Artık

Anadolu’da da güzel şeyler
oluyor.

Süreyya Üzmez
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Gastronominin Başkenti

Paris’ten Güzellikler

Ş

ubat ayının son haftasında gastronomi dünyasının başkenti Paris’teydik. TRT
Türk’te yayınlanacak olan “Dünyanın Türk Şefleri” programının Paris ayağını
tamamladık. Programı bir an evvel sizlerle paylaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz.
Çok soğuktu Paris. Çok sıkı giyinmeme rağmen hiç bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Yönetmenimiz Ahmet Sabuncu’nun işi daha da zor. Çünkü detay çekimleri için
saatlerce soğukta işine devam ediyor. Yapımcımız Sibel Urgancıoğlu ise bir dakika
olsun yalnız bırakmıyor bizi. Onun işi hepimizden zor. Saatlerce açıkta yaptığımız faaliyetleri izliyor, yönlendiriyor, hepimize yardımcı oluyor. Kamerayı taşıyor, Ahmet’in
yardımına koşuyor, mikrofonlarımızdan kıyafetimize kadar her şeyimizle yakından ilgileniyor. Şehir turu atarak panaromik çekimler yaptığımız gün tam bir saat boyunca iki
katlı otobüsün üzerinde Ahmet Bey’le beraber buz gibi kesildi Sibel Hanım. Çekim bittiğinde titrediğini gördüm, az kalsın donacaktı!
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FRANSA’NIN ULUSAL
YEMEĞİ
İşte Paris’in bu soğuk günleri onların içini ısıtacak bir yemeğin doğmasına neden olmuş: Ateşteki tencere (pot-au-feu). Pek çok ülkenin
ulusal yemekleri var. Yerel halk
tarafından çok sevilen ve ulusal
kimliğin bir parçası olarak görülüyor bu yemekler. Fransa’nın ulusal
yemeği kabul edilen pot-au-feu, kış
boyunca kaynatılan ve gerektiğinde
üzerine ekleme yapılan bir köy
yemeği. Biftek, kök sebzeler ve
baharatlarla pişirilerek yiyenlerin
içini ısıtıyor. Geleneksel olarak
suyu süzgeçten geçirilip ayrı servis
ediliyor. Ama Paris’te o kadar güzel
yiyecekler var ki bu yemeğe zaman
ayırmanın alternatif maliyeti daha
yüksek olur eğer az bir zaman kalacaksanız.

RESTORANIN İCADI
Restoran ilk olarak 1765 yılında
Paris’te Baulenger isimli şahıs tarafından açıldı. İnsanlara et suyuna
çorba satarak onların sağlıklı olmalarına ve doymalarına çaba gösteren, yarı doktor kılığına bürünmüş yenilikçi adam,
işletmesinin kapısına “Restaurant” anlamına gelecek bir tabela asmıştı.
Fransa’nın gastronomiye verdiği önem yüzyıllar
öncesine dayanır. Ta 1248 yılında temelleri atılan,
benim de üyesi olduğum Chaine des Rotisseurs
derneğinin merkezi Paris’tedir. Bütün dünyada faaliyet gösteren bu derneğin amacı bulunduğu şehirde yeme içme çıtasını yükseltmektir.

DÜNYANIN EN ESKİ BRASSERIE’Sİ
Restoranın icadından önce 1672 yılında Paris’in St.
Germain semtinde açılan Procope isimli brasserieye
gittik seyahatimizde. Hem öğle yemeği yedik hem
de ünlü şef Ömür Akkor’la TV programı çekimi
gerçekleştirdik. Masamıza istiridye gelince, Evliya
Çelebi’nin anılarında yazan 15. yüzyılda Haliç’teki

istiridye yataklarından konuşmaya başladık.
Osmanlı istiridyeyi sevmiş ama bu güzel yiyecek
günümüze kadar gelemeden kaybolmuş. Hem leziz
hem de sıfır kolesterol. Yaklaşık 3,5 asırdır bu brasseriede kalite korunuyor ve nesiller boyunca güzellikler devam ediyor.

ALAIN DUCASSE VE LEDOYEN
İki gecede üç Michelin yıldızlı iki ayrı restoranı
ziyaret ettik. Plaza Athénéé’deki Alain Ducasse
müthiş bir ambiyansa sahip. Sahibi ve şefi
Ducasse’ın dünyada 19 Michelin yıldızı var. Sarayda
bir akşam yemeği yermişçesine çok özel hissettik
kendimizi. Ama eski bir araba fiyatına hesap ödenen yerde olağanüstü bir mutluluk yaşayamadık,
belki de beklentimiz çok fazla olduğu içindi. Tuzda
pişirilen sebzelerden ıstakoza varıncaya kadar güzel
bir karma menüyü deneme fırsatımız oldu.
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nın üzerindeki karidesi vermeyecek kadar ufak
hesapçılar. İkazımızdan sonra karides geldi.
TÜRK ŞEFLER ATAKTA
Paris’in en ünlü otellerinden La Maison Champs
Elysees’in ikinci şefi yemek dünyasına gönül vermiş
bir gencimiz: Ecmel Demirer. Otelin içindeki La
Table du 8 isimli restoranda harikalar yaratıyor
Ecmel. Türk dokunuşlarını ihmal etmeden.
Lyon’da aşçılık okumuş ama stajını dünyanın en
ünlü şefleri arasında sayılan Michelin yıldızlı Joel
Robuchon ve Antoine Westerman’ın yanında toplam 4,5 yıl yapmış. Sebat ederek, her şeyi göğüsleyerek.

GİZEM ÖZDİLLİ’NİN BAŞARISI

Ecmel DEMİRER

Ama sıradan bir tavuk etinin böyle bir menüye hiç
yakışmadığını belirtmeden geçemeyeceğim. Belki
bir Bresse tavuğu olsaydı daha özel ve yüksek bir tat
elde edebilirdik.
Bir sonraki geceki deneyimimiz Ledoyen’deydi.
Küçük bir saray burası, 1. Avenue Dutuit’te. Ağız
hoşluklarından tarak karpaçyosuna, krema ve pancar sosuyla yapılan ördeğe kadar lezzetler mükemmeldi. Bir ara ördeğin yanında bulunan garnitürün
ne olduğunu irdelerken restoran müdürü Patrick
Simiand’ı başucumuzda dikilip telefon ekranında
hem İngilizce hem de Türkçe yazılı olarak bize gösterir halde bulduk. Sempatik Patrick, yemek
boyunca bizimle düzeyli bir şekilde ilgilendi ve taksiye bindirip bizi uğurladı.

23 Şubat akşamı Louvre’nin salonlarından birisinde
Dünya Yemek Kitapları Fuarı’nda dünyanın her
ülkesinden gelen 14 bin kitabın en iyileri seçildi.
Finale kalan kitaplardan birisi de Özdilli’nin kitabıydı, heyecanına bayıldım. “Gizem’in Mutfak
Aşkı” finalde heyecanlı anlar yaşattı hepimize.
Amatör ruhuyla güzel bir eser çıkarmış ortaya.
Organizasyonda soğuk başlangıçların dışında hiçbir
yemek ikram edilmemesi gelecek yıl gidecekler için
bir ikazdı sanıyorum: “Asla aç gelmeyin ya da yanınıza iki adet kruvasan alın.”

ANTRİKOT VE LEON
Antrikot (Le Relais de l’Entrecote) her zamanki gibi
etiyle, güzel sosuyla ve makul fiyatıyla mükemmeldi. Kapıda kuyrukta beklemeye değdi.
St. Germain’deki Leon de Bruxelles ise orijinalinden biraz uzaklaşmış, doldur boşalt mantığıyla
hareket ediyor. Turistlere ayrı muamele yapıyorlar.
Fotoğrafta beğendiğimiz karidesli ve midyeli salata-
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Gizem ÖZDİLLİ

Ömür AKKOR

ÖMÜR AKKOR TARİH YAZDI
Gecenin en önemli bölümünde nefesler kesildi ve
gastronominin başkenti Paris’te pek çok Fransız
yazarın katıldığı yemek tarihi kitapları kategorisinde Akkor’un “Selçuklu Mutfağı” isimli kitabı
dünyanın en iyisi seçildi. Sade ama lezzetli yemek
tariflerinin verildiği kitabın başarısı oldukça mutlu
etti hepimizi.
Bir başka büyük başarı da 88 yaşındaki Melahat
Kınoğlu’nun “Bir Ömür Bin Tutam Lezzet” kitabının aldığı birincilik oldu. Anılar ve fotoğraflarla
lezzetlendirilmiş kitabın geliri bağışlanıyor. Kitabı
derleyenler Sedef İybay ve Melahat Hanım’ın kızı
Mehveş Pisak çok güzel bir eser çıkmasına ön ayak
olmuşlar.

MEY HER ZAMAN TIRMANIŞTA
Geçen yıl rakı üzerine yazılan “Rakı
Ansiklopedisi” ile birincilik alan Mey İçki bu yıl
“Rakı, The Spirit of Turkey” kitabı ile yine distile
alkollü içkiler kitapları dalında finale kaldı.
Artık komplekslerimizin üzerimizden atıldığının,
kendimize güven geldiğinin, yakın gelecekte Türk
mutfağı ile ilgili çok güzel gelişmelerin olacağının
ayak sesleridir bunlar.

Süreyya Üzmez

facebook.com/brazilosonline
twitter.com/brazilosonline
pinterest.com/brazilos

www.brazilos.com

Viyana’yı
Türkler Kuşatmış
u yıl çok büyük idealler peşinde koşuyoruz.
Dünyanın her ülkesinde yeme içme alanında
başarı sağlamış Türkleri bulup onlarla program
yapıyoruz. On üç bölüm tamamlanır tamamlanmaz
183 ülkede TRT Türk’te yayınlanacak. Ancak öyle
heyecanlanıyor öyle mutlu oluyorum ki yakaladığım
özlediğim güzellikleri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Çekim yapacağımız ülkeye gitmeden önce çok
titiz araştırmalar yapıyoruz. Ama karşılaştığımız güzelliklere de hayran kalıyoruz. Mart ayının ilk haftası karlardan ve bulutlardan arınmış bir Viyana’daydık.

B
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VİYANA ŞEHİR EFSANELERİ
Viyana’ya gitmeden önce Esat Nermi Erendor’un
“Viyana Kuşatması Günlüğü” ve John Stoye’nin
“Viyana Kuşatması” isimli kitaplarını okudum hem de
iki kez. Kuşatmaların başarısızlık nedenlerini değil de
yeme içme dünyası ile ilgili ayrıntılar yakalayabilir
miyim diye. Kruvasan çöreği ile kahvenin bu kuşatmalar sırasında nam saldığı söylenir durur. Sadece bir
gece metrislerde casus olarak yakalanan kişinin
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın verdiği talimatla sıkı

sıkıya araştırıldığında fırıncı olduğu ortaya çıkmış.
Ama fırında gökyüzüne bakıldığında hilalin görüldüğü
ve fırıncıların çörek yaptığı sırada çöreğin hilale benzediğine dair bir ipucu bile yakalayamadım. Ayrıca siperlerde ele geçirilen çuvallar dolusu kahvenin
Viyanalılarda kahve alışkanlığı yarattığı da şehir efsanelerinden öteye geçemiyor.

