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Üç ayda bir yay›nlan›r. 

Bilim ile kehanet farklı şeyler. Bilimde olasılık olabilir ama kehanette
mesnetsiz tahmin vardır. O nedenle 2012’de bilimden yana tavır 
koymamız gerektiğine inanıyorum.

Doluya ve sağanak yağmura tutulmuş bir stratejik bölgede konuşlanmış
ülkemiz önceden açtığı şemsiyesiyle korunmaya ıslanmamaya çalışıyor.
Ama kıyafetin çok az bir bölümünün ıslanması hayati önem taşımaz.
Zengin ülkeler hiç ıslanmayacaklarını sandıkları ve şemsiyesiz dolaştık-
ları için krizden daha çok etkilendiler.

İşini iyi yapmayanlar için her gün kriz vardır. İşini iyi yapanlar krizden
az etkilenirler.

GELEL‹M BALIKLARIMIZA
2005 yılında ığrıp ile balık avlanma yasağı başladıktan sonra sonuçları-
nı gördük. Sinarit popülasyonu arttı. Balıkçılıktaki esas konu zamansız
ve usulsüz avlanmaktır. “Balık Ankara’da Yenir” programımızda bu ko-
nular üzerinde oldukça duruyoruz. Sonucunu ileriki yıllarda göreceği-
mize olan inancım çok. 

Sevgili dostum Servet Gürel, yeteneklerini en üst noktaya çıkarıp, 
doğum günümde bana bu karikatürü hediye etti. Ben de merak eden
okuyucularımızla paylaşmak istedim. 

Hayat sevginiz, en yüksek umudunuza beslediğiniz sevgi olsun, en yük-
sek umudunuz da en yüksek hayat düşünceniz olsun.

Bol balıklı ve sağlıklı bir 2012 dileğiyle…

Süreyya Üzmez

UMUTSUZ BAfiLAMAYIN

“Trilye’nin Bal›k Sevdas›”
Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA
TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr
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Trilye’den
Genç bir girişimci olan Ahmet Sakıcı yaptığı kaliteli iş-
lerle uzun yıllardır isminden iyi bir şekilde bahsettiren
İkiz İnşaat’ın sahiplerindendir. Erzurum havaalanı regü-
latör inşaatından, Gökova ayrımı-Köyceğiz devlet yolu,
Ortaca-Dalyan yolu, Milas-Bodrum devlet yolu gibi tu-
rizmin en hareketli bölgelerinin önemli güzergahlarında
imzası olan İkiz İnşaat yurt dışında da birçok başarılara
imza atmıştır. 

Teknolojiye oldukça meraklı olan Ahmet Bey yakın dos-
tu Mehmet Birdane’nin bir gece internetten keşfettiği,
dünyada yepyeni bir ürün olan yanmaz boyanın peşine
düşer. Arkadaşıyla birlikte ABD’nin Florida eyaletine gi-
dip teknolojinin Türkiye hakkını alır. 

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Yö-
netimi yani kısaca NASA neredeyse bütün parasını Ar-
Ge için harcıyor. Yüzyılın buluşlarından birisi yanmayan
boya. Ahmet Sakıcı ve Mehmet Birdane’nin Türkiye ile
tanıştırdıkları bu yepyeni malzeme akıllara durgunluk
veren bir buluş. Bu boyayla tüm şehirlerdeki binalar bo-
yansa itfaiye birliklerinin kapısına kilit vurmak gerekir!

11 Eylül’den sonra NASA yanmayan boyanın formülünü
sivil hayata vermek zorunda kaldı. Artık ABD’deki bütün
sigorta şirketleri binaları teminat altına almadan önce bu
boyaları şart koşuyor. Alev makinesi gibi aletle tahta üze-
rine sürdükleri boyayı gözümün önünde ateş bombardı-
manına tuttuklarında hayretimi gizleyememiştim. Tahta
bana mısın demedi. Bu boya sadece ısıya dayanıklı değil,
nem, ses, korozyon gibi yalıtımlar için de geçerli. 

Yeniliklere sürekli açık olan Ahmet Sakıcı bir dönemin ta-
nınmış, değerli siyaset adamlarından Latif Sakıcı’nın oğlu.
Ahmet Bey’e yaşantısında ve başarılara imza atmasında
her zaman büyük destek veren zarif eşi Deniz Hanım, ata-
erkil bir ailenin özverili bir annesi olmayı başarmış ve ço-
cukları Sevgin, Ayşegül, Latif’i öyle güzel yetiştirmiştir ki
saygı duymamak elde değil. 

Çok çalışkan ve vizyon sahibi olan genç neslin temsilci-
si Ahmet Bey’i geçenlerde bir konu için çekinerek ara-
dım. Sabahın erken saatinde Libya’daki inşaatın başında
bulmam haklılıkları bir kez daha ortaya çıkarmış oldu.
Yanmayan boyayı Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve İran
gibi ülkelerde pazarlayan Sakıcı’nın başarıları ve ülke
sevgisi örnek alınacak niteliktedir. 

Nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir. 

JOHN BENSON’IN

TÜRK‹YE SEVG‹S‹

2006 yılından beri Türkiye’de Mobil Oil
Türk A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevi-

ni yapan John Benson’a Mapa Petrol’ün sa-
hipleri baba Mehmet Uzandaç ve oğulları
Ahmet ve Şükrü Uzandaç tarafından Tril-
ye’de veda yemeği verildi. Türk insanının
sıcaklığı ve yardımseverliğini hiç unutama-
dığını söyleyen Benson, 5 yıl boyunca Tür-
kiye’nin doğal ve kültürel yapısını öğren-
mek için gezilere katıldığını ve çok sayıda
birbirinden güzel yerler keşfettiğini anlattı.
Eşsiz Türk yemeklerinin tadını ömrünün
sonuna kadar damağında tutacağını söyle-
yen Benson, baklava, Türk kahvesi, simit
ve kaşar keyfini hiçbir zaman unutamaya-
cağını dile getirdi. Uluslararası enerji sektö-
rünün öncü şirketlerinden biri olan Exxon
Mobil çatısı altında uzun yıllardır görev ya-
pan John Benson, kendini emekliliğe hazır-
lıyor. Emekli olduktan sonra da golf oyna-
mak, kitap okumak ve bahçeyle uğraşmak
gibi hobilerin peşinde koşmayı planladığını
söyledi. Türkiye’yi asla unutamayacağını
defalarca dile getiren Benson, duygu dolu
anlar yaşattı.

Leonardo da Vinci, yarattığı eserlerle Rönesans
sanatına yön vermiş, ünü zamanı aşarak günü-

müze kadar ulaşmış ender sanatçılardan biridir. 

Bu meşhur sanatçının yaşamdaki zorluklara bakış
açısı şöyledir:

“Engeller, zorluklar beni yıldıramaz. Her engel,
beni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime
iter. Gözünü bir yıldıza diken kişi, kararını değiş-
tirmez.”

Kendi kutup yıldızını bulup o istikamette ilerleyen
genç iş adamı Ahmet Sakıcı’yı yıllardır tanırım. İlk
yakınlaşmamız bir sohbet sırasında gündeme ge-
len yol konusuyla gerçekleşti. 

Yıllar önce Bursa üzerinden Çanakkale’ye karayo-
lu ile annemi ziyarete gittiğimde neredeyse sabah-
tan akşama kadar süren yorucu yolculuğumun son
ayağı yorgunluğumun gitmesine neden olmuştu.

Yani Çanakkale’ye yarım saatlik mesafede olan
Lapseki yoluydu konumuz. Boğaz net şekilde gö-
rünüyor yeni bir ralli başlıyordu. Yıllardır gidip
geldiğim bu uzun yollarda yepyeni asfaltlarda yol
çalışmaları oluyor ve sürekli yamalar yapılıyordu.
Ama Lapseki Çanakkale arasındaki yola hiçbir şey
olmuyordu. Havaalanı pisti gibi olan bu yolun baş-
langıcı benim için anneme kavuşmanın ilk haber-
cisi oluyor ve inanılmaz keyif veriyordu. Kendimi
bildim bileli bu yolda hiçbir çukur veya tümseğe,
çatlağa rastlamadım. 

Çanakkale’den döndüğüm bir akşam Trilye’de kar-
şılaştığım Ahmet Sakıcı ve ailesi balık yiyordu. De-
niz ürünlerine oldukça düşkün aile ile sohbete
başladığımızda, yeni geldiğimi söyleyip konuyu
Lapseki yoluna getirdiğimde birdenbire “Ağabey o
yolu ben yaptım” diyen Ahmet Bey’in parlayan
gözleriyle karşı karşıya geldim. 

KUTUP YILDIZINA ‹LERLEYENLER

Esintiler...
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GREG PEPIN’‹N 
BALIK SEVDASI

Pepin, heyecan yüklü bir insan. Adrenalini
yükseltmek için her yıl Alaska’nın yolunu tu-

tuyor. Tekne ile balık avcılığına çıkıyor ve av so-
nunda yakaladığı balıkların hemen fotoğrafını çe-
kip bize gönderiyor.
Etrafına neşe ve mutluluk dağıtmasıyla tanınan
Pepin, pozitif elektrik yüklü bir kişilik. Restorana
ne zaman gelse güler yüzüyle ve mükemmel
Türkçesiyle bizi de çok mutlu ediyor. 
Boeing firmasının Türkiye Başkanı Pepin, Türki-
ye’ye aşık birisi. 

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan
Acar, Trilye Deniz Ürünleri Restoranı’na uğ-

ramak için pek çok yabancı turistin Ankara’ya
geldiğini, restorandan ayrıldıktan sonra çok
mutlu olduklarının müşahedesini gördüğü ve
Ankara’nın tanıtımı açısından büyük yararlılık
gösterdiği için Trilye Restoran’ın sahibi Süreyya
Üzmez’e ödül verdi.

