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GARDIROPTA BALIK
Trilye’nin 2009 yılını inovasyon yılı ilan ettiğini daha önce duyur-
muştuk. Tahminlerimizin ötesinde ilgi uyandırdı. Dünyaca ünlü İn-
giliz yazar Andrew Mango, Yavuz Donat ile yemek yerken yemeğin
sonunda narenciye sandığı ile oksijen verme uygulamamızı görün-
ce hayretlerini gizleyemedi ve “Ben ne ‹ngiltere’de ne de dünyan›n
baflka bir yerinde böyle bir fley görmedim” dedi. Romanya Baflpis-
koposu Mr. Daniel, Portekiz Cumhurbaflkan› Silva da çok şaşırtı-
cı buldular. Yakında Avrupa’dan Trilye’deki yenilikleri görmek için
turlar düzenlendiğini görürsem hiç şaşırmayacağım. Askıya astığı-
mız balık pastırması ve aterina balıklarından yaptığımız sunumu
gören tanınmış gazeteci ve televizyoncu Murat ‹de; “Süreyya 
A¤abey bunun ad› gard›ropta bal›k olsun” dedi. 

Geçen ay Chaine des Rotisseurs üyeleriyle birlikte Rodos’ta dolaş-
tık. Rodos’un ünlü mekanlarında deniz ürünleri yedik. Geçen haf-
ta da Marsilya, Palermo, Barcelona, Napoli ve Mayorka’da dostla-
rımla birlikte seyahat yaptım. Marsilya limanında Miramar isimli
balık lokantasında deniz ürünleri tattık. Beni en çok Trilye’de kari-
des nirvananın ikram edildiği seramik tabağı kullanmaları etkiledi.
“K›rm›z› ‹ncil” olarak adlandırılan Michelin kitabı yanımda yoktu.
Mayorka’da bol vaktimiz vardı. Hemen değerli dostum Eyüp Can
Genç’i aradım. Casa Uçak Firması’nın Türkiye Direktörü olduğu
için İspanya’dan gelen herkesi Trilye’ye getirir. Hemen benim için
İspanya’daki dostlarını aradı. Beni ve Trilye’yi tanıyan, damağı kuv-
vetli saygıdeğer İspanyol işadamla-
rından alınan bilgiler doğrultusunda
dört adet restoran ismi ve adresi ver-
di. Yalnız mesajda aynen şöyle yazı-
yordu: “Sea-food restoran› tavsiye
ederken zorlan›yoruz.” 

Sevgili Trilye dostları, yakın des-
tekleriniz sayesinde nerelere
gelmişiz de haberimiz yok.

Bol balıklı ve sağlıklı günler…

Süreyya Üzmez
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Trilye’denTrilye’den

Geçtiğimiz hafta Portekiz Cumhurbaşkanı Ani-
bal Cavaco Silva heyetiyle birlikte Trilye’de öğ-

le yemeği yedi. Kendisine kalkan balığı çorbası ve
tuzda Karadeniz levreği ikram edildi. Her yemeği
zevkle yediği gözlenen Silva’ya masaya oturunca şef
Erdinç Seferoğlu tarafından ne içeceği soruldu. Ken-
di heyetince önceden şarap isimleri bile belirlenmiş-
ti. Ancak Portekiz Cumhurbaşkanı “Ben Efes birası
içeceğim” deyince bizi çok şaşırttı. Rusya’daki seya-
hatlerimde iç hatlar uçuşlarında birçok kez Efes bi-
rası ikram edildiğinde çok duygulanır, gurur duyar-
dım. Bu kez mutluluğu kendi restoranımda yaşa-
dım. Bir yabancı ülke cumhurbaşkanının Türkiye’ye
özgü bir birayı büyük bir istekle tercih etmesi, gün-
lerden beri süren yorgunluğumuzu bir anda unut-
turdu.

PORTEK‹Z CUMHURBAfiKANI 
SILVA’NIN EFES P‹LSEN SEVG‹S‹ 



11

Esintiler...Esintiler...

Bu yıl yine TÜSİAV’dan “Üstün Hizmet ve
Başarı Ödülü”nü Trilye Restoran aldı. Ülke

tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı “tanıtım
elçisi” olduğunu söyleyen TÜSİAV Başkanı 
Veli Sarıtoprak, özellikle yabancıların Trilye il-
gisinden gururlanarak bahsetti. Türkiye’ye ge-
len yabancı ülke cumhurbaşkanlarının bile
Trilye’yi merak ettiklerini ve geldikten sonra

çok mutlu olduklarını söyleyen Sarıtoprak’tan
sonra ünlü hukukçu Bilgin Yazıcıoğlu Mahmu-
re ve Süreyya Üzmez çiftine ödülünü takdim
etti. 5 Haziran’da Chaine des Rotisseurs’ün İs-
tanbul Swiss Otel’de terfi töreni vardı. Gastro-
nomi sektörüne yön veren pek çok ünlü isim-
lerin de bulunduğu ortamda Süreyya Üzmez’e
yeni zinciri takıldı.

TR‹LYE’YE ‹K‹ BÜYÜK ÖDÜL
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ANKARALI GURMELER RODOS’TAYDI

14-17 mayıs tarihleri arasında Türkiye
Chaine des Rotisseurs (Gastronomi Bir-

liği Rötisörler Zinciri Derneği) Başkanı Moha-
med Hammam ve çok sayıda Ankaralı gurme
Rodos Adası’nda toplandı. Atina’daki grev yü-
zünden çok sıkıntılı geçen yolculuk sonunda
Rodos ve Oniki Adalar Valisi, Belediye Başka-
nı’nın ve Yunanistan’daki Rötisörler Başkanı
Tassos Kioulpapas’ın ev sahipliği yaptığı ziya-
retle adanın hem tarihi yerleri gezildi hem de
en iyi restoranlarında yemek şovu yapıldı. 

Lindos’taki ünlü Mavrikos Restoran’da inovas-
yon balık mutfağı sunumu muhteşemdi. Li-
manda kalenin hemen dibindeki Nireas Resto-
ran yılın en iyi restoranı seçilmiş. Bizi kapıda
karşılayan güleryüzlü, sevimli servis elemanı
Yeşim tam bir Malatya fanatiği. İyi ki yanımız-
da gün kurusu kayısı götürmüşüz. Gözleri dol-
du. Çünkü eşi Malatyalı imiş. Nireas’ın sahibi

Trilye’den Esintiler...
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Theodore Tsikkis işini çok seven bir işletmeci.
Rodos Park Oteli’ndeki gala ise muhteşemdi.
Ünlü markaların avukatı olarak bilinen Teo-
man Seyithanoğlu ve eşi Kadriye Hanım, Et-
hem Atınç ve eşi Hürriyet Hanım, Bilkent Fish
House’ın sahibi Çetin Özenay ve eşi Suzan Ha-
nım, Metin Mörfi Menahem ve eşi Zerrin Ha-
nım, Jerry ve Deniz Jones, Trilye Restoran’ın
sahibi Süreyya ve Mahmure Üzmez birbirinden
güzel meze ve yemekleri tatma fırsatını buldu-
lar. Grupta bulunan, Bodrum’da yaşayan Ame-
rikalı Frank Marciano ise Rodos’u çok beğendi-
ğini söyledi ancak “Benim Bodrum’um dünya-
nın en güzeli” diyerek fanatikliğini belli etti. 

Uçakta yanımızda oturan Sarar’ın Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Hüseyin Eğilmezgil’e niçin
Yunanistan’a gittiğini sordum. Sarar firması Ae-
gean Havayolları’nın kıyafet ihalesini almış,
hostes ve pilotları giydireceklermiş.
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Ankara’ya geldiğim ilk yıllarda “tesis fakiri”
bir şehirle karşılaşmıştım. Maltepe’de sı-

kışık bir binada konuşlanan İl Turizm Müdür-
lüğü’nün yanına İl Müdürü Doğan Acar tara-
fından güzel bir lokal yaptırılmıştı. Orduevi-
nin dışında bir yerde oğlum Koray’ın doğum
gününü kutlamak için rezervasyon yaptırıp
turizm lokaline yemeğe gitmiştik. Doğan Bey
arka masada konuşmalarımızdan çocuğumun
ismini öğrenmiş ve yemeğin sonunda çok gü-
zel bir pasta göndermişti. Pastanın üzerinde
de “Koray’a Nice Yıllara” yazıyordu. Hepimiz
çok şaşırmış ve mutlu olmuştuk. Turizmin in-
celiklerini, 5T’sini hep ondan öğrenmiştik.
Ankara turizmi onunla birlikte çağ atladı ve
bugünkü modern otel ve restoranlara kavuştu.
Yarattığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi dün-

ya çapında büyük bir ödül aldı. Ankara’da esa-
mesi okunmayan turizm onun sayesinde can-
landı. Trilye Restoran bile Japon turistlerden
toplu rezervasyonlar almaya başladı. Emekle-
rine sağlık, emektar müdürüm.

Mine Acar, Doğan Bey’in eşi. Tiyatroya çekir-
dekten başlayıp, yaşamına bir dizi başarı sığ-
dırmış, sonunda Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürlüğü’ne kadar tırmanmış. En son “Nuh’un
gemisi” projesi ile heyecan yaratmış. 20 Mayıs
çarşamba akşamı Çin Olimpiyatları’nın görse-
lini hazırlayan ünlü Kanadalı firma Leodari
Entertainment Group Yönetim Kurulu Başka-
nı George Papamikidis, Genel Müdür Erick
Villeneuve, ünlü besteci Cenk Taşkan, yönet-
men Şakir Gürzumar, Devlet Tiyatroları eski

Trilye’den Esintiler...

DUAYEN TUR‹ZMC‹ ve ÜÇ BAfiARI ÖYKÜSÜ
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Genel Müdürü Mine Acar’ın konuğu
olarak Trilye’deydi. Bu ünlü grup
“Nuh’un Tufanı” projesi için “Nuh’un
gemisi Ağrı’dadır, Ağrı Türkiye’dedir”
sloganıyla Türkiye’de ve dünyada ilk
olacak ve Ağrı Dağı’na dolayısıyla Tür-
kiye’ye bütün dünyanın dikkatini çeke-
cek görsel şov hazırlıyorlar. Altı ay için-
de Türkiye Cumhuriyeti’nin himayesin-
de, Ağrı Dağı eteklerinde dünyada bir
ilk gerçekleştirilecek. Bana yapacakları
görsel şovun içeriğini birazcık sızdırdı-
lar, tüylerim diken diken oldu. Ağrı Da-
ğı’nın eteklerinde Çinli akrobatlar uça-
cak, denizler yarılacakmış. Mr. Erick
Villeneuve, ses ve görüntü yönetmenli-
ğinde dünyaca üne kavuşmuş bir insan.
Ben şimdiden heyecanlanmaya başla-
dım. 