GURMELERİN GÖRKEMLİ PAZARI
Nasch Market Avusturya’nın en büyük pazarlarından
biri. Üreticiyle tüketicinin buluştuğu yer. Peynirden,
tüm sebze çeşitlerine, canlı istiridyeden, Karadeniz
kalkanına kadar her şey var burada.
Nautilus isimli bir restoranın önünden geçerken garsonların Türkçe konuşmalarına takılıyor ve duruyoruz. Kahve molası vermek istediğimiz bistro masalarda kahveyi sonraya bırakıp deniz ürünlerini denemeye karar veriyoruz. Tabi benim değişik lezzetleri tatma
merakım Ahmet Sabuncu’yu ve Sibel Urgancıoğlu’nu
zor duruma sokuyor! Esenboğa’ya döndüğümüzde
yapımcımız Sibel Hanım isyan ediyor: “Bir dahaki
seyahate kadar bir lokma yemek yok!”
Nautilus’un sahibi Sabu Bey geliyor yanımıza.
“Trilye’nin sahibiyim” deyince başlıyor “CHP
Milletvekili Sedef Küçük ve okul arkadaşım eşi İSO
Başkanı Tanıl Küçük sizden bahseder sürekli” diye
anlatmaya. Derken Ankara’nın en önemli gurmelerinden Tosun Karay’ın adı geçiyor. Avusturya’da Vakıflar
Bankası Genel Müdürlüğü yaparken tanışmışlar. İki
meraklı lezzet tutkunu tanışmasalardı şaşardım.
Sabu Bey 1977 yılında gitmiş Viyana’ya. Ama bir ayağı
İstanbul’da, Tahran Koleji mezunu. Üniversitede okuyan bir kızı var. Dünyayı geziyor, Beyrut’a gidip meze
takip ediyor. New York’ta Peter Luger’e gidip
Avusturya’daki etlerle mukayese ediyor.

Avusturya Başbakanını arkadaşlarıyla yemek yerken
görebilirsiniz Nautilus’ta. Deniz ürünleri oldukça
güzel. Patates püresiyle birlikte sunuyorlar ara sıcakları. Lokantasını açalı beş yıl olmuş ama 50 metre ileride Neni isimli Akdeniz konseptli bir lokantası daha
var. 1981’den beri çalışıyor Neni.
Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın Boğaz kokusunu
denizi olmayan yerde teneffüs etmek için. Adres:
Naschmarkt 673, 1060 Viyana.

ÜÇÜNCÜ KUŞATMA
Bir ülkeye duyulan saygının temelinde o ülkenin yetiştirdiği insanların başarıları yatar. Geçen yıl Peru seyahatimde Gaston Acurio isimli şefin Peru mutfağında
çığır açtığı, tarladan mutfağa konseptini geliştirerek
üretici gönlünün fethedildiği ve Gaston’un cumhurbaşkanlığı için adının geçtiği söyleniyordu. THY’nin
yükselen trendinin son yıllardaki en büyük nedeni
catering hizmetlerinin güzelliğinden. Do&Co isimli
şirketin sahibi Attila Doğudan hem Türk Havayolları
hem de Avusturya denince anımsanan ilk isim.
Attila Doğudan ile Viyana’da Demel Pastanesi’nde
buluştuk. 1786 yılında kurulan bu mekanda kahve
içmek bile farklı bir dünyaya götürüyor insanı.
Koşuşturmaktan öte yavaş hareket eden eski insanların
yaşam
tarzını
hissediyorsunuz
adeta.
Kuruluşundan beri sarayın pasta gereksinimlerini
Demel Pastanesi karşılıyor. New York’tan Londra’ya
kadar pasta siparişi alıyorlar. Müthiş bir ekip çalışması var. Açık imalathanede sacher pastanın üzerine sos
dökümünden, Avusturya’nın klasik tatlısı apple strudelin yapımına kadar incelik, sanat gösterisi izledik.
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Uzun bir masada çalışan gençlerin yanına geliyoruz. “Bu
arkadaşlar üç yıl eğitim aldıktan sonra eserlerini yapmaya
başlıyorlar” diyor Attila Bey. Bir düğün için sipariş alındığında senaryo yazılıp ona göre pastadan eser yapıyorlar!
Önlerindeki tiyatro sahnesi, oyuncuların hepsi çikolatadan yapılıyor.
25 yıldır aynı mekanda çalışan Petra Gold tam bir Türk
misafirperverliğini kapmış. Henry ve Haas Haus isimli restoranlarında da trendy lezzetleri yakalamış Attila Bey ama
Türk mutfağının nadide yemeklerini ve Türk dokunuşlarını ihmal etmeden. Şehrin en merkezi yerindeki Do&Co
Oteli ve müthiş barı Viyana’nın önde gelen yerleri.
Kervansaray Restoran zaten hep tahtında oturuyor. İlk göz
ağrısı olduğu için onun yeri başka.
Öğleden sonra catering yemeklerinin yapıldığı fabrikaya
gittik. Hastane kadar temiz. Günde 250 bin kişiye kadar
yemek yapabiliyorlar. Formula 1’in yemekleri hazırlanıyordu gittiğimiz sırada. Bir içli köfte ve su böreğinin
detaylarıyla bu kadar uğraşan, beğenmediğine burun
kıvıran ve hep mükemmeli yakalayan Attila Bey sanki işe
yeni başlamış bir genç havasında. Ekibimiz Attila Bey
kadar heyecanlıydı.
Yönetmen Ahmet Sabuncu hiçbir detayı kaçırmamak için
kamerasını elinden bırakmadı. Yapımcı Sibel Urgancıoğlu
her zamanki titizliğiyle bir saniye yanımızdan ayrılmadığı
gibi aşçı önlüğünü giydi, Attila Bey’in ve Do&Co’nun
hünerlerini safha safha izledi.
Uçak yemeği deyince burun kıvıran gurmelerden, uzak
uçuşlardan önce havaalanı civarındaki restoranlarda karnını doyuran yolculara kadar herkeste değişim yarattı
Doğudan. Dünyanın en saygın havayolu şirketleri onun
yemeklerinden vazgeçemiyor artık. Kendimi bildim bileli
fırsat buldukça dünyanın her tarafındaki turizm etkinliklerine fuarlara giderim. İlk kez karşılaştığım ve yakından
tanıma fırsatı bulduğum Attila Doğudan kadar Türkiye’yi
dünyaya tanıtan, tanıtım fonundan bir kuruş kullanmadan, hiçbir beklentisi olmadan, yüreğinin verdiği sesle
ufuklara yürüyen bir girişimciye rastlamadım.
Attila Bey’in yaptığı işin benzerini 10 yıl boyunca, 19902000 yılları arasında ortalama 3000 kişilik elit bir gruba
yapmıştım. O zamanlardan beri her gün yüzlerce hayal
kurardım ve hiçbirisinin gerçekleşmesini beklemeden,
ama bir gün Viyana’da bir gerçek yaşadım, hiçbir hayalime sığmadı. Viyana’daki gastronomi kuşatması ayak seslerimizin artık daha hızlı duyulacağının işareti.

Süreyya Üzmez
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MÜZİĞİN BAŞKENTİ

“Kadın kadar baş döndürücü,
aşk şarkısı kadar romantik,
gizemli bir mektup kadar anlaşılmaz!..”
YAZI: Murat ÖZSOY • ozsoymurat@gmail.com / FOTOĞRAFLAR: Recep Peker TANITKAN • tanitkan@gmail.com

Müzik ve valsin başkenti Viyana’dayız. Müzik ve Sanat Yüksekokulu
Yurdu’nda kalıyoruz. Hemen karşımızdaki binanın üzerindeki tarihi heykelin
neden balıkçıların kullandığına benzer bir ağla kaplanmış olduğu üzerine
akıl yürütüyoruz hepimiz. Meğer, güvercin pisliği heykellere ciddi zararlar
verebilirmiş! Bir güvercinciğin kakasından ne olur demeyin, “Azimle fare
beton deler!” diye boşuna söylememişler demek ki! Ağı gerince güvercin
konamadığından heykele pisleyemiyormuş! Üzerine ağ gerilmiş heykellerle
ilerde de epeyce karşılaşacağımızın bilincinde değiliz henüz!

V

iyana için, “kadın kadar narin ve baş
döndürücü, aşk şarkısı kadar romantik, gizemli mektup kadar anlaşılmaz!” deniyor. Artık kenti dolaşırken neresi baş
döndürecek, neresi anlaşılmayacak hep birlikte göreceğiz!
Bundan beş bin yıl öncesinde dahi Viyana’da
yerleşim olduğu bilinmesine karşın, Viyana

adının ilk kez bir belgede ortaya çıkması
881’lere tarihleniyor. Sekiz milyon nüfuslu
minik bir ülkenin başkenti olan Viyana, bir
zamanlar, elli milyona hükmeden koskoca
Habsburg İmparatorluğu’nun merkeziymiş! O
Habsburglar ki, “Bütün Dünyanın Egemenliği
Avusturya’ya Aittir” sözünün Latince’sinin baş
harflerini armalarına yazmakta hiç mi hiç
sakınca görmemişlerdi!

İsviçreli efsane kahramanı Wilhelm Tell işte bu
Habsburg iktidarına karşı direnişin simgesi
olmuştur. Wilhelm Tell, tepesinde dükün şapkası bulunan bir değnek önünde saygıyla eğilmeyi reddeder. Bunun üzerine Habsburg
İmparatorluğu’nun temsilcisi vali, Wilhelm
Tell’in oğlunu bir ağaca bağlatır, başının üzerine bir elma koyar ve Tell’in elmayı okuyla vurmasını ister. Elmayı vuramaz ise öz oğlunu
kendi eliyle ölüme göndermiş olacaktır.
Wilhelm Tell soluğunu tutar, atışı yapar, bir
sevinç çığlığı yükselir. Elma meşe ağacına
çakılmış, çocuk ise isabet almamıştır!.. Kimi
tarihçilere göre, bu anlatımlar tamamen bir
öyküdür ve İsviçreli bir yurtseverin hayalinden
çıkmıştır!
Bugün Doğu ile Batı Avrupa arasında bir köprü
olarak nitelenen Avusturya’nın, beyni olan bir
sosyalizm ile yüreği olan bir muhafazakârlığın
evliliği üzerinde yükseldiği rivayet olunuyor.
Ancak, bu ilginç evliliğin şekillendirdiği aileler
çocuk yapmaya pek sıcak bakmıyor olsalar
gerek ki, nüfusu iki milyonu bulmayan
Viyana’da, sokaklarda hep yaşlı insanlarla karşılaşıyoruz.
İçme suyunun dünyanın en iyileri arasında
olduğu söylenen Viyana yirmi üç bölgeye ayrılmış. Eski Kent 1.bölgede. Viyana’nın en itibarlı olan 1.bölgesinde oturmak son derece ciddi
bir statü sembolü! Burada, Romalılar dönemine ait bir yerleşim bölgesinin kalıntılarına rastlıyoruz. Viyana’da 3.bölgeden itibaren Balkan
kökenli göçmen grupların oturduğu semtler
başlıyor. Zaten Viyana, Macar ve Slovak
Cumhuriyeti sınırından sadece ve sadece kırk
kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çek, Macar,
Sırp, Hırvat, Sloven kökenli nüfus hayli yoğun
kentte. İmparator Ferdinand yanı sıra, imparator Franz Josef’in eşi imparatoriçe Elisabeth’i
öldürenin bir Sırplı olmasının da etkisi var
mıdır bilinmez.

