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TRİLYE DÜNYA KLASMANINDA
Trilye açıldığında Ankara’da 9. balık restoranıydı. Şu anda 400’ün
üzerinde bu sayı. Ancak bir realite var. 2014 yılında kişi sayısı rekoru
kırdık. Trilye müdavimleri her zaman Trilye ile birlikte. Pazarın
büyümesi her zaman pasta diliminin azalması anlamına gelmiyor.

BEEF & FISH ÖDÜLÜ
Geçen ay çok gururlandığımız bir ödül daha aldık. En iyi et ve en
iyi balık restoranlarının seçildiği yarışmada Trilye Ankara’nın
tek temsilcisi oldu. Yarım asırdır denizin dibinde işletilen balık
restoranlarını sollayan Trilye, Anadolu’nun merkezinden tüm balık
severlere güzel bir gönderme yaptı.

YENİ MEKÂNA GEÇİYORUZ
Unutulmaz anılarımızın olduğu güzel mekânımızdan sizlere daha
iyi hizmet vermek için geniş mutfaklı, sigara içmek için özel bölüm
ayrılan, özel odaları ve 70 araçlık otoparkı olan Köşebaşı’nın eski
yerine, 200 metre ileriye taşınıyoruz.
Bu günlere gelmemizi sağlayan, ödüllere layık görülmemizi yaratan
Trilye severlere ne kadar teşekkür etsem azdır.
Bol balıklı, sağlıklı, mutlu günler.
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İ

DÜNYA ÇAPINDAKİ GURURUMUZ

şleri bozulan işadamı ne yaptıysa toparlanamıyordu. Bir zamanlar çok başarılı olmasına rağmen şimdi borçları ile boğuşuyor ve bir türlü
altından kalkamıyordu. Bir taraftan kredi veren bankalar sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü insan
ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış
yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gidip bir
banka oturdu ve başını ellerinin arasına koyarak bu
durumdan nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı.
Tam bu sırada birden, önünde yaşlı bir adam durdu.
“Çok üzgün görünüyorsun, seni rahatsız eden bir
şey olduğu belli, benimle paylaşmak ister misin?”
diye sordu yaşlı adam. İşadamının yakınmalarını
dinledikten sonra da “Sana yardım edebilirim” dedi.
Çek defterini çıkardı. İşadamının adını sordu ve ona
bir çek yazdı. Çeki uzatırken şöyle dedi:

İlerleyen aylarda borçlarından tümüyle kurtulup
artıya geçti. Yıl boyunca acımasızca çalıştı. Bir yıl
sonra elinde bozulmamış çekle parka gitti. Kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında
yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam
ona çekini verip, başarı öyküsünü paylaşacakken,
bir hemşire geldi ve adamı yakaladı.

Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu.

Hemşire: “Onu bulduğuma çok sevindim, umarım
sizi rahatsız etmemiştir” dedi. “Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp bu parka geliyor.
Herkese kendisinin John Rockefeller olduğunu söylüyor” diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip,
onunla birlikte uzaklaştı.

İşadamı elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar yazıyordu ve imza ise John Rockefeller’a aitti yani o
gün için dünyanın en zengin adamına. “Tüm borçlarımı hemen kapatabilirim” diye düşündü. John
Rockefeller’a ait bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama
çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasası-

İşadamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. Sanki
donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım milyon dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış ve
satmıştı. Birden, hayatının akışını değiştiren şeyin
para olmadığını fark etti. Hayatını değiştiren yeniden kendinde bulduğu özgüven ve inançtı.

“Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al,” dedi.
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na koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle
sarıldı. Büyük küçük demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay
sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti.

Muhtar Kent, kamyonlara Coca-Cola yükleyerek
başladığı iş hayatına kalbinde inandığı başarma, heves ve arzusuna odaklanıp büyük kariyer sahibi olmuş çok değerli bir işadamıdır.

DÜNYA DEVİNİN BAŞINDA
Ülkemizin bir insanının dünya devi bir şirketin başında olması gerçekten bizi çok gururlandırıyor.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın konuğu olarak
Trilye’ye gelen Muhtar Kent, görüşlerinden, vizyonundan herkesin yararlanması gereken çok özel
bir girişimci. New York’ta dünyaya gelen Muhtar
Bey, İngiltere’de Hull Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Cass İşletme Okulu ve Londra Şehir
Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Tarsus Amerikan
Lisesi mezunu olan Kent’in yüreği Türkiye’den hiç
kopmamış, ülkesinin marka değerleri yüksek şirketlerinin dünyadaki konumundan oldukça keyif alıyor
ve onları telaffuz ederken gözlerindeki ışıltıdan büyük mutluluk duyuyor.

TÜRKİYE’NİN DİNAMİKLERİ GÜÇLÜ
Memuriyetten emekli olduktan sonra ticaret hayatımda pek çok krizler yaşadım. Çok çalkantılı günler geçiren Türkiye’nin yolunda kararlılıkla ilerlemesinde
özel sektördeki güçlü dinamiklerin büyük rolü var.
Bakıyorsunuz 140 milyar piyasa değeri olan bir şirketin başında Muhtar Kent gibi birisi var. Dünyanın her
ülkesinde büyük başarılar yakalamış, başarılı işadamlarımız mevcut. Karamsarlık yaşadığımız zamanlarda
böyle değerlerin varlığı insanın yüreğine su serpiyor.

ALTIN ÜÇGEN FORMULÜ
Muhtar Kent, uluslararası konferanslarda ekonomiye yön veren otoritelere yaptığı sunumlarda, üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmalarda hep altın
üçgen formülünden bahseder. Peki nedir bu altın
üçgen formülü? İş âlemi, hükümet, devlet ve sivil
toplum örgütlerinin gelişmenin içinde olmasından
farklı bir şey değil aslında. Ama bu üçlü dayanışma
olmadan bir yerlere varılamayacağını her konuşmasında dile getiren Muhtar Kent, bu konunun çok
önemli bir şey olduğunu ve dünyanın geleceğinin
de bu üçgendeki dayanışma ile belirleneceğini söylemektedir.

İZMİR’DE BAŞLAYAN SERÜVEN
İzmir’de Coca-Cola Genel Müdürü olduğu yıllarda zarar ettiklerini, o yıllarda döviz bulmanın çok
zor olduğunu ve büyük sıkıntı çektiklerini anlatan
Muhtar Bey, Manisa’da salça üretip sattıklarını ve satıştan elde ettikleri dövizle Cola ve benzeri ürünleri
ithal ettiklerini ve ondan sonra yollarının açıldığını
dile getirmektedir.

1978 yılında girdiği Coca-Cola’ya, 1999-2005 yılları arasında ara verip Efes Pilsen grubunda çalışan,
2008 yılında da Coca-Cola’ya CEO olan Muhtar
Kent tam bir virtüözdür. Çalıştığı, danışmanlık yaptığı şirketleri zıplatıp adeta başarıya götüren yolu
oluşturmaktadır.

SORUMLULUK BAŞARI GETİRİR
Bir yöneticinin, bir ülkeyi yöneten, kendini yöneten
kişilerin herkesin bir yerde sorumluluğu benimsemesi başarıyı tekrarlamak için tüm şartları yerine getirmektedir. Dünyanın en önemli marka değerlerinden olan uluslararası içecek devi Coca-Cola, Muhtar
Kent’in direksiyonda olmasından sonra da çok emin
adımlarla ilerlemiş ve dünyanın en büyük alkolsüz
üreticisi olma unvanını korumuştur. Yıllık 27 milyar ciro ve 70 bin üzerinde çalışanıyla büyük bir
istihdam yaratan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
Muhtar Kent, dünyanın çok hızlı geliştiğine dikkat
çekerek bu hızlılığa ayak uyduramayanların global
pazarda yerini çok zor koruyacağını belirtmektedir.

KÖTÜMSER OLMAYIN
Hayattaki en büyük riskin kötümserlik olduğunu
belirten Muhtar Kent, krizlerde bir kenara çekilip
krizin geçmesini beklemenin hiç kimseye yarar getirmediğini her sohbetinde vurgular. Küresel ekonominin her köşesinde her zaman fırsatlar olduğunu
söyler aynı zamanda.
Amerikalı dostlarına, meslektaşlarına ve işadamlarına Türkiye’ye yatırım yapma çağrısında bulunan
Kent, Türkiye’ye potansiyel Türk ortak ve tedarikçilerine daha yakından bakmalarını tavsiye etmekte
ısrar ediyor.

ASYA’YI GÖZARDI ETMEYİN
2005 yılında Coca-Cola’nın Asya Sorumlusu olarak
atandığında dünyadaki dengelerin değişeceğinin
farkına varan Muhtar Kent, Asya’nın artık dünyada
daha fazla söz sahibi olacağının farkına vardı.
Risk olmadan başarının olmayacağını da hep vurgulayan Muhtar Kent, hiçbir zamanda kariyer çizgisinin sürekli yukarıya doğru çıkmayacağını söyler.
Söylediği sözler, icraatları hep ders alınacak değerli
insan Muhtar Kent ile Türkiyeli olarak ne kadar gurur duysak azdır.
Hayatta insanın başına her türlü kötü olaylar gelebilir. Asla karamsarlığa kapılmayın, bütün kapılar kapansa bile kimsenin bilmediği patika yolları size
açanlar olacaktır.
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DOĞADAN YÜKSELEN KAHRAMANLAR

A

braham Lincoln’ün oğlunun öğretmenine
yazdığı çok ünlü bir mektup var. Sıradan bir
mektup değil, her sözcüğü, her cümlesi, her
paragrafından ders çıkartılacak bir mektup. Aynen
şöyle kaleme almış:

Öğrenmesi gerekli biliyorum; tüm insanların dürüst
ve adil olmadığını, fakat şunu da öğret ona: Her alçağa karşı bir kahraman, her düşmana karşı bir dost
olduğunu da öğret ona. Zaman alacak biliyorum,
fakat öğretebilirsen, kazanılan bir doların, bulunan
beş dolardan daha değerli olduğunu öğret. Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona. Ve kazanmaktan neşe
duymayı. Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu. Eğer
yapabilirsen, sessiz kahkahaların gizemini öğret ona.
Bırak erken öğrensin, zorbaların görünüşte galip olduklarını.
Eğer yapabilirsen; ona kitapların mucizelerini öğret.
Fakat ona, gökyüzü, önündeki arıların ve yemyeşil
yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği
zamanlar da tanı. Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Ona
kendi fikirlerine inanmasını öğret, herkes ona yanlış
olduğunu söylediğinde dahi.
Nazik insanlara karşı nazik, sert insanlara karşı sert
olmasını öğret ona. Herkes birbirine takılmış bir yön-
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de giderken, kitleleri izlemeyecek gücü vermeye çalış
oğluma. Tüm insanları dinlemesini öğret ona, fakat
tüm dinlediklerini gerçeğin eleğinden geçirmesini
ve sadece iyi olanları almasını da öğret. Eğer yapabilirsen üzüldüğünde bile nasıl gülümseyebileceğini
öğret ona. Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını da
öğret. Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına
inananlara dudak bükmesini öğret ona ve aşırı ilgiye
dikkat etmesini.
Ona, kuvvetini ve beynini en yüksek fiyata satmasını
fakat hiçbir zaman kalbine ve ruhuna fiyat ve etiket
koymamasını öğret. Gürültülü bir insan kalabalığına
kulaklarını tıkamasını öğret ona ve eğer kendisinin
haklı olduğuna inanıyorsa dimdik dikilip savaşmasını öğret. Ona nazik davran ama kucaklama. Çünkü
çeliği ancak ateş saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar cesaretine sahip olsun, bırak cesur olacak kadar
sabrı olsun. Ona her zaman kendisine karşı derin bir
inanç taşımasını öğret.
Böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaktır. Bu büyük bir taleptir, ne kadarını yapabilirsin bil
bakalım. Halit Yıldız, kendisini insanlığın yararlarına
adamış, başarılı eski bir bürokrat, yetenekli bir yönetici ve farklı hizmetlere, yeniliklere yelken açan bir
girişimcidir.

KABINA SIĞMIYOR

EN BÜYÜK HAYALİ NARVEN

Halit Yıldız, 1982 yılında Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi’ni bitirdikten sonra aynı yıl Türk
Ticaret Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Kısa bir süre sonra da Maliye Bakanlığı’nın
açtığı sınavı kazanarak Maliye Bakanlığı Gelirler
Kontrolörü olarak çalıştı.

Söylediklerinizi duymak için kimseyi kolundan tutmayın, çünkü insanlar sizi dinlemeye istekli değilseler, onları tutacak yerde çenenizi tutmanız daha hayırlı olacaktır.

12 yıl süren gelirler kontrolörlüğü ve gelirler başkontrolörlüğü görevlerinde yurdun çeşitli yerlerinde
vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma görevlerinde
bulundu. Maliye Bakanlığı tarafından mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulunması için bir
süreliğine Almanya’ya gönderildi.

İÇİNDEKİ ÇOCUĞUN HEYECANI
Dünya çapında ünlenen Kübalı puro üreticisi Edgar
Cullman’ın da benzer bir yaşamı var. Maliye’de çalıştıktan sonra istifa edip tütün üreticiliğine soyunan
ve sonradan çok ünlenen Cullman, ticaret hayatında
karşılaştığı zorluklardan yakındığı bir gün “Keşke
yeniden devlete dönsem, iş adamlarının işlerini kolay
yapmaları için elden geleni yaparım,” diye serzenişte
bulunmuştu.
Benim de yaşantımın önemli bir bölümü devlette geçti. Her iki tarafı da gördüm, deneyimim arttı.
Ondan sonra da çoğu kez yineledim, gerçekten ülkelerin gelişmesinde sermaye piyasası ve iş âlemi çok
önemli bir rol oynuyor.
İçindeki çocuğun sesini dinleyen Halit Yıldız,
1985 yılında Gelirler Baş kontrolörü iken Maliye
Bakanlığı’ndan ayrılıp yeminli mali müşavirlik mesleğine başladı. Ankara, İstanbul, Bolu, Aksaray, Niğde ve Nevşehir illerinde yeminli mali müşavirlik faaliyetlerini devam ettiren Halit Bey, içindeki çocuğun
girişimci ruhunun sesine kulak vererek tavukçuluk,
inşaat ve turizm alanlarında da yatırımlarda bulundu.

HALKIN KAHRAMANI
Yaptığı güzellikler, Bolu’ya yaptığı önemli katkılar
onun muhtelif çevrelerce fark edilmesini sağladı.
2001 yılında her ilden yerel halk tarafından seçilen
ve Ankara’da yapılan Türkiye çapında kapsamlı bir
törenle “Halkın Kahramanı” ödülüne layık görüldü.
Yaşamı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda
görev alan Yıldız, halen Yeniçağa Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Sivil toplum
kuruluşları ve vakıflarda aktif görevleri bulunan Halit Bey, spora olan tutkunluğundan dolayı bir süre de
Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Hayatta daima iki şık vardır. Ya tozu dumana katarsın
ya da tozu dumanı yutarsın. Tozu dumana katarak
kimsenin aklına gelmeyecek işleri hayata geçiren Halit Bey, çok yetenekli ve çalışkan bir insandır.