Mete Tokgöz, Mine Hanım’ın ağabeyi.
40 yıldır İngiltere’de dişini tırnağına
takmış, çok başarılı bir Türk girişimci.
Londra’nın merkezi yerinde birkaç oda
ile başladığı otelcilik işinde zirveye çık-
mış. Sahibi olduğu mütevazı oteli İngil-
tere’ye giden Türkler için de kurtarıcı
niteliğinde. Çünkü fiyatlar çok ucuz,
otel tam şehir merkezinde ve çok temiz.
Öğrenciler için ve de kısa süreli seya-
hatler için ideal. Onlara velilik yapıyor
Mete Bey. 

Bu muhteşem üçlü insanlığa çok yararlı
işler yapıyor. 

Yolları hep açık olsun. 

THE RESIDENCE
161 Old Brompton Road, 

South Kensington, London, 
SW5 OLJ.

Tel: 020 7373 6050
Fax: 020 7373 7021

www.theresidence.uk.com

RAHM‹ KOÇ’TAN 

TR‹LYE’YE ÖVGÜ MEKTUBU

4Mayıs pazartesi akşamı Tunç Koyuncu,
Emekli Büyükelçi İlter Türkmen, dahi çocuk

Memduh Karakullukçu ve Aylin Öztürk ile Tril-
ye’de buluşan Rahmi Koç çok keyifliydi. Baba-
can ve mütevazi tavırlarıyla hemen ilgi odağı
olan Koç, sunum ve nefasetten çok etkilendi.
“Türkiye’de de böyle şeyler oluyormuş” deyip
teşekkür eden Koç, ertesi gün kendisinin kale-
me aldığı bir teşekkür mektubu gönderdi. Tür-
kiye’nin lig atlamasında çok önemli katkıları
olan değerli işadamı, yazdığı mektubuyla bizlere
de çok duygusal anlar yaşattı. 
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Kavak ağacı ile kabağın öyküsünü bilir
misiniz? Ulu bir kavak ağacının yanın-

da bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar iler-
ledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yük-
selmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin
etkisiyle müthiş bir hızla büyümeye başla-
mış ve kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir
gün dayanamayıp sormuş kavağa:
“Sen kaç yılda bu hale geldin ağaç?”
“On yılda” demiş kavak,
“On yılda mı?” diye gülmüş ve çiçeklerini
sallamış kabak.
“Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya
geldim bak!” 
“Doğru” demiş ağaç. “Doğru.” 
Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış
ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında
kabak önce üşümeye sonra yapraklarını
dökmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğ-
ru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle 
kavağa:
“Neler oluyor bana ağaç?”
“Ölüyorsun,” demiş kavak.
“Niçin?” 
“Benim on yılda geldiğim yere, iki ayda gel-
meye çalıştığın için.” 
Her şeyin sadece günübirlik düşünüldüğü
ortamda, kısa sürede köşe dönme sevdasın-
da olanların viraja çok sert girip hüsrana
uğradığı çok sık gözlenen olaylardandır. 
Trilye’yi açtığım ilk yıllarda tanıdığım, An-
kara’nın yetiştirdiği çok değerli işadamla-
rından birisi olan Ferruh Temel Zülfikar,
yaşamının her safhasında sağlam ve emin
adımlarla ilerleyen, giydiği kıyafetlerden,
yediği içtiği her şeye özen gösteren, seçici
dostlukları olan, vizyon sahibi bir kişiliktir.

Antalya’da ve Kırıkkale’de sahibi olduğu
dolum tesislerini Shell’e kiralayan, Anka-
ra’nın en gözde Shell benzin istasyonları-
nın sahibi olan Ferruh Bey, sade yaşamı, eşi
Leyla Hanım ve çocukları Can, Cem ve
Cansu’ya olan düşkünlüğüyle de örnek bir
aile reisidir. Ankara’da ve kendi sektörün-
deki bütün insanların sonsuz güvenini ka-
zanmış olan Ferruh Temel Zülfikar, isimle-
ri ve soyadının baş harfleriyle anılan (FTZ)
bir marka olmuştur. İsmini duyan insanlar
onu efendilik, dürüstlük, güvenilirlilik ile
çağrıştırırlar. 
Başarı merdivenlerinin dinlenme yeri ol-
madığına inanan Zülfikar, attığı her adımda
geleceği düşünür ve öteki ayağını daha
yükseğe çıkarır, hem de hiç gösterişe kaç-
madan. 

‹S‹MLER‹YLE 
MARKA OLANLAR
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SPORA ÇOK DÜfiKÜNDÜR

Tanıdığım günden beri ölçüleri
hiç değişmeyen Ferruh Bey, he-
men her gün düzenli spor yap-
maktadır. Spor onun yaşantısın-
da ayrılmaz bir parça haline gel-
miştir.
Geçenlerde Sabah Ankara’nın
yeni binasına hayırlı olsun ziya-
reti için gitmiştim. Yavuz Ağa-
beyi, Cengiz Beyi, İkinci Adres
köşesini yayına hazırlayan sev-
gili Özge’yi ve cansiparane çalı-
şan dostları da özlemiştim. Bir
süre sohbet ettik, muhteşem bi-
nanın gazeteye çok yakıştığını
söyledim ve mülk sahibinin
kim olduğunu sordum. Ferruh
Bey’in olduğunu öğrenince bir
kez daha kendisiyle gurur duy-
dum. Yaptığı her tesisi, uğraştı-
ğı her işi örnek gösterilen Zülfi-
kar’ın hiç değişmeyen müteva-
zılığı parmak ısırtır derecesin-
dedir. Ankara’ya yaptığı katkı-
lar, iş merkezinden benzin istas-
yonlarına kadar sayısız istih-
dam sahaları yaratma arzusu,
gelecekle ilgili ayrıntılı iş plan-
ları gıpta ile bakılacak bir işada-
mı olma vesilesidir.
Zaten emin olun yaptıkları ve
gelecekte yapacakları işlerle il-
gili planları olmayanlar, başka-
larının planlarına dahil olmaya
mahkumdurlar. Yeni ufuklara
yetenekli ve gözlerinin ışıkları
daha aydınlık olan insanlar eri-
şecektir. 

AJANS-TÜRK’TE 
BALIK SEVDASI

AJANS-TÜRK’ün sahibi, yakışıklı ve başa-
rılı işadamı Sarp Evliyagil diyor ki: “Şu

ana kadar matbaamızda basılan kitaplar içinde
en heyecan vericisi Trilye’nin Balık Sevdası ol-
muştur.” Kitap bitene kadar çalışanları fotoğ-
rafları gördükçe hep balık yemek istemiştir. Ki-
tabı o kadar benimsemişler ki her sayfasına ay-
rı ayrı özen gösterdiler.
Aylardır birlikte uzun saatler geçirdiğimiz
Ajans-Türk personeli ile bir sonraki çalışmayı
iple çekiyoruz.
Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.
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Sabah gazetesi eklerinin Genel Koordina-
törü, yakından tanıdığımız sevgili Ersin

Ramoğlu virtüöz bir gazetecidir. Nereye el
atsa orada hep başarının zirvesini yakalamış-
tır. Yemek yazıları yazmaya başladığım gün-
lerde bir akşam Trilye’de kendisiyle sohbet
ediyorduk. Yemek sırasında restorandaki ko-
nukları gözlemlerken bana bir teklifte bu-
lundu: “Süreyyacığım birbirinden değerli
konukların var, ‘Trilye’den Esintiler’ diye bir
başlıkla halkımıza tanıtalım,” dedi. Her haf-
ta bir konuğu tanıtmaya başlayınca, derin
araştırmalar içerisine girdim. Çok değerli
işadamları, bilim adamları, devlet adamları
hakkında ilginç bilgilere ulaşıyorum ve Tür-
kiye ile ilgili karamsarlık bulutlarından, çok
aydınlık semalara yükseliyorum. Gerçekten
Türkiye’nin dinamikleri o kadar güçlü ki
pek çok olumsuzluğa rağmen ülkemiz karar-
lı adımlarla yoluna devam etmektedir. Yine
inanıyorum ki Türkiye dünya devleri liginde
yakın bir gelecekte üst sıralardaki yerini ala-
caktır. 

Cazım Özal, Türkiye’nin milyarlarca lira tu-
tarındaki servetinin boşa gitmesini önleyen,
yalıtım sektörünün duayeni bir girişimcidir.
O da bu sektörün virtüözüdür. El attığı işler
kısa bir süre sonra Avrupa’nın bir ucundaki
ülkelerin bile dikkatini çekmektedir. Anıtte-
pe Ticaret Lisesi’nde hazırladığı bir araştırma
ödeviyle başladığı strafor (köpük) ilgisi, yıl-
lar sonra aynı alanda kendisinin “kral” laka-
bıyla anılmasını sağlamıştır. Özal, Türkiye
ve yurt dışında oldukça tanınan, itibarı çok
yüksek Özpor Isı Yalıtım Ambalaj San. ve
Tic. A.Ş.’nin sahibidir. Kaloriferle henüz ta-
nışmamışken, tonlarca odun, kömür yaktığı-
mız ama ısınamadığımız yılları çok iyi hatır-
lıyorum. Pencerelere bez takviyeleri yapıla-
rak, azalan ısıyı önlemeye çalışıldığını her-
kes seyrederken, ormanlardaki ağaçların ke-
silmesine “Ah, vah” yakarışlarından başka
bir şey yapılamazken, Cazım Bey yüzde elli
enerji tasarrufu sağlayan taşyünü, camyünü,
ve XPS üretimi konularında çok önemli bu-
luşlara imza atmıştır. Ayrıca Özpor; Ukray-

FIRTINALI DEN‹ZLER‹N CESUR KAPTANI
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na, İran, Yunanistan, Romanya, Türk Cum-
huriyetleri ve pek çok ülkeye ihracat yap-
maktadır. Ödüllere doymayan, 2005 yılın-
da “Yılın Yatırımcısı ve Sanayicisi” ödülü-
nü de alan Cazım Bey’in çok önemli tutku-
larından birisi güzel eşi Aylin Hanım, yakı-
şıklı çocukları Can ve Yağız ile birlikte ba-
lık yemektir. Diğer tutkusu da Fenerbahçe
takımıdır. Kriz dönemlerinde çektiği sıkın-
tılar, o günlerden dürüstlük, azim ve karar-
lılıkla nasıl çıktığı, başarıyı nasıl yakaladığı
gerçekten üniversitelerde okutulacak bir
ders olmalıdır. “Trilye’den Esintiler” ile il-
gili bir kitap hazırlıyorum. O kitapta, yaz-
dığım çok değerli kişileri anlatacağım.
Özellikle gençlerin bu ibret verici başarıla-
rı okuyup, modellerin nasıl yaratıldığını
görmeleri en büyük arzularımdan birisidir.
Türkiye’nin nasıl ayakta kaldığını, dünya-
nın en zor coğrafyasında ülkemizin dimdik
ilerlediğinin neden ve nasıllarını herkesin
bilmesi gerekir. 