HIK DEMİŞ VERSAILLES SARAYI’NIN BURNUNDAN DÜŞMÜŞ

Schönbrunn Sarayı
“Güzel pınar” anlamına gelen Schönbrunn Sarayı, Fransız Bourbon hanedanı ile Avusturya’nın Habsburg hanedanı arasındaki rekabetin açık bir ifadesi
sanki! Çünkü, Schönbrunn Sarayı hık demiş Versailles Sarayı’nın burnundan
düşmüş. Fransızların Versailles inşaatı, otuz altı bini aşkın sanatçı, bahçıvan
ve işçiden oluşan şantiyesiyle kırk yıl sürdüğüne göre, onunla rekabete giren
Avusturyalıların Schönbrunn’u nelere mal olmuştur kim bilir!
odalı saray, Avusturya monarşisinin
gücünün ve tarihte oynadığı rolün
tanığı. 1805’te Viyana’yı alan Napolyon’un, karargâhını kurup altı ay süreyle yaşadığı saray burası.
1918 yılında I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan
Habsburg İmparatorluğu’nu resmen sona erdiren
antlaşmalar da yine bu sarayda imzalanır.
Schönbrunn’u gördükten sonra, Avusturya’nın,

1440
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Tuna kıyısı imparatorluklarının hem en eskisini,
hem de en önemlisini kurmuş olmasına hiç mi hiç
şaşırmıyor insan.
Roma resmi kayıtlarında Avusturya adından ilk kez
söz edilişinin 1000. yılı kutlamalarını izliyoruz
sarayın bahçesinde. “1000 yıl, 1000 nota” adıyla
düzenlenen konserler yanı sıra, “1000 Avusturya

Büyüğü Galerisi” açılmış Schönbrunn Sarayı’nda.
Kimler yok ki bu bin Avusturya büyüğü arasında...
İmparator Franz Joseph’den İmparatoriçe Maria
Theresia’ya, İmparator Leopold’dan, Viyana
doğumlu Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e, Franz
Kafka’dan Stefan Zweig’e ve Arthur Schnitzler’e
kadar... Bin Avusturya büyüğünün her biri için,
ahşap bir insan maketinin altına, o şahsın kim
olduğu, nerede doğup öldüğü yazılmış. Aynı galeride, sosyal demokrat lider Bruno Kreisky’nin de şu
sözlerine yer verilmiş: “Biz demokratlar şunu
kabul etmeliyiz ki, ülkemizde, bütün insanlar
aynı düşüncede olmak zorunda değildir!”.
Schönbrunn’da nefis parklar arasında dolaşırken,
çevremizde sürekli hoplayıp zıplayan sincaplarla
karşılaşıyoruz. Gördüğümüz ilginç bir Ekvatorsal
güneş saatininse akrep ve yelkovanı yok, ipi var
sadece! Saatin rakamları üzerine düşen ipin gölgesi
zamanı belirlemeye yetiyor da artıyor bile!..

47

Göynük
Yazı ve Fotoğraflar: Olay SALCAN

nkara ile ‹stanbul ﬂehirleri ortas›nda Bolu’ya
ba€l› bu kasaba Tanr›’n›n dünyaya arma€an›
olan güzel ve ﬂirin bir yer. Dik yamaçl› ormanl›k bir vadi içerisinde kurulu bu ilçe tertemiz havas›;
orman›n mevsime göre sar›dan, turuncuya, kırmızıya
ve yeﬂile dönen do€al güzellikleri ile bir cennet. Bu
güzelliklerinin insanlara olumlu yans›mas› ile güler
yüzlü, sevimli Göynüklüler. Tertemiz p›r›l p›r›l bir yöre. Hafta sonlar› gidilerek gezilecek ve görülecek bir
cazibe merkezi.

A

Ancak sahip oldu€u en güzel zenginliklerden birisi de
geleneksel tarihi evleri. Hafifçe yosunlaﬂm›ﬂ alaturka
kiremitlerinin görüntüsü ile yamaçlara kurulu, dar sokaklarda omuzlar›na basarak birbirinin üzerinden ileri bakar gibi bir ﬂirinlik ve sevimlilik kümesi Göynük
evleri. Kasabaya girdi€inizde sizi s›ms›cak saran bir
görüntüye sahip Göynük. ‹nsanlar›n›n s›cak bak›ﬂlar›
ve sizi görmekten duyduklar› memnuniyetin yüzlerine
vuran yans›mas› ile Türkiye’nin ›ﬂ›ldayan ender güzelliklerinden birisi.
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‹lçeye hakim bir tepe üzerinde 1923 tarihinde
Cumhuriyet döneminin ilk Kaymakam› Hurﬂit Bey
taraf›ndan alt›gen taﬂ temel üzerine inﬂa edilen Zafer Kulesi, Göynük’ün simgesi haline gelmiﬂ. Buradan Göynük’ün manzaras› da çok güzel. Güneﬂin
bat›ﬂ›na yak›n ilçe ve da€lar üzerine vuran de€iﬂken
renklerdeki güneﬂ ›ﬂ›klar›ndan ortaya ç›kan görüntü, Göynük’e farkl›l›k kat›yor.
‹lçenin sahip oldu€u en de€erli tarihi eser, hiç kuﬂkusuz 1464 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yapt›r›lan Fatih Sultan Mehmet’in hocas› Akﬂemseddin’in Türbesi. ‹lçenin merkezinde ve a€aç-

l›k bir alanda bulunan bu türbe, ziyaret edilmeye
de€er tarihi bir yap›. Osmanl› Hükümdarlar›ndan
Orhan Bey’in o€lu ﬁehzade Gazi Süleyman Paﬂa taraf›ndan 1331-1335 y›llar› aras›nda inﬂa ettirilen
Gazi Süleyman Paﬂa Camii ve yan›ndaki hamam,
Göynük’te görülmesi gereken önemli tarihi eserler.
Çevresinde bulunan birbirinden güzel yaylalar ile
göllerin beraberli€i, Göynük’ün boynuna do€a taraf›ndan tak›lm›ﬂ nadide inci bir kolye görünümünde.
Göynük sahip oldu€u do€al ve tarihi zenginlikleri,
sevimli halk› ile görülmeyi ve ziyaret edilmeyi hak
eden müstesna bir Anadolu ilçesi.
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Emel Korutürk
MODADAN ÇANKAYA’YA ÖLÇÜSÜZ BİR ZARAFET

Yazı: Muzaffer Ayhan KARA

S

eçkin kimliğine karşın bir o kadar da alçak
gönüllü, sevecen, hoşsohbet yanıyla gerek
Köşk’teki yönetici ve çalışanlarla gerekse
akrabaları, yakınları, sosyal hayatı içindeki kimselerle çok sıcaktı ilişkileri… Cumhurbaşkanı olan eşi
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Fahri Korutürk’e çok saygı duyardı, ailesine çok
düşkündü ve çocuklarına, torunlarına hatta akrabalarına olan şefkati ölçüsüzdü. Bu yönden şanslıydı;
Moda’da bir asırdır süren bir hayatı taşıyordu
sanki…

Cimcoz Apartmanı ve Ressam
Emel Korutürk
Moda’da, evlenmeden önceki aile soyadını taşıyan
Cimcoz Apartmanı’nın en üst katındaki ferah balkonlu dairesindeki geniş salon, adeta bir sanat
müzesi gibidir. Bilinen Türk ressamlarının eserleri
ve daha pek çok objeden kendini alamaz insan
orada. Aileden kalan kıymetli antika parçalar, konsollar, şamdanlar, oymalı çalışma masası; Fikret
Mualla, Şeker Ahmet Paşa, İbrahim Çallı, Bedri
Rahmi imzalı resimler; çerçevelerdeki anılar ve
kütüphane… Kendisinin “balkonda gazete okuyan
adam” resmi de oradadır. O resimde betimlediği,
babası Salah Cimcoz’dur.
Emel Korutürk, resim çalışmalarına Notre Dame
de Sion sonrasında lise öğrenimi sürdürmek için
gittiği Lozan’da başlar. 1933’te Cumhuriyet’in 10.
Yılı dolayısıyla düzenlenen sergiye katılır ve yaptığı çalışma Atatürk’ün de dikkatini çeker. Lise öğrenimini tamamlayıp yurda döndüğünde İstanbul
Güzel Sanatlar Akademisi’ne başlar. Resim bölümünü İbrahim Çallı Atölyesi’nde çalışarak 1936’da
bitirir. “Gazi’ye Şükran” adlı tablosu halen Ankara
Resim Heykel Müzesi’ndedir. Bütün bunlara, yaptığı sayısız tabloya ve Kültür ve Turizm Bakanı’nın
bile hayatını kaybettiğinde arkasından Türkiye’nin
yetiştirdiği önemli ressamlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Emel Korutürk hiç kuşkusuz
Türkiye’de sanatın gelişimi ve korunması adına
fevkalade önemli katkılarda bulunmuş kıymetli bir
sanat insanıydı” diye mesaj yayınlamasına karşın,
yine de alçak gönüllülükle adının önüne “ressam”
sıfatı konulmasına tepki gösterirdi. Oysa, kendisi-

ne dönük algı, ne kadar bastırsa da çağdaş öncü
Türk resminin önemli isimlerinden olduğu yönündedir. Nuri İyem, Avni Arbaş gibi Türk resminin
önemli isimleri de Akademi’den arkadaşıdır

Moda’dan Çankaya Köşkü’ne
Emel Korutürk, Çankaya Köşkü’ndeyken de
sanata ve kültüre kol kanat gerer. 6.
Cumhurbaşkanımız Fahri S. Korutürk’le birlikte
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin kurulmasını sağlar. Hatta, babası Salah Cimcoz’un öteden beri desteklediği, yaşadıkları Moda’daki köşkte bir odasını çalışması için kendisine tahsis ettiği
Türk resminin büyük ismi Fikret Mualla’nın çok
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sayıda resmini de müzeye kazandırır. (Bu arada,
Fikret Mualla’nın Fransa’daki mezarını da
Türkiye’ye naklettirmiş, dönemin başbakanı
Ecevit’e rica ederek güzel bir anıt mezar yapılmasını da sağlamıştı. Gidip Karacaahmet’te bizzat gördüğüm o mezar hakikaten de çok estetik) Dahası,
1970’lerde Ankara ve İstanbul’da özel sanat galerilerinin açılmasını da teşvik ve himaye eder. Köşkte
kendisine armağan edilen ve salonları dolduran
çok sayıda resmi de Köşk envanterine geçirir ve
orada bırakır. Hatta, Köşkte yaşadıkları sürece kullandıkları antika eşyaları; halı, avize, koltuk, masasandalyeleri de kendisi getirmişti.