Ama hayallerini gerçekleştirmek için hiç çenesini tutmadı Halit Bey. Bolu İl Genel Meclisi Başkanı seçildikten sonra meclis üyesi arkadaşlarıyla birlikte Bolu’yu
daha iyi yarınlara taşımak üzere 2 yıl süreyle bu görevi icra etti.
Sonunda Türkiye’nin ilk sağlık kasabası Narven Termal Kasaba projesi için Bolulu yatırımcılar Erpiliç,
Çarıkçı, Nalçacılar ve GLS Lojistik’i bir araya getiren
Narven İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Bolu’ya katma değer yaratmış oldu.
Bolu doğasıyla, konumuyla, sularıyla ve tarihi ile
Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir. Bunu
her fırsatta vurguladı Halit Bey. Sonunda hayalini gerçekleştirdi. 250 milyon dolarlık bir yatırımla inşa edilen, Türkiye’nin ilk tatil kasabası Narven Termal Kasaba çok kısa bir süre sonra dünyanın göz diktiği, termal
turizmin en büyük yatırımı olacak. 450 bin metrekarelik alanda 7200 yatak kapasiteli bu tesisin biten bölümünü görünce ben de hayallerimi zorladım.
Ormanı ve doğayı koruyarak yapılan proje kapsamında, kasaba meydanı, villaları, rezidansı, otelin fizik
tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, kongre merkezi ve
sosyal donatıları ile konforlu yaşam kapılarını aralarken doğanın içinde muhteşem konumu ile sağlık ve
huzuru da beraberinde sunuyor. Bu projeyi görmeye
gittiğimde ertesi sabah yavru bir geyiğin ormandan
gelip insanlarla arkadaşlık ettiğini gözlemleyerek doğayla iç içe olmaktan büyük keyif aldım.
Üç nesil, dört mevsim misafirlerini ağırlamayı hedefleyen Narven’de kasaba meydanında mini klinik, ana
meydan, çarşı, merkez, rezidanslar, cami, merkez termal, spa ve havuz üniteleri, çocuk eğlence parkı ve
amfi tiyatro bulunuyor. Beni en çok ilgilendiren ve sevindiren konu Narven’de bir de evcil hayvan otelinin
bulunması. Tontik’i kendime küstürmeyeceğim artık.
Her yönüyle mükemmeli düşünen Narven, doğal güzelliklerin ortasında Gölcük, Yedigöller, Kartalkaya,
Sünnet Gölü ve Akçakoca’ya yakın mesafede Bolu’nun
doğal mirasını yaşatacak yakında. Yedi göllerdeki göllerin adlarının verildiği yedi adet suni gölet de düşünülmüş. Avrupa’daki termal tesislerden çok daha
üstün özellikleri olan Narven benim tüylerimi diken
diken yaptı gerçekten. Dünya kısa bir süre sonra burayı tanıyacak ve ülkemiz için çok iyi bir tanıtım olacak.
Bu dev projeye, babasını omuz omuza destekleyen ve
müthiş bir vizyona sahip olan genç girişimci oğlu Serdar Yıldız’ın çalışmaları da sinerji katmaktadır.
İşte böyle benim yurdumun insanı. Hayallere sığmayan işler yapar.
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Trilye’den Esintiler . . .
Sevgi ayağa kalktı, eve doğru yürümeye başladı. Arkadaşları da ayağa kalktılar ve Sevgi’nin arkasından
eve doğru yürümeye başladılar. Kadın büyük bir
şaşkınlık ve heyecan içinde Zenginlik ile Başarı’ya
sordu: “Siz niçin geliyorsunuz? Hani sadece biriniz
gelebilirdi?” dedi.
Kadının sorusuna üç yaşlı birlikte cevap verdiler:
“Eğer içimizden yalnızca Zenginlik veya Başarı’yı
davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda bekleyecektik…” dediler. “Fakat siz Sevgi’yi davet ettiniz.
Bu durumda üçümüz birden gelmek zorundayız evinize” ve kadının “Niçin?” diye sormasını beklemeden, Zenginlik ve Başarı sözlerini şöyle sürdürdüler:
“Çünkü Sevgi’nin olduğu her yerde biz Zenginlik ve
Başarı da her zaman onun yanında oluruz…”

ETRAFIMIZI
AYDINLATANLAR

A

lışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın
kapısının karşısındaki kaldırımda oturan
bembeyaz sakallı üç yaşlıyı görünce önce duraksadı, sonra onları tüm içtenliğiyle evine davet etti.
Kadının davetine yaşlılardan biri yanıt verdi: “Biz
hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyiz” dedi. Ve kısa
bir duraksamadan sonra bir açıklama yaptı: “Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı Zenginlik’tir” dedi. “Bu
yanımda oturan arkadaşımın adı Başarı, benim adım
ise Sevgi’dir.”
Kendini ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra Sevgi, kadına ilginç bir öneride bulundu: “Şimdi evinize gidin
ve eşinizle baş başa verip bir karara varın” dedi. “İçimizden yalnızca birimizi davet edebilirsiniz evinize.
Hangimizi davet etmek istediğinize karar verin, sonra gelin kararınızı bize bildirin.”
Kadın, Sevgi’nin önerisini eşine anlattığında adam
“Aman ne güzel ne güzel” dedi. “Hangisini davet
edeceğimizi bize bıraktıklarına göre biz de içlerinden
Zenginlik’i davet ederiz ve evimiz de bir anda zenginliğe kavuşmuş olur.”
Eşinin kararına itiraz etti kadın: “Başarı’yı davet etsek
daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız kocacığım?” dedi. Sonra tekrar baş başa verdiler. “Aslında
galiba en iyisi Sevgi’yi davet etmek. Hem ona yardımcı olmak bize de mutluluk verecek” kararını aldılar.
Bu karar üzerine kadın kapıyı açtı ve üç yaşlıya birden sordu: “İçinizde hanginiz Sevgi idi? Onu davet
etmeye karar verdik. Lütfen buyursun…”
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Osman Karagöz’ü yirmi yılı aşkın süredir tanırım.
Sevgi çemberi öyle geniş bir insandır ki onun nasıl
tırnaklarıyla yükselişini yürekten bir mutlulukla izlemişimdir yıllardır.

GİRİŞİMCİ RUHA YÜREKTEN DESTEK
Ankara için sevdalanan ve çok büyük yatırımlara
imza atan Samsunlu iş adamı Galip Asal, Konya Yolu’ndaki Holiday Inn Oteli’nin açılış konuşmasını yaparken bir ara gözyaşlarını tutamayıp sesi boğuklaştı.
Hepimize duygusal anlar yaşattı ve dedi ki “Benim
karanlık günlerimin ışığı Osman Karagöz’dür. Karanlıkta ışıksız yol alınmaz. Oskar’ın ışığı benim yolumu
açtı, moral verdi. En karamsar olduğum anlarda yanımda olup bu güzel tesisin açılmasına neden oldu.”
Öyle yürekten teşekkür eden insan sayısının çok
azaldığı günümüzde teşekkürü hak eden gerçek dost
sayısı da parmakla gösterilecek kadar azdır.
Sadece Galip Bey değil, nice düzgün çalışan insanın
yanında olmuştur Osman Bey. “Arkamda yürüme öncün olmayabilirim. Önümde yürüme takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü böylece ikimiz eşit oluruz”
deyip yardımcı olduğu insanlara da hep tevazulu duruşunu hissettirmiştir.
Dostlukları çok candandır Osman Bey’in. Dostları
onu adeta pamuklara sararlar.

ZOR ZAMANLARIN ARANAN ADAMI
Osman Karagöz’ün sahibi olduğu Oskar Elektrik ve
Anadolu Elektrik A.Ş güvenilir ve çözüm bulucu, insanları yokuşa sürmeyen firmalar olarak anılır.
Ankara’nın su krizi yaşadığı kuraklık günlerinde son
çare olarak Kızılırmak içme suyu projesi gündeme
gelmişti. Osman Bey aylarca sanki ortadan kaybolmuş gibi gece gündüz arazide çalıştı. Çadırlarda yattı
ama verdiği taahhüt sözünü tuttu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Muharebe
alt yapı hizmetlerinden, Bolu Tüneli aydınlatma-

sından, Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne
kadar çok kritik işleri başaran Oskar Elektrik, Veliefendi Hipodromu, Gürcistan Marneuli Havaalanı,
Azerbaycan Lenheren Futbol Stadyumu, Arnavutluk
Türk Müfreze Komutanlığı, Ankara Gençlik Parkı
özel aydınlatma projesi gibi konularda faaliyetlerini
büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. Türkiye’deki
futbol sahalarının yüzde sekseninin aydınlatılmasını
sağlamıştır. En zor yöneticilerin takdirini ve beğenisini kazanan Osman Bey kapalı alanlardaki güvenlik
zafiyetinin en önemli nedenlerinden birisinin de inşaatlarda kaliteli kablo kullanılmamasının olduğunu
sık sık dile getirmektedir. Tesisat kaynaklı yangınların tamamen önlenebileceğini vurgulamaktadır.

İLERİ TEKNOLOJİYİ
KULLANIYORLAR
Osman Karagöz’ün tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere
getirdiği firması Oskar Elektrik, her türlü enerji üretim tesisinin ön yapılabilirlik analizi, tasarım, kurulum, test ve işletmeye alınması süreçlerinin yönetilmesi, sürecin gerektirdiği her türlü detay ve seviyeye
uygun hizmet yeteneği, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerini hep mutlu etmeye yönelik faaliyet gösterir. İleri teknoloji kullanarak tesis ettikleri
İncek Trafo Merkezi ve enerji dağıtım hatları kalite
ve güvenilirlik ikilisinin buluşmasıdır adeta. Çevreye
uyumlu malzeme kullanıp her kablonun aynı olmayışının dikkatinin çekilmesi onları hep farklı kılan
özelliklerdir.

ÖNCÜ ENERJİ ŞİRKETİ
Türkiye’nin hizmet verdiği alanlarda öncü enerji şirketi olmak gibi bir hedefi vardır Oskar Elektrik’in.
Son yıllarda ülkemizde yaşanan maden kazaları, bina
yangınları gibi felaketlerin önüne geçilmesinde doğru malzeme seçilmesi gerektiğini sık sık dile getiren
Osman Bey, alınan tüm güvenlik önlemlerinin boşa
gitmemesi için teknik konulara önem verilmeli diyor.
Sürdürebilir enerjinin yaşamın ayrılmaz bir parçası
olduğunun bilincinde olan Oskar Elektrik, Oskar
Enerji Vakfı’nı hayata geçirme çalışmalarını sürdürmekte ve vakfın bu temayla işleyen İnteraktif Enerji Müzesi çalışmaları geri saymaya başlamıştır. Çok
kısa bir süre sonra hayata geçecektir.
“Ar-ge ve inovasyon odaklı çalışmalarımıza geleceğin vazgeçilmezi iş zekası çözümlerini entegre ederek, kısa sürede global marka olabilecek teknoloji,
yazılım ve çözümleri üretmeyi vizyon olarak benimsedik” diyen Karagöz öğrencilik yıllarında asma duy
satıyordu, şimdi 380 KW’lık trafo merkezi ve 380
KW’lık enerji nakil hatları yapıyor.
Enerji üretim tesisleri, enerji nakil iletim hatları, trafo merkezleri, endüstriyel tesislerin enerji sistemleri,

aydınlatma hizmetleri, muharebe alt yapı hizmetleri,
sinyalizasyon sistemleri, telekomünikasyon ve otomasyon hizmetleri taahhüt ve hizmet işleri, özel projeler gibi hizmetlerle kablo ve aydınlatma ürünleri konularında artık uzmanlaşmış olan Oskar dünya devleri
Prsymian, Siemens, Philips, Orsam, Moeller, Best, Areva/Alstom gibi firmalarla iş ortaklığı yapmaktadır.

İKİ KOLTUKTA ÇOK KARPUZ
Elektrik Müteahhitleri Derneği, Elektrik Malzeme
Satıcıları ve İş Adamları Derneği, ASİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Karagöz spor ile de yakından ilgilenmektedir. Voleybol Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyeliği yaptığı dönemde filenin sultanlarını
dünya şampiyonasına götürdü. Polis Akademisi Spor
Kulübü Başkan Vekilliği görevini yıllarca yürüttü.
Dört sene boyunca Ankaragücü Asbaşkanlığı görevinde bulunarak tarihinde en genç başkan oldu. Ayrıca Trafik Vakfı kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi
olan Osman Karagöz pek çok karpuzu koltuklarının
altında kırmadan taşımayı bildi.

SOSYAL SORUMLULUKLAR
İstanbul’un ünlü Karaköy Caddesi’nde elektrik malzemeleri dükkânı açan, sahip olduğu çok geniş dost
çevresinin baskısından Ankara’daki işlerine ağırlık
vermek zorunda kalan Karagöz, İstanbul ve Ankara
gibi metropollerde ve Adalar gibi kritik bir ilçede
şehir şebekelerini yaptı. İşte Osman Karagöz’ü farklı
kılan en önemli özelliklerinden birisi onun dünyaya
bir insan değil sanki iyilik meleği gibi geldiğini yansıtan sosyal sorumluluklarıdır.
Herkesin elinden tutan, herkese yardım etmekten
müthiş mutluluk duyan bu müstesna insan Hava
Kuvvetleri Kartal Vakfı’nın Altın Madalya Ödülü’nü
beş kez aldı. ENGEP Engelsiz Gelişim Projesi Altın
Plaketi, Emniyet Vakfı Destekçilik ve ÖZEV Destekleme ödüllerinin de sahibi olan Osman Bey’in hayatta başarıyı yakalamasındaki en büyük destekçisi altın
kalpli ve sevgi yüklü eşi Memnune Hanım’dır. Eşinin
çok çalışarak uyku bile uyumadığı günlerde yavrularına büyük bir anne şefkati gösteren Memnune Hanım, her zaman Osman Bey’in yanında olmuştur.
Trilye’de balık yiyerek büyüyen, Trilye’nin Balık Sevdası kitabında da yer alan kızı Naz ve çok başarılı bir
öğrenim hayatı olan Elif babalarının en büyük destekçileridir.
İyi bir izlenim bırakmak için kimsenin ikinci bir şansı yoktur. Dünyada çok özel şeylere verilir Oscar. Osman Karagöz, bizim gönlümüzün Oscar’ını almıştır.
Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır.
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İNANDIKLARI YOLDA YÜRÜYENLER

T

rilye’nin müdavim konuklarından Gamze
Demirağ ve Barış Seyhan yaşama farklı bakış
açısıyla bakan son derece zevk sahibi dostlarımdır. Bir gün parayla pulla ilgili bir konu açılınca
“Ağabey, Bob Marley ölürken ‘Ziggy’ demiş biliyor
musun?” dediler. Kendileri konuyu güzel bir şekilde anlattılar ve Bob Marley’in hayata dair söylemlerini daha ayrıntılı incelememe de vesile oldular.
Bob Marley kısacık ömründe 130’un üzerinde plak
yapmış ve her biri dillere destan olmuş yüzlerce
şarkısı bulunan, yaşarken efsaneleşen Jamaikalı
reggae sanatçısıdır.
Reggae müziğinin sadece Jamaika sınırlarında kalmamasını sağlayıp, onu bütün dünyaya duyuran,
bu tür müziğin kralı olarak anılan Marley, söz yazarı, şarkıcı ve gitaristtir. Şarkı sözü ve müzik alt
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yapısı öylesine gelişmiş ki kendisi bir müzik ansiklopedisi sanki.
1977 yılında futbol oynarken (tabii ki Jamaika’da o
yıllarda çıplak ayakla) ayak başparmağında açılan
bir yaradan dolayı deri kanserine yakalanan Marley, inandığı Rastafaryanizm dinine göre mezara
tek parça girilmesinin istenmesinden dolayı parmağının kesilip iyileşmesine karşı çıktı, dolayısıyla da bu ölümü bile bile kabullenmiş oldu. Doktorlar çok basit bir operasyon olduğunu söylediler
ama o asla kabul etmedi. Durumu iyice ağırlaşınca
Almanya’dan ülkesine dönmek istedi Bob Marley.
Jamaika uçağı Miami semalarındayken durumu iyice kritikleşti Marley’in. Uçak acil tıbbi yardım için
Miami’ye acil iniş yaptı. 36 yaşında hayata gözlerini kapamadan önce yanındaki oğluna söyledi-

ği son söz “Ziggy” oldu. Ölümünden bir ay önce
Jamaika’nın en büyük ödülü olan Merit’e layık görülmüştü ama onu almaya bile ömrü yetmedi. Hayata hep pembe gözlüklerle bakan sevgili Gamze ve
Barış dostlarımın yıllar önce söyledikleri “Ziggy”
sözcüğü bende çok etki yaratmıştır. Ziggy, “Para
hayatı satın alamaz” anlamına geliyor.
Ömer Çelik, çok uzun yıllar öncesinden tanıdığım,
ulusal bir gazetede yazdığı yazılarını sürekli okuduğum, Bob Marley’in ima ettiği gibi para ile hiç işi
olmayan çok donanımlı bir insandır.