Babası ile birlikteliği bırakıp, başka bir şir-
kette pazarlamacılık yapan ve inanılmaz
başarıları kısa sürede yakalayıp kendi şir-
ketini kuran Cazım Bey, fırtınalı denizlerle
çok boğuşmuş ama teknesini limana ya-
naştırmayı başarmıştır. Ankara’nın Polatlı
ilçesindeki yatırımlarıyla ve Sincan Organi-
ze Sanayi Bölgesindeki faaliyetleri ile de
dünya devlerinin ilgisini çekmeyi başar-
mıştır. İdealleri olan insanlar için yaşam bir
serüvendir, asla hazır reçete değildir. Eğer
yürüdüğünüz yolda herhangi bir engel
yoksa, o yol sizi hiçbir yere götürmez. Yo-
lunuzdaki güçlüklere teşekkür etmeniz ge-
rekir, çünkü o güçlükler sizin kapasitenizi
ve dayanıklılığınızı denemek içindir. O ne-
denle hayat yolunda karşınıza çıkan zor-
luklar sizi güçlendiren, olgunlaştıran fır-
satlardır. Karamsar olduğunuz zamanlarda,
yeterli derecedeki karanlıkta, gökyüzünde-
ki yıldızları daha iyi görebilirsiniz.  

Singapur Cumhurbaşkanı S. R. Nathan
ve Singapur hükümetinin önemli ba-

kanları geçen hafta başkentteydi. Balıktan
hiç vazgeçemeyen Singapurlular, 8 Haziran
pazartesi akşamı soluğu Trilye’de aldılar.

Büyükelçi Chandra Das’ın ev sahipliği yap-
tığı yemekte Singapur’un ilk bayan bakanı
Lim Hwee Hua da vardı. Ahtapot, kalamar,
karides ve deniz levreği tercih eden heyet
çok keyifliydi.

S‹NGAPURLULAR 
BALIKTAN 

VAZGEÇEM‹YOR
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Pazar Günleri Pazar Günleri  

Melike-Osman TUFAN

Trilye’nin kuruluşundan bu yana “Pazar gün-
leri Trilye’de buluflal›m” sloganına sadık ka-
lan Melike ve Osman Tufan yakında doğacak
olan ikiz bebekleri için de balık yiyorlar.

Gökhan GÜNDÜZALP
Gökhan Gündüzalp, eşi Aysu, çocukları 
Duru ve Göksu’suz Trilye’nin pazar günü
düşünülemez. Gündüzalp Ailesi çok keyifli
saatler geçirir. Göksu ve Duru artık deniz 
kızı oldular. Sürekli balık yiyorlar. 

Laura VANACORE
Laura Vanacore, sevgili annesi ve babasıyla
her pazar öğle vakti Trilye’de olmak onlara
mutluluk veriyor. Lakerda, kum midyeli 
makarna vazgeçilmezleri. 
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 Balık Yiyoruz...Balık Yiyoruz...

Emin ÇÖLAfiAN

Emin Çölaflan eşi Tansel Han›m ile birlikte
pazar günleri Trilye’de Ayvalık havasını tenef-
füs ediyor.

Ümit GÜRKAN

Michelin lastiklerinin Ankara’daki patronu
Ümit Gürkan yıldızı hiç sönmeyen çok 
değerli bir işadamı. Eşi Gülderen Han›m,
oğulları Murat ve Mustafa ile birlikte pazar
günleri balık yemeyi hiç ihmal etmezler.

‹rfan ERC‹YAS

‹rfan Erciyas torunu Duru’yu da pazar günle-
ri balık yemeye alıştırdı. Eşi Gülten Han›m,
oğlu Erkan ve gelini Burcu ile birlikte babalar
gününde mutlu bir gün geçirdiler.
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Fréderic ve Zümrüt Özkan
Anjuere’nin o¤ullar› ALEXANDER
KAAN mostradaki büyük bal›klarla
poz verirken çok nefleli görünüyor. 

Daniel Klass’›n k›z› LEILA CLEO
›zgara bal›¤›n› yedikten sonra
dondurma keyfi yap›yor. 

Nurcan ve Bora Tümer’in
k›z› DO⁄AY harika bir bal›k
tüketicisi. 

Trilye’nin bütün ürünleri güzeldir.
Bal›kla tan›flamayan Özlem
Y›ld›z’›n güzel k›z› HEL‹N, çikolatal›
sufle için Trilye’ye geliyor…
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Utku Efeç›nar’›n k›z› EL‹F ‘in en
sevdi¤i ürünler levrek ›zgara ve
makomat pie. 

Ayfle ve Yusuf Y›ld›z’›n o¤lu O⁄ULCAN,
ailesi ile birlikte bal›k keyfi yapmay› çok
seviyor. Rezervasyonlar› bazen ailesin-
den habersiz yapt›r›p, anne ve babas›na
sürpriz yap›yor.

Funda ve Timur Timurkaynak’›n
sevimli o¤ullar› T‹MUR da ailesi gibi
bal›k düflkünü.

Murat Y›ld›r›m’›n yak›fl›kl› o¤lu
KEREMCAN do¤du¤undan beri
tam bir Trilye fanati¤i…
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Yakalandıktan sonra suyun dışında çok
uzun süre canlı kalıp, ölmemek için diren-
mesinden dolayı halk arasında inatçı hay-
van olarak bilinen “domuz” ismi de yakıştı-
rılmıştır. Görüntüsü yüzünden pek çok ki-
şinin rağbet etmediği, hantal, yüzme yete-
neği oldukça zayıf, hızlı akan akıntılarda bi-
le oldukça zorlanan bir Akdeniz balığıdır.
“Çotra” olarak da anılan balık aslında lez-
zetlidir, kılçıksız ve güzel bir ete sahiptir.
Farklı bir damak tadı sunduğu için lezzetini
değişik bulanlar olabilir. Yine de lezzetini

daha çok artırmak istiyorsanız balığı pişir-
meden bir saat önce elma sirkesi, sebze to-
zu, soğan ve domates suyunun bulunduğu
bir kapta bekletin. Çütre balıkları çok güçlü
dişlere ve kalın bir deriye sahiptirler. Çift
olarak dolaşırlar. Eğer tekli olta ile eşini ya-
kalayıp biraz ağır davranırsanız, diğeri kes-
kin dişleriyle misinayı koparır ya da çelik
telli olta hazırlamanız gerekir. Derisi çok
sert olduğundan pişirmeden önce yüzülme-
lidir.

‹NATÇI BALIK

Çütre
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MALZEMELER:
1—1,5 kg çütre balığı
1 adet dolmalık sarı biber
1 adet dolmalık yeşil biber
1 adet paprika
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet defne yaprağı
2 adet biberiye dalı
1 adet büyük boy domates
1 çay kaşığı sebze tozu
Yeterince tuz

YAPILIfiI:
Çütre balığını temizleyip derisini yü-
zün. Kılçıklarını çıkarıp fileto yapın
ve kuşbaşı doğrayın. Tavada tereyağı-
nı kızdırın. Balığı üç dakika çevirin,
sebzeleri ve defne yaprağını ekleyip
iki dakika boyunca karıştırarak pişir-
meye devam edin. Sebzelerin canlı
kalmasına dikkat edin, sebze tozu,
tuz ve biberiye dallarını karıştırıp
servis yapın. Afiyet olsun.

Çütre Sote

Trilye’nin Lezzetleri
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Trilye’nin Lezzetleri

Ham olan lezzetlere yorum katmak, sunuşlarda
göze hoş gelen ürünler kullanmak yeni iş planı-
mızda yerini almıştır. “Gardıropta balık” sunuşu-
muzda Hirfanlı Barajı’nda bulunan aterina balığı
ve morinadan yapılmış balık pastırma oltalara asıl-
mış şekilde beğeninize sunuluyor.

Gardıropta 
Balık



Görsellik, lezzeti tamamlayan en önemli unsur. Görselliğin,
sunumun önce gözleri doyurması gerekir. Yoksa yemekteki
keyfin ne anlamı kalır? O zaman onun adı karın doyurmak,
tıkınmak olur.
Tuzda balık tam bir ameliyathane titizliğiyle servise sunulu-
yor. Ameliyathane gözlüğü, çekiç, steril malzeme kutusu ve
diğer malzemeler. Bu seremoni gerçekten öncelikle gözünü-
zü doyuruyor. Zaten tuzun içindeki balığın hiç riski yok. Her
zamanki lezzette bir sürpriz yok. Üstelik kendi suyu ile piş-
tiği için son derece sağlıklı.

Tuzda Balık
Seremonisi



Trilye’nin Lezzetleri

Onlar Trilye’de final yapt›r›yor. Sanki 90 dakika bitmifl, uzat-
malar› oynat›yor. Sizi evinize mutlu gönderiyor. Damaklar›-
n›zda flimflekler çakt›r›yor. Nanelisi, hindistan cevizlisi, tar-
ç›nl›s›, daha niceleri. Bir defada a¤z›n›za at›yor, baflka dünya-
lara gidiyorsunuz. Hiçbir katk› maddesi yok. Her fley do¤al
ürünlerden yap›l›yor.

Mutlu Köpükler







Ankara’da Ajans-Türk matbaas›nda
bas›l›p, Türkiye’nin her yerine ula-

flan “Trilye’nin Bal›k Sevdas›” kitab› çok
özel bir flekilde ve titizlikle haz›rland›.
Çocuklara bal›k sevdirmenin yollar›ndan
tutun, bal›klarla ilgili felsefeye ve tan›-
mad›¤›m›z için yemekten çekindi¤imiz
pek çok lezzetli bal›k türlerinin tarifleri-
ne kadar tam bir bafl ucu kitab›. 3 y›l bo-
yunca Trilye’de çekilen foto¤raflar ve y›l-

larca Trilye’de denenmifl bal›k tarifleri
ile çok sevece¤iniz bir eser. Art›k bal›k
marketlerinde gördü¤ünüz 2-3 kg’l›k bir
mercan bal›¤›n› almaktan çekinmeyecek-
siniz. Çünkü kitapta evinizde bulunan
malzemelerle yapabilece¤iniz tarifleri
bulacaks›n›z. Türkiye’deki tüm D&R
Ma¤azalar›nda ve Ankara’da Tunus Cad-
desi’ndeki Kavakl›dere fiarap Buti¤i’nde
kitab› bulmak mümkün.