Bir Asır Moda’da
6. Cumhurbaşkanımız Fahri S. Korutürk’ün
Çankaya Köşkü’nde 1980 Nisanı’nda biten görevinden sonra, Korutürk çifti yeniden Moda’daki
Cimcoz Apartmanı’na dönerler. Evlendikten sonra
yerleştikleri ve uzun yıllar birlikte yaşadıkları bu
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adresteki yaşamlarına koyulurlar. Hanımefendi,
Moda’da gözünü açtığında 1915’te, on on beş bina
ya var ya yoktu. Bir asır boyunca değişimler geçirse de Moda’da yaşamak bir tutkuydu onun için.
Sakız ağaçları, yaza doğru ıhlamurların kokusu, o
deniz, o ufuk ve kuşların cıvıltısı, çığlıkları martıların…
Herkes gibi yaşardı Hanımefendi Moda’da.
Halktan biriydi. Çarşı-pazar dolaşır, herkesin gittiği lokantaya gider, kuaförüne çıkar, vapura biner,
komşularıyla, karşılaştığı esnafla sohbet ederdi.
Fenerbahçe’yi tutar ve futbola da ilgi duyardı.
Fenerbahçe’nin kazandığı maçların mutluluğunu
paylaştığı, telefonlaştığı arkadaşları da vardı.
Yabancı basından da yararlanarak aktüel gelişmeleri de izlemekten geri kalmazdı.
Emel Korutürk, soyadını Atatürk’ün verdiği
Cumhurbaşkanımız Korutürk’e, fevkalade saygı
duyardı. Zaten ikisi de gerek ailede gerekse yakın

çevrelerinde bağlılığın, zarafetin, içtenliğin, saygınlığın timsaliydi. Fahri Korutürk, henüz kurmay yarbay
iken ortak dostları denizaltıcı Necati Bey aracılığıyla
izdivaç teklif etmiş, kısa sürede 1944’te evlenmişlerdi. 1987’de yaşamını yitiren Cumhurbaşkanımızla
43 yılı aşkın birlikte bir hayattan sonra da onun
değerli anıları, çocukları ve torunlarıyla yaşadı
Hanımefendi. Ne ki, daima “Fahri Bey”i özleyerek.

Onu Çok Arayacağız, Özleyeceğiz
Ve o meşum tarih; 11 Mart 2013… Emel Korutürk’ü
kaybettiğimiz öğlen vakti… Onu kaybetmekle içimde doğan boşluğu anlatmak zor, bunun anlaşılabilmesi için onu tanımak gerekirdi. Cumhuriyete ve
demokrasiye aşık, çağdaşlaşma serüvenimizi benimseyen herkesin örnek alabileceği bir kişiliği yitirdik.
Sadece 6. Cumhurbaşkanımızın eşini, Türk resminin
öncü bir simasını değil… Hatıralarıyla, sevecenliğiyle, güler yüzüyle elini her öptüğümde içime sonsuz
bir huzur ve mutluluk veren ifadesiyle onu özleyeceğim, arayacağım. Güle güle Hanımefendi, güle
güle… Çiçekli ve huzurlu o bahçede gün gelip de
buluşana kadar içimizde bıraktığınız boşlukla biraz
daha yavanlaşan hayatımıza anlam katmıştınız.

53

BİR PORTRE

G E N İ Ş U F U K L U D U AY E N

Ateş Amiklioğlu

ayvanat bahçesindeki tek kangurunun kapatıldığı
yerden çıkıp, bahçede dolaştığını gören yetkililer
hemen bir önlem aldılar. Kangurunun zıplama yeteneğini bildiklerinden, onun bulunduğu bölümün çevresindeki tel örgü duvarı iki metre daha yükselttiler.

H

Fakat sabah uyandıklarında, kangurunun yine dışarı çıktığını ve hayvanat bahçesindeki yollarda gezindiğini gördüler. Yetkililer aldıkları önlemin yetersiz olduğunu anladılar ve iki metre yükselttikleri tel örgülerin boyunu iki
metre daha yükselttiler. Fakat ertesi sabah bu önlemin de
yeterli olmadığını gördüler. Çünkü kanguru kapatıldığı
bölümden yine çıkmış, hayvanat bahçesinde özgürce
dolaşıyordu.
Başka bir önlem düşünemeyen hayvanat bahçesi yetkilileri çareyi yine tel örgülerin yüksekliğini artırmakta bul-
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dular. Kangurunun kaldığı bölümü çevreleyen tel örgülerin yüksekliğini bu kez on beş metreye çıkardılar.
Hayvanat bahçesinde kangurunun yanındaki bölümde
kalan deve komşusunun çevresindeki tel duvarın hemen
her gece yükseltilmesi karşısında daha fazla dayanamadı
ve sordu:
“Kanguru kardeş, bu durumun sonu ne olacak böyle?
Senin bölümün çevresindeki tel örgünün boyunun yükseltilmesi ne zamana kadar sürecek dersin?”
Kanguru bir yandan gülerken, bir yandan da deveyi
yanıtladı:
“Yetkililer bahçe kapısını geceleri kilitlemeyi öğreninceye dek.”
Ateş Amiklioğlu, uzun yıllardır tanıdığım, vizyonundan
yararlandığım ve olaylara geniş açıyla bakıp incelikleri

irdelemeyi öğrendiğim ağabeyimdir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik eski bakanlarından Amiklioğlu, hümanist duyguları, kendisinden iki adım önde yürüyen özelliğiyle toplumun her kesimi tarafından el üstünde tutulur.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yaptığı dönemlerde ülkenin gelecekteki gelişmeleriyle ilgili öngörüleri ve buna
paralel hizmete soktuğu eserler kendisinin ülke sevgisi ile
yanan yüreğini anlatmaya yeter. “Sahil Hukuku ve Kamu
Malları” konularında İngiltere’de ihtisas yaptıktan sonra
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü, Personel ve
İdari İşler Genel Müdürü, Mali İşler Genel Müdürü,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, 19’uncu
dönem Çorum Milletvekili ve 51’inci hükümette Çalışma
ve Sosyal Güvenli Bakanı olarak görev yapan Amiklioğlu
her birimde üstün başarı göstermiştir. Bu görevlere ek olarak çeşitli tarihlerde Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası,
Türkiye Çimento Sanayii, Petkim Petrokimya A.Ş., Alpet
A.Ş., Turizm Bankası, Kalkınma Bankası, Emek İnşaat ve
İşletme A.Ş., Turban Tuzim A.Ş., Türkiye Ziraai Donatım
Kurumu gibi devlet kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği
ve başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
1984 yılında Emekli Sandığı Genel Müdürü iken “Yılın
Bürokratı” seçildi. Ayrıca ISSA (Uluslararası Sosyal
Güvenlik Kurumu) ve ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı)
gibi uluslararası kuruluşlarda uzun yıllar ülkemizi temsilen
görevler yaptı.
Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif görevler üstlenen
Amiklioğlu’nun kurucu üye olarak görev yaptığı yararlı
kuruluşları anlatmaya sayfalar yetmez.
Doğan Holding Ankara Koordinatörlüğü görevini yürüten
Amiklioğlu, göreve başladığı günden beri holdingte sinerji
yaratmıştır.

İNANILMAZ BİR ÇEVRE
Amerika’da yaşayan, dünyanın tanıdığı ünlü kalp doktoru
Prof. Dr. Murat Tuzcu ile yakın arkadaşlığından, dünyanın
başka bir ülkesinin başbakanına kadar uzayan bir dostluk
bağı vardır Amiklioğlu’nun. Öyle güzel ilişkileri vardır ki
ona hayran olmamak mümkün değildir. Çağdaş ve modern
kıyafetlerine zevk unsurunu da katınca tanıdığım en iyi
giyinenlerden desem hiç de abartmış olmam. Kendisine
yakıştırdığı her şey öyle güzel uyum sağlar ki seyretmeye
doyamazsınız. Elinden hiç kitap eksik olmaz Ateş Bey’in.
Tablolarında doğal perspektifi yansıtan Türkiye’nin önemli
ressamlarından olan zarif eşi Seher Amiklioğlu öğretmenlik
yıllarından bu yana eşinin en büyük destekçisidir. Kızı
Ebru ve oğlu Anıl birbirinden değerli can dostu insanlardır.

OMBUDSMAN ÖZELLİĞİ
İster sanayici, ister turizmci, ister ihracatçı, ister tekstilci
olsun, yapacağı işte ona danışır, görüşünü alır. O da engin
deneyimlerini aktarmaktan hiç yorulmaz. Herkesi dinler,
derdine çare olmaya çalışır. Okullara kitap gönderir, depremzedeye çadır. Öğrenci okutur yıllardır ama reklamını
yapmaz, hiç hoşlanmaz.
Dostlarından biri Fransız Kralı 15. Louis’e “Majesteleri”
demiş, “Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse
budalalığı kabul etmeyeceğine göre herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.”
Kral, alaylı alaylı gülerek: “Hakikaten enteresan bir fikir”
cevabını vermiş. “Bu buluşunuza karşılık sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.”
Ateş Bey’e akıl danışanların, akıl vergisini eklesek herhalde
çok büyük bir yekün tutar.

ATEŞ TATLISI
23 yıldır tanıdığım Ateş Amiklioğlu ziyaretime geldiği her
seferinde zevkli hediyeler getirir. Tamamen yüreğinin sunduğu güzelliklerdir bunlar, hiçbir karşılık beklemeden,
sevgi yeşerten cinsten.
Eski Çorum milletvekili olduğu için mutlaka bir iki torba
Çorum leblebisi de olur bu hediyelerin yanında. Trilye’de
üç yıl önce kurulan Ar-ge laboratuarında dağ gibi biriken
leblebileri eritmek için durumdan görev çıkarttık.
Birdenbire çocukluğumun leblebi tozu geldi aklıma. Birkaç
deneme yanılma sonucu elde ettiğimiz, olağanüstü, son bir
yıldır en çok satan ürün olan leblebi tatlısı, tahin helvasının
yerini aldı. Kalorisi düşük.
İşte Ateş Bey’in getirdiği leblebiler Türk mutfak tarihine
önemli bir katkıda bulundu. Biz de leblebi tatlısının adını
bu değerli insanın ismi ölümsüzleşsin diye Ateş Tatlısı olarak koyduk. Patentini de aldık.
Hayata çok bağlı bir insandır Amiklioğlu. Başarılı bürokrasi yaşantısı, siyaset hayatı ve tükenmeyen azmi onu zirveye
taşımıştır. Ama o hep şükreder.
Faturalarımı ödeyebiliyorsam bir işim var, pantolonum
biraz sıkıyorsa aç kalmıyorum, çalar saatim sabahın köründe çalıyorsa yaşıyorum, camları silmem, çatıyı onarmam
gerekiyorsa bir evim var, gölgem beni izliyorsa güneş ışığı
görüyorum diyenlerdendir Ateş Bey.
Hayatta hiçbir şey için “Benimdir” dememek gerekir.
Yalnızca “Yanımdadır” demeli. Çünkü ne altın, ne toprak,
ne sevgili, ne yaşam, ne ölüm, ne huzur ne de keder her
zaman seninle kalmaz.
İyi günde de kederde de herkesin yanındasın, iyi ki varsın
Ateş Amiklioğlu.