MÜTEVAZI KİŞİLİK
Tanıdığım günden itibaren başarı merdivenlerini
koşar adımla ama çok sağlam basarak çıkan Ömer
Çelik, Türkiye’de çok önemli konumlara gelmesine
rağmen hiç değişmemiş, ender rastlanan siyasetçilerden birisidir.
Trilye’nin ilk açıldığı günden beri farklılığının farkına varan seçici ve titiz bir insandır Ömer Çelik.
Siyaset bilimi üzerine master ve doktora yapan
Ömer Çelik sıkı bir siyaset bilimcisidir.
Halktan kopmayan tavrı onu üç dönem üst üste
milletvekili yapmış, Adanalılar Çelik’i bağrına basmıştır. Herkesle barışık, tam bir kucaklayıcı, insanlık duyguları ağır basan, çok okuyan, çok çalışan,
evi milli kütüphane gibi olan, sosyal yönü çok
kuvvetli ve insanlara güven veren siyasetçi görünümüyle takdir toplayan bir değerdir Ömer Bey.
Çok iyi İngilizce bilen, 22. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde
bulunan Ömer Çelik, prensiplerine bağlı, ciddi bir
devlet adamıdır aynı zamanda. Hiç ufak hesaplar
peşinde koşmaz. İnsanlığa, dostluğa, arkadaşlığa
önem verir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA YAKIŞTI
Vizyonunu hep takdir ettiğim Ömer Çelik, Turizm
ve Kültür Bakanlığı’na geldiği günden beri entelektüel birikimi ve demokratik duruşu ile hep takdir
almıştır. Bir gün ayakkabısında bir toz, pantolonunda kırışıklık görmediğim, titiz bir bekâr olan Ömer
Çelik’in bulunduğu her görevi temsil etmesinde
başarısının temel unsurlarından birisi çok özenli
oluşudur.
Ayrıca da giydiği her şeyi yakıştıran Çelik, tanıdığım en iyi giyinen ve giydiğini yakıştıranlardandır.

HER KONUDA DİKKATLİ
Bulunduğu ortamlarda hep ev sahibi olmak ister,
paraya hiç önem vermez, konuklar hesap ödemeye

hazırlanırken o yarım saat önce yardımcısı Kenan
Bey’e mesaj çekmiş ve hesabı ödetmiştir bile.
Dostlarını unutmaz, vefalıdır. Kaprisi yoktur Ömer
Çelik’in. Sahip olduğu makamı hissettirmek aklının
ucundan bile geçmez. Kendisinden küçük yaştaki
insanlara bile yol verir. Bu devirde inanılmayacak
kadar tevazu sahibidir.
İnsanları tek tipleştirmeye kimsenin hakkı ve yetkisi olmadığını dile getiren ve mantıklı çıkışlarıyla zaman zaman herkesi sevindiren Ömer Çelik, siyaset
dışındaki özel hayatında da gerçekten paylaşmayı,
ekonomik gücü olmayanlara yardım etmeyi seven
çok farklı bir kişiliktir.

HAMSİ TUTKUNU
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, seçim bölgesinin tercih ettiği yemeklerin aksine tam bir
balık tutkunudur. Deniz ürünlerine oldukça ilgili
olan Ömer Çelik’in olmazsa olmazı hamsidir. Hamsi mevsimini iple çeker. Balık Adana yemeden de
ana yemeğe hiçbir zaman başlamaz. Ama tanıdığım
çok önemli bir gurmedir. Izgara dışındaki yemeklere pek sıcak bakmadığı gibi dondurulan, kimyasal
içerikli hiçbir yiyeceğe itibar etmez. Yeme içme konusunda her şeyi bilir. Yemeğin içindeki baharatların cinslerini, kullanılan yağı ve diğer malzemeleri
kolaylıkla ayırt eder. Önüne gelen salatadan limon
suyunun yeni sıkılan veya konsantre olup olmadığını ya da balığın çiftlik mi gerçek deniz balığı mı
olduğunu anlar. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
getirilmesi tam isabet: Hem kültürcü hem de turizmci.

TAKDİR EDİCİ
Ömer Bey’in en önemli özelliklerinden birisi de
takdir edici olmasıdır. O başarıyı ödüllendirir. Güzel şeylere destek verir. Bir ayağı Antalya’da bir ayağı Sultanahmet’te.
Kültür varlıkları ile yaptığı ataklar turizmcilere verdiği destekler uzun yıllar konuşulacak.
Çalışmayı övmenin ve çalışana şevk vermenin değerine yürekten inanan bir isimdir Ömer Çelik. Bir
şeyi beğenince onu candan değerlendirir ve övmekte cömert davranır.
Yönetmek bir kumruyu avucunuzda tutmaya benzer. Çok sıkarsanız öldürürsünüz, çok gevşetirseniz
elinizden kaçırırsınız. Bu yeteneği en iyi gördüğüm
insanlardan biri Kültür ve Turizm Bakanı Ömer
Çelik’tir. O insanlığa, ülkemize yararlı yetenekleri
pamuklar içinde tutmasını ve korumasını bilmiştir
her zaman.
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DÜNYACA ÜNLÜ ORTODONTİST
TRİLYE’DE

D

ünyanın pek çok üniversitesinin tıp fakültelerinde kitapları
okutulan, tanınmış Ortodontist Uzmanı Prof. Dr. Barry Grayson
Aralık ayında Ankara’da konferans
vermek üzere bulundu. Yoğun tempoda geçen bir günün akşamında, Türkiye’deki meslektaşları ve dostları Prof.
Dr. Melek Yıldırım, Prof. Dr. Ufuk
Memikoğlu, Dr. Serhat Özsoy, Önder
Demiralp, Prof. Dr. Ayşe Altuğ Demiralp ve Arda Ataç ile birlikte Trilye’de
keyifli bir akşam yemeği yedi.
Türkiye denizlerinin balık ve deniz
ürünlerine hayran kalan ünlü hoca,
Türkiye’yi çok sevdiğini ve her fırsatta Ankara’ya tekrar geleceğini söyleyerek keyifli bir şekilde restorandan
ayrıldı.

DUAYEN ANTRENÖR TRİLYE’DE

D

oğum gününü kutlamak üzere ailesiyle
Trilye’ye gelen “Koçlar’ın Koç’u” Ercüment Sunter, 1997 yılında Milli Basketbol
Takımını çalıştıran çok değerli bir antrenördür.
Ercüment Bey, Beslen, PTT, Türk Telekom, Ülkerspor, Mersin Büyükşehir, TED gibi takımları
çalıştırdı. 14 yıl boyunca koçluğunu yaptığı Türk
Telekom’da 13 kez play-off’a kaldı. TED mezunu
olan Sunter, TED Kolejliler ile ULEB Avrupa Kupası sekizli finallere kaldı. 2008 yılında Türk Telekom ile Türkiye Kupası’nı kazandı.
Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Ercüment
Bey eşi Ayfer Hanım, kızı Derya Hanım, damadı
Recep Girişmen, torunları Delfin ve Kerem ile doğum günü yemeğinde çok keyifliydi.
Hiçbir zaman spordan kopmayan Ercüment Bey,
yıllara adeta meydan okuyor. Bir dahaki doğum
gününü beklemeden en kısa zamanda tekrar
Trilye’ye geleceklerini belirten Ercüment Bey ve
ailesi mutlu bir şekilde restorandan ayrıldı.
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JW MARRIOTT ÜST YÖNETİMİ
TRİLYE’DE

A

çıldığı günden itibaren hem bulunduğu bölgeye hem de başkente büyük canlılık getiren JW
Marriott Oteli’nin otelciliğe gönül vermiş yöneticileri Trilye’deydi.
Uzun yıllar aşçılık yapmış, yiyecek içecek dünyasının duayenlerinden Genel
Müdür Albert Helms, işine gerçekten
aşık. Otelin çizgisini sürekli yukarıya
doğru taşıyan ve başarılarına başarı katan ekip keyifli bir gece geçirip Trilye’nin
deniz ürünlerinden tattılar. Esra Hoşgün, Gözde Eşit, Oğuz Eruygun, Tuğba
Karan, Dirk Heinen, Serkan Uslu ve Levent Cengiz’in de bulunduğu yemekte
sektörle ilgili konular ve yeni yıldaki
hedefler konuşuldu. İlk fırsatta tekrar geleceklerini belirten grup çok mutlu bir şekilde restorandan
ayrıldı.

NURİ BİLGE CEYLAN TRİLYE’DE

2

6
Aralık
tarihinde
Ankara
CerModern’de açılışını gerçekleştirdiği “Panoramik Bakış” adlı
sergisiyle sanatseverlerle bir araya gelen
Nuri Bilge Ceylan Trilye’deydi.
Son yılların en çok konuşulan senarist
ve yapımcılarından birisi olan ve Cannes
gibi dünyanın ünlü filmlerinin yarıştığı festivallerde ülkemize büyük ödüller
kazandıran Nuri Bilge Ceylan, eşi Ebru
Hanım, İstanbullu tanınmış müzayedeci
Hazer Özil, Ankara CerModern’in ortakları Helün Fırat ve Zihni Bey, Mukadder
Sezgin, sergide eserleri bulunan Emre
Dökmeci ve eşi Gülin Hanım hep birlikte
Trilye’de güzel deniz ürünleri tattılar.
Yıllardır Trilye’nin adını duyup bir türlü
gelemediğini söyleyen Nuri Bilge Ceylan övgü dolu sözlerle restorandan ayrıldı. Ankara’ya her geldiğinde
mutlaka Trilye’ye uğrayacağını söyleyen Ceylan ve dostları oldukça keyifliydi.
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Trilye’den Esintiler . . .
USTA GAZETECİ KENAN ERÇETİNGÖZ
TRİLYE’DE

T

elevizyon dünyasının en istikrarlı
ve başarılı sunucusu olan gazeteci
Kenan Erçetingöz eşi Gül Hanım ve
dostlarıyla Trilye’de deniz esintili bir akşam geçirdi.
Ankara’nın bağrından çıkan, Türkiye’de
inşat ve turizm konularında adını duyurmuş olan işadamı Gültekin Güvensoy’un
konuğu olarak Trilye’de hoş saatler geçiren Erçetingöz, “Yemek bahane ama Güvensoy ailesi ile dost olmak şahane” dedikten sonra çok mutlu, unutamayacağı
bir gece geçirdi.
Yemekte Güvensoy’un eşi Refika Hanım,
damadı Levent Barlık, kızı Işıl Hanım ve
dostları Nesrin Kılavuz da vardı. En kısa
zamanda tekrar Trilye’ye geleceğini söyleyen Erçetingöz mutlu bir şekilde restorandan ayrıldı.

MFÖ’NÜN F’Sİ TRİLYE’DE

T

ürkiye’nin tanınmış üçlüsü MFÖ, ocak ayında
Ankara’da coşkulu bir
konser verdi. Konserden sonra
TRT Haber Kanal Koordinatörü Serhat Akça’nın konuğu
olarak Trilye’ye gelen Fuat
Güner, son derece dinamik
gözüküyordu. İşini severek yapanlar gerçekten kolay yorulmuyorlar.
Restorandaki herkesin ilgisini
çeken sempatik sanatçı Fuat
Bey, deniz ürünlerine oldukça
meraklı. Uçağını kaçırmamak
için çok kısa bir süre restoranda kalan Güner, yakın zamanda
tekrar Ankara’ya gelip Trilye’ye
uğrayacağını söyleyerek havaalanının yolunu tuttu.
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VAKIFBANK ve GÜNEŞ SİGORTA
YÖNETİCİLERİ TRİLYE’DE

V

akıfbank Ankara Bölge
Müdürü Zülküf Karakuş,
Gaziosmanpaşa Şube Müdürü Ayşe Özlem Yılmaz, Müdür
Yardımcısı Selma Kalender, Ankara 1. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Murat Güleç, Çukurambar
Şube Müdürü Nadire Ebru Buz,
Şube Yetkili Yardımcısı Zeynep
Günay Cevher, Balgat Şube Müdürü Cem Hazır, Şube Üst Yetkilisi Özlem Eylem Oğuzhan, İvedik
Şube Müdürü Aziz Gülsün, Şube
Uzmanı Bekir Erdoğan, Güneş
Sigorta Bölge Müdürü Yahya Solmaz, Müdür Yardımcısı Gülay Yiğit ve Nurcan Başbuğ Tüzün yemekli bir iş toplantısı için Trilye’de buluştular.
Deniz ürünlerine oldukça meraklı grup, geçen yılın başarılı çalışmalarından dolayı çok mutluydu. Vakıfbank’ın
genç ve çalışkan müdiresi Ayşe Hanım, her yıl hedeflerinin üzerine çıkan yetenekli bir bankacı. 2015’ten oldukça umutlu olduğunu sık sık dile getirdi.
Keyifli bir öğle yemeğinden gülücüklerle ayrılan grup, en kısa zamanda tekrar başarılı işlere imza atmak için
Trilye’de buluşacaklarını söyleyerek restorandan ayrıldılar.

MURAT VARGI TRİLYE’DE

T

urkcell’in kurucu ortağı ve MV
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Ankara’da
büyüyüp Forbes’in listesine girmiş bir
işadamıdır. Miami’de yaşayan ve deniz
ürünlerine oldukça meraklı olan Vargı,
geçtiğimiz hafta Turkcell’in yıldönümü
kutlaması için Ankara’daydı ve öğle yemeği için Trilye’ye geldi.
Türkiye’de cep telefonunun ilk farkındalığına varan kişi olan Murat Vargı kendisi gibi iki hamle sonrasını çok iyi gören
dostları, Ankara’nın nadide AVM’si Gordion ve konutları, Atlantis AVM ve konutları, Ankara’ya sınıf atlatan, çıtası oldukça yüksek, muhteşem Beysukent projesiyle son yıllarda öne çıkan
işadamları Serdar Turhan ve Yaşar Köroğlu ile Trilye’de uzun süre yemek yiyip sohbet etti.
En kısa zamanda tekrar geleceğini söyleyerek mutlu bir şekilde restorandan ayrıldı. İki gün sonra da güzel bir
kitabın üzerine kendi el yazısıyla teşekkür mektubu gönderdi.
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Pazar Günleri Balık Yiyoruz...

Betül ve Barış Ermiş, kızları Beren ile Trilye’de balık keyfi tutkunlarıdır. Özellikle gündüz
saatlerinde balık yemekten çok keyif alırlar.

Şefika ve Erdem Başer çifti kızları Nilsu ile özel günlerinde mutlaka Trilye’yi tercih
edenlerden.
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Pınar ve Yiğit Akkuş çifti Pınar Hanım’ın doğum günü kutlaması için Trilye’deydi.

Devrim ve İnan Kılınç çifti kızları Berrak Doğa ile deniz levreği için tek adres
Trilye diyenlerden.
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Trilye’nin Çocukları

Özlem ve Murat Çelik’in ikiz çocukları Ege Kartal ve Deniz Derin, Trilye’nin çikolatalı
suflesini çok seviyor.

Aslı ve Caner Şener’in oğulları Ali Kerem, ailesi gibi Trilye’nin deniz ürünlerini ve
balıklarını çok seviyor.
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Av. Dr. Celal Erkut’un oğlu Mert, Trilye’nin iskambil kâğıtlarıyla oyun oynayacak kadar
fanatik. Balık ve deniz ürünlerini büyük keyifle yer.

Özlem ve Alper Kutlu’nun kızları Elif Eylül ailesiyle birlikte Trilye’ye gelmekten ve
levrek ızgara yemekten çok keyif alıyor.
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BALIKLARIMIZ

YASSI BALIKLARIN SULTANI

Dil Balığı
Çocukluk yıllarımda Çanakkale’de ağabeyim Kemal’in Kapri isimli 4,5 m
boyundaki kayığının ortasına şeker çuvalından yaptığımız yelkenli ile dolaştığım
günleri hatırlayınca cesaretime inanamıyorum. Brandanın bile lüks olduğu yıllarda
rüzgâr ve akıntıyı arkamıza alıp Boğaz’ın çıkış noktasına yakın Kepez önlerine
kadar çok kolay ve keyifli giderdik. Dönüşte belediye plajı ve Hamidiye önündeki
kumluk koyda uzun süre dinlenir, yemek yerdik ve güç toplardık. Dönüş yolu akıntı
ve rüzgâra karşı biraz çetin geçiyordu. Boğaz’ın en dar yerinde akıntı çok hızlıydı.
Hamidiye önlerinde farkında olmadan bastığımız kaygan canlıların dil balıkları
olduğunu sonradan öğrendim. Kumlara gizlenen o kadar çok dil balığı vardı ki
zıpkınla avlanırdı. Zıpkının ucunda çırpınan balıklar beni hep hüzünlendirirdi.
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D

il balığı, günün büyük bir kısmını
denizin dibinde, kuma hafifçe gömülerek
geçiren, ılıman sahil bölgelerinde, sığ
sularda, çamurlu veya kumluk diplerde yaşayan
bir balıktır. Kıvrak vücuduyla kumların üzerinde
küçük bir çukur kazar ve kumları yukarıya
püskürtür. Çukura yattığı anda kumlar balığın
üzerine dökülür ve balığı düşmanlarından
saklar.