BU K‹TAP BALIK SEVD‹RECEK

Trilye’nin Bal›k Sevdas›



Her fley, bir gün bana M›s›r'dan arma¤an olarak getirilen "Çöl kumu" ile baflla-
d›. El yap›m› (muski) zarif cam fliflede sunulan çöl kumu, kurutulmufl lotus çiçek-
leri, gümüfl kartufla hiyeroglif sembollerle yaz›lm›fl ismimin oldu¤u kolye ve min-
yatür piramitler. . .

"Çöl kumunu kime götürürsen, o da bir gün M›s›r'› görme flans›n› elde eder." Söy-
lencesine gülümserken, beni k›sa sürede bu gizemli topraklara çekece¤ini inan›n
düflünmemifltim. Hindistan 'a gitmek isterken kendimi, flahin bafll› tanr› Horus
simgesini tafl›yan M›s›r Havayollar›nda buldum.

H‹YEROGL‹FTEN, PAP‹RÜSE

M›s›r’›n Gizemi

YAZI: Filiz ÖZSUNAR



KAH‹RE’DEY‹M...

Ifl›l ›fl›l caddeler, korna sesleri ve
insan kalabal›¤› bize yabanc›

de¤il, ancak trafikte seyreden
araçlar›n farlar›n› gece kapal› tut-
malar› oldukça garip geldi. Karan-
l›kta gitmenin kaç›n›lmaz sonucu,
kazalar, ba¤r›flmalar. T›kl›m t›k›fl
eski otobüsler ve genellikle kad›n-
lar›n arkaya, erkeklerin ise öne y›-
¤›ld›¤› rahats›z görünüm1er... Gü-
zellikleri görece¤iz elbet, ama il-
kin bunlar çarp›yor gözüme. Afri-
ka k›tas›nda bir Arap ülkesi olan
M›s›r'da, ‹slamiyet öncesi firavun-
lar›n y›llar boyu hüküm sürdü¤ü
eski M›s›r'›n izlerini görmek için,
Kahire Müzesi'ni görmelisiniz.

Sfenks (insan bafll› aslan vücutlu
mitolojik yarat›k) heykelinin ya-
n›ndan içeri girdi¤inizde iki katl›
müzenin kronolojik olarak sergi-
lenen eflsiz güzellikteki ve bir o
kadar da gizemli, insan›n içini ür-
perten eserleriyle karfl›laflacaks›-
n›z. Eski, Orta, Yeni Krall›k, Son
Dönem eserleri aras›nda; Lahitler,
an›tsal heykeller, kad›nlar› süsle-
yen ilginç tak›lar, papirüs (ka¤›t
olarak kullan›lan bitki) üzerine,
hiyeroglif (resim yaz›s›) ile anlat›-
lan yaflam belgeleri, giysiler, ka-
y›klar, Feyyum Portreleri, Benu
kufllar›,hayvan ve Firavun Mum-
yalar› Amama Salonu, Ka-apu
Heykeli, Tutahkhamon Galeri-
si'ndeki alt›n mask özellikle görül-

meli. Hiyeroglif soldan sa¤a, sa¤-
dan sola ve yukar›dan afla¤› oku-
nabilen yaz› bafl›nda bulunan in-
san ya da hayvan kafas›n›n yönü
metnin bafllang›ç yönünü gösteri-
yor. 1799' da Napolyon'un ordula-
r› taraf›ndan bulunan Granit Ro-
zetta tafl› bu flifreleri çözmede kul-
lan›lm›fl.

Eski M›s›r' da yaflamdan çok ölü-
me zaman ayr›lm›fl. Ruhun, gelip
yeniden ayn› bedene yerleflece¤i-
ni, bedenini bulamayan ruhun
cennete gidemeyece¤ine, bafl› bofl
dolaflaca¤›na inan›p mumyalama
ifllemini yapt›klar› görülüyor. Ol-
dukça ileri gittiklerini günümüzde
sergilenen 3000 y›ll›k buluntular-
da görmek biraz içimi burkuyor.
‹nan›lmaz!

Kahire'deki günlük yaflama dönü-
yoruz. Rengarenk kumafllar›n, mi-
nik el yap›m› esans flifleleri, Güne-
fli yuvarlad›¤›na inan›lan Khepri
simgesi, scarap (Ra'n›n pislik bö-
ce¤i) mavi tafl tasar›mlar›, piramit
ve eski M›s›r objeleri ile bir arada
olan, baharatlar, esanslar, bak›r-
pirinç eflyalar, Arap ülkesine özgü,
bizdeki Kapal› Çarfl›y› da and›ran
çeflitlilikte mallar›n sat›ld›¤›
Memluk Mimari'ndeki Hanü'I-
Halili Çarfl›'s›n› geziyoruz. Nil
Nehri'nin yaflam verdi¤i M›s›r'da;
Pers, Yunan, Roma, Haçl›, Arap,
Osmanl› hüküm sürmüfl ve izlerini
günümüze tafl›yarak kültür mozai-
¤i oluflturmufllard›r. 



Toluno¤lu Camisi, ‹.S. 9 yy.da Ab-
basi'ler taraf›ndan yap›lm›fl en eski
ve büyük camidir. Tu¤ladan yap›lan
camide iç ve onu sarmalayan d›fl
avlu bulunur. Samarra Ulu Cami'ye
benzer spiral gövdeli minaresi, av-
luda yer alan kubbeli flad›rvan› ile
bu "Cuma camisi" görülmeye de-
¤erdir. Gayer-Anderson Müzesi de
caminin bitifli¤inde yer alan restore
edilmifl 16–17.yy. evleridir. Fatimi
Dönemi yap›s›, EI-Ezher Camisi,
Beynül-Kasrin, 19.yy. yap›s›, 185
m. yüksekli¤indeki Kahire Kulesi
ve 12.yy.da yap›lan Kale'yi de ge-
zebilirsiniz. Kopt Müzesi, Sarkan
Kilise ve Ben Azra Sinegog'u ve 
Firavunlar Köyü görülebilir.

Cadde boyunca karfl›laflt›¤›m›z,
"Ölüler fiehri" olarak an›lan, küçük
duvarlarla ayr›lm›fl, üstü aç›k oda-
lardaki mezarlarda yoksul aileler
yaflam sürüyor. ‹pe as›l› çamafl›rlar
aras›nda kofluflturan çocuklar,
ölümle inad›na yaflam çizgisinde.

Z›tl›klar kentinin en ifllek caddesi
Tahrir Meydan›'nda, ö¤le yeme¤i
için Nil üzerindeki tekne lokanta-
larda mola verip, buraya özgü ye-
mekleri tadabilirsiniz. ‹çi oldukça
süslü, iki katl› lokantan›n yemekle-
ri ve servisi özenli. Tahin ve köz-
lenmifl patl›canla yap›lm›fl Babaga-
nufl mezesi, bakla ezmesi, limon,
ya¤ ve yeflillikle yap›lm›fl Fuul,
fiehriyeli Koflan, bakla k›zartmas›
olan Taamiya bizim damak tad›m›-
za uygun pek çok çeflitten birkaç›.
M›s›r tatl›s› Omali üzerine de kah-
ve içebilirsiniz. Kuflburnu flerbetin-
den yap›lan Kerkade, flekerkam›fl›
suyu, nane çay› da seçenekler 
aras›nda.

Eski Kahire ve Yeni Kahire olarak
ayr›lan kent 457 kilometre karelik
bir alana yay›l›r. Nil Delta's›n›n
bafllad›¤› yerde, do¤uda Mukattam
Da¤lar› ile çevrelenir. Bat›da ise
Gize'deki Dünya'n›n eski yedi hari-
kalar›ndan Kral Keops, Kefren, Mi-
kerinos Piramitleri ile büyülemeye
devam ediyor.



Kahire'ye otobüsle 20 dakika mesa-
fede olan Piramitlerin önüne geldi¤i-
mizde, seyyar sat›c›lar çevremizi sa-
r›yor. Deve sürücüleri, çevrede gez-
dirmek için haz›r bekliyor. Üç pira-
midin en büyü¤ü (‹.Ö 2689-66) 4.
sülale firavunu Keops’a ait. Yan›nda
firavunun eflleri ve yak›nlar› için ya-
p›lm›fl küçük piramitler, mastabalar
(dikdörtgen mezar yap›s›) yer al›yor.
Ortadaki piramit Keops'un o¤lu Fira-
vun Kefren (Harfe)'in, biraz daha kü-
çük olan piramit ise Mikerinos
(Menkaure)'a ait. Bu an›tlar›n kusur-
suzlu¤u insan› M›s›r'›n gizemlerini
keflfetmeye ça¤›r›yor. Firavunlar›n
ruhu, bedenlerini bulmufllar m› bilin-
mez, ancak bilim adamlar› onlar›
gün ›fl›¤›na birer birer ç›kar›yor.

Piramitleri bekleyen Sfenks, Gize
Plato'sunda poz verirken, akflamlar›
burada turistler için ses ve ›fl›k göste-
risi de yap›l›yor. Bu f›rsat› da kaç›r-
mamal›s›n›z. Bu arada üzerine bast›-
¤›m çöl kumunu avuçlay›p, parmak-
lar›m›n aras›ndan kay›fl›n› izliyorum.
(Söylence, benim için gerçekleflti!)

Kahire'nin güneyine do¤ru yol al›p,
Eski M›s›r'›n önemli ticaret ve dini
merkezi olan Memphis'e geliyoruz.
Sakkara'da, 3.sülale Kral'› Coser'e ait
Basamakh Piramit de görülmeye de-
¤er. Mimar ‹mhotep taraf›ndan ‹.Ö
27.yy.da infla edilen yap›, Gize pira-
mitlerine öncülük etmesi aç›s›ndan
önemlidir. Çevrede yer alan küçük
piramitlerden birinin içine giriyoruz.
Darac›k dehlizlerden e¤ile büküle
genifl bir niflin yan›nday›z. Buras›,
6.sülale firavunu Teti'nin damad›,
Mereruka'ya ait 33 odal›. Duvarlar-
da, renkli av sahneleri betimlenmifl.
‹çerden ç›kt›¤›m›zda ise derin bir ne-
fes al›yoruz.

M›s›r'›n can damar›, yaflam kayna¤›
Nil Nehri bizi bekliyor. Nehirdeki
gemiye binip, çiftçilerin iflledi¤i top-
raklar›, çölü uzaklaflt›ran yeflillikleri
izleyerek yol al›yoruz. Nehir gemile-
ri konforlu olmuyor ne yaz›k ki. Yan
yana duran gemilerin kap›s›ndan ad›-
m›n›z› at›p bafll›yorsunuz saymaya.