Süreyya Üzmez
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Merve Ağaçlı
A

ğaçlı ailesi Türk ekonomisine önemli katkıda bulunan ve Türkiye’de ilklerin öncüsü olmuş, her zaman takdir ettiğim girişimci bir
ailedir.
Adnan Bey’i uzun yıllardır tanırım. Dürüstlüğü,
ağırbaşlılığı ve girişimciliği ile her zaman topluma örnek olmuştur. Tabi bu girişimci ruh çocuklara yansıyınca Panora AVM’de Merve Ağaçlı’nın
açtığı cıvıl cıvıl Haremlique mağazası ailenin vizyonunun bir parçasını yansıtmaktadır.
Mustafa Koç’un eşi Caroline Hanım ve tasarımcı
Banu Yentür tarafından kurulan Haremlique,
İstanbul gücünü ve yeteneğini asırlık deneyim ve
gurur dolu geleneğinden almaktadır.
Haremlique seçkin evler, yatlar, butik oteller için
en üst kalitede ipekli kumaşlar, kaşmirler, döşemelik kumaşlar ve lüks aksesuarlar üretmektedir.
Göz zevkinizin doyuma ulaşacağı bu mağaza
Panora’ya renk katmıştır.
Merve Hanım ufku geniş, ruhu kendisi gibi genç,
çok yetenekli bir hanımefendidir.
Gençler dalın ucuna gitmekten asla korkmamalıdır. Çünkü meyve oradadır.

Süreyya Üzmez
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TÜRKİYE’NİN EN BATISINDA BİRİ Mİ VAR?

fevzi’nin yeri
Evet var. Datça’daki Fevzi. Peki Fevzi’yi nerede bulurum? “Fevzi’nin Yerinde”. Bana
Fevzi’nin Yeri nerede diye bir soru yöneltirseniz, herkese sorun size göstereceklerdir
derim. Fevzi’nin Yeri, deniz ürünleri ile ün kazanmış bir lokanta. Fevzi Çıkıkçı da, bu
lokantanın işletmecisi. Lokantayı yalnızca deniz ürünleri ile ünlü diye belirtirsem haksızlık etmiş olurum. Fevzi’nin kendi elleri ile doğadan topladığı ve onları marine ederek
lezzetin en üst seviyesine getirdiği otlardan yaptığı mezelerin muhteşemliğini anlatmaya
kelimeler yetmez. Anlayabilmek için tatmak gerekir. Bunun için de Datça’ya kadar yolunuzu uzatın ve yenebilecek lezzetlerin en üst düzeyinin tadını çıkarın.
Yazı ve Fotoğraflar: Olay SALCAN

evzi, balık dahil tüm deniz ürünleri ile otları
kendisi ocak başına geçerek pişiriyor. Akşam
vakti kendisi kadar, son derece mütevazi, ama
bir o kadar da göze hoş gelen lokantasının kapısında
o sevimli ve güler yüzlü çehresi ile sıcak bir samimiyetle bizi karşıladıktan sonra içeri alıyor. Lokantanın
her köşesini çarpıcı bir dekorla düzenlemiş. Başımızı
kaldırdığımızda ağlar üzerinde kurutulmuş balıklar
çeşit çeşit. Bir kısmı tanıdık gelmesine rağmen diğerleri hiç görmediklerimiz. Bu balıkları tuzla sanki
mumyalamış. Canlı gibiler. Bunlardan en dikkatimizi
çeken Hint Okyasundan Akdeniz’e geçen balıklar.
Lambuka balığı, bunların en güzel örneklerinden
birisi. Fevzi bunu marine etmenin yolunu keşfederek
damak zevkine uygun hale getirmiş ki, aman tanrım
bu ne lezzet.

F

Biz gelmeden önce hazırlayıp masaya koyduğu mezelerin tamamını sıyırarak bitiriyoruz. Lezzetin tamamını vücudumuzun her tarafına ulaştırmak için hiç
acele etmiyoruz. Bu büyük bir ustanın sanat şaheseri
eserinin karşısına geçip uzun süre seyretmek gibi.
Bunun verdiği haz, anlatılamaz. Ancak ve ancak yaşanır. Gerçekten Fevzi, büyük bir usta, yarattıkları da
inanılmaz. Bu tad ve lezzet kaçırılmaz. Fevzi’ye gidilir ve o lezzet tadılır. Bunun başka yolunu göremiyorum. Fevzi’nin bizzat kendi elleri ile topladığı otlardan yaptığı ve bizim yediğimiz mezeleden bazıları;
sarı ot, kara hindibağ, radika, arapsaçı salata ve
kavurma, dalleme, kişniş otu, turp otu, eşek helvası,
zemperlig. Ayrıca koponosti, yer elması turşusu,
enginarlı balık bu menüdeki önemli mezeler.
Şanlıydık ki çağla zamanı. Bu mezeler arasında bulunan çağlalı taze bakla ve çağla bademli cacık, yalnızca bu zamana özel mezeler. Ancak Fevzi’de her zamana özel mezeler var.
Biz bu mezeleri silip süpürdükten sonra, Fevzi’nin
ocak başına geçerek kendi elleri ile pişirip servis ettiği çağlalı balık, deniz ürünlerinde lezzette ulaşılabilecek en tepe nokta. Sırada tatlı var, ama tatlıdan önce
bizzat Fevzi tarafından yapılmış gelincik ve lavanta
şerbetlerini yudum yudum hiç bitmesinler ümidi içerisinde içiyoruz. Ne yazık ki bardakların sonuna geliyoruz. Olsun tatlıya
ulaşmanın yolu bunları bitirmekten

geçiyor. Fevzi’ye özel incir tatlısı. Yapılışı ve görüntüsü bizim bildiklerimizden farklı. Tadı mı? İnanılmaz.
Söylenecek söz bulamıyoruz.
Siz tatlı ile yemeğin bittiğini düşünebilirsiniz. Ama
hiç de öyle değil. Sıradaki gelsin diyor Fevzi. O da
geliyor. Birincisi tamamen Fevzi’nin usta elleri ile
hazırlanmış mersin likörü. Yoğun bir tadı var. İkincisi
keçi boynuzu likörü. Ben keçi boynuzu likörünü
daha çok sevdim. Hele Fevzi “Bu likörün afrodizyak
etkisi var” deyince likör bana bir başka güzel görünüyor. Sonunda bu yemeği bol köpüklü bir Türk kahvesi ile noktalıyoruz. Kahve falıma baktığımda kendimi
burada tekrar yemek yerken görünce rahat bir nefes
alıyorum. Öyle ya bu muhteşem lezzetleri bir kere
daha tadabilmek fırsatımın olması büyük bir şans.
Kapıdan çıkarken ayaklarımız hep geri geri gidiyor.
Fevzi’nin samimiyetini, yerini ve lezzetlerini bırakmak kolay değil. Yeniden burada olmak ümidi ile
ayrılıyoruz. Yaşayan herkesin Fevzi’nin Yeri’ni görmesi ve buradaki lezzetleri tatmasının, hayatlarında iz
bırakacak bir anı olacağı konusunda hiç şüphe yok.
Fevzi’nin Yeri • DATÇA • 0252 712 97 46 • www.fevzis.com
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ski zamanlarda zeytinyağını saklamak
için genellikle, içi 100-300 kilo yağ
alabilen, içleri sırlı, ağız ve tabanları
dar, ortası geniş küpler tercih edilirdi. Söz
konusu büyük küpler, serin, güneş görmeyen yerlerde saklanırdı. Rahmetli Dedemin
evin arka tarafındaki eski evde yağları bu
şekilde sakladığını biliyorum. Hatta kış
ayları küpte donarak, sertleşen bu yağları,
tahta kaşıkla sıyırıp alırdı rahmetli
Anneannem.

E

Günümüzde ise cam damacanalar, şişeler,
tenekeler, plastik bidonlar ya da pet şişeler
kullanılmaktadır. Bunların içlerinde en
uygun olanları laklı tenekeler ve cam kaplardır.
Zeytinyağı dört şeyi sevmez. Tat, koku,
renk ve aromasını değiştirebilecek bu dört
şey; ışık, sıcak, hava ve yaşlanmadır.
Parlak güneş ışığı zeytinyağının tadının acılaşmasına neden olur. Eğer zeytinyağınızı
marketten alıyorsanız pencere ya da kuvvet-

li ışığa yakın raflardaki şişelerden almaktan
kaçının. Üretim tarihine de bakmayı ihmal
etmeyin. Teneke veya şişe ile aldığınız yağınızı da evinizde kapalı, ışık almayan bir
yerde muhafaza ediniz.
Yoğun ışığın olumsuz etkisi gibi yüksek
sıcaklık da zeytinyağına uygun değildir. Işık
ve sıcak, zeytinyağının asit oranını arttırır,
yapısını bozar. Zeytinyağınız soba ya da
kalorifere yakın olmamalıdır. Kilerde ya da
dolapta ( buzdolabı değil ) yaklaşık 14 - 18
derecede korunması tavsiye edilir.
Zeytinyağı havayla temas ettiğinde oksidasyona uğrar. Oksidasyon da yağı ekşitir, tadını bozar. Bunun için zeytinyağı şişelerinizin
ağızlarını sıkı sıkıya kapalı tutun.
Her zeytinyağının kendine has renk, koku
ve tadını aynen koruyabilme süresi ortalama
1,5 - 2 senedir. Yani zeytinyağı bekledikçe
“bozulmasa” da, aromasını yavaş yavaş yitirir, giderek rengi açılır.

Zeytinyağı doğallıktır, sağlıktır, lezzettir...
Binlerce yıllık bir kültürdür...
Hayattır...
Emektir, alın teridir...
Sevinçtir, mutluluktur...
Zeytinyağı yaşama biçimidir...
Sadakattir, tutkudur...
Berekettir...
Zeytinyağı bizim için bir gelenektir...