HAKSIZLIĞA UĞRADI
Üzerine basmadan yürümenin imkânsız olduğu,
bolluğun zirvesinin yaşandığı yıllarda şekil ve
görünümü nedeniyle pek tercih edilmezdi dil
balığı. Temizlenmesi zordu, fileto çıkarmak
uğraştırıcıydı ve kimse bilmezdi. Ama zamanla
hatırı sayılır bir hale geldi. Tat olarak kalkan ve
pisiye benzetilmişse de tadı kendine özgüdür.

DOVER DİL BALIĞI YAYGIN
Avrupa’da hemen hemen her balık restoranında
“Dover sole” çok yaygındır. Dover kasabasından
ismini alan bu dil balığının sadece Dover
yakınlarında yaşadığı düşüncesi yanlıştır.
Akdeniz’den Norveç’e kadar geniş bir alanda
kıyıda ve açık denizlerde yakalanan dil balıkları
da Dover sole adını alır. Oldukça lezzetlidir ama
asla ülkemizde Bodrum bölgesinde özellikle
de Güllük yöresinde avlanan dillerin lezzetine
ulaşamaz. Hele bir de 600 gramın üzerinde
rastlarsanız keyfinize diyecek yok.

TEMİZLEMEK ZORDUR
Balık devamlı dipte yaşadığı için alt kısmındaki
pullar sert bir nasır gibidir. Üstten bıçakla bir
çizik atıp parmaklarınızı tuzlayın ve deriyi
aşağıya doğru kuvvetlice çekin. Daha sonra
ister ızgara, ister tava yapın. Her türlü pişirme
usulünde enfes bir lezzetle karşılaşırsınız.
Havyarlı yakalanan dil balıklarının havyarları
da ayrı bir lezzettir. Ama yakalandıktan sonra
havyarlı olanları balıkçıların denize bırakması
gerekir. Çünkü her olgun dil balığı 500 bin
yumurta döker. Balık yumurtaları yüz binlerce
balık demektir gelecekte.
Dil balıklarının 15-20 yıl civarında ömürleri
vardır. 15 Aralık – 25 Şubat arası dil balığının en
bol olduğu zamandır. Bazen mart sonuna kadar
uzayabilir bu süre.
Akdeniz’de ticari ve gastronomik açıdan önem
taşıyan dil balığının ülkemizde de farklı lezzeti
algılandı ama artık eskisi kadar bol bulamıyoruz.

PANGA DİL DEĞİLDİR
Son yıllarda piyasada ithal panga balığı dil
olarak satılıyor. Ne ithal balığa ne de üretime
karşıyım ama sağlık koşullarına uygun üretilip
üretilmediğini ve muhteviyatın isimle uyup
uymadığını hep irdelerim.
Panga balığını panga olarak satarsanız mesele
yok. Tüketici onu araştırır ve ne olduğunu
öğrenir. Ama pangayı dil balığı olarak satarsanız
etik olmaz. Pek çok restoranda bu yanlışlığa
maalesef rastlıyorum.

T RİLYE’NİN LEZZETLERİ
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Madalyon
E

t tercih edenlere farklı bir lezzet daha. Hiçbir et lokantasını aratmayacak madalyon sizi yeni macerala sürükleyebilir Trilye’de.
Suyunu bırakmadan kömür ızgarasında ağır ateşte pişirilen madalyon, uzun süre damaklarda lezzet bırakıyor.
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T RİLYE’NİN LEZZETLERİ

28

Kuzu Konfit
Y

eni mekânımızdaki taş fırına hazırlık! Müthiş bir lezzet,
parmaklarınıza dikkat edin lütfen.
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T RİLYE’NİN LEZZETLERİ

İsli Ahtapot Izgara

E

lma talaşının dumanında Ayvalık ahtapotu ayrı bir kategoriye giriyor,
yaşamalısınız.
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T RİLYE’NİN LEZZETLERİ
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Hamsili
Kabak Çiçeği Tempura
H

amsi ve közlenmiş patlıcan kabak çiçeğine sarılıp hiç yağ çekmeden pişirilirse
tadına doyum olmuyor gerçekten.
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T RİLYE’NİN LEZZETLERİ

Mandalina
Sorbe

B

odrum’un mandalinası hem göz zevkinize hem de damağınıza
hitap edecek şekilde çok güzel bir şekle bürünüyor.
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BÜKREŞ

’TE
KALKAN BALIĞI TURU
En taze balık Ankara’da yenir diye şehir efsanesi vardır. Bence deniz kıyısındaki kentlere büyük haksızlık. Çünkü Ankara’ya sahilden en hızlı balık
3-4 saatte ulaştırılabiliyor. Fakat en lezzetli balık Ankara’da yenir sözü biraz daha mantıklı. Denizden çıkar çıkmaz yenen balığın gastronomik değeri düşüktür. Balıkların büyüklüğüne göre dinlendirme işlemi yapmak balığın lezzetini artırır ve ölüm sertliğini giderir. Küçük boyutlu balık hamsi
ile büyük bir lagosu da 6 ile 24 saat +5 derecede dinlendirmek gerekir.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Süreyya ÜZMEZ
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KALKAN BALIĞI CENNETİ ROMANYA

A

ralık ayında önce Köstence’ye gidip bölgedeki
kalkan balıklarıyla haşır neşir olmak üzere plan
yapmışken son dakika karar değişikliği ile Bükreş’e
gitmeye karar verdim. Serde Ankaralılık var ya!
Türkler kadar misafirperver ülke Romanya’nın
başkenti Bükreş de denizden 250 km uzak olmasına rağmen deniz ürünlerinin nasıl olduğuna bakmak istedim. En iyi kalkan Köstence’de değil de
Bükreş’te mi acaba diye. Şehrin en iyi balık restoranı
Isoletta’yı denedim. Ana yemek kalkan ızgara tabii
ki, Sicilya’dan gelen kırmızı cins karidesten yapılan
trüflü carpaccio oldukça lezzetli. Trüf, Romanya’da
bol çıkıyor ama İtalya’ya gönderiliyor, allanıp pullanıp tekrar ithal ediliyor tıpkı bizim zeytinyağlarımız
gibi. 2,5 kg’lık bir deniz levreğini de tatmadan geçemedim. O da Akdeniz’den geliyor. Doğu ve Orta
Karadeniz’in deniz canlıları burada pek yok. Genç
İtalyan şef Domenico Presta kalkan ızgarayı çok iyi
pişirmiş, suyunu bıraktırmadan. Sürekli okuyor,
dolaşıyor, araştırmacı. Oldukça başarılı. Ananaslı
peynirli bohça tatlısıyla noktalıyoruz.
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KÜÇÜK PARİS DENİRDİ

TARİHİ LOKANTA

Bir zamanlar “Küçük Paris” olarak anılan Bükreş
güzel bir şehir. Büyük parklar yemyeşil, korunmuş
tarihi binalar. Alıştığınız bir beklenti ile gidiyorsunuz ama komünist dönem yapısı çirkin apartman
bloklarına hiç rastlanmıyor. Caddelerde büyük kalabalıklar yok. Trafik çok sakin. Bulvarlar çok geniş.
Eğitim düzeyi yüksek. Lüks araba sayısı çok. 2007
yılından beri Avrupa Birliği ülkesi Romanya’nın
başkenti Bükreş’te Türk malları çok. Şık bir mağazada beğendiğim güzel trikolarda Karaca etiketi,
marketlerde en çok tercih edilen Ülker ürünleri ve
çikolatada prime Türk markası Godiva’yı görmek,
Kanal D Romanya ve TRT Türk izlemek insanı çok
mutlu ediyor. Nikolay Çavuşesku tarafından yapılan Bükreş Parlamento Sarayı, Pentagon’dan sonra
dünyanın ikinci büyük binası, en büyük sivil yerleşkesi olarak biliniyor.

Gece eğlence hayatının çok renkli olduğu söylenen Bükreş’te
Caru’ cu Bere isimli
restorana uğramadan
dönülmez. 1879 yılından beri faaliyet
gösteren, çeşit çeşit
biralarıyla ün yapmış Caru’ cu Bere, “arabalı bira”
anlamına geliyor. Üç katlı bu mekânın alt katında
yerel çalgılarla belli bir saatten sonra müzik yapılıyor. Üçüncü katında loca var. Başbakan ve bakanları
da bu localarda sık sık görmek mümkün. Yerel yemekler sunuluyor. Domuz yemekleri çok ünlü. Kırmızı et ve soğuk balık çeşitleri de çok fazla.

Calea Victoriei Caddesi’ndeki tarihi Odeon Tiyatrosu ve hemen önünde bulunan Atatürk büstünü
görmek için bile Bükreş’e gidilir.
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Kuzey Güney dizisiyle Türkiye’de ün yapan “kurtor
kalacs” adlı Macar keki mayalı hamurun, tahtadan
bir silindir üzerinde kurdele gibi sarılması ve bolca
şekere bulanmasıyla yapılıp kömür ateşi üzerinde
hazırlanıyor. Biraz tatlı geldi bana!
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ZAGREB

TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYAN MODERN BAŞKENT

Zagreb, 16.yüzyılda Hırvatistan’ın başkenti olmuş.
Tipik ve modern bir Orta Avrupa şehri gibi görünse de,
zengin ve çok iyi korunmuş bir kültür mirasına sahip.
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E

skiden, bugünkü Zagreb’in olduğu
yerde, karşılıklı iki tepe üzerinde, birbirine rakip, biri din ağırlıklı, diğeri
ise derebeylik merkezi olan iki küçük
kasaba varmış: “Kaptol” ve “Gradec”. Katolik Piskoposluk merkezi olan Kaptol ile,
“Kral’a bağlı serbest bir şehir” statüsünde olan
Gradec, bugünkü Zagreb’in “Gornji Grad”, yani
“Yukarı Şehir” diye adlandırılan bölümünü oluşturuyorlar. Bu iki tepenin eteklerinde ise, “Donji
Grad”, yani “Aşağı Şehir” var. Zagreb’in, II.Dünya
savaşından sonra inşa edilmiş yeni bölümü ise, iş
merkezleri ve modern mimarisi ile farklı bir görsellik sergiliyor.

Sinema dekoru gibi
Zagreb’in Ortaçağ’dan kalan kültür mirasını barındıran Yukarı Şehir’e isterseniz “stube” diye adlandırılan ahşap merdivenlerle, ya da 1890’da yapılmış
füniküler ile ulaşabilirsiniz. Şehrin en eski bölümü
olan Yukarı Şehir, daracık sokakları ve şirin binalarıyla adeta bir film stüdyosu gibi. Kaptol’ün merkezinde, kuleleri 105 metreye yükselen St. Stephen
Katedrali bulunuyor. Katedral 11. yüzyılda inşa
edilmiş ama sonraki dönemlerde bir çok onarım
görmüş. Halen Hırvatistan’daki en yüksek dinî yapı
olma özelliğini taşıyor.
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Gradec’te ise, diğer kiliselerin arasında, St. Mark
Kilisesi, rengârenk damıyla hemen dikkat çekiyor.
Kilisenin çatısına Hırvatistan’ın ve Zagreb’in armaları işlenmiş. 14. yüzyıl ürünü olan kilise, Zagreb’lilerin de göz bebeği. St. Mark Kilisesi’nin hemen
yakınında ise Parlamento binası bulunuyor. Binanın
giriş kapısının süslemeleri tam bir sanat eseri. Gradec tepesinin en çekici mekânlarından biri de, hiç
kuşkusuz “Zagreb Şehir Müzesi”. Şehrin tarihinin
anlatıldığı müzede, kentte yaşamış olan Zagreblilerin eski resimleri de sergileniyor. Ortaçağ havasını hiç kaybetmemiş olan Gradec, bugün sadece
Zagreb’in değil, tüm Hırvatistan’ın en iyi korunmuş
tarihi merkezlerinden biri.

Aslında, Yukarı Şehir’e çıkmadan önce, Kaptol ve
Gradec tepelerini birbirinden ayıran Tkalciceva
Sokağı’nda da bir gezinti yapmak lâzım. Özellikle
sabahları, doğan güneşin ışıklarını yansıtan pastel
renkli cepheli güzel evleriyle harika bir yer burası. Eskiden Medvednica Dağından gelen bir derenin
geçtiği Tkalciceva, iki rakip kasaba arasında sınır
teşkil ediyormuş. Funikülerin sonundaki Lotrscak
Kulesi’ne de, öğle saatlerinde uğramakta fayda var.
Her öğleyin bir belediye görevlisi buradan top atışı
yapıyor ve etrafa devasa bir barut bulutu yayılıyor.
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TRİLYE’DEN ???????

Aşağı Şehir’in cazibesi
“Donji Grad”, yani Aşağı Şehir, Zagreb’in en canlı
ve dinamik bölgesi. Buradaki anıtsal yapıların bir
çoğu 19. yüzyılda inşa edilmiş. Bu nedenle, neo-klasik ve neo-rönesans tarzı binalarla sık sık karşılaşıyorsunuz. Örneğin, Zagreb’e trenle gelenlerin ilk
karşılaştığı gar binası gibi. Bir zamanlar, Paris-İstanbul hattında Şark Ekspresi ile yolculuk edenlerin
konakladığı ünlü “Esplanade” oteli de gara yakın
bir yerde bulunuyor. Garın karşı tarafında da “Art
Pavilion” var. Burası, Hırvatistan’ın ilk büyük sergi
salonu.
Aşağı Şehir’in, hatta Zagreb’in merkezi neresidir derseniz, herkes size, Hırvat ulusunun lideri
Ban Josip Jelacic’in adını taşıyan “Ban Jelacic
Meydanı”nı gösterecektir. Burası bir yaya bölgesi ve teras cafe’leri ile ünlü bir buluşma noktası.
Meydanın ortasında, Ban Josip Jelacic’in heykeli
var. Heykel, komünist dönemde meydandan kaldırılmış, bağımsızlık sonrasında yeniden eski yerine
konulmuş.
Zagreb’i ziyaret edenler için, Strossmayer Sarayı,
Botanik bahçesi, Etnoğrafya müzesi ve Teknoloji
müzesi de kaçırılmaması gereken yerler. Ban Jelacic Meydanının yanındaki merdivenlerden çıkılınca
da, çiçekçilerle başlayan, geniş ve her şeyin bulu-
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nabildiği bir pazar yerine ulaşılıyor: Dolac Pazarı.
Preradovica ve Bogoviceva meydanları ise, içkinizi
yudumlayarak konserleri ve sokak gösterilerini izleyebileceğiniz yerler.
Botanik bahçesinin biraz ötesinde, “Hırvat Ulusal
Tiyatrosu” ve “Mimara Müzesi” var. Ulusal Tiyatronun bulunduğu Mareşal Tito Meydanı, Donji
Grad’ın en güzel yerlerinden biri. Ünlü heykeltıraş
Ivan Mestrovic’in eseri olan ve “Hayatın Kaynağı”
olarak adlandırılan bronz çeşme de burada. Ulusal
Tiyatro, Zagreb’in en büyük opera ve bale eserlerinin sergilendiği yer. Viyanalı mimarlar tarafından
inşa edilmiş. Franz Liszt, Sarah Bernhardt, Richard
Strauss, Gerard Philipe gibi bir çok ünlü sanatçı gelip geçmiş buradan.
19. yüzyıla ait binasıyla Mimara Müzesi, daha önce
liseymiş. Şimdi, barındırdığı Raphael, Velasquez,
Rubens, Rembrandt gibi ressamların eserleriyle
ünlü. Ilica Caddesinde bulunan “Naif Sanatlar Müzesi”, 20. yüzyıl öncesinin nadide sanat eserlerini
barındıran “Strossmayer Müzesi” ve ünlü Rodin’in
öğrencisi olan heykeltıraş Ivan Mestrovic’in atölyesi olan tarihi ev sanatseverlerin ihmal edemeyecekleri diğer mekânlar.

TRİLYE’DEN ???????