Dördüncü gemi iflte bu bizimki.
‹çleri oldukça flatafatl›. Kamarada
havlular her gün baflka bir hayvan
figürüne dönüflmüfl yata¤›n›z›n
üzerinde size bak›yor. Güler yüzlü
personelle gezi oldukça e¤lenceli.
Yeni yerler görmek, farkl› kültür-
lerle tan›flmak bir tutku haline dö-
nüflüyor. Nil üzerinde Felukkalar
(yelkenli)la gezinti yapman›z› da
öneririm. Nübyeli çocuklar, küçük
ve e¤reti kay›klarla bize yanafl›p,
flark› söylüyorlar. Bahflifl için bu
tehlikeye at›lmalar›na “Nil” ses
ç›karm›yor.

Teb fiehrindeki Luksor Tap›na¤›,
Karnak, Amon Tap›na¤›, Kraliçe
Haçepsut Tap›na¤›, Mennon Hey-
kelleri, Krallar Vadisi, Ramses
Mezar Tap›na¤›, Nil Nehri'nden
güneye ilerlerken gidebilece¤iniz
ilginç tap›naklar. Üzerlerinde hi-
yerogliflerle ve rengârenk resim-

lerle anlat›lan yaflam kesitleri, bofl
yer b›rakmamacas›na kaz›nm›fl
duvarlar, devasa boyutlardaki
heykeller, sekiz kiflinin elele tutu-
flarak sarmalayaca¤› genifllikte
dev sütunlar...

Luksor'da konaklay›p, flehrin için-
de fayton turu yapabilirsiniz. 

Pazar yerleri pek hijyenik de¤il.
Yürüyerek gezmek yerine siz iyisi
mi faytondan hiç inmeyin. Sat›c›-
lar zorla mallar›n› satmak için ya-
r›fl›yorlar. Bu kaosda bunalabilir-
siniz.

Otellerin sat›fl dükkânlar›nda ara-
d›¤›n›z her fleyi daha güvenilir
olarak bulabilirsiniz. Alt›n ve gü-
müfl tak›lar, süs ve hediyelik eflya-
lar. Gerçek papirüs içinse, atölye-
leri otellerden ö¤renebilirsiniz.
Yaflam anahtar› (ankh), Scarap
(böcek), Nefertiti bafl›, Tutanka-
mon, hiyeroglif kolyeler ilgile-
nenler için.

Assuan Baraj›na ve stratejik öne-
me sahip kente, Assuan'a gidilebi-
lir. Sudan, ve Nübye'ye yak›n olan
kent, Hindistan, Afrika ticareti ile
uzun y›llar zengin bir pazar olufl-
turmufl. Bitmemifl dikilitafl› görüp,



Elephantos adas›ndaki Nil Ölçer'le
hayrete düflebilirsiniz. Bir y›l sonraki
hasad› hesaplayabilmek için nehrin
içine su taflk›nlar›n›n yüksekli¤ini öl-
çen çizgiler mevcut.

Küçük bir uçakla, Abu Simbel Kaya
Tap›na¤›'na gidiyoruz. ‹.Ö.13.yy.da
tek parça kaya kütlesine oyulan tap›-
na¤›n giriflinde, devasa boyutlardaki
dört heykel 2. Ramses'i ifade ediyor.
Taht›nda oturan 2. Ramses Yukar› ve
Afla¤› M›s›r'›n tac›n› tafl›yor. ‹çeride-
ki Hipostil Salonunda, Kadefl Savafl›
rölyefleriyle (kabartmalarla) karfl›la-
fl›yoruz.

K›fl dönemi, M›s›r gezisi için en
ideali. Hava ›l›k oldu¤u için buralar›
gezmek insan› rahats›z etmiyor. Yo-
¤un kültür turizmi yerine, dal›fl spo-
ru ya da dinlenme istiyorsan›z o za-
man K›z›ldeniz, Sina Yar›madas›,
Süveyfl Kanal›, ‹skenderiye, Hurga-
da, fiharm El Sheikh size göre.



Amasra
ANKARA'NIN DEN‹Z‹

Amasra
Denize özlem duyan Ankaral›lar’›n en yak›n denizi Amasra ve Çakraz’da 
bulunuyor. Ankaral›lar yaklafl›k 4 saatlik bu yolculu¤un sonunda Amasra'ya
ve Çakraz'a vararak denize olan özlemlerini giderme flans›n› elde edebiliyor.
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Ankaralılar’ı Amasra'ya gö-
türen tek neden deniz ve

kum değil elbette. Eşsiz doğası,
tarihi ve turistik yerleri, yat tu-
rizmi, yelken turizmi ve tüple
dalmaya elverişli denizi ve tava-
da barbun balığı ile salatasının
tadını alan herkes bulduğu ilk
fırsatta soluğu Amasra’da alı-
yor.

Ankara'dan sabah erken saatte
yola çıkıp Bolu'da ballı kay-
maklı gözlemelerle sabah kah-
valtısı yaptıktan sonra, Men-
gen'de öğle yemeği, Devrek'e
göz atış, Amasra'da çay-kahve
molası ve Çakraz'a varış müm-
kün oluyor. 

Ankara-Amasra-Çakraz arası
320 kilometre. Sabah kahvaltısı
ve öğle yemeğini yiyerek yapa-
cağınız yolculuk ortalama 
4,5 saat sürüyor. Çakraz'ın İs-
tanbul'a uzaklığı ise 435 kilo-
metre.  

Amasra'yı gördükten sonra
Çakraz'ı da görmek gerekir. 

Bartın iline yeni açılan yoldan
20 km; Bartın'dan Amasra'ya
geçerek Amasra üzerinden geli-
nirse 32 km uzaklıkta. Kuzeyi
Karadeniz ile çevrili olan Çak-
raz'ın güneyinde Mevren bölge-
si, batıda Makaracı köyü,  do-

ğusunda da Avara bulunuyor.
Çakraz aslında birçok köyün
yer aldığı bir bölge adı. Bölge-
deki diğer yerleşim yerleri Çak-
raz ismi ile birlikte anılıyor.
Zengin bir orman varlığına pa-
ralel olarak, sapsarı kumları,
berrak denizi, pırıl pırıl güneşi,
köy ortamının sakin ve temiz
havası ile birlikte, modern ha-
yatın gerektirdiği  birçok şeye
de sahip olan Çakraz; nefis
Trabzon odun ekmeği yapan bir
fırını, her türlü ürünün satıldı-
ğı modern marketleri, çok sayı-
da otel ve pansiyonu,  pidecisi,
çay bahçeleri ve yazın faaliyete
geçen internet evleri, berberi ve
kasabı  ile yazın tatilini gerçek-
ten dinlenerek geçirmek iste-
yenler için ideal bir tatil belde-
si. Çakraz'a gelenler, ister günü
birlik, ister birkaç günlüğüne
gelinsin, misafirlerin her türlü
gereksinimleri karşılayabilecek
imkânlara ulaşabilirler. 

LÜKS OTEL DE⁄‹L, TEM‹Z
MOTEL VAR

Amasra ve Çakraz’da lüks otel-
ler aramayın. İki yıldızlı veya
üç yıldızlı küçük otellerin yanı
sıra çok sayıda pansiyonun bu-
lunduğu Amasra ve Çakraz’da
hesaplı bir hafta sonu tatili ge-
çirmeniz mümkün. Yola çıkma-

dan önce gideceğiniz oteli veya
moteli arayarak rezervasyon
yaptırmanız gerekir. Çünkü,
Ankaralılar’ın ve İstanbullula-
r’ın yoğun ilgi gösterdiği Amas-
ra ve Çakraz’da kalacak yer bul-
ma sıkıntısı çekebilirsiniz.

KÖY KAHVALTISIYLA 

GÜNE BAfiLAYIN

Kaldığınız motellerin büyük bir
bölümünde köy kahvaltısı bul-
manız mümkün. Gözlerinizi
doyuracak kadar yeşil ve alabil-
diğine mavi denizin kıyısında
yapacağınız köy kahvaltısında
köy yumurtaları, köy peyniri ve
hormonsuz sebzeler yiyerek
güne zinde başlamanın tadını
çıkarabilirsiniz.

YEfi‹L-MAV‹ YÜRÜYÜfi

Köy kahvaltısını yaptıktan son-
ra deniz ve mavinin en uyumlu
olduğu yerlerin başında gelen
Çakraz’da sahil boyunca güzel
bir yürüyüş yapabilirsiniz. Yü-
zünüzü denize çevirip yudum-
layacağınız kahvenin doyum-
suz tadına vardıktan sonra 'sık
uğranılacak yerler' listesine dâ-
hil edeceksiniz Amasra ve Çak-
raz'ı.



BARBUN VE SALATANIN DO-
YUMSUZ LEZZET‹N‹ 
TADIN

Fatih Sultan Mehmet' in cennet
olarak tarif ettiği ve 'Çeşm-i Ci-
han' adını verdiği yerden Amas-
ra'ya baktıktan sonra balık ve sa-
latanın doyumsuz tadına varma-
nız gerekiyor. Ama Amasra'ya
tutkun olanların, burada tutkun
oldukları bir başka şey daha var
ki, o da balık ve salata.

Balığın nasıl olup da bu kadar
lezzetli olduğuna inanamayacak-
sınız. Amasra’da balığın hiç yağ
çekmemesi için özel bir yöntem
uygulanıyor. Balıklar önce bol
yağda kızartılıyor, balıkları tava-
da çevirirken bu yağ boşaltılıyor
ve tavanın dibinde kalan yağla
balık pişiyor. Böylece masaya ge-
len balık neredeyse tamamen
yağsız oluyor ama kurumuyor.
Mezgit, barbunya, karagöz, ham-
si, palamut, kraça fark etmiyor,
hepsi çok lezzetli gerçekten.
Çünkü pişirme yöntemi aynı. Ne
kadar yerseniz yiyin balığın ağır-
lığı yok. 

SU ALTI DALIfiLARI 
YAPILAB‹L‹R

Türkiye sularında bulunan
önemli batıklar ve su altı mağara-
ları, dalıcılar tarafından keşfedil-
meyi bekliyor.

YAT GEZ‹LER‹ 

Amasra'da yat ve teknelerin gü-
venli bir şekilde barınabileceği li-
manlar mevcut. Ayrıca Amasra
Karadeniz Yat Rallisine liman
olarak ev sahipliği yapıyor.

YELKEN TUR‹ZM‹

Amasra limanları ve güzel esen
rüzgârlarıyla yelken turizmi için
güzel parkurlar sunar sizlere.

Amasra Yelken Kulübünden de
tekne ve eğitimci desteği alabilir-
siniz...

TREKK‹NG TUR‹ZM‹

Amasra'da doğa yürüyüşü par-
kurları Karadeniz’de eşi görülme-
miş manzaralar ve anılar bırakır
gönüllerinizde. Siz de bu hayal
dünyasının içine yürümek ister-
seniz Amasra'ya gelebilirsiniz.