Naci Yıldırımer
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Doç. Dr. B. Nazan WALPOTH
Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ABD Öğretim Üyesi
nazan.walpoth@insel.ch

Uçakta Tıbbi Aciller
“Teorik olarak iyi donanımlı bir uçakta kalp krizi geçirmek herhangi
başka bir yerde geçirmekten daha güvenlidir!”
çak henüz havalanmıştı ki o bilinen meşhur
anons yapıldı “ Sayın yolcularımız, aranızda
bir doktor varsa kendini kabin ekibine tanıtması
rica olunur.” Kendimi tanıttım müdahale ettim,
müdahalede bulunduğuma dair bir rapor doldurup, imzaladım böylelikle tıbbi, maddi, hukuki
pek çok sorumluluğu üzerime almıştım. Kabin
memurunun “Uçuş sonlanana kadar hastaya
bakar mısınız?” sorusuna evet demistim. Hangi
tıbbi aletle ve hangi ilaçlarla hastaya yardım edecektim onu bilmiyordum. Özel hava yolunun acil
yardım çantası çok sınırlı, acil durum için yeterli
değildi. Yolcu felç olmuştu, hastanın durumunu
pilotla kısa görüştükten sonra acil iniş gerekliliğini belirtmiştim, uçak 30 dakika içinde en yakın
merkeze böylece inmişti. Hızlıca uçağa gelen sağlık ekibine hastayı teslim etmiştim. Tam teşekküllü bir hastanede gereken tedaviyi gereken zamanda alabilen hasta sonradan beni mektupla sağlık
durumu hakkında haberdar etmişti. Mesleki
kariyerimde pek çok kez acil durumlara müdahele etmek zorunda kalmıştım ama hiç uçak indirme durumunda kalmamıştım. Yaşadığım bu olay
ve sonradan okur ve hastalardan gelen sorular
nedeniyle bu yazıyı hazırlamak istedim.
Uçuş sırasında rahatsızlanan yolcular için genel
uygulama, uçuş ekibi tarafından yapılan anons ile
uçak içinde bir doktor (acil deneyimi olsun olmasın)
varsa kendisini tanıtması istenmekte ve takiben hastaya müdehalesi istenmekte. Daha önce içinde ne
olduğunu bilmeyen hekime acil Dr. Kit çantası teslim edilmektedir. Pratikte uçakta hastaya müdahale
için zaten uygun bir alan yoktur. Acil müdahale çan-
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tası içerik olarak bazen son derece yetersizdir. Uçuş
ekibinin de böyle bir durumda davranışları optimal
olmayabilmektedir hekim tamamen hasta ile yalnız
kalabilmektedir. Her hekimin uçak içinde veya herhangi bir yerde acil bir hastaya gereken müdahaleyi
yapması beklenir. Ancak, uygulamayla ilgili bazı
sorunlar ve belirsizlikler söz konusudur. Doktorun
böyle bir durumda üstlendiği sorumluluk uçağın en
yakın havaalanına indirilmesi da dahil olmak üzere
çok fazladır. Hukuki yönden hekim herhangi bir
dava durumunda pek çok sıkıntı yaşayabilmektedir.
Ayrıca plan dışı alana inen uçağın maaliyeti 30000750000 dolar arasındadır. Neyse ki uçak şirketleri
bunun için sigortalıdırlar.
İstatistiksel olarak yıllık 2 milyar uçak yolcusundan
50000-150000 kadarına acil tıbbi müdahale gerekmekte (günde yaklaşık 240-400 yolcu). Uçakta
ölümler yaklaşık yılda 500-600 yolcu kadardır. Bu
konuda kesin bir istatistiki bilgi yok çünkü bazı
havayollarının bilgileri yeterli değil.
Lufthansa Havayollarında 2000 yılından beri düzenli tutulan istatistiklere göre uçuş sırası reanimasyon
(hayata döndürme) 2010-2011 yılı için yılda 8 yolcuya uygulanmış; 12 yolcu hayatını kaybetmiş, 1 yolcu
doğum yapmış. Psikyatrik sorunlarınların patlaması
ise, 81 yolcuda görülüp kayıtlara geçmiştir. Uçakta
müdahale gerektiren rahatsızlıklar arasında gastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı, ishal, kusma, dehidratasyon) yüzde 34 oranında görülmüş, kalp damar
rahatsızlıkları (kalp enfarktı, Kan basıncı oynamaları, felçler) 43 yüzde oranında, kazalar yüzde 12
oranında, ve diğerleri yüzde 11 oranında kayıtlara
geçmiştir.

SAĞLIK
Uçakların Tıbbi Donanımları
Uçaklarda tıbbi donanım için genelde minimum bir
standart istenir. Bu ülkeden ülkeye havayolundan
havayoluna farklılık gösterebilir. ABD’de bu yasal
çerçeveyi FAA (Federal Aviation Administration)
belirler. Avrupa için EASA (European Aviation
safety Agency) ve JAA (Joint Aviation Authorities)
belirler. Avrupa kökenli havayolları ABD’ye uçtuklarında FAA/ JAA kurallarına da ayrıca uymak
durumundadırlar! Bu da mesela ABD uçuşlarında
uçakta otomatik Defıbrilatör (AED= otomatik ritim
analizi yapan ve gereğinde ritmi otomatik olarak
şoklayan defıbrilatör), enfüzyon seti ve serum fizyolojik ve ambu torbası (havalandırma sistemi) şartını getirmektedir. Amerikan Airlines için otomatik
Defıbrilatör (AED=tam otomotik ritm analizi ile
defibrilasyon) için 1997-2010 yılları arasında 80
hayat kurtarıldığı belirtilmekte bu yüzden ABD’de
AED istenmekte. Defibrilatörler ilk defa 12 Mayıs
2004 yılından itibaren THY'nin uzun menzilli uçuşlara konulmuş şu an tüm uçaklarda defıbrilatör
bulundurmaktadır. Uçakta defibrilatör sayesinde
hayatı kurtarılan ilk yolcu 31 yaşındaki Kevin Dunn
olmuştu. 1998 yılında meydana gelen olayda
Amerikan Havayolları’nın Boston-Los Angeles
uçuşunda kalbi duran Dunn’a kabin memurları tarafından defıbrilatör ile müdahale edilmişti. Kevin
Dunn, cihazın dördüncü kalp masajı sırasında hayata dönmüştü.
Uçakta Dr Kit en az 30 yolcu taşıyan ve tam teşekkülü bir merkeze an az 60 dakika uçuş süresi olan
uçuşlar için gereklidir. Kaptan Pilot ilaçları sadece
tıbbi personelin uygulamasına izin verebilir.
JAR’a (Avrupa içi uçuşlar) göre minimal acil tıbbi
kit içeriği şöyle olmalı (2005)
Aletler: Tansiyon aleti, iğne ve enjektörler, entubasyon tüpü iki boy, eldiven, idrar sondaş, içindekiler listesi (mutlaka inglizce ve ayrı 2’inci bir dilde)
İlaçlar: Kortizon, bulantı giderici ilaç, antihistaminik, kaş gevşetici, atropin, brons dilate edici (enjekte tıp, oral tıp), nitratlar, digoxin, idrar söktürücü,
adrenalin 1:1000, analjezik, glukoz ve glukagon,
sedatifler, antikonvulzifler, uterotonikler. Enfüzyon
seti şartı yok! Defıbrilatör şartı yok!
Acil yardım çantasının yanında uçuş ekiplerine acil

durumda yapılacakları kapsayan eğitim verilmekte.
Burada temel reanimasyon yanında doğum temel
yardım kursu verilmektedir. Acil durumda ekibin
kendi aralarında organizasyonu simülasyonla test
edilmektedir. Uydu ile sağlanan iletişim sistemleri
acil durumlarda havayolunun kendi hekimleri ile
iletişimi kurmalarına olanak sağlar. Bu durum uçakta hekim olmayan durumlarda büyük yarar sağlamaktadır.

Hukuki Yönü
Sonradan olabilecek davalar nedeniyle bazı hekimler müdahale etmede çekimser kalabilmekte. Temel
olarak uçulan uçağın hava yolunun ülkesinin hukuki kuralları geçerlidir (flag right). Pek çok ülkede
yasalarla acil durumda yardımı şart koşan hükümler
vardır. Birleşik Britanya, Kanada ve ABD’de yardıma zorlayan hükümler yoktur. 1998’den beri
ABD’de en azından hekimler için (hekim dışı için
hala yok) acil durumda hukuki sorunlardan koruyan
düzenlemeler gelmiştir, yalnız tabi ki hatalı veya
bilinçli zarar verici girişimler kapsam dışıdır.

Uçuş Öncesi Sağlık Kontrolü
Hangi Yolculara Önerilir?
Yolcu için uçuş sırasında gözlenebilecek değişiklikler gözönünde bulundurulmalı. Uçuş sırasında
düşük barometrik basınç vardır. Buna bağlı olarak
düşük oksijen basıncı oluşur. Havadaki nem oranı
ve sıcaklık azalır. Uzayan gürültü ve titreşim söz
konusudur. Hareket olanağı kısıtlıdır. Vücudun
biyoritminde değişiklikler gözlenir. Güneşin radyasyon etkisi vücudu etkiler.
Bilinen kalp hastalığı olanlar, oynak tansiyonu
olanlar, ileri solunum sistemi hastalıkları olanlar,
akut orta kulak iltihabı, ileri kansızlığı olanlar,
hamile olanlar ve ilaçla kontrolü olmamış sara hastalığı olanlar, stabil olmayan psikiyatrik rahatsızlıkları olanlar, yakın zamanda ameliyat geçirenlerin
uçuştan önce doktorlarına danışmalarında yarar vardır. Bazı havayolları şirketlerinin ambülans uçaklar
dışında hasta yolcular için yatarak transportu sağlayabilecek ayrı transport kompartmanları mevcuttur.
İleri kalp ve akciğer yetmezliklerinde uçuş sırası 5
litre kadar oksijen verilmesi ön bildirim ile mümkündür.
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EGE AŞIĞI BİR ŞEFFAF RENKÇİ

Celal Binzet
Resimlerinde ana temayı doğadan seçilmiş
görünümler geniş boşluklar ve duru bir renk
anlayışıyla işlenmiştir. Figüratif bir anlayışla
kurgulanan resimlerinde çevre izlenimlerinden
yola çıkarak ele alınmış bir dünyanın yansımaları görülebilir. Yalın renk planlarının egemenliğindeki düzenlemeleri, ayıklanmış doğa elemanlarıyla birlikte kendini duyurur.
ağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyelerinden olan Binzet’in
yurtdışında İngiltere, Meksika, İsveç ve Fransa'da; yurtiçinde Kültür
Bakanlığı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez Bankası,
Şekerbank, Emlakbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Türk-İngiliz
Kültür Derneği, Gazi Müzesi, Çorum Kent Müzesi, Anadolu ve Giresun
Üniversiteleri, Gaziantep Sanko Holding gibi resmi kurum ve kuruluşlar
ile çok sayıda özel koleksiyonda yapıtları bulunmaktadır. Radyo ve televizyonda kendi alanıyla ilgili programların yapımını da üstlenen sanatçının, sanat sorunlarını ele alıp değişik yönleriyle irdelediği çok sayıda inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanıyor.
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DOĞANIN SESSİZ BİR
GÖZLEMCİSİ
“Resmini, doğa görünümlerine ve çevre izlenimlerine dayalı gözlemler doğrultusunda
kurup geliştirme çabası içinde bulunan Celal
Binzet’in çalışmaları, bir yandan bu yöndeki
birikim ve deneyimleri temelden kavrama
çabasına yönelik olurken, bir yandan da
manzara ressamı olarak yapabileceklerini
saptama ve kurgulama edimlerini kapsar; bir
yandan “doğanın sessiz bir gözlemcisi” olarak yetinirken, öte yandan bunu aşma çabasının ne tür seçenekleri gerektirdiği yönünde
araştırmalara da açık tutar kapılarını...
Kaya ÖZSEZGİN