“At nalı”
Zagreb çok canlı, derli toplu ve sevimli bir şehir.
Parklar ve yeşil alanlar büyük yer tutuyor. Şehrin
“at nalı” şeklindeki planını, 20. yüzyılın başlarında
mimar Milan Lenuci tasarlamış. Zagreb tam bir mimari zenginlik ve kültür-sanat şehri. 1 üniversitesi,
10 tiyatrosu, 21 müzesi ve 14 sanat galerisi var.
Ayrıca, “çizgi film” konusunda da bir merkez durumunda. Bu işin hem eğitimi veriliyor, hem de her
yıl bir uluslararası çizgi film festivali düzenleniyor
ve doğal olarak, dünyanın dört bir köşesinden çizgi
film sanatçıları burada buluşuyor.
Zagreb’te çok geniş bir tramvay ağı var. Öyle ki,
şehrin büyük bölümünü tramvayla gezmek mümkün. Bu gezintilerde ilginç şeylerle de karşılaşılabiliyor. Örneğin şehrin en eski eczanesinin 1355, en
eski cafe’sinin de 1825 tarihli olması gibi.
Yaratıcı insanlar olan Hırvatlar, bugün günlük hayatta çok kullandığımız bazı objeleri icat edip, tüm
dünyanın kullanımına sunmuşlar. Bunların başında
“kravat” geliyor. Zaten “kravat” kelimesi de “Hırvat” sözcüğü ile eş anlamlı. 17. yüzyılda, Fransa
Kralının emrindeki Hırvat kökenli paralı askerler,
kendilerini diğerlerinden ayırmak için boyunlarına bir eşarp bağlayınca “kravat” doğmuş. Bugün,
Zagreb’te, başta ipek olmak üzere her tür kravatı
bulmak mümkün.

Günlük hayatta yaygın kullanılan dolmakalemlerin
de bir Hırvat icadı olduğunu biliyor muydunuz? Dolmakalemi, 1906 yılında, Slavoljub Penkala adında
bir Hırvat, Zagreb’te icat etmiş. Penkala dolmakalemleri, bugün de Zagreb’in her yerinde satılıyor.
Zagreb’te, başka yerlerde artık pek bulunmayan el
ürünü objeler bulmanın ve artık yok olmakta olan
zanaatkârları keşfetmenin keyfi de yaşanabiliyor. Örneğin, el yapımı şapkalar, şemsiyeler, baharatlı kırmızı kalp şeklinde ekmekler, mumlar, hardal, biberli
bisküviler ve yüzde yüz doğal sabunlar gibi. Zagreb’in
33 km batısındaki Samobor köyünde üretilen el yapımı kristalleri de unutmamak lâzım. Özellikle, olağanüstü duruluktaki bardaklar, sürahiler, salata tabakları ve vazolar dikkat çekici. Çoğunun üzerinde de
“art nouveau” tarzında motifler bulunuyor.
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Son derece enteresan ve muhteşem bir yer Petra... Hayran kalmamak mümkün değil. Petra’yı
ustalığı hiç tartışmaya yer bırakmayacak kadar
büyük olan doğa ile zeka ve becerisinin doruğuna ulaşmış insan birlikte yaratmışlar. Sonuçta
insanın baktıkça hayranlığı artan, şaşırtıcı ve
olağanüstü bir eser ortaya çıkmış. Gidip görülmeye değer. Kum taşından oluşan kayaların
yapısında bulunan katman katman madenler
nedeni ile kayalara oyulmuş bu eserler, güneşin
gün içerisinde değişen renkleri ile her seferinde farklı renklere bürünüyor. Önünden geçerken
gördüğünüz renkleri dönüşte farklı buluyorsunuz. Tam bir renk ve görüntü şöleni.
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200 yıl önce bu bölgede yaşamış ve güçlü bir medeniyet kurmuş
Nebatiler tarafından inşa edilmiş Petra gerçekte, Nebatilerin imzası. Döneminin ticari yollarının kesişme noktasında bulunan Petra,
zamanla bir ticaret merkezi haline gelmiş. Petra’yı görünce bütün bunları yapan Nebatilerin sanatta, bilimde ve zenginlikte ulaştıkları seviyeyi
tahmin etmek hiç de zor değil.

MUHTEŞEM YOL
Petra’ya girebilmek için ilk önce alışveriş yerlerinin bulunduğu bir alana
geliniyor. Burada aynı zamanda küçük bir müze de var. Dönüşünüzde
eğer vaktiniz kalırsa gezin, görülmeye değer. Buradan turnikeleri geçerek
Petra’ya doğru giden yola giriliyor. Kapıda Petra’yı resimler ve harita
ile anlatan bir broşür almayı unutmayın. Bu yolun adı, The Siq ve Petra
Arkeolojik Parkı’nın sadece başlangıç noktası. 1.2 km. devam eden bu
yol, alışılmışın dışında bir yol. Hayatınızda böyle bir yoldan geçmediğinize inanıyorum. Dar yarıklar ve yüksek kayalıklar arasında bir yılan
gibi kıvrıla kıvrıla giden bu yolu normal adımla bir insan, hiç durmadan
on beş dakikada yürüyebilir. Ama öyle mi? Değil tabii ki. Manzara son
derece güzel. Bu doyumsuz manzarayı seyrederken zamanın nasıl geçtiği
hiç anlaşılmıyor. Deprem nedeni ile birbirinden ayrılmış kum taşı kayalıklarının, yüzyıllarca süren su taşkınlarıyla oyulmasıyla meydana gelen
The Siq, çok dar. Zaman zaman 5 metre genişliğe, 91-182 metreye varan
yüksekliğe ulaşan bu kayalar üzerine vuran güneş ışığının katmanlardaki yansımaları, sanki bir ışık ve renk gösterisi. Her köşeyi dönüşünüzde
bir başka güzellik ve zarafet. Güneşin düştüğü ışıklı kayalar ile güneşi
görmeyen gölgeli kayaların ortaya koyduğu kontrast bir başka güzellik.
Dönüşte de aynı yol kullanılacağından fazla zaman ayırmaya gerek yok.
Çünkü daha görülecek çok yer var ve size de zaman lazım. Ayrıca dönüşte kendinizi yorgun hissederseniz ya faytona ya da ata binebilirsiniz.

NEFES KESEN YAPI
Geçidin en dar yeri Petra’ya giriş yapılan yer.
İki kayanın arasından baktığınızda Petra’nın
sembolü olmuş Hazine’nin bir kısmını çizgi gibi
görüyorsunuz. Yaklaştıkça da genişliyor, genişliyor ve geçit bitiyor, Petra’ya ilk adımınızı atıyorsunuz. İşte Hazine binası, tüm ihtişamı ile
karşınızda. İnsanoğlunun neler yapabileceğinin
son derece güzel ve net bir kanıtı. Meydandaki
develer ve eşekler, bu görüntüye otantik bir hava
katıyor. Petra’daki kalıntılardan hiç biri Hazine
kadar göz alıcı değil. Büyük sütunlu girişi ve
oymaları ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan bu görkemli yapı, 43 metre yüksekliğinde,
30 metre genişliğinde. Gül kurusu rengindeki
yekpare kayaların, en yukarıdan aşağıya doğru
oyulmasıyla yaklaşık 30 yılda meydana getirilmiş. Burası, doğa ve insan oğlunun beraberce
yarattığı olağanüstü eserlerinin sergilendiği bir
sanat galerisinin başlangıç noktası ve prestij
eser de hiç kuşkusuz Hazine. Baktıkça insanın
nefesi kesiliyor.

KRAL MEZARLARI
Hazine’den sağa doğru ilerlediğinizde dar bir geçitten geçip geniş bir alana çıkıyor ve yaşam alanına
giriyorsunuz. Burada Nebatilerden kalma tapınaklar,
yerleşim yerleri ile Romalılar’ın yaptıkları binalar var.
Romalılar tarafından 1. yy’da kayalara oyularak yapılmış amfitiyatro 7 bin kişilik.
Roma Tiyatrosu’nun karşısındaki büyük bir kayalıkta 5 adet görkemli Royal Tombs olarak adlandırılan
kraliyet mezarları bulunuyor. Yakından da uzaktan
da çok güzel görünüyorlar. Mezarlardan ilki sonraları
Bizans kilisesi olarak kullanılan Urn Tomb, ikincisi
renkli kumtaşı kayalarıyla dikkat çeken Silk Tomb,
üçüncüsü Nero’nun Altın Saray’ından esinlenen ve
yarım kalmış Corinthian Tomb, dördüncüsü Roma sarayı görünümünde inşa edilen Palace Tomb, beşincisi
Roma valisi Sextus Florentinos için yapılan Sextus
Florentinus Tomb.
Yürümeye devam edildiğinde şehrin merkezi sayılan,
sütunlu yola ulaşılıyor. Bir zamanlar hareketli kalabalıkların bu büyük ticaret merkezine doğru akın
akın geldiklerini ve çıkardıkları sesleri hayal ederek
yürüyoruz. Gerçekten Petra, insanı bulunduğu zamandan hayal alemine götüren sihirli bir yer. Bu kadar
muhteşem eserlerin yapıldığı bu yerde muhakkak ki
insanların çoğunun yaşamları iyi ve kendileri de mutlu
idiler. Bu eserler de, ancak bu durumda olan toplumlar tarafından yaratılır.

UNESCO’NUN LİSTESİNDE
Sadece göçebe Arapların bildiği bir şehir iken; kayıp bir
antik kentin söylentilerinin izini takip eden ve 1812 yılında buraya gelen İsviçreli kaşif Johann Burckhardt tarafından bulunan Petra, 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO
Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. 2007 tarihinde de
Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olmuş. Yalnız
UNESCO’nun listesine değil tüm gezip görmeyi sevenlerin listesine girmeyi ve hatta listenin en başında bulunmayı fazlasıyla hak eden bir şehir Petra. 1000 yıl kadar kayıp olan ve gizemini koruyan bu şehri gezip görmek,
insana büyük bir keyif ve heyecan veriyor.

Ankara Kalesi’nde bir Kültür ve Sanat Merkezi:

EMİN ANTİK,

SANAT GALERİSİ

VE SANAT KAFE

Emin Terzioğlu ‘Düş ve Gerçeği’ni

Tirilye Dergisine anlattı.

“Emin Antik; uzun yıllar önce bugünkü Özbekistan, dünkü
Piri Türkistan’ın kalbi Buhara’dan yola çıkıp Kafkaslar üzerinden
Anadolu’ya göç etmiş bir ailenin üyesi, rahmetle andığım dedem
Nurullah Terzioğlu’nun sanata yatkınlığı ve babam araştırmacı
yazar İbrahim Terzioğlu’nun daha çocuk yaşta antikaya ilgisi
sonucu koleksiyonerliğe başladığı serüveninin son öyküsüdür.”
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A

ileden gelen antika sevgisi, daha ortaokul yıllarında yaz tatilini Ankara Kalesi’ndeki Pirinç Han’da çırak olarak
geçirmemle başlayıp, antikacı olmaya
yönlendirdi. Kararımın arkasında yatan; sevdiğim işi yaparsam her yeni güne mutlu uyanacağım gerçeği, dolayısıyla da toplumsal mutluluğa
katkımın olacağı inancıydı. Gelecekte ülkemin
en büyük özel müzesini kurmak idealimdir. Hedefim; antika meraklılarını, plastik sanat eserleriyle de buluşturup, bilinçli yeni koleksiyonerlerle
birlikte, sanatın yaşaması ve gelişmesine kurumsal katkı vermektir. Antika ve sanat eseri günümüz dünyasında, her bireyin gücü ölçüsünde
katılabileceği estetik zevk oluşturan, en seçkin
ve sağlam yatırım alanlarından birisidir.
Emin Sanat Galerisi; her sanat döneminde
ulusal ve uluslararası sanatçıların konulu sergilerine ev sahipliği yaparken, yaz aylarında da
Ankara Kalesi’ni ve Atpazarı Sokağını başkentin
kültür ve sanat merkezi olarak canlı tutacak kalıcı sergilere kapılarını açıyor.
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Bu amacımıza ulaşmak için de; kültür sanat insanlarının nezih ortamda buluşup,
sohbet edebilecekleri, misafirlerini ağırlayabilecekleri, yazılarını yazıp, tuvallerine izler düşebilecekleri terasından kenti
seyredip kahvelerini yudumlayabilecekleri Emin Sanat Kafeyi hizmete soktuk. Kısa geçmişine rağmen, tanınmış
yazar, sanatçı ve sanatsever aydınların
buluşma noktası olmaya başladı.
Biz genç kuşakların ülke gerçeğine farklı
bakış açısı, özgün ve hoşgörülü bir geleceğe imza atmamızı zorunlu kılıyor. Bunun yolunun da sanattan geçtiğine inananlardanım.
Kalelerin
bulunduğu
kentler, kadim zamanlardan izler taşır,
güngörmüş ve estetik geçmişi yansıtır.
Bu yüzden Ankara Kalesi’nin kentin tarihi
kimliğine kavuşması ve evrenselle buluşması bakımından hak ettiği konuma getirilmesini önemsemekteyiz. Bu bölge
başkentimizin geleneksel ve çağdaş sanatlarının yan yana can bulduğu bir yerleşime dönüşmeli. Bu yöndeki organize
çabalarımız sürmekte, umarım yöneticiler bu fedakârlıkları görüp, katkıda bulunurlar.”
Kale Mah. At Pazarı Sok. No:24 Ankara Kalesi
Tel: 0312 310 64 53 • GSM: 0530 968 03 08
emincan8977@gmail.com
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MODADA YENİ T REND

Etnik desenler özellikle Afrika kabile giysileri ve
renkleri geçen yaz koleksiyonlarına damgasını vurdu.
Bu sezonda da moda dünyasında Afrika Rüzgarı esecek.
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H

er sezon moda olan leopar ve kaplan desenlerinin yanı sıra bu yaz modacılar daha etnik
renklerden ve şekillerden esinlenerek koleksiyonlar hazırladı.

Afrikan etnik desende bolca neon renkler var. Tabi
kahve, oxblood ve 2015’in rengi marsala gibi bohem renklerde etnik desenlerde var. Bu yıl Afrika
modası bohem maxi eteklerde patlayacak.

Aksesuar olarak yılan derileri, püsküller ve kabile çadır ayrıntılarına yöneldiler. Yerlilerin giydiği
tarzda deri sandaletler hemen hemen her koleksiyonun baş aksesuarı oldu. Bol bol takılan kalın
tahta bilezikler ve kemik gözlükler, etnik desenli
elbiselerin tamamlayıcısı olarak kullanılıyor.

Tasarımcılar yaz koleksiyonlarını oluştururken Afrika kültüründen de oldukça
yararlanmışlar. Daha çok Kenya,
Uganda ve Tanzanya bölgelerinde kullanılan boyamalar, geleneksel semboller, antik görünümlü ve
rafine bir renk tekniğiyle ipek ve
koton karışımı kumaşlara işlenmiş,
kadınların seçenekleri arasında
girmiş. Yeni sezon koleksiyonlarında kullanılan safari renkleri,
hayvan baskıları, rengârenk aksesuarlar, içine girdikçe sizleri daha
da derinlere sürükleyen bir dünyayla tanıştırıyor.

Bu sezon, etnik desenler daha grafiksel boyuta taşındı. Modacılar baskılar ve renklerle ile bol bol
oynayarak göz alıcı elbiseler ve pantolonlar oluşturdu.
Afrikan etnik, Afrika’ya özgü halkın kişiselleştirdiği bir desen. Özünde balmumu baskı yöntemiyle
elde edilen bu desen şimdilerde her kumaşa uygulanabiliyor. Canlı renklerden oluşan geometrik
şekiller bu desenin en dikkat çekici özelliği. Afrika
insanına yakışan en iyi renkler neon tonlar. Haliyle

Yine doğayı sembolize eden renkli baskılar, Afrika’nın balta girmemiş ormanlarını sokaklara taşıyan ‘jungle’ desenler, sezonun en
moda detayları arasında yer alan
tahta bilezikler, ilkel kabilelerin
boyunlarını süsleyen rengarenk
kolyeler ve seksi tunikler yazın
‘vahşi’ ruhunu anlatmaya yetiyor.
Herkesin içinden kendi giyim
tarzına uygun bir şeyler bulabileceğini bu trend, etnik bir ruh
taşıyan parçalarla karıştırıldığında da son derece özgün ve çarpıcı
bir hale geliyor. Her ikisinde de renkler
çok sıcak, aksesuarlar çarpıcı, kumaşlar ve kesimler son derece feminen.
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BİR PORTRE

DENİZ KIZININ PEŞİNDEKİ

SADUN BORO

Ş

ubat ayında 1965-1968 yılları arasında eşi Oda
Boro ve 10 metrelik yelkenli teknesiyle dünya
turu yapan Sadun Boro ile 45 yıllık hasretim
bitti. 1968 yılı 10 Haziran günü Sadun Baro’nun üç
yıllık dünya turundan döndüğü ve Çanakkale’de
binlerce kişinin karşılama yaptığı o günü anımsadıkça yüreğim hep burkulur. Dünya turuna çıktığı
ilk günden beri tüm seyrini ve maceralarını takip
ettiğim Sadun Boro’yu karşılamak için gün sayıyor
ve hazırlık yapıyordum ki bir gün önce dudağımı
arı soktu ve ağrıdan kıvrandığım için karşılamaya
gidemedim.