KU⁄ULARLA ‹Ç‹ÇE

Amasra'da çok çeşitli balıkçıl
kuşları olduğu gibi kış aylarında
sürekli küçük limanı ziyaret eden
kuğular ayrı bir güzellik katmak-
tadır Amasra'ya...

GEZ‹LECEK TAR‹H‹ YERLER‹

Amasra’ya yüzmek, balık yemek
için gidenlerin uğrayabileceği ta-
rihi mekanlar da var. Amasra Ka-
lesi, Kemere Köprüsü, Bedesten,
Cenova Şatosu, Kuş Kayası Anıtı,
Direkli Küçük Kilise, Gürcüoluk
Mağarası, Çekiciler Çarşısı ve
Kaymakam Evi gezilecek tarihi
yerlerden.

NASIL ULAfiILIR?

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan ka-
rayolu, batıda Çaycuma - Devrek
(Zonguldak), Mengen - Yeniçağa
(Bolu), güneyde de Safranbolu
(Karabük - Gerede - Bolu) üze-
rinden E-80 otoyolu ile E-5 dev-
let yoluna ulaşmaktadır. Doğuda
Cide (Kastamonu), güneyde de
yine Safranbolu (Karabük) üze-
rinden Orta ve Doğu Karadeniz
ve İç Anadolu'ya açılmaktadır. 

Bartın'dan Ankara, İstanbul, İz-
mir, Trabzon, Bursa ve Antalya'ya
her gün düzenli otobüs seferleri
yapılmaktadır.

Bartın ile Amasra arasında ise her
yarım saatte bir minibüs seferleri
vardır.
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Güney Ege’de Akdeniz ile Ege denizlerine
kısrak başı gibi uzanan 70 km. uzunlu-

ğunda engebeli dağlık ve kıyıya dik inen ya-
maçları ile irili ufaklı koylara sahip Datça yarı-
madası, başta koruma altına alınan orfoz ve la-
hoz olmak üzere, bilim adamlarınca varlığı
saptanan 457 deniz canlısına ev sahipliği yapı-
yor. Bu deniz canlıları arasında akya, sardalye,
barbunya, tekir, sinarit, mercan, karagöz, fan-
gri, trakunya ve kefal gibi balıklar ile mavi yen-
geç, pavurya, cici, ahtapot, kalamar başı çeki-
yor.

Antik dönemde Bergamalı eczacılık bilgini Ga-
lenos yazdığı  ‘Yiyeceklerin Nitelikleri Üzerine’
kitabında, kızartılmış balığın en iyi ballı ve ba-
demli sosla gideceğini yazar. Bu günümüz Dat-
ça sofrasına balıktan sonra ballı badem tatlısı

verilmesi şeklinde ulaşmış. Ballı badem, tavada
az zeytinyağda bademlerin hafifçe kızartılarak
üzerine bal dökülerek hazırlanıyor. 

Dünya çapında bademiyle ünlenen Datça’da,
Türkiye’nin en leziz bademleri üretilirken öte
yandan bin bir çeşit çiçekten üretilen balın lez-
zetine doyum olmaz.

Antik dönemde Orta Doğu’dan gelip Atina,
Roma, Karadeniz’e giden ticari gemilerin son-
bahar ve kış aylarında fırtınada korunmak için
sığınıp, gemicilerin uzun süre kalmak zorunda
kaldıkları Knidos’ta tattıkları bu lezzetin afro-
dizyak etkisi olup olmadığı bilinmiyor ama
Datça müdavimleri 3 B olarak Datçalılar’ın ad-
landırdığı bu lezzetin tadılmadan dönülmeme-
sini öneriyorlar.

DATÇA’DA LEZZET

Bal, Bal›k, Badem

YAZI ve FOTO⁄RAFLAR: Adil ÇULHAO⁄LU
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Birkaç yıl önce Londra bağlantılı bir Amerika seyahatine
çıkmıştım. Yanıma Amerikalı bir zenci oturmuştu. Bir-

kaç duble viski içtikten sonra benimle samimi bir şekilde
konuşmaya başladı. Amerika ve Türkiye ile ilgili pek çok
konuda sohbet ettik. Hangi eyaletten olduğunu sordum,
cevap alamayınca sorumu üç kez yineledim ama okyanusu
geçip Washington DC’de uçak inene kadar yaşadığı ve doğ-
duğu eyaletin ismini öğrenmekte güçlük çektim. Tek bir
cümle ile soruma yanıt veriyordu. “ Ben Amerikalıyım.”
Büyük devlet olmak için herhalde başlangıç noktası tüm
vatandaşların ülke sevgisi,  birlik ve  beraberliğin belirledi-
ği tek bir hedefte buluşma arzusunda yatmaktadır.

Ayhan Sümer Cumhuriyet’in kurulduğundan bu yana An-
kara’ya imzasını atmış ünlü Ayhan Mağazası’nın sahibidir.
Kendisi ile ne zaman sohbet etmeye başlasak dakikaların
nasıl geçtiğini anlayamam. Günlerce kendisini dinlesem,
kendimi tarih kitaplarının sayfalarında dolaşıyormuş gibi
hissederim. Çocukluğunda Atatürk’ün katafalkının önün-
den geçtiği günü dün gibi hatırlıyor. Ne krizler, ne ihtilal-
ler görmüş Ayhan Bey. Ülkemizin geçmiş yıllarda çektiği
tüm sıkıntılardan sonra kazanılan her şeyin kıymetinin bi-
linmesini istiyor. “Çocuklar çalışalım, üretelim, ülkemize
sahip çıkalım. Başka Türkiye yok” diyor.

ANKARALILAR VAKFI BAfiKANI

Ayhan Bey İstanbul Şişli’de konuşlanan Hanteks firması-
nın da sahibidir. Haftanın belli günleri İstanbul’a gidip ge-
liyor. Oğlunun yürüttüğü tekstil işine de yardımcı oluyor.
Nallıhan Vakfı’nın da başkanıdır. Babası bir zamanlar 

Ayhan 
Sümer

B‹R ANKARA SEVDALISI
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Nallıhan’da cuma namazlarını kıldıran hafız,
kızkardeşi ise ünlü yazar Adalet Ağaoğlu’dur.
Nallıhan’dan sevgisini ve imkanlarını esirgemi-
yor, ilçeyi kalkındırmak,  orada yaşayanlara is-
tihdam sağlamak için çabalayıp duruyor. Ata-
türk Nallıhan’a geldiğinde golf pantolon giy-
miş kızları görünce çok mutlu olmuş. Modern
Türkiye o yıllarda Anadolu’nun en ücra köşe-
sinden gülümsüyormuş medeniyet dünyasına. 

HER GÜN P‹YANO D‹NLET‹S‹

Kızılay’ın en işlek yeri olan Ziya Gökalp Cad-
desi üzerinde Avrupa’daki mağazaları aratma-
yacak Ayhan Mağazası’nda 35 yıldır her gün
15:00 ile 17:00 saatleri arasında piyano çalınır.
İnsanlar mağazaya girdiklerinde kendilerini
başka bir dünyada sanırlar. Böyle ince duygu-
lar içinde bulunan Ayhan Bey’in akşam iş çıkış-
ları saatlerinde mağazası cıvıl cıvıl olur. Mağa-
zanın ziyaretçileri alışverişin yanı sıra kendi-
siyle birkaç dakika sohbet ederek, bir iki kitap
okumuş kadar bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar.
Hayat ve tecrübe dolu bir insan olan Sümer,
şimdiye kadar 1000’in üzerinde öğrenciye öğ-
renim olanağı sağlamıştır. Nallıhan’da babası-
nın adını verdiği Hafız Mustafa Sümer Kız Öğ-
renci Yurdu, Ankara’da  kendi adını taşıyan Ay-

han Sümer Anadolu Lisesi ve Dikmen’de de
eşinin isminin verildiği, ISO 9001 Kalite Belge-
sine sahip Serpil Sümer Anaokulu’nu çağımı-
zın eğitim koşullarına uygun ve modern bir şe-
kilde yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim
etmiştir.

Kalbi sevgi ve iyilikle dolu olan nazik eşi Serpil
Hanım da katkılarıyla kendisini insanlığın em-
rine adamıştır. Sümer ailesinin yüreklerinin gü-
cü onların yaşamındaki maddi ve manevi tüm
isteklerinin yerine getirilmesini sağlamıştır.
Harikulade işler ancak içlerindeki bir şeyin ko-
şulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini
gösterenler tarafından yapılmıştır. Yüreğimizin
sesini her zaman dinlemeli, Ayhan Bey’in yap-
tığı gibi herkesi kucaklamalı ve onun sık sık
dilinden düşürmediği “Arkadaşlar çalışalım,
üretelim BAŞKA TÜRKİYE YOK” sloganını ak-
lımıza iyice yerleştirmeliyiz. Bugünlerde en
çok gereksinim duyduğumuz gücü bu slogan-
da bulabiliriz. 
Bir zamanlar denizlerin tek kudreti yelkenli ge-
milerdi. Vapurlar, yelkenlileri denizden kovdu-
lar. Çünkü onlar rüzgar olsa da olmasa da ileri-
ye gidiyor. Vapur kendisini öne iten gücü için-
de taşıyor. Hiçbir fırtına onu yolundan çevire-
miyor. Onun dışarıdan bir kuvvete ihtiyacı yok.

Süreyya Üzmez
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Timur Timurkaynak
“NE B‹TM‹YOR K‹...”

K O N U K  Y A Z A R
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Bugün çok acı bir haber al-
dım. Bilim yine hayatın ger-

çeklerini yüzümüze vurdu.
2048 yılında balık stokları tü-
keniyor. Dinazorlar, mamutlar,
buzullar, su ve en sonunda ba-
lık. Araştırmacılar omega 3 alı-
mını sadece balıktan karşıla-
mak amacıyla tüketimin bu hız-
da teşvik edilmesinin 40 yıl
içinde balık neslinin tüketece-
ğini söylüyorlar. Alternatif bir
omega 3 kaynağı bulunmadan
(deniz yosunu, maya mantarı,
vs…) balık tüketimini teşvik et-
mekten sakınılması gerektiğini
savunuyorlar. Eğer sağlıklı bir
yaşam sürüyorsanız, yani kilo-
nuz düşük, egzersiz yapıyor ve
sağlıklı besinler tüketiyorsanız
kalp hastalığından birincil ko-
runmada omega 3 yağ asitleri-
nin yararlı olduğuna dair henüz
bilimsel bir kanıt da yok.  