UÇUŞAN RENKLER İÇİNDE ISLIK
ÇALIYORUM
Sadeye, çok bilinenden ve yaratılmış olandan
özge bir can katanın gönlü böyle olursa,
onun resmi yalnız bir görüntü değildir, kalabalık bir sestir, içine çekilmek istenen kokudur, kimi zaman da beş duyunun beşi birdendir... Ben, Celal Binzet’in resimlerine yolculuk eden birisiyim çünkü. Şimdi, donuk griye
inat, sessiz ama uçuşan renkler içinde ıslık
çalıyorum, duyuyor musunuz?”
Işık KANSU

MAVİ MASAL
“Issız denizin ortasındaki yaşlı balıkçı…
Veya sabahın sessizliğinde denizi yararak
ilerleyen küçük bir takadan ağ atan ya da
ağdan günlük bereketini toplayan bir balıkçı… Minik köpüklerle bezenmiş küçük dalgalarını sahile taşıyan deniz, tekneler, balıkçılar, ufuktaki bir ada, ya da insanı içine çeken
kumsalda şemsiyenin altında güneşlenen bir
vücut…Hepsi de Celal Binzet’in “Mavi
Masal” olarak adlandırabileceğimiz doğasının
figüratif ama ayıklayıcı; görünen ama biraz
soyutlanmış parçaları.”
Uğur ERGAN
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Kitap Tanıtımı

FAZLA KİLOLARDAN VE HASTALIKLARDAN KURTARAN “TOP” FORMÜLLER

Metropol Diyeti
“Bugüne kadar yayınlanmış araştırmalar, diyetler ve tecrübelerim sonucu geliştirdiğim
‘Metropol Diyeti’ sisteminin temelini oluşturan bu kitap; zaten, yorucu ve stresli bir hayatı olan şehir insanını, sağlıklı beslenmeye ve kilo vermeye çalışırken ekstra bir strese sokmamayı amaçlıyor. Vücudunuzda beslenmeye bağlı bütün olumsuzlukları nasıl kolayca
çözebileceğinize dair ipuçları veriyor. Metropol insanına belirli bir dönem uygulayacağı
bilindik diyet listeleri yerine, ömür boyu sağlıklı beslenerek ince ve fit kalmayı öğretiyor.”
ehir insanının işi zor! Yıpranma katsayıları çok
yüksek. İş stresi, trafik ve çevresel kirlilik bir
yandan, teknolojinin türevi radyasyona maruz
kalma diğer yandan sıkıştırıyor onları. Sağlık hizmetlerine ulaşma açısından şanslı olsalar da, sağlıklarını korumakta güçlük çekiyorlar. Erken yaşlanıyorlar ve belli organlarda hızlı deformasyona maruz
kalıyorlar. Masa başı işlerin hareketsizliği ve sağlıksız yiyecek seçeneklerinin bolluğu ise kilo alma
problemini beraberinde getiriyor.
Beslenme uzmanı ve diyetisyen Ferin Batman elinizdeki kitabı ‘büyük şehir insanının realitesi’ne
göre dizayn etti. Onları hastalıklardan ve fazla kilolardan koruyacak ‘top’ formülleri çıkardı. Kurduğu

Ş

beslenme sisteminin adına ise Metropol Diyeti dedi.
Bu diyet gerçekçi! Tavukların özgürce dolaştığı
köylerde değil de, plazaların, toplu ulaşımların, restoran zincirlerinin hüküm sürdüğü şehirde yaşadığınızı bilerek oluşturuldu. Düşebileceğiniz beslenme tuzakları tek tek hesaplandı. Zayıf ve güçlü noktalarınız, tehditler ve fırsatlar analiz edildi!
Sağlıklılık ve pratiklik iç içe geçti.
Sabahları bitkinlikten yatağa yapışanlar, metroda
uyuklayanlar, işe isteksiz gelenler, hareketsizlikten
göbek yapanlar, enerjisi bitenler, sürekli dışarıda
yiyenler, çok yediği için kilo alanlar, tatlı krizine
girenler, tayyörlü kadınlar, beyaz yakalı beyler…
İşte sizin başucu kitabınız!
Ferin BATMAN
Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen
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Kitap Tanıtımı

OLAY SALCAN’IN GÖZÜYLE

Uzakdoğu
Olay Salcan, Türkiye ve dünyayı gezen, gördüklerini fotoğraflayan ve Türkiye’ye döndükten sonra bunları çeşitli medya ortamlarında yayınlayarak herkesle paylaşan bir gezgin.
Birçok yeri görmesine rağmen, ilk kitabında Uzakdoğu ülkelerine yer vermesi de kayda
değer bir güzellik. Umarım ki bundan sonraki kitaplarını da yazarak gezip gördüğü diğer
yerleri de aktarma şansından bizi mahrum bırakmayacaktır. Büyük bir gayret ve titiz bir
çalışmanın ürünü olan bu kitap, Olay Salcan’ın akıcı ve zaman zaman da esprili anlatımı ile son derece bilgilendirici ve rahat okunan bir üsluba sahip.
irçok kitap okuyabilirsiniz, bir çok televizyon programı da seyredebilirsiniz, ama yerine gidip görmeden anlamakta ve öğrenmekte zorlanabilirsiniz.
Çünkü sadece iki boyutunu görebilirsiniz.
Ancak yerinde görerek üçüncü boyutu tamamlarsınız. Bu kitapta da Olay Salcan, bunu üstüne basarak belirtiyor ve kitabını okuyanları
gezmeye teşvik ediyor.

B

Gezmek, görme ve öğrenmenin yanında insanın dünyaya, insana ve hayata bakış açısını
değiştiriyor. Sahip olduklarımızın, hayatın,
özgürlüğün, demokrasinin, inançların, kültürün, hoşgörünün, sevginin
ve sanatın önemini vurguluyor.
Dünyada yaşadığın sürece neler yaptıklarını ve yapamadıklarını daha iyi
görme imkanı veriyor.
Bu kitapta Hindistan, Çin, Kamboçya, Nepal, Vietnam ve
Tayland’daki sarayları, kiliseleri, camileri, tapınakları,

köprüleri, binaları, müzeleri, yaylaları, ovaları, denizleri gezecek ve yemeklerini tadıyoruz. Kendimizi
Uzakdoğu’nun gizemli havasına kaptırıyoruz. Ülkelerin geleneksel müzik, dans ve giysilerinin örneklerini görüyoruz. Bunların
yanında ülkelerin sosyal ve ekonomik
durumlarından da kısa kısa bilgi sahibi oluyoruz. Bu kitapta hep olumlulukları ve
güzellikleri okuyoruz.
Gezip gördükçe turizm insanla başlıyor,
insanla bitiyor. Bunun arası bir şekilde
dolduruluyor. Ülkelerin sahip oldukları en büyük zenginlik, insan. Bunu
da Olay Salcan son derece etkili bir
şekilde vurguluyor. Tüm değerlerin
yanında insanın farklılığını ve çok daha
tepede bir konumda olduğunun altını çiziyor.
Bu kitabı çok yakında tüm seçkin kitap evlerinden alabilirsiniz.
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enize girdikten sonraki dinlenmiﬂlik ve
ar›nm›ﬂl›k halini hepimiz biliriz. Havuza
girdi€imizde ise bunu hissetmeyiz. Sebebi
sudaki tuzdur. Tuzlu su bedende birikmiﬂ negatif
elektri€i iletkenli€i sayesinde sizden al›r götürür.
Sizler de akﬂam eve geldi€inizde bütün günün
üzerinizde b›rakt›€› a€›r etkiler ve stresten kurtulmak için yada toplant›, s›nav gibi üzerinizde gerilim yaratan durumlardan önce ellerinizi bir miktar (1 litre suya iki çorba kaﬂ›€› tuz yeterli) tuzlu
suyla y›kad›€›n›zda bu birikmiﬂ olan negatif elektrikten kurtulur ve ar›n›rs›n›z.

D

Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin Meze Yolculuğu
Yakında tüm seçkin kitapevlerinde

72

No

w

73

in

En

gl

is

h

Famous People Visit Trilye
THE AUSTRIAN MINISTER WAS VERY
PLEASED
ur pride in Austria, Bahadır
Başol,
B&B
International
Chairman of the Board, visited
Trilye in February with the former
Austrian Minister of Transportation
and Development, Dr. Monika
Forstinger, ART General Manager,
Dr. Thomas Danner, and Intetra
General Manager, Mehmet Ömerbeyoğlu.

O

Bahadır Başol, who spent an important part of his life in Austria, and signed his name to many successful projects, has also worked very hard for Turkey and has contributed significantly to his country. He personally knows and admires the former Minister Monika Forstinger, who, in spite of there
being no sea in Austria, is very fond of seafood. She was presented with some of the most rare
seafood dishes, and was very impressed. Upon leaving the restaurant, she mentioned how pleased
she was, and that she would certainly return to Trilye next time she was back in Ankara.

FRENCH SOCIALIST LEADER VISITS TRİLYE
e had a very important guest at
Trilye in February. JeanChristophe Cambadelis, the First
Vice President of European and
International Relations of the French
Socialist Party and Vice President of
the European Socialist Party, was a
guest of Turkey’s Republican People’s
Party Deputy Chairman Umut Oran.
Cambadelis is truly a man of the
people, who makes his modesty felt.
He was a great fan of Trilye’s seafood.
Well-known names, including the
FSP International Relations and Defense Policy Coordinator Karim Pakzad, Sebastien Gricourt,
Republican People’s Party Parliamentarian Osman Korutürk and Gülsün Bilgehan also attended,
adding an air of happiness to the meal.

W

Following the meal, Cambadelis was surprised when he was presented with a complimentary bottle of wine with his photograph on it. “I will take it back to France and reserve a special place for
it and always remember Turkey,” he said. He was even more impressed when leaving the restaurant when he recognized the emblem of the Chaine des Rotisseurs on the door.
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BORUSAN AUTO ANKARA MAINTAINS ITS
SUCCESS
n February, Trilye was visited by the
inspector recognized for his meticulousness, Clemens Wollfarth, as part of
a group from Borusan Auto, for the
inspection of BMW. Borusan Auto’s
Ankara General Manager, Azmi
Kelemcisoy has been the architect of
success for many years. In spite of the
numerous storms that he has withstood, including harrowing economic crisis, Kelemcisoy, a jack of all trades,
manages to meet his targets. He has
worn many hats within the non-governmental sector, as well.

I

Wollfarth, the German guest inspector, seemed quite pleased about the Ankara inspection of
Borusan Auto. The company’s successes were discussed in detail over the meal, which was also
attended by Borusan Auto Ankara team members, Tufan Oral, Şirin Seda Ünal, Engin Şanverdi,
Sevil Güleç, and Hande Özkan.

BÜLBÜLOĞLU CELEBRATES BIRTHDAY
AT TRİLYE
ne of Turkey’s successful businessmen, Önder Bülbüloğlu, celebrated his birthday at Trilye. Whether in
Turkey or the international arena,
Bülbüloğlu has had his name attached
to numerous success stories. “With
each passing year, I feel as if I’m getting
younger, which is why I love celebrating my birthday,” he said. He was
accompanied at this joyous dinner celebration by his mother, Ayhan, his
father, Mehmet, his sister Saadet and
her husband, Baran.