DOĞAYI VE DENİZİ SEVDİRDİ
Türk denizciliğinin önemli isimlerinden Sadun
Boro, geçen hafta İztuzu’nu kurtarma çalışmaları
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için Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşmek için
Ankara’ya geldi. Beraberindeki heyette usta denizci
ve gazeteciler Can Pulak, Fatih Çekirge, Meriç Köyatası ve bir başka doğa aşığı Koru Oteli’nin sahibi
Yaşar Öncan vardı.
Bodrum’a yerleştikten sonra kendini Türk denizlerinin ve Göcek, Gökova, Güney Ege koyları gibi cennet koylarımızın korunmasına adayan,
gazete ve dergilerde yazdığı sayısız yazı ile genç
kuşağa deniz ve doğa sevgisini aşılamayı amaç
edinmiş Sadun Boro, bakanlık ziyaretinden sonra
öğle yemeğinde balık lokantasına geldi. Denizden
yüzlerce kilometre uzakta bozkırın ortasında bir
başkentte balık ve deniz ürünleri yemek, hayatını
denizlerin üzerinde geçiren bir kaptan için herhalde yapılacak en son işti!

LAMPUKA SEVİYOR
Tanımadığımız deniz ürünlerinin ülkemizde tanınmasında da önemli rolü olan Boro’nun, son yıllarda
Akdeniz’den gelip Marmara Denizi içlerine kadar
giren, denizlerin güzellik kraliçesi lampuka balığına özel ilgisi var.
Denizdeki yelkenli tekneleri sürüler halinde takip
eden lampukaya olan sevgisi dünya seyahati sırasında seyir halindeyken çok karşılaşması ve haşır
neşir olmasından kaynaklanıyor.

AHTAPOT TUTKUSU

yınvalidenin fotoğrafını yerleştireceksin, kalın bir
sopayla en az bir saat döveceksin. Ne kadar sopa o
kadar lezzet!” dedi.
Okyanus üzerindeki yolculuğunu sırasında bir
İngiliz savaş gemisi Kısmet teknesini görüp yanına yaklaşır. Gemi komutanı Sadun Bey’e yardımcı
olmak için bir isteği olup olmadığını sorar. Sadun
Boro, “Denizkızını istiyorum” der. Vikingler’in 200
yıllık çok ünlü bir atasözü vardır: “Denizkızına
ulaşmak istiyorsan, nefesin kuvvetli olsun.”
İşte böyle nefesi çok kuvvetli bir denizci Sadun
Boro ile nostalji yaşadık.

1952 yılında da İngiltere’den Karayip Adaları’na
kadar uzanan ilk açık deniz, Atlantik yolculuğunu
bir İngiliz arkadaşıyla gerçekleştiren Sadun Boro,
kendisinin ve öğrencilerinin dışında kimsenin pişirdiği ahtapotu yemez. O gün bizim pişirdiğimizi
beğenince çok şaşırttı!
O zamanın teknolojisi ile dünya denizlerini dolaşan Boro’nun bu serüvenini hayal etmek bile tüyler ürpertiyor. Ama çok özlediği iki adet büyük
ahtapotu ellerime alarak yanına gittiğimde gözleri
doldu ve “Hasret kaldım onlara” diyerek ahtapotları sevmeye, okşamaya başladı. Sonra da muzip
tavırlarıyla iyi ahtapot yapmanın formülünü verdi! “Ahtapotları yere koyacaksın, üzerine de ka-
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Hititler
İstanbul’da
Ümit Yaşar GÖZÜM (Yazar - Sanat Eleştirmeni)
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ygarlıklar biçimlendiği coğrafyada derin
izler bırakarak çekilirler ‘idea’lar alemine, tıpkı Hitit uygarlığında olduğu
gibi. Tarihi Boğazköy arşivi bulunup, bu
tabletler çözülünceye kadar (Çek bilgin Hronzy,
1917), Hititler hakkındaki bilgimiz ünlü gezginler
Charles Texier ve William Hamilton’un izlenimlerinin ötesine geçememişti. Boğazköy tabletleri sayesinde entelektüel dünya, bu bölgenin Hatti ülkesi
olduğunu öğrendi ve Tevrat’taki isimden hareketle
Hititler denildi. Büyük Krallık döneminde, tanrı
gücüne sahip Krallarıyla, Anadolu’daki en büyük
siyasi güçlerden birisi Hititlerdi.
Uygarlık avcılarının gizemli ülkesi Türkiye’nin,
entelektüel dünyanın gündeminde yer almasında,
Hititler’den gelen kültürel mirasın, önemli katkısı olduğunu bilmeliyiz. Dün, tapınakların egemen
gücü olan ‘ana tanrıça’, bugün sanatın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alabilmişse bunda açık hava
tapınaklarının egemen olduğu, aslında bir devlet
dini olan Hitit tanrı kültlerinin büyük payı vardır.
Yazılıkaya’da “yeraltı-ahiretteki” on iki tanrının betimlendiği rölyef ve diğer tanrılar dizininde görülen
altmışın üzerindeki tanrı ve tanrıça, o dönem Anadolu mozaiğinin kutsal alana yansıması ve hoşgörünün ifadesi olarak ulaşmış günümüze. Üzerinde
yaşadığımız toprakların, en verimli zamanlarında,
dört bin yıl önce egemenlik sürmüş bir uygarlığın
mirasçısı olarak, bu kültürel mirası ve birikimi tanıdıkça, Anadolu coğrafyasının bütün zamanlarını
anlamamız kolaylaşacak ve geleceğe ‘hoşgörü izleri’
düşmemizi sağlayacak.

Sanatı ve Modern Minyatürleri
ile Saadet Gözde
Saadet Gözde’nin son dönem çalışmaları ve Hititler İstanbul’da sergisi, doğu-batı düşüncesinin kesişme noktası Anadolu’da, tarihin her döneminde
sanatın varlığını hatırlamamızı sağlıyor. Sanatçısının eserine imzasını atmadığı kadim zamanlardaki
çalışmaları, biz dönemin yorumundan çıkarıyoruz.
Buradan anlıyoruz ki, gerçekte sanatçı eserlerinde kendi özetini sunuyor. Sanatın insana has bir
özellik olduğu gerçeğinden hareketle, insansız sanat- sanatsız insan olunamayacağına içkin göndermelerde bulunuyor sanatçımız. Bir sanat geleneği
oluşturamadan sanatın bir meta olarak algılanması,
kültürel yozlaşmanın da göstergesi. Resmin sanat
eseri olmaktan çıkıp sermayeye dönüşmesinden
duyduğu kaygıyı, dile getirmesinin altında yatan
gerçek de burada, yozlaşmanın eserin önüne geçmesinde yatıyor.
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Suluboya ile çıktığı sanat yolculuğunu yağlıboya,
akrilik, gravür, seramik ve bronz heykel çalışmaları ile sürdürüyor. Saadet Gözde “Doğa yorumları
ile çıktığım yolun sonlarına doğru, bize miras kalmış
kendi zamanlarının hikayesini anlatan eserleri içselleştirmeye çalışıyorum. Resimlerim, birikimlerimin
sentezi ve benim özetimdir” diyerek akademik yanının kendisine kazandırdığı yetkinlikle üretirken
öykülendiriyor.
Anadolu uygarlıklarının izlerini sürdüğü son dönem çalışmalarını, özgün modern minyatürler olarak tanımlayabiliriz. Anadolu’nun ezoterik/mistik
zamanlarının estetik değerlerini, tanımlanmış zamanlar yerine, saklı imgelerde arıyor. Doğrudan,
yalın anlatım tekniğini yansıttığı tuvalinde, görselliğe taşınmış içkin bir denge ile karşılaşıyoruz.
Zengin renk tonlarının titreşimine dayalı figüratif
yaklaşımı, sanatçının kendine ait olanı ifade biçimi
gibi düşünmeliyiz. Büyük bir ahenkle tuvale yansıttığı bin yılların kültürel mirasında; izleyici geçmişi
yaşarken, sanatçı da melankolik geleceğe izdüşüyor.

Bir Zaman Yolculuğu: Hititler
İstanbul’da
Önce, İç Anadolu’dan Mezopotamya’ya uzanan
bir coğrafyada binlerce yıl önce yaşamış Hititler’i,
İstanbul’la buluşturan serginin özgün kurgusunu
algılayarak, sanat değeri kadar, düşünsel derinliğini
de görmeliyiz. Günümüzde Hititler tarih sahnesinde olsalardı ve bir gün İstanbul’un çok kültürlü ve
katmanlı yapısını ziyaret etmeye kalkışsalardı neler
olabilirdi? Taşı toprağı altın kentte, taşradan gelenlerin yaşadığı öncesi büyülü, sonrası kaotik düşsel
yapıda ne hissederlerdi? Estetik kaygı ve birikimden yoksun, kent silüetini yok eden gökdelenler
arasında, antik dönem, Bizans ve Osmanlı’nın göz
kamaştıran kültürel mirasının düşürüldüğü sığıntı
durumu hissettiklerinde, kendilerini tükenişin bir
parçası olarak mı görürlerdi!
Hititler’in bu serüveninde sanatçımız, oyunun kuralını içselleştirdiği tuvalinden, pandoranın kutusu
gibi sesleniyor: “Kutsanmış gücün bıraktığı mirasın
sahibi olduğunu düşünüyorsan çık, inanmıyorsan toplumsal mutluluğumuz adına, binyılların ötesine git ve
orada bırak bütün kötülüklerini...”
Saadet Gözde’nin Anadolu kültürel miras çalışmalarına; bir ‘süreç estetiği resmi’ diyebiliriz. Binyılların
süzgecinden geçerek günümüze ulaşabilen krema
tabakasını işlediği resimlerine baktığımızda ilk göze
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çarpan gerçek, doku ve emek yoğunluğu. Sanatçı,
fırçanın zeminde oluşturduğu boya izlerinin pentür etkisi yaratan görselliğinden uzak, mekanların
sahip olduğu detayları işlediği ince bir iş çıkarmış
ortaya. Tarihi mekanlardaki renk yalınlığına, figürlere kattığı canlı renkler ve tuvale yansıttığı mekanlarla bütünleştirdiği insan silüetleri üzerinden,
farklı bir aydınlık görüntü kazandırmış. Işık değeri yaratacak kadar çoşkulu, sıcak renkleri yerinde
kullanmanın birikim gerektirdiği ortada. Eserlerinde, önemsediği figürler öne çıkarken, yapıların
dokusu kadar detaylardaki renk dokularını da ustalıkla gösteriyor. Hitit kültürünün estetik görkemi,
ancak böyle bir yaklaşımla izdüşebilirdi,yeniden çıkarıldığı zaman yolculuğuna.
Anadolu’nun büyük uygarlıklarından Hititlerin; üç
imparatorluğa başkentlik yapmış, günümüzün sayılı metropollerinden ve tarih boyunca üç semavi
dinin kutsal mekanlarını (Kilise, Havra ve Cami)
yan yana görebileceğimiz İstanbul serüveni, kadim
zamanlardan izlerin kesiştiği şölenleri andırıyor.
Günümüz İstanbul’u bir yandan Anadolu’nun, diğer yandan yedi kıtanın sentezi görünümünde. Hititler İstanbul’da, bir serginin ötesinde, sessizliğin
gizeminde evrensel bir buluşmaya imza atıyor.
Sergi Hititler üzerinden, İstanbul’da yok edilen kültürel mirasa göndermeler yaparak kentin kültürel
değerleriyle buluşturuyor ziyaretçisini.

İstanbul’un simgelerinden martıları ile Kızkulesi’nin
düştüğü tuvalde, gezgin Hititler kanatlanmış bir
manzara çıkarıyor ortaya. Alışık olduğumuz günlük koşuşturmanın yanı sıra baharat kokuları arasında Mısır Çarşısı’nda dolaşan tarihi konuklar,
aynı zamanda ikonografik değer olarak, süslüyorlar çarşının kemerlerini. Galata Kulesi’ne tırmanan
gezgin Hititler’in bu taş mimariyi resmetmelerinin
yanında sanatçımız, insan figürlerinden kuleyi kucaklayan bir halka oluşturmuş.
Dolmabahçe Sarayı’nın tarihi atmosferinde Hititler’i
düşünürken karasal bir coğrafyadan bir at başı
uzanıp, denize ulaşmışlığın şaşkınlığı ile tarihi
yarımadayı, Haliç’i, Hitit panteonunun en önemli tanrısı ‘Gök tanrı ile sarayın tanrısı’nın birlikte
temaşa ettiklerini düşünüyorsunuz. Baş tanrı Hitit
metinlerinde genellikle ‘Hatti Ülkesinin Gök Tanrısı’ , ‘Göğün Tanrısı’, ‘Hattuşa’nın Tanrısı’, ‘Sarayın
Tanrısı’ gibi adlarla anılıyor. Dolmabahçe’ye, deniz
tarafından Sadabad kayıklarıyla yanaşıp, sanat harikası ön kapıdaki fantastik davete gelişleri ve sarayın
‘seki’lerinde kutsal ziyareti geçekleştirmelerini hissetmek gerek.
Kapalı Çarşı’nın karmaşık yapısı içerisinde, hayretlerini saklayamayan gezginler kadar, kemerlerine
sanatçının oturttuğu rölyeflerin seyrine dalmalı
izleyici. Kadının erkeğe eşit konumda yaşadığı bu
Anadolu uygarlığında tanrıça, tanrı kadar önemli
bir değer. Birçok kabartmada tanrı ve tanrıça eşit
tasvir edilmiş. Hitit Tanrıçası Vuruşemu / Hepat ve
güneş tanrıçası Arinna, geç Hitit döneminde Kupa-
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ba, çok sonraları oluşacak Kibele’ye öncülük eden figürlerden birisidir. “Bütün ülkelerin kraliçesi efendin, Arinna’nın
güneş tanrıçası! Hatti ülkesinde sen Arinna’nın güneş tanrıçası adını alırsın, sedir ağacı ülkelerinde ise Hepat.” Bir
Hitit belgesinde “Tanrıçalar arasında en önemlisi kuşkusuz
Arinna’nın güneş tanrıçasıdır” diye geçen Arinna arkeolojik
varsayımlarda Alacahöyük’tür. Hititler’in “Doğa ile bütünleştirilmiş, Anadolu gibi doğurgan, bereketli ve kadim zamanların çıplak tanrıçası; geniş kalçaları ve iri göğüsleriyle
adeta heykel sanatı için biçilmiş model, tanrıça (Kibele/
Kybele) heykelleri de bu sergide yerini alıyor.
Dört bir köşesine resmedilmiş melekleriyle Ayasofya’nın
gizemli dünyasını, mistik havasını soluyarak meydana
yönelen konuklar, Sultanahmet Camisi (Mavi Cami)’nin
önünde durup bu kutsal mekanı seyrederken, gökkubbenin ihtişamıyla büyüleniyorlar.
Sanatçının, izleyiciyi insan gibi düşünülmüş çok sayıda
tanrısı olan, tabletlerdeki “Hatti ülkesi’nin bin tanrısı”, bin
tanrılı halk göndermesini yansıttığı, ana tanrıçanın da katıldığı ritüel, Hitit kültünü algılamamızı sağlıyor. Kralın
başrolde olduğu kült salonunda, tanrı altarının önünde
yapılan görsel sunumların vazgeçilmezliğini düşününce,
Sultanahmet Meydanı’ndaki seremoninin büyüsüne kapılmadan sergiden ayrılmak zor görünüyor.
Sanatçı, açık hava müzesi Hattuşa’dan gelen davetlilerini, yirminin üzerinde büyük boy tabloda bir başka müze
kentle buluştururken, kentin tarihi dokusunu hissettiriyor.
Topkapı Sarayı -Yemiş odası, Arkeoloji Müzesi, Kariye, Çırağan Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı gezileri, farklı
zamanlara ve uygarlıklara dikkatimizi çekmenin ötesinde,
yarattığı algının tuvale yansıması bakımından da incelenmeli.
Haydarpaşa, Dolmabahçe Saat Kulesi, Galata Kulesi, Dikilitaş Yerebatan Sarnıcı, Rumeli Hisarı, Çiçek Pasajı gibi
kentin simgelerinin tuvale yansıdığı sergide yer alan çalışmalarda, sanatçı mekanlara sadık kalarak, gezgin konuklarını ve simgesel mekanları ötekileştirmeden yerleştirmiş
tuvaline. Simge değerlerin öne çıkarılarak resmedildiği
çalışmalarda, otantik giyim, kuşamlarıyla çağlar ötesinden
gelen Hititler, büyüleyici bir etki katıyorlar bu mekanlara
ve sergiye.
Saadet Gözde’nin bütün çalışmalarındaki kompozisyon değeri, kendi içerisinde bir anlam öbeğine dönüşüyor. Teknik olarak geliştikçe, kullandığı malzeme, kompozisyon ve
yöntemlerde buna bağlı olarak değişiyor. Doğa ile başladığı
resim yolculuğu, kültürel miras ve uygarlıkların birikimleriyle sürüp gideceğe benziyor. Kent yaşamının boğucu
girdabına sıkışıp kalmayan Gözde, sanal gerçekliği tuvalde
yaşatmayı yeğliyor. Değişimin ve yenilenmenin izinde, kendini tekrarlamadan yol alıp, fırça sallıyor yeni limanlara.
(X) Türkütopya İzlenimleri, Sanata Adanmış Denemeler- Sanat Eleştiri,
Ümit Yaşar Gözüm, Yazar.
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Prof. Dr. Mustafa ŞENGEZER