Kırk yıl sonra balıksız kalma
gerçeği sonrası ben de artık bir
bilim adamı yerine film adamı
tarzıyla olaya yaklaşmak ge-
rektiğine kanaat getirdim. Balı-
ğı lütfen onu tüketmekten
zevk alan ancak bu zevk sıra-
sında yararını düşünmeyen,
yani bencil, egoist, faydacı bir
yaklaşımla değil sadece hedo-
nist bir güdüyle onu tüketenle-
re bırakın. Nesli tükeniyor. 
40 yılımız kalmış. Bırakın 
onu nesli tükenen zevk ehli 
tüketsin. 

Geçen hafta bir toplantı için
Londra’daydım. Beş gün bo-
yunca  birbirinden lezzetli
dünyaca ünlü 3 Michelin yıl-
dızlı şeflerin o yenilikçi, de-
neysel üst düzey damak lezzeti

veren yemeklerini tatma şansı
buldum. Hangisinden başla-
malıyım bilmiyorum. Mesela
Gordon Ramsey Maze restora-
nında 3 yıldızlı şef Mark As-
kew’in 7 parçadan oluşan hem
damağa hem de sunum itiba-
riyle göze estetik bir şölen ya-
şatan küçük lezzet parçalarını
tattım. Başlangıç olarak sunu-
lan soğuk ıstakoz çorbasınn
lezzeti hala damağımda. 

Ertesi gece Soho’daydım. 2008
yılının en iyi İtalyan restoranı
seçilen, şef Jacob Kennedy yö-
netimindeki Bocca di Lupo.
İtalyan mutfağının lezzetlerini
usta şefin elinden tattım. 
Bitmesini istemediğim bir rü
yaydı.  

Son durağım ise bir sonraki ge-
ce İstanbul’dan da lezzetlerini
bildiğim ve vakit bulduça gitti-
ğim Hakkasan oldu. Bilmiyo-
rum bir şey söylememe gerek
var mı? Bugüne kadar aldığı
sayısız ödülü şüphesiz ki hake-
den bu Çin mutfağının en lez-
zetli temsilcisi bir kez daha da-
mağımı şaşırttı, hayranlığımı
kazandı. Prawn denilen iri ka-
ridesle başlayan lezzet sağana-
ğı havyarlı ördek ile devam 

etti. O küçüçük porsiyonlarda-
ki zevk, günlük koşuşturmaca-
lardaki yorgunluğu bir anda si-
lip götürüyor.  Ama itiraf et-
meliyim ki bu zevk sarhoşluğu
içinde dahi özlediğim bir yer
vardı. 

Ankara’ya gece geç saatlerde
döndüm ve ertesi gün öğlen
Trilye’de aldım soluğu. Sevgili
arkadaşım Dr. Pınar Kızılır-
mak ile beraber 3-4 saat süren
yemeğimizde iki sevgilinin bu-
luşmasını yaşadım. Trilye ve
ben. Bu sırada Londra’da tattı-
ğım lezzetlerden de konuştuk
bol bol. Ama artık Trilye’dey-
dik ve Pınar’a nirvana ve sor-
beyi tattırdığımda 3 Michelin
yıldızı bize fazla gelir, bize 2.5
yeter ve işte burası da Trilye
dedi. Daha 1 yıldızı bile yok-
ken 2.5 yıldıza yükselmişti.
Hak eder mi? Bence evet. Faz-
lasıyla. 

Belki de tek eksiği istiridyenin
olmayışı Trilye’de. O da olsa
gelsin artık Michelin yıldızları. 

Bir sonraki sayıda buluşana
kadar damağınızı şaşırtan 
lezzetler tatmanız dileğiyle
hoşçakalın. 



Ünlü GömlekçiÜnlü Gömlekçi

Süreyya Üzmez

Bir zamanlar merhum Cumhurbaşkanı
Özal’ın ve pek çok ünlü sanatçının ipek
gömlekten, pijamasına kadar el emeği ile
yapılan sanat eseri gibi giysileri Nişanta-
şı’nda ismi gibi olan Ünlü Gömlekçi diker-
di. Yusuf Ünlü Amerika’ya, kardeşi Zeki
Ünlü İsveç’e yerleşti. Nebil Kuyumcu, Eş-
ref Aslan ve Kadir Poyraz 1980’de Ünlü
Gömlekçi’yi devraldılar. Daha sonra Eşref
Aslan kendi işini kurdu. Nebil Kuyumcu
Almanya’ya yerleşti. Kadir Poyraz ortağı

Ahmet Üçtepe ile yoluna devam etti. Pa-
ris’te ve Milano’da dünyaca ün yapmış
markalara taş çıkartacak şekilde inanılmaz
güzel gömlekler dikiyorlar. Benim giydi-
ğim gömleklerin markasını soranlara da
artık adresiyle beraber Nişantaşı’nın güzi-
de sanatçılarını tanıtıyorum. 27 yıldır tanı-
dığım Kadir Poyraz, Adana’dan İstanbul’a
göç etmiş, her zaman yeniliğe açık yaklaşı-
mı ve çalışkanlığıyla da hak ettiği üne ka-
vuşmuştur.

Kadir POYRAZ Ahmet ÜÇTEPE



ÜNLÜ GÖMLEKÇ‹
Rumeli Caddesi Zafer Sokak 
Petek Apartman› No:60/6
Niflantafl› / ‹STANBUL
Tel: 0212 247 97 32



İnsanlarda uzak geçmişi imgeleyen bellek,
yakın geçmişi imgeleyen belleğe oranla çok

daha güçlüdür. Şeftali konusunu işlemeye ka-
rar verince 36 yıl öncesine gidiverdim birden. 

Yıl 1973. Kuleli Askeri Lisesi’ne anne bağrın-
dan koparak gelmişim. Saçlarımız traş edildik-
ten sonra üzerimize çuvalı andıran bol bir eği-
tim elbisesi giydirildi. Elimize de M1 P. tüfeği-
ni tutuşturup Yeni Karamürsel’deki Hersek
kampına talime gönderildik. Yanımızda şeftali
bahçeleri mevcuttu. Akşamları yarım kilo şefta-
liyi kampetimin baş ucuna koyarak uyurdum.
Mis gibi tüylü şeftali kokuları gün boyu eğitim-
den yorulan vücudumun yorgunluğunu alırdı. 

Çok lezzetli, hoş bir yaz meyvesidir şeftali. İs-
mi anıldığında yeşil Bursa’yı çağrıştırır. Yaz ay-
larının susuzluk giderici, en sevilen meyvele-
rinden biri olan şeftali, gülgiller ailesindendir.
Dünyaya Çin’den yayıldığı rivayet edilmekte-
dir. Mitolojide uzun yaşam ve ölümsüzlük

sembolüdür. Ağacı ortalama 30 yıl yaşar. Taze
olarak tüketildiği gibi suyu çıkarılarak meyve
suyu olarak da içilebilir. Marmelat, reçel, likör,
şurup, komposto olarak kullanımı yaygındır.
Tüylü ve yarma gibi Türkiye’de 64 çeşidi 
vardır. Şeftalinin ağız kokusunu gidermeden,
kanı zehirlerden temizlemesine kadar pek çok
yararı olduğu söylenir. Turfandasına pek rağ-
bet etmemek gerekir. Çünkü henüz gün ışığını
tam almadığından hem lezzetsiz, hem de daha
az yararlıdır. Ağustos ayında meyve şekeri ora-
nı yüzde on dörttür. Sertini değil yumuşağını
tercih etmek gerekir. Sert şeftalinin besin değe-
ri fazla değildir. Rengi de çok önemlidir. Sarı
türünü alıyorsanız her yanı sarı, kırmızı Bursa
şeftalisini alıyorsanız her yanı kızarık ve yu-
muşak olsun. 

Yaz geldi. Suları kollardan akıp dirseklerden
damlata damlata, hakkını vererek bol bol yiyin
şeftaliyi. Türkiye meyve cennetidir. Kıymetini
bilin.

B‹R BURSA KLAS‹⁄‹

ŞeftaliŞeftali

Süreyya Üzmez
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S A ⁄ L I K

Su ürünlerinin insan beslen-
mesindeki yeri tarih öncesi

dönemlere kadar uzanmakta-
dır. Günümüzde birçok ülkede
balığın besin değeri ve insan
sağlığına etkileri arasındaki
ilişkileri inceleyen araştırmalar
yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların
sonuçlarının kitle iletişim araç-
ları, konferanslar ve broşürler
yoluyla topluma duyurulmasıy-
la balığın haftalık besin planla-
malarında tercih edilmesi için
teşvik edilmesi ve bu konuda
toplumun bilinçlendirilmesine
çalışılmaktadır.

Bal›¤›n ‹çerdi¤i 
Besin Ö¤eleri ve Etkileri

Balıkların kimyasal yapısı ve
protein, yağ, mineral vb. besin
öğeleri içeriği balığın türü, yaşı,
yaşam ortamı ve mevsime bağlı
olarak önemli farklılıklar göste-
rir. Balıkların insan beslenmesi-
ne sağladığı en büyük katkılar-
dan birisi sindirilebilir (kalite-
li) protein içeriğinin yüksek
oluşudur. Balık etinin protein
oranı yenilebilir kısmının %18-
22’sini oluşturur. Bir kişinin
300 gr balık tükettiği düşünül-
düğünde günlük protein ihtiya-
cının yarısını balıktan alabile-
ceği söylenebilir. Halk arasında
etin balıktan daha iyi bir prote-
in kaynağı olduğu sanılır. An-
cak yapılan araştırmalar et, ba-

lık ve sütün protein içeriği ba-
kımından benzer özelliklere sa-
hip olduğunu göstermektedir.
Balık eti bitkisel besinlerde bu-
lunan selüloz (posa)  ya da ka-
ra hayvanlarının etlerinde kar-
şılaşılan kıkırdak gibi sindirile-
mez yapılar içermemesi nede-
niyle vücutta çok daha kolay
kullanılır.  Bu sebeple çok kısa

bir sürede kaliteli besin alarak
iyileşmesi gereken kişilerin
beslenme tedavilerinde balık
tüketiminin artırılması özellik-
le tavsiye edilmektedir.

Balığın yetişme ortamının taşı-
dığı zenginlik sayesinde özel-
likle A,D,E ve K vitaminleri gi-
bi yağda eriyen vitaminler baş-
ta olmak üzere bazı vitamin içe-

DEN‹Z‹N ‹NSANO⁄LUNA HED‹YE ETT‹⁄‹ ‹KS‹R

Bal›k
Uzm. Dyt. Tu¤ba SOLUKÇU CANPINAR
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rikleri karasal hayvanlara göre
daha fazladır. Kalsiyum, fosfor,
sodyum, iyot, potasyum, mag-
nezyum, flor ve kobalt su ürün-
lerinin içerdiği önemli mineral-
lerdir.

Balıklar içerdikleri yağ miktarı-
na göre yağsız (%2’den az yağ
içeren) ve yağlı (%5’den fazla
yağ içeren) balıklar olarak nite-
lendirilirler. Burada beslenme
bilimi açısından balıkla ilgili en
önemli konu balıktan alınan
yağın içerik zenginliğidir. 