O

Mr. Bülbüloğlu, whose compassion and humble attitude is adored by everyone, is quite interested in
seafood. Outside of his role as a businessman, he wears many hats, particularly placing great attention on social responsibility projects and activities to benefit his country. When departing the restaurant, he quipped that he hoped to return as soon as possible.
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Famous People Visit Trilye
BALÇİÇEK İLTER VISITS TRİLYE
e know our dear friend
Balçiçek İlter, with her sincere and warm smile. In the her
program, she always asked the
most critical questions, and all
were certain to watch until the
end. She started out in Ankara,
spending many years as a journalist there, and truly polished her
career while in Istanbul. She is
emotional and tactful, and a dear
friend of ours.

W

Ms. İlter, who never neglects visiting Trilye when she comes to Ankara, shared some special information with me about Paris, a city
that she lived in for a few years. I benefitted from her experiences in Paris when the program
“Turkish Chefs of the World” was about to be filmed.
Ms. İlter, who is quite interested in seafood, is very cautious about her health and what she eats,
which allows her to stay fit. Ms. İlter, who is never seen without a smile on her face, mentioned
that she longs to come back to Ankara, and promised to return to Trilye upon her departure.

AN OLYMPIC CHAMPION AT TRİLYE
izem Girişmen, Turkey’s first
female gold medal winner at the
2008 Beijing Paralympics in archery,
who has always had a smile on her
face since the day I met her, brought
the same radiant and positive energy
to the restaurant when she visited
Trilye in January with her brother
Recep and President of the Golf
Federation Ahmet Ağaoğlu.

G

Girişmen, the first Turkish nominee
for the Laureus World Sport
Academy award, which is considered
the “Oscar” of sports, continues to
add to her successes with the same enthusiasm of her previous achievements.
Seafood has a significant place in the diet of Gizem Girişmen. When bidding a happy farewell
from the restaurant, Girişmen said, “Whenever I have the opportunity to get away from my work,
I will come to Trilye as often as possible.”
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THE FIRST
LADY OF
CAMEROON AT
TRİLYE
n Tuesday, March 26, we had a very
special guest. The Cameroon
President’s wife, Chantal Biya, who is very
interested in seafood, visited Trilye. Her
preference from our menu was particularly
small fish that swim in schools in the
Turkish seas. Mrs. Biya settled on whiting,
striped red mullet, and red mullet. Her kind behavior even made us forget that we were the host.

O

The humble and polite Mrs. Biya was generous in
her gratitude for all of the dishes she enjoyed.
The First Lady was very moved by our presenta-

tion of our book, “Trilye’s Love of Fish”, with her
photograph adhered to it. She enjoyed conversation with her companion at dinner, Turkish
Ambassador to Cameroon Ömer Faruk Doğan’s
wife, Tülay Doğan. Together they departed the
restaurant quite pleased.

YAVUZ DONAT AND THE UYGUR
BROTHERS VISIT TRİLYE
eteran journalist Yavuz Donat, who intimately knows the dispositions of people and
artists, is a very loyal person.

V

On Friday, March 15, Donat visited Trilye with
the children of legendary Turkish theater artist
Nejat Uygur, Süheyl and Behzat Uygur. The captivating conversation lasted for hours and was
filled with interesting information. Their father,
Nejat Uygur, who has been ill for the past five
years, was one of the subjects that was discussed,
particularly the sense of loyalty of Prime
Minister Recep Tayyip Erdoğan, who came to
visit Nejat Uygur, supported him, and gave him
a life-line of support. The brothers, Süheyl and
Behzat, mentioned significant improvements in
their father’s condition following the visit of the
Prime Minister. They also noted that Mr. Donat
demonstrated the same compassion as the Prime
Minister. The two brothers, who are very curious

about seafood, were in good spirits throughout
the meal. Upon leaving the restaurant, the Uygur
brothers stated that they would definitely come
to Trilye every time they return to Ankara.
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PORTRAIT

VETERAN OF BROAD HORIZONS

Ateş Amiklioğlu

hen the only kangaroo in the zoo escaped, the authorities that saw him wandering around the garden took
immediate precautions. Recognizing the ability of the kangaroo to jump great heights, they extended the height of the
fence where the kangaroo lived with two more meters of
mesh wire.

W

However, when they woke up the next morning, they discovered that the kangaroo had escaped again, and saw him
wandering around on the roads of the zoo. The authorities
realized that their precautionary measures were insufficient,
and added two more meters of mesh wire to the fence that
they had already extended. Yet the next morning, they saw
that this was again insufficient, because the kangaroo escaped again, and was freely wandering around the zoo.
Unable to think of another solution, the zoo authorities
once again increased the height of the wire fence. This time,
they extended the height of the fence of the kangaroo’s pen

78

by fifteen meters. The camel that was living in the pen next
to the kangaroo, after seeing the height of the wire mesh
fence being raised every single night, finally couldn’t resist
asking:
“My kangaroo brother, what will come of the end of this
situation? When do you think the extension of the height of
your cage will come to an end?”
The kangaroo, laughing a bit to himself, responded to the
camel:
“When the zoo authorities realize how to lock my gate at
night.”
I have known Ateş Amiklioğlu for many years, I have greatly
benefitted from his vision, and have learned from this brother
of mine, how to examine the subtleties of events with a wide
perspective. The former Labor and Social Security Minister
Amiklioğlu, holds such humanist sentiments, is always two
steps ahead, and is cherished by every segment of society.

During the period when he served as the Director General of the
Pension Fund, his predictions for the future developments of the
country, and the parallel efforts he launched are sufficient to explain his burning love for his country. After specializing on the subject “Coastal Law and Public Goods” in England, he went on to
become Director General of National Real Estate and Director
General of Administrative Affairs at the Ministry of Finance,
Director General of Financial Affairs, Undersecretary of the
Ministry of Labor and Social Security, a member of the Parliament
representing Çorum in the 19th Parliamentary Session, and the
Minister of Labor and Social Security in the 51st Government. He
demonstrated oustanding performances with each role he was
appointed to. In addition to these positions, at various points he
has served as Board Member and head of many government institutions, such as the State Industrial and Labor Development Bank,
the Turkish Cement Industry, Petkim Petrochemical Company,
Ltd., Alpet, Ltd., the Tourism Bank, the Development Bank, Labor
Construction and Management, Inc., Turban Tourism, Ltd., and
the Turkish Agricultural Equipment Corporation.
When serving as the Director General of the Pension Fund in
1984, he was selected as the “Bureaucrat of the Year”. Additonally,
he has been assigned to be a representative in the International
Social Security Association (ISSA) and the International Labor
Organization (ILO).
There are simply not enough pages to explain the positive impact
of the active role he has played as a founding member of numerous social responsibility projects.
Since the day he began his role as the Ankara Coordinator for
Doğan Holding, he has brought great synergy to the holding.

AN INCREDIBLE CIRCLE
One of his closest friends is the famous heart doctor Prof. Dr.
Murat Tuzcu, who lives in America, and Amiklioğlu’s friendships
extend as far as the ministers of other countries throughout the
world. He has such great relations that it is impossible to be a fan
of his. I wouldn’t be exaggerating if I claim that he’s the best dressed person that I know, considering that his clothes have an element of modern and contemporary style to them. He has such
great taste and everything suits him so well, you won’t be able to
take your eyes off of him. Mr. Amiklioğlu is never without a book
in his hands. His elegant wife, Seher Amiklioğlu, is one of
Turkey’s most important painters, who has an exceptional ability
to reflect a natural perspective, has been her husband’s greatest
supporter over the years. His daughter Ebru and son Anıl are
equally kind and considerate people.

THE CHARACTER OF AN OMBUDSMAN
Whether coming from an industrialist, a tourism professional, an
exporter, a textile producer, he is consistently consulted for his
advice from various fields. He never tires of relaying his extensive
experience. He listens to everyone and tries to help them solve

their problems. He donates books to schools and tents to victims
of earthquakes. He’s been supporting students in their education
for years, but he will never advertise it—he simply doesn’t do
such things.
One of the friends of French King Louis XV said, “Your Majesty,
have you ever thought of collecting an intelligence tax?
Considering that noone would willingly accept stupidity, everyone would gladly pay such a tax.”
The king, laughing mockingly and said, “It’s actually a very interesting idea. Because you have created such an idea, I am exempting you from such a tax.”
For the amount of intelligent consulting that Mr. Amiklioğlu does,
if we charged him with an intelligence tax, it would amount to
quite a sum.

“ATEŞ” DESSERT
For the 23 years that I have known Ateş Amiklioğlu, he always has
a delightful gift for me each time he visits. They are entirely gifts
from the heart, with no expectations of anything in return, and
provokative of the good in our hearts.
Because he was a former parliamentarian from Çorum, his gifts
are always accompanied by two bags of Çorum’s roasted chickpeas. In the research and development laboratory that was established at Trilye three years ago, we sought a purpose for the mountain of roasted chickpeas that we had accumulated. The roasted
chickpea powder from my childhood immediately came to my
mind. After a few attempts at trial and error, we created an extraordinary dessert made from roasted chickpeas, that replaced the
tahini halva on our menu, and has been a best seller for the past
year. It is low in calories.
It was Mr. Amiklioğlu’s roasted chickpeas that added a new
dimension to the history of Turkish cuisine. To immortalize this
legend, we decided to name the roasted chickpea dessert after
Ateş Amiklioğlu: “Ateş” Dessert. We even obtained a patent.
Mr. Amiklioğlu is a man who is devoted to life. His inexhaustable perserverence carried him to his successes in bureacracy and
politics. Yet he is continuously grateful.
Mr. Amiklioğlu has always claimed: If I can pay my bills, that
means I have a job; if my pants are a bit tight, that means I’m not
hungry; if I hear my alarm in the early hours of the morning, that
means I’m alive; if I need to clean my windows or fix my roof, that
means I have a home; if I can see my shadow, that means the sun
is shining on me.
There is nothing in life for which one can call “mine”. In fact, in
its place, one should claim “with me”. Because neither gold, nor
soil, nor love, nor life, nor death, nor happiness, nor grief will be
with you always.
You are always here for everyone, through the good and the badI’m so glad you’re around, Ateş Amiklioğlu.

Süreyya Üzmez
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Trilye’s Flavors
SEA URCHIN
hen walking near the rocky seaside, one of the
biggest nightmares are sea urchins. You are left
constantly worrying about whether one of its needles
will poke your feet. There is very little meat to
be had from a sea urchin, but if reinforced with some
complementary items, the resulting dish will be an
amazingly delicious creation.

W

ROASTED MONKFISH WITH MUSTARD
ustard is known to speed up the metabolism.
Fish is an elixir for health. If you only knew
how well mustard and fish go together! Moreover,
you won’t have the slightest “fishy” smell of the
monkfish in this recipe.

M
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Trilye’s Desserts
DESSERT OF CHEESE CURD WITH
STRAWBERRY MARMALADE
heese curd is perceived as a low-fat, saltless, tasteless product, but
when it meets strawberry marmalade, the result is an incredibly
light and delicious dessert.

C

SMOKED PUMPKIN PUREE & CORNBREAD
WITH HONEY AND CINNAMON
his is the surprise of all desserts.
Everything can take on a different
flavor with the addition of pumpkin. Now
you can experience this exceptionally
delicious flavor for yourself.

T
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