K

Meme Küçültme

adın memesi hepimizin bildiği gibi emzirme gibi çok önemli bir fonksiyonu yanı sıra
vazgeçilmez bir cinsel objedir. Normalin
çok üzerindeki meme boyutları, bir kadının yaşam
kalitesini pek çok yönden olumsuz etkiler. Aşırı
büyük memeler kadın vücudunu olduğundan iri
ve kalın gösterir. Estetik görüntü bozukluğunun
yanı sıra, bu fazla yükü yıllarca taşıyan omurgada
oluşan deformiteler, boyun – omuz – sırt ağrıları,
sıcak günlerde meme altı bölgesinde kaşıntı, hatta
mantar enfeksiyonları gibi sağlık sorunları da aşırı
iri memelerin getirdiği sorunlardır. Ayrıca büyük
meme genel olarak genç yaşta sarkmaya daha çok
eğilimlidir.
Meme küçültme operasyonunda memenin büyüklüğüne neden olan fazla deri ve yağ dokusu çıkartılır. Böylece hem meme boyutu küçültülür, hem de
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dikleştirme işlemi gerçekleştirilir. Meme küçültme
operasyonu sırasında memenin önceki boyutları
doğrultusunda 200 gr. ile 2 kg. (bazen daha fazla)
arasında meme dokusunu uzaklaştırmak gerekebilir. Uygun küçültme teknikleri kullanıldığında halk
arasındaki yaygın kanının aksine hastalar emzirme
konusunda asla sorun yaşamazlar.
Memenin büyük olmasının çeşitli nedenleri vardır.
Bazen genç kızlarda memelerde aşırı büyüme (virginal hipertrofi) söz konusu olabilir. Bu durum çok
önemli psikolojik bozuklukları beraberinde getirir.
Ruhsal sorunların tedavisinin tek yöntemi memelerin küçültülmesidir. Hastanın evlenmesi, çocuk
doğurması gibi nedenlerle ameliyatın ertelenmesi
çok yanlıştır. Üstelik bu tür hastalarda emzirme ile
ilgili sorun yaşanmaz.

SAĞLIK
Aşırı kilo almaya bağlı veya genetik kodlama ile
ilgili meme büyüklüğünün tedavisi de meme küçültme operasyonlarıdır. Bu tür ameliyatlarda yaş
sınırı gerçekten yoktur. 16 ile 65 yaş arasında tüm
hastalar ameliyat edilebilirler.
Deneyimli ellerde bu tür ameliyatlar gerçekten sorunsuz olarak gerçekleştirilebilir. Hastalar sıkıntısız
bir ameliyat sonrası döneminden sonra yaklaşık 1
hafta içinde sosyal yaşamlarına geri dönebilirler.
Ameliyat sonrasında sporcu sütyeni kullanmaları
asla gerekmez.

MEME DİKLEŞTİRME
İnsan vücudunun tüm yumuşak dokuları gibi
meme dokusu da ilerleyen yaşa paralel olarak sarkmakta ve gevşemektedir. Bu durum bazı kadınlarda
erken yaşlarda da görülebilmektedir. Gebelik ve
emzirme gibi meme hacmini kısa sürede çarpıcı
olarak değiştiren olaylar bu süreçte etkili olmaktadır. Genellikle sorun meme cildinde, içerideki
meme dokusu hacmi ile orantısız bir biçimde gevşeme ve sarkma olmasıdır. Mevcut meme kitlesi de
içinde bulunduğu cilt ile birlikte aşağıya doğru yer
değiştirir.Bu sorunun giderilmesi ancak meme dikleştirme operasyonu ile gerçekleştirilebilir. Operasyon, yer değiştirmiş meme kitlesinin ve meme ucu
kompleksinin olması gereken yere taşınması ve fazla cildin uzaklaştırılması işlemidir. Bu operasyonlar
meme boyutunu büyütmeye veya küçültmeye yönelik işlemlerle de birleştirilebilir. Böylece hastanın

hem sarkma probleminden kurtarılması hem de
dilediği boyutlarda memelere sahip olması sağlanabilir. İleri derecede sarkık memenin tedavisi sırasında yalnızca protez kullanılarak yapılan dikleştirme işlemi uygun bir yöntem değildir. Deneyimsiz
ellerde hastada daha büyük ve sarkık bir meme ortaya çıkar ki bu da kabul edilemez sonuçlar doğurur. Küçük sarkık memeli hastalarda dikleştirme ve
protez uygulaması yardımı ile büyütme işlemi birlikte yapılmalıdır. Bu tür ameliyatlarda hekimin deneyimli olması çok iyi sonuçlar elde edilebilmesi
için zorunludur.
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Şengezer’in uluslararası saygın plastik
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ağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve çevresel olarak tam bir iyilik halidir. Sağlıklı bir yaşamda bu parçaların hiçbiri diğerinden daha üstün değildir ve
ayrı tutulamaz. Akupunktur, insanın
parçaların tek tek toplamından oluşmadığını,
her parçanın bütün içerisinde birbirleriyle ilişkili
olduklarını ve tedavide önemli olanın bu bütünlüğün korunması olduğunu söyler. Batı tıbbının
bir alternatifi olmayıp sağlıkta beraber yürüyebilecekleri bir yol arkadaşıdır. Günümüzde Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu tedaviyi alternatif
değil, tamamlayıcı - integratif tıp olarak adlandırmaktadır. Şimdi, ülkemizde yeterince ve doğru
tanınmayan, akupunkturu DSÖ’nün gözünden
tanıma zamanıdır.

Akupunktur, kelime olarak Latince acus (iğne)
ve punctura (delmek) kelimelerinden köken alıp
iğne ile delmek anlamına gelir. Sadece yakınmaları ortadan kaldıran değil, aynı zamanda hastalık ve durumları da tedavi eden bir disiplindir.
Söz konusu noktalar, vücut yüzeyindeki meridyenler üzerinde yer alırlar. Tedavi, moksibüsyon
(moksa denen bir bitkinin noktalar üzerinde yakılması) ile kombine edilebileceği gibi elektroakupunktur, mikrosistem akupunkturu (kulak, yüz,
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el, saçlı deri, vb) ve akupresyon (belli bölgelere
basınç uygulaması) şeklinde de yapılabilir.

AKUPUNKTURUN TARİHÇESİ
Han Hanedanı, M.Ö. 154, Kuzey Çin: Bir çiftçi,
bahar zamanı tarlada çalışmakta ve keskin soğuk bir kuzey rüzgarı esmektedir. Öğleden sonra
işi takiben boğazı gıcıklanmaya, burnu akmaya,
öksürmeye ve başı ağrımaya başlamış, boynu
tutulmuştur. Çiftçi yöresindeki akupunkturisti
ziyaret eder. Dış soğuk rüzgar tanısı konarak
ellerine birkaç iğne batırılır, sırtında iki noktaya
kupa çekilir. Birkaç saat sonra bariz bir iyileşme
hisseder.
M.S. 1988, Londra, İngiltere: Londralı bir fon
yöneticisi huzursuzluk ve uykusuzluktan yakınmaktadır. Uzun saatler boyunca milyonlarca
poundluk fon yönetiminin getirdiği sorumluluk ile
yoğun bir baskı altında çalışmaktadır. Sigara bırakmak için akupunktur yaptıran bir iş arkadaşı,
ona akupunktur önerir. Akupunkturist, iş baskısına bağlı karaciğer çiy stagnasyonu tanısıyla tedavi uygular ve birkaç haftalık seanslar sonrası
önemli bir düzelme sağlanır.

Binlerce yıl önce ortaya çıkan, milattan birkaç
yüzyıl önce de olgunluğa erişen Uzak Doğu
Tıbbı’nın şaşırtıcı gücü, köken aldığı eski çiftçi
toplumu yaşam tarzından ışık yılları kadar uzak
olan 21. yüzyıl yaşam tarzının getirdiği sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi edebilmektedir.
5 bin yılı aşan gelişimiyle, geniş bir yelpazedeki
hastalık ve yakınmaları etkin bir şekilde tedavi
edebileceğini söyleyebilecek kadar zengin bir
deneyimi biriktirmiştir. Akupunktur uygulamalarına ait bilinen en eski yazıtlar, Şincan Bölgesi
Uygur Türklerine aittir. Ancak, Hintlilerin de sahip çıktığı bu tedavi yönteminin dünyaya yayılımı
Çin üzerinden olmuştur. Pek çok geleneksel tedavi yöntemlerinin aksine yöresel veya kültürel
kalmayıp özellikle 1970’lerden itibaren dünya
genelinde yayılmaya başlamıştır.
1972 yılında Nixon’ ın Çin’ i ziyareti sırasında bir
gazetecinin akupunktur anestezisi ile apandisit
ameliyatı olması, Amerika Birleşik Devletleri ve
Avrupa’da konuya olan ilgiyi birden artırmıştır.
Dünya çapında artan ilgi nedeniyle de DSÖ, Haziran 1979’da Pekin’de Akupunktur Sempozyumu düzenlemiştir. Çeşitli ülkelerden akupunktur
uygulayan hekimler davet edilmiş ve akupunkturun uygun olduğu 43 hastalık listelenmiştir.
DSÖ’nün çalışmaları, 8 Kasım 2009 Pekin
Deklarasyonu’na değin sürmüştür.
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AKUPUNKTUR İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR
DSÖ, kontrollu klinik çalışmalarla denenmiş,
akupunktur tedavisinin uygulandığı hastalık ve
durumları, aşağıda gösterildiği gibi dört gruba
ayırmıştır:

1. Çalışmalarla akupunktur tedavisinin
etkin bir tedavi yöntemi olduğunun
gösterildiği hastalık ve durumlar:
• Radyoterapi ve/veya kemoterapiye bağlı istenmeyen etkiler
• Allerjik rinit (saman nezlesi dahil)
• Biliyer kolik (safra kesesi kanalının spazmına
bağlı ağrı)
• Depresyon (depresif nevroz ve inmeyi takip
eden depresyon dahil)
• Dizanteri, akut basiller
• Dismenore, primer (ağrılı adet)
• Epigastralji, akut (mide ülseri, akut- kronik
gastrit ve mide spazmına bağlı ağrı)
• Yüz ağrısı (kafatası ve çene yapısal bozukluklarına bağlı ağrı dahil)
• Başağrısı
• Hipertansiyon, esansiyel
• Hipotansiyon, primer
• Doğumun indüklenmesi (hızlandırılması)
• Diz ağrısı
• Lökopeni (beyaz küre sayı azlığı)
• Bel ağrısı
• Doğumdan önce, ters gelen bebeğin pozisyonunun düzeltilmesi
• Sabah halsizliği
• Bulantı, kusma
• Boyun ağrısı
• Dişçilikte ağrı (diş ağrısı ve çene eklem bozuklukları dahil)
• Omuz eklemi artriti
• Ameliyat sonrası ağrı
• Böbrek ağrısı
• Romatoid artrit
• Siyatik ağrısı
• Burkulma
• İnme
• Tenisçi dirseği

2. Akupunkturun etkinliğinin
gösterildiği, ancak ileri çalışmaların
gerektiği hastalık ve durumlar:
• Karın ağrısı (akut gastroenterite veya gastrointestinal spazma bağlı)
• Akne
• Alkol bağımlılığı ve detoksifikasyonu
• Bell’s palsi (yüz felci)
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Bronşial astım
Kanser ağrısı
Kronik kolesistit, akut ataklı
Kolelitiazis (safra kesesi taşı)
Yarışma stres sendromu
İnsülin - bağımlı olmayan diabet
Kulak ağrısı
Ateşli hastalıklar
Burun kanaması, basit (sistemik veya lokal
hastalığın eşlik etmediği)
Kanlanmaya bağlı göz ağrısı
Kadın infertilitesi (Kısırlık)
Erkek cinsel işlev bozukluğu, organik olmayan
Yüz spazm
Fibromyalji
Gastrokinetik bozukluklar
Gut artriti
Herpes zoster
Postherpetik nevralji
Hipo-ovarianizm (yumurtalıkların yetersiz işlevi)
İnsomnia (uykusuzluk)
Doğum ağrısı
Emzirme yetersizliği
Meniere hastalığı
Nörodermatit
Obesite (şişmanlık)
Madde bağımlılığı (kokain, eroin, vb)
Osteoartrit (kireçlenme)
Endoskopiye bağlı ağrı
Buerger hastalığına bağlı ağrı
Polikistik over sendromu (Stein - Leventhal endromu)
Çocuklarda ameliyat sonrası ağrı ve huzursuzluk
Ameliyat sonrası iyileşme dönemi
Premenstruel sendrom
Prostatit, kronik
Kaşıntı
Radiküler ve psödoradiküler ağrı sendromları
Raynaud sendromu
Tekrarlayan alt üriner sistem enfeksiyonları
Refleks sempatik distrofi
İdrar retansiyonu, travmatik
Şizofreni
Sjögren sendromu
Boğaz ağrısı (tonsillit dahil)
Omurga ağrısı, akut
Boyun tutulması
Temporomandibular (çene) eklem bozuklukları
Tütün bağımlılığı (sigara bırakma)
Ülseratif kolit, kronik
Ürolitiazis (böbrek taşı)
Vasküler demans (bunama)
Öksürük