Halk arasında katı yağlar olarak
adlandırılan, damar tıkanıklığı
başta olmak üzere birçok hasta-
lığa neden olan doymuş yağ
asitleri, kırmızı ete oranla balık
ve diğer deniz ürünlerinde çok
daha az oranda bulunur. Buna
karşın balık, bir çok hastalığın
oluşumunu engelleyen ya da
tedavi sürecinde büyük destek
olan doymamış yağ asitlerinden
(linolenik  omega -3 ) zengin-
dir. Tüm deniz ürünlerinde çe-
şitli oranlarda bulunan ve et,
süt, vb. diğer besinlerde bulun-
mayan EPA (eicosapentaenoik
asit) ve DHA (dokosahexaenoic
asit)  omega-3 yağ asidi türleri
vücudumuz tarafında da üreti-
lememektedir. Bu sebeple, iyi
bir kaynak olan balığa beslen-
memizde yer vererek vücudu-
muza sağlamamız gerekir. 

Araştırmalar incelendiğinde ba-
lık tüketiminin insan sağlığına
etkilerini bir çok konuda izle-
mek mümkündür.  Ancak en
fazla üzerinde çalışma yapılan

ve sonuçları somut olarak göz-
lenen konunun kalp ve damar
sağlığı ile olan etkileşimi oldu-
ğu söylenebilir. Uzun yıllardan
beri çeşitli alanlarda yapılan bi-
limsel çalışmalar sonucunda
bir omega-3 alt birimi olan EPA
ve DHA’nın insan sağlığına
olumlu katkıları her geçen gün
biraz daha fazla vurgulanmak-
tadır. 

Bal›k Tüketiminin Kalp ve 
Damar Sa¤l›¤› Üzerine Etkileri

Yapılan bir çok çalışma sonu-
cunda balık tüketiminin kalp
damar sağlığına olan etkilerin-
den temel olanlarını şöyle sıra-
layabiliriz. 

Kanın gereğinden fazla pıhtılaş-
masını engelleyerek kanın akış-
kanlığının kontrolünü sağlar,

Ana damarlarda kan akımının
düzenlenmesi nedeniyle damar
tıkanıklığının engeller, kılcal
damarlarda kan akımının dü-
zenlenmesiyle periferik damar
hastalıklarının oluşmasını en-
geller. 

Damar çeperine yaptığı olumlu
etkilerinden dolayı damar es-
nekliğini sağlarken tansiyonu
kontrol altında tutulmasına
yardımcı olur,

Kardiyovasküler hastalıklara
karşı koruyucu etkili olan yük-
sek yoğunluklu lipoprotein
(HDL) kolesterol düzeyinin
kanda artışını sağlar. 

Kalp kaslarının üzerine doğru-
dan etki yaparak kan akışını ar-

tırır, bu durum damar yapıla-
rında olumlu değişikliklere ne-
den olur.

Vücutta kalp fonksiyonlarında
tehlikeli olan kimyasal olayla-
rın azalmasına yardımcı olur.

Küçücük bir ceninken kalp ve
damarların vücudumuzda ilk
oluşmaya başlayan yapılar ol-
duğu düşünüldüğünde, balığın
içerdiği Omega-3 yağ asitleri-
nin olumlu etkilerinden her yaş
grubu bireylerin yararlanması
gerektiği söylenebilir. Besin ih-
tiyaçlarının fazlalaştığı hastalık,
gebelik vb. durumlarda tüketi-
min arttırılması gerektiği unu-
tulmamalıdır.  Balığın bir besin
maddesi olarak sağlık üzerinde
yarattığı olumlu etkilerinin his-
sedilebilmesi için haftada en az
1-2 öğün veya  300 g taze yağlı
balık tüketimi  önerilmektedir. 

Türkiye’de ortalama balık tüke-
timi kişi başına 3 kg. kadardır.
Üç tarafı denizlerle çevrili olan
ülkemizde balık tüketiminin
haftalık önerilen miktarın sade-
ce  %20’ sini oluşturması,  ülke-
mizde balık yetiştiriciliğinin
desteklenmesini, tüketimin
yönlendirilmesi ve özendiril-
mesi gereğini işaret etmektedir.
Yeni hedefler belirlemek ve et-
kin politikalar oluşturmanın
yanında tüketicinin doğru bil-
giye ulaşabilmesi için kurumlar
arası işbirliğinin sağlanması
önerilen tüketim düzeyine
ulaşmada önemli fayda sağlaya-
caktır. 



Yerkürenin z›t renklerini postunda birleflti-
rirken, buz mavi gözleriyle de beyaz iklim-
lerin asaletini simgeler Huskyler. Sadece si-
yah ve beyazdan da ibaret de¤ildirler tabiki;
yüzü ve vücudunun alt k›sm› beyaz kalan
k›s›mlar ise kurt grisinden, gümüfli griye ya
da kum sar›s›ndan, badem rengine kadar de-
¤ifliklik gösterebilir. Güçlü bir yap› ve bü-
yük kar ayakkab›lar›n› and›ran tüyleriyle
patilerini keskin buzlu zeminlere karfl› ko-
rur. Kulaklar› dik ve yukar›dan konumlu-
dur. Tüyleri orta uzunlukta ve çift katl›d›r.
‹ç tüyler yumuflak, s›k ve düz, üst tüyler ise
oldukça yat›kt›r. Boynu diktir ve bu durum
hayvana ma¤rur bir görüntü kazand›r›r. S›rt
meyilsiz ve düzdür, kuyru¤u ise adeta bir
tilki kuyru¤u gibi bol tüylüdür.

HuskyHusky

YAZI: H. Eray YEfi‹LÇAYIR
FOTO⁄RAFLAR: Recep Peker TANITKAN







Alaska’da 20.yy.’ın başlarında bir altına
hücum devri yaşanırken, Arktik bölge-

lerde yaşayan insanlar için köpek hayatın
vazgeçilmez bir parçasıydı. Dünyanın her ye-
rinden altın için Alaska’ya gelen insanlar kö-
peğin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunun
farkına varıyorlardı. Tam bu sırada, Kuzey
bölgelerde dolaşıp duran kürk tacirleri, Sibir-
ya’da Cukçilerin yetiştirdikleri Huskyleri fark
edip Alaska’ya taşıdılar (1909). Ufak tefek ol-
maları ve uysallıkları dolayısıyla başlangıçta
pek ilgi çekmeyen huskyler, hızlarını güçle-
riyle birleştiren yapısal özellikleri sonucu bü-
yük ilgi görmeye başladı. 1925 ilk yarısında
ise artık şöhretleri tavan yapmıştı. Yine aynı
tarihlerde 340 millik bir mesafeyi devamlı
koşarak, ilaç ve serum taşıdılar ne Nomilile-
r’in hayatını kurtardılar. Artık bütün dünya
onları tanımıştı. Bugün, onların anısına Cen-
tral Park’ta bir abide bile bulunmaktadır.

UYUMLU VE DUYGULU
Spitz (sivri burunlu) aile grubu içerisinde
yer alan huskyler koşup oynamayı çok sever-
ler, insanlarla uyumlu ve duyguludurlar. İyi
bir arkadaş olmakla birlikte son derece inat-
çıdır ve kolayca canı sıkılır. Ortalama ömrü
11-13 yıl civarındadır. Bu kadar hareketli bir
ırk olan huskyleri evde beslemek oldukça
yanlıştır; ayrıca çok tüy dökerler. Bahçeli bir
eviniz varsa ve spor yapmayı, yürümeyi sevi-
yorsanız tercih edeceğiniz köpek ırklarının
en başında huskyler gelebilir. Burdan da an-
laşıldığı üzre egzersiz ihtiyacı bir hayli fazla-
dır, uysal karakterinden dolayı bir bekçi kö-
peği olarak tercih etmek sıkıntı yaratabilir.
Ayrıca yabancılarla çok çabuk kaynaşması ve
dostluk kurmasıyla ne kadar sosyal bir ırk
olduğunu bizlere bir kez daha sergilerler. So-
ğuğa çok dayanıklıdırlar nitekim sıcak aylar
gelip çattığında huskyler için günler geçmez
olmaya başlar. İnatçı bir karaktere sahip ol-
malarından dolayı eğitimleri de bir hayli zor-
dur. Opurtinist bir karakter barındırabilen
huskyler kendi işlerine yarayacak olan emir-
lere itaat etmeyi severler, bu sebeple tuvalet

eğitimi gibi eğitimleri vermek köpek sahiple-
rini oldukça zorda bırakabilir.

SA⁄LIKLI KÖPEKLER
Bir veteriner hekim gözüyle ise huskyler ol-
dukça sağlıklı köpeklerdir; predispoze (yat-
kın) olduğu hastalık tabloları oldukça azdır.
Yine de görülebilecek hastalıkların başında;
glukoma (göz küresi içindeki sıvı basıncının
artması) ve katarakt, corneal opacities, kor-
neanın merkezi bölümlerinde beyaz lekeler
belirmesi ile karakterize durumlar belirebilir.
Nadir olarak ise; Canine Hip Dysplasie
(CHP) kalça kemiğinin anormal gelişmesi
soucu femur başının pelvik yuvaya rahatça
oturmaması görülebilir.

Huskyler bir kızak köpeği olduğundan ve
dolayısıyla yalnız kalmaktan nefret ettiğin-
den eğer bu ırkın sizin için doğru seçim ol-
duğunu düşünüyorsanız iki tane beslemeni-
zi öneririz. Sonuç olarak bitmek tükenmek
bilmeyen enerjisi ve oyunculuğu sayesinde
sporu yaşamın tüm aralığında kendinden
farklı bir türle tatmak isteyen köpek sahiple-
ri için biçilmiş bir kaftandır demek çok da
yanlış olmaz sanırım.
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1977 y›l›nda Kütahya’da do¤du. 2002 y›l›nda
Hacettepe Üniversitesi resim bölümünü bitir-
di. 4 kiflisel sergi açt›. Ankara’da yaflayan sa-
natç›; bar›fl, özgürlük ve sevgi temas›n› yapt›¤›
figüratif resimlerde ifllemektedir. “Çal›flmala-
r›mda kardeflli¤in, dostlu¤un, bar›fl ve tüm gü-

zelliklerin mesaj›n› ar›yorum. Yitirilen de¤er-
leri, özlemlerimi, gelece¤e yönelik beklentile-
rini, umutlar›n›, özgürlük tutkusunu, bireyin
hüzünlerini ve mutluluklar›n› koflan, sanki bir
bofllu¤a f›rlat›l›vermifl gibi uçan, savrulan,
gözlerinize batan atlarla...

Özlem fieran
B‹R AT SEVDALISI
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