Bu gruplar dışında ayrıca sadece bireysel deneyimlerin olduğu, ancak diğer tedavilerin güçlüğü
nedeniyle akupunkturun denemeye değer olduğu hastalık ve durumlarla, akupunktur denenmesinin hekime özel tıbbi bilgi ve izlem sağlayacağı hastalık ve durumlar olmak üzere iki grup
daha bulunmaktadır.
Aslında akupunktur, düzenleyici ve dengeleyici
bir tedavi olduğu için koruyucu hekimlikte önemli bir yere sahiptir. Yani, hasta olmamak için
kullanımı önerilir. Özellikle mevsim dönümleri,
bahar ayları doğanın ve onun bir parçası olan
bedenimizin yeni gelen mevsime hazırlandığı,
dengesini kolayca kaybedebildiği zamanlardır.
Bu dönemlerde bozulmakta olan denge, akupunkturdan faydalanarak düzenlenebilir. Zira
dengemizin bozulması demek, hastalıklara duyarlı hale gelmek demektir. Hepimiz biliriz ki, bu
mevsimlerde kolayca üşütürüz, midemiz ağrır,
biraz moralimiz bozuk olabilir. Nitekim akupunkturun yaşamın bir parçası olduğu Uzak Doğu’

da insanlar, işten çıktıklarında biraz yorgun ve
halsiz hissettiklerinde bile eve gitmeden önce
akupunkturistlerine uğramaktadırlar. Benzer
örneklere, aynı sıklıkta olmasa da, Batı’ da da
rastlamak ve hatta tıp fakültelerinde ders olarak
okutulduğunu görmek de mümkündür. Ancak
bunun için akupunkturun toplumda doğru tanınması ve uygulanması gerekmektedir.
Ülkemizde ise akupunktur, daha çok sigara bırakma ve zayıflamak üzere kullanımlarıyla bilinmektedir. İlaç kullanımı ile kıyaslandığında ‘yan
etkisi yok’ denebilecek olan akupunkturun, DSÖ
tarafından belirlenen genel sağlıktaki endikasyonlarıyla tanınması ve uygulanması daha yakın
geçmişe gitmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı’nın yönetmeliklerle düzenlediği akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp unsurlarının,
hekimler tarafından bilimsel, doğru ve yaygın
kullanımı ile aslında, ülkemize sağlık sektöründe
önemli ölçüde ekonomik katkı da sağlanacaktır.
Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.
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Sağlıklı ve Kilolu İnsan
Paradoksu?
H

afif kilolu olanlar daha uzun yaşar. Bunu 3 milyondan fazla insanı inceleyen araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak birkaç yıldır biliyoruz.
Fakat bu doğru mu? Dünyanın pek çok köşesinde insanlar
gittikçe kilo almakta. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bizleri
kilolu olmanın getirdiği sonuçlardan dolayı sık sık uyarmakta. Bu uyarılarında tüm Avrupa kıtasında kilolu veya
adipöz olmanın sonuçlarından oluşan hastalıklarından
yılda yaklaşık 1 milyon kişinin hayatınını kaybettiğini belirtmektedir.
Çok basit bir formül ile kilomuzun normal olup
olmadığını hesaplayabiliriz BMİ formülü denen bu formülde kilomuzu (örneğin 70 Kg)
boyumuzun cm karesine (örneğin 1.70 cm
X 1.70 cm) bölerek aldığımız sonuç 18.524.9 arasındaysa normal, 25-29.5 hafif
kilolu, 30-34.9 1. derece adipöz, 35 ve
daha yüksek değerler için 2. derece adipöz olarak tanımlanıyor. Bu formülün
bazı eksikleri olsa da (çocuklarda
kullanılamıyor, göbek yağını dikkate almıyor, çok küçük, çok uzun
ve kas geliştiren sporlar yapan
insanlarda kullanılamıyor) da
basit olduğu için halen yaygın
kullanılmakta.
Fakat yaşamın uzunluğu ve kilolu olma arasında bir ilişki var mı
gerçekten?
Yine WHO istatistiklerine bakarsak en
çıta gibi olan uluslara örnek olan
Özbekistan ve Türkmenistan`da
yaşam beklentisi 65-69 yıl iken
Avrupa`daki en gürbüz toplumlara
örnek olabilecek Britanya adasında veya daha orta gürbüzler klasmanında yer alan Federal Almanya`da yaşam
beklentisi yaklaşık 80 yıldır. Demek ki bağlantılar daha
kompleks. Tabi burada sağlık hizmetlerine ulaşabilme açısından olan farkları da göz önünde bulundurmak şarttır.
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Tıp diyabet (yaşlılık diyabeti), hipertansiyon, koroner
arter hastalığı ile kilolu olma arasındaki var olan ilişki
tartışmasız kabul edilmektedir.
Sorumuz şu aslında hafif kilolu olma (yani BMİ değeri
30 veya daha az olanlar) gerçekten riskli midir?
Kapsamlı eski araştırmalar en iyi yaşamsal
prognozun BMİ değeri 25 civarı olanlarda
olduğunu göstermiştir. Bu araştırmalarda dikkati çeken mortalite göstergeleri U
formunda şekillenmekte. Yani çok düşük
kilolarda da yüksek iken orta ya da sınır
fazla kilolarda az, çok kilolularda yine
yükselmektedir.
Sıklıkla biraz kilolu olanlarda mortalite (buradaki mortalite genel tüm hastalıkları kapsayan)
normal kilolulara göre daha düşük bulunmuştur.
2007 yılında Amerikan NHANES Araştırmasında
(K. Flegal 2007 Jama) çok düşük kilolulu ve çok adipöz kilolularda mortalite normal kilolu ve kilolu yani
BMİ değeri 30 kadar olan kişilere
göre daha yüksek bulunmuştur.
Fegal ve arkadaşları daha sonra
yaklaşık 97 araştırmayı kapsayan (3 milyon kişi) bir inceleme
araştırması yapmışlar. Bu araştırmanın sonucu BMİ değeri 2530 arası olanların belli bir zaman sürecinde mortalitelerinin normal kilolulara
göre daha düşük olduğunu görmüşler.
Bu hafif kilolu durumun can yeleği gibi yaşamı uzatığını belirtmişlerdir. BMİ değeri 30’dan fazla olanlarda yine riskin arttığını görmüşlerdir. Bu araştırmanın sonucuna göre BMİ değeri 25-30 arasında
olanların mortalitesi normal BMİ’de yani 18.5-24.9 arasında olanlara göre yüzde 6 oranında düşük bulunmuştur.
Hatta BMİ değeri 30-35 olan 1. Derece adıpözlerin normal BMİ’li yani 18.5-24.9 arası olanlara göre mortalitesinin yüzde 5 daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

SAĞLIK
Esas risk BMİ değeri 35 ve daha çok olanlarda görülmüş,
orada mortalite normal BMİ değeri olanlar göre yüzde
29 oranında artmış bulunmuştur. Hatta mortraliteye etki
edebilecek etkenler elemine edildikten sonra da (sigara,
başka hastalıklar gibi) sonuçlarda fark görülmemiştir.
Bu sonuçlar kilo almaya davet şekilinde kesinlikle anlaşılmasın. Tartışılmazdır ki şeker hastalığı, kanser, böbrek
hastalığı kilolularda daha sık görülmektedir.
Burada asıl tartışılmak istenilen riskli olma sınırının nerede çizilmesi gerektiğidir.
Sağlıklı kilolu paradoksunu açıklama yolunda pek çok fikir üretilmiş. Kimi BMİ değeri 25 ve üzeri olanlar riskli
olduklarından daha iyi kontrol edilmekteler bu kişilere
çabuk müdahale edildiği için uzun yaşamaktadırlar demekteler. Bir başka açıklama ise bu kişilerin daha çok
yağları olduğundan kronik ilerleyici bir hastalık halinde
bu rezervlerinin onları daha dirençli yapmakta olduğudur.
JAMA Dergisinde Dr. Heymsfield ve Dr. Vom Pennington
(Bıomedical Research Center Loisian) yazdığı gibi acaba
bugünkü kilolu tanımı ile ilgili korkularımız yersiz mi?
Sırf BMİ risık analizinde yeterli değildir. Cinsiyet, ırk,
yaş ve fitnes, kas kitlesi, göbek çevresi bu formülde yerini
bulamamaktadır. Oysa hastalanma ve mortalite olasılığında bu faktörlerin önemi var. İşin ilginci 1942 yılında
BMİ formülünü tanımlayan kişi bir doktor ya da epidemiyolog değil bir istatistikçi. ABD’de bir sigorta şirketinde
sigortalılar için risk analizi yaparken yaşam uzunluğu ve
kilo arasındaki ilişkiyi fark edince bu formülü tanımlamış. Bunun üzerine sigorta şirketi tamamen rastgele
norm değerilerini içeren tabelalar oluşturmuş. Bu tabelalar sonra (WHO) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1997
yılında gözden geçirilmiş norm değerleri biraz daha da
aşağı çekilmiş.
Bugün için BMİ değeri 25 ve üzerinde olanlarda mortalite kanıta dayalı olarak daha düşük bulunmuşken 25 ve
üzeri BMİ değeri olan kişiler halen kilolu tarifine dolayışyıla riskli tarifine girmekteler.

Son yıllarda göbek, kalça çevresi ölçümü ile BMİ’nin yetersiz kaldığı riskli durumlara çözümler aranmaktadır.
Heymsfield ve Cefalu (JAMA) yayınlarında bugün elimizde olan kanıta dayanan bu verilere göre BMİ değeri 25
den yüksek olan (halen kilolu kabul edilen) ve kronik başka bir hastalığı olan kişilere kilo vermelelerini söylemenin sorgulanması gerektiğini belirtiyorlar.
BMİ 25 üzeri değerler artık neredeyse ideal olarak görülmüşken Kanada`dan gelen yeni bir araştırma bu eforiyi
biraz kırar gibi oldu.
Mount Sınai Hastanesi Kanada`da ki diyabetologlar
(endokrinolog) Ravi Retnakaran liderliğinde son 10 yıl
yayınlanan 60 bin kişiyi kapsayan araştırmaları incelemişler. Özellikle BMİ yanında diyabet, kan basıncı, kolesterol yüksekliği yanında ölüm ve kalp hastalığı sıklığını
da inceleyen araştırmaları seçmişler. Bu veriler ile kişiler
daha sağlıklıyken normal kilolu, hafif kilolu ve adipöz
hastaların mortalite risklerini karşılaştırmışlar. İlk 10
yıl normal, az kilolu ve adipöz kişiler arasında mortalite
riski arasında fark görülmemiş. 10 yıl sonra kan basıncı,
şekeri, kolesterolu normal dahi olsa az kilolu ve adipöz
kişilerde mortalite riski daha yüksek bulunmuş. BMİ değeri 30 ve üzeri olan kişilerde ise normal kiloda olanlara
göre (tansiyonu, şekeri, kolesterol değerleri normal olsada) kalp krizi, beyin felci ve mortalite oranlarında yüzde
24 artış bulunmuş.
Bu araştırmaya göre sağlıklı kilolu insan diye birşey yoktur, sorun sadece bir zaman sorunudur. Metabolik değerler daha bozulmadan bile kilo yüksekliği her zaman risk
içerir.
Bütün bu araştırmalar ışığında yüksek kilonun uzun vadede zararları tartışmasızdır.
Bu bilgiler ışığında kilolu olan ve henüz metabolik normal olan kişilerin rutinlerine sağlıklı beslenme ve bol
hareket katarak yaşam stillerini değiştirmeleri önem kazanmakta.
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

WORLD FAMOUS ORTHODONTIST
VISITS TRİLYE

O

rthodontistry specialist Prof. Dr.
Barry Grayson, whose books are
used in a number of university’s medical schools, was in Ankara in December to participate in a conference.
After a hectic day, Dr. Grayson joined
his friends and colleagues from Turkey, Prof. Dr. Melek Yıldırım, Prof. Dr.
Ufuk Memikoğlu, Dr. Serhat Özsoy,
Önder Demiralp, Prof. Dr. Ayşe Altuğ
Demiralp and Arda Ataç, at Trilye for a
pleasant evening meal together.
The famous professor, who is a great
fan of Turkey’s fish and seafood, ended
the evening when he left the restaurant
by mentioning how much he loved
Turkey, and that he would return to
Ankara at every possible opportunity.

MURAT VARGI DINES AT TRİLYE

M

urat Vargı, one of the founding partners of Turkcell
and the President of the Board
of Directors of MV Holding, was
born in Ankara and managed to
earn his place on the Forbes list.
Vargı, who lives in Miami and is
quite the fan of seafood, was in
Ankara last week to celebrate the
anniversary of Turkcell, and stopped by Trilye for lunch.
Murat Vargı was one of the first to
notice mobile phones in Turkey.
He was accompanied for an extended dinner and conversation at Trilye by his two friends and businessmen Serdar Turhan ve Yaşar Köroğlu.
In recent years, these two have been responsible for the exquisite Gordion Shopping Mall and its residences, the Atlantis Shopping Mall and its residences, and the Beysukent project, which elevated the status of
Ankara and raised the bar.
The group was certainly pleased as they left the restaurant, and mentioned that they would return at the
earliest opportunity possible. Two days later, a beautiful book inscribed with a hand-written message arrived as a thank you.
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JW MARRIOTT UPPER MANAGEMENT
VISITS TRİLYE

T

he JW Marriott Hotel, which from
the moment it opened, has brought
life not only to the area in which it is
located, but also to the Turkish capital.
The members of the hotel’s upper management team were recently at Trilye.
The General Manager, Albert Helms,
who has spent numerous years as a chef,
and is among the food and beverage
masters of the world, is truly in love
with his job. The hotel’s team, which has
continued to prove its upward mobility
and success spent a pleasant evening at
Triyle trying out our seafood. Esra Hoşgün, Gözde Eşit, Oğuz Eruygun, Tuğba
Karan, Dirk Heinen, Serkan Uslu, and Levent Cengiz spent the evening meal discussing subjects related
to their sector, and their goals for the upcoming year. The group departed the restaurant very pleased
with their meal, and mentioned that they would return at the very first opportunity.

NURİ BİLGE CEYLAN VISITS TRİLYE

N

uri Bilge Ceylan and other art aficionados visited Trilye on December
26 on the occasion of the opening of the
Ankara Cer Modern’s “Panoramic Perspective” (“Panoramik Bakış”) exhibit.
Nuri Bilge Ceylan has been the most
discussed screenwriter and producer in
recent years, and has won numerous top
awards at famous world film festivals,
such as Cannes. Ceylan was joined by his
wife, Ebru, the renowned Istanbul auctioneer Hazer Özil, Ankara Cer Modern’s
Partners Helün Fırat and Zihni Bey, Mukadder Sezgin, and Emre Dökmeci, whose works were on exhibit at the museum,
and his wife Gülin, gathered at Trilye to
sample some seafood.
Nuri Bilge Ceylan mentioned that he had heard of Trilye, but had never had the opportunity to visit until
this point, and departed by raving about how wonderful the restaurant is. Ceylan and his friends were quite
pleased as they left the restaurant, remarking that they would visit Trilye every time they came to Ankara.
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

FAMOUS PROFESSOR DINES AT TRİLYE

E

rnest Fokoue, Statistics Professor at the
Rochester Institute of Technology in
the United States and consultant to many
world famous companies, spent New Year’s
evening at Trilye. Dr. Fokoue, who found
his way immediately to the restaurant upon
his airplane landing, met with Gazi University Lecturer Dr. Necla Gündüz, whom he
knows from 16 years ago at Glasgow University. Dr. Fokoue noted that he encountered such a fascinating culture and extraordinary people in Turkey, and expressed his
deep love for the country.
Dr. Fokoue visited Trilye once more before leaving Ankara. He speaks nine languages, and gives half of the money he earns to the needy. On another occasion, I will tell his life story, which
includes climbing the ladder of success by working in a coffee garden in Cameroon.
Dr. Fokoue spent a long evening at Trilye discussing academic work with the famous statistician, Dr. Necla
Gündüz, who departed the restaurant with a flood of emotion.
Ernest Fokoue, who has an extraordinary voice and is an incredibly talented guitarist, was very pleased
upon leaving the restaurant, and mentioned that he would most certainly do his best to return to Turkey
and Trilye at the first chance he had.

THE “F” of “MFÖ” VISITS TRİLYE

T

urkey’s well-known trio,
MFÖ, was in Ankara in January for an energetic performance. Following the concert,
Fuat Güner, who came to Trilye as the guest of TRT News
Chanel Coordinator Serhat
Akça, was looking quite energetic. It is most certainly true
that those who love their work
do not tire easily.
Mr. Güner, the charming artist
that captured the attention of
everyone in the restaurant, is
quite a fan of seafood. He
couldn’t stay long at the restaurant, due to a flight he had to
catch, but Mr. Güner mentioned that he would make the
trip back to Ankara soon to
visit Trilye.

76

77

THE SULTAN OF
THE FLAT FISH

W
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Sole

hen I was a child, I used to play on Hamidiye
Beach near Çanakkale, where there was sand
and no current. I didn’t realize it at the time, but I
later learned that a slippery creature I stepped on
once was a sole fish.

Every mature female sole fish will spawn 500,000
eggs. They are caught with trawl nets and weirs.
There are many to be caught near Bodrum. Eating
sole fish in Bodrum is an occasion to be part of the
jet-set crowd.

Sole is a fish that spends a good portion of its day
in the sea floor, partially digging in the sand, along
the partially warm sea shores, in shallow, muddy or
sandy waters. With its lithe body, it digs a hole in
the surface of the sand, tossing the sand upward. It
lies down in the hole and allows the sand to settle
on its body, hiding from its predators.

Sole is most abundant from December 15 to February
25. It is quite prevalent throughout Europe. In fact,
in the British town of Dover, they are proud of their
“Dover Sole”. Yet if you come across a 1 ½ pound
sole in Bodrum, you will delight in it--be it pan fried,
grilled, or prepared any other way...of course, like
the Europeans, with no need for sauce.

T RİLYE’S FLAVORS

Mandarin
Sorbet

T

he Bodrum mandarin orange, which is pleasing both to the eyes and to the palate, is sure
to delight in this fabulous presentation.
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T RİLYE’S FLAVORS

Medallion

J

ust one more delicious option for those who prefer meat. Our medallion will take you on a new adventure
that you’re sure not to find in any steakhouse. The medallion, cooked on a coal-fired grill without losing
any of its moisture, is sure to leave a tasty impression on your palate.

Blackened Grilled Octopus

T

aking on the flavor of smoky apple wood chips, our Ayvalık octopus creates its own class - you
must give it a try.
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Lamb Confit

A

new preparation for our restaurant in our stone oven! With its incredible flavor, you’ll be left
wanting to lick your fingers!

Zucchini Flower Tempura With European
Anchovies

Y

ou won’t be able to resist our European anchovies and roasted eggplant, wrapped in a zucchini
flower and lightly deep fried.
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