7 yıldır çıkarmış olduğu Trilye dergisinin de
kentimizi çok iyi tanıttığını söyleyen Acar, dergi-
den dolayı da Trilye’yi ödüle layık gördü. 

Ankara’da dışarıda yemek yeme alışkanlığının
öncülüğünü yaparak pek çok restoranın kazanıl-
masına neden olan Süreyya Üzmez’e de başarı
dileklerini iletti. 

Kürşat Özkök’ün koordinatörlüğünü yaptığı
TRT HD’de yayınlanan “Balık Ankara’da Yenir”
programı ile Üzmez’in balığı sadece Ankara’ya
değil Türkiye’ye tanıttığını söyleyen İl Kültür ve
Turizm Müdürü Doğan Acar, “Trilye’ye nice
ödüllere” diyerek plaketleri verdi. 

TR‹LYE’YE Ç‹FTE ÖDÜL
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Hafta sonu gölde balık tutan genç bir adamın ol-
tasına her zamankinden farklı türde bir balık

takılır. Balık konuşmaya başlayınca genç adamın
şaşkınlığı iyice artar. 
Balık “Eğer yaşamama izin verir, tekrar göle dön-
memi sağlarsan üç dileğini yerine getireceğim” der. 
Şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışan delikanlı “Sa-
dece üç dilek mi?” diye sorar. 
“Anlaşma yapalım, sen benim beş dileğimi yerine
getir ben de seni tekrar arzuladığın yaşama geri
göndereyim.”
“Kusura bakma dostum” der balık, “Sadece üç dile-
ğini yerine getirebilirim.” 
Genç adam anlaşma yapmakta ısrarlıdır, dilek sayı-
sını artırmaya çalışıyordur. “Pekala” der, “Madem
ki beş dileğimi yerine getiremiyorsun dört olsun
öyleyse.”
Balık bu defa bitkin ve cılız bir sesle konuşur: “Üç
dilek, başka yok.”
Bu kez genç adam düşünmeye başlar, üç dilek mi
tutmalı yoksa ısrarcı mı olmalı, gölde başka konu-
şan balık varsa onları da yakalayıp dilek sayısını mı
artırmalı…
Nihayet genç adam kararını verir: “Peki sen kazan-
dın konuşan balık, üç dilek tutmayı kabul ediyo-
rum.”

Fakat onun bu sözlerine balık karşılık vermez.
Genç adam sepete baktığında geç kaldığını ve balı-
ğın çoktan yaşamını yitirdiğini görür.
9 yıl önce Trilye Restoran’ın henüz emekleme döne-
minde bir akşam üzeri arkadaşlarıyla balıklı masa-
da sohbet eden, bakımlı uzun saçlı, tarz bir gözlük
takan, karizmatik ama o denli mütevazı bir beyle
tanıştım. Takdir etmesini bilen, emekçilere desteği-
ni esirgemeyen beyefendi Mehmet Sepil’di. 
Mehmet Bey ile sohbete katılmak çok keyiflidir, bir
şeyler katar insana. Dopdoludur, birkaç hamle son-
rasını düşünür. Risk almayı sever, cesur, çalışkan ve
zeki bir iş adamıdır. 

TALABAN‹ ‹LE YAKIN DOSTLUK
Irak Cumhurbaşkanı Talabani zekasına ve dürüst-
lüğüne hayran kaldığı Sepil’i yıllar öncesinden keş-
fetti. Bir sabah kahvaltısında projelerini anlatan Ta-
labani’nin teklifini kabul eden Mehmet Bey, henüz
Saddam hayattayken çok riskli olan petrol işine gir-
miş oldu. Çok ince hesaplar yapsaydı, riskleri göze
almasaydı ve karar vermek için çok bekleseydi bu-
günkü Genel Enerji’nin önlenemeyen yükselişi ha-
yalleri süslerdi. 
2002 yılının bir bahar akşamı 8-10 kişilik rezervas-
yon yaptırmıştı Mehmet Sepil. Konuğunun önemli

Kızılay Alışveriş Merke-
zi’nde açılan Karton mağa-

zasının yeni kreasyonlarını ba-
sına tanıtan Avustralyalı man-
ken Brittanay Johnston akşam
yemeğinde balık tutkunu an-
nesiyle birlikte Trilye’deydi. 
Şık giyimiyle dikkat çeken
Johnston, yemek seçiminde
annesinin kızı olduğunu gös-
terdi. Avustralya’da sürekli kır-
mızı balık olarak adlandırılan
okyanus mercanı yediğini söy-
leyen anne, kalkan ve lüfer
önerimizden sonra Saroz’un
mercanı teklifimize sıcak ba-
kınca az daha parmaklarını yi-
yecekti. 

Fashion TV’deki programları
için tekrar Milano’ya dönen

Johnston Ankara’yı ve Türk
insanını çok sevdiğini söyleye-
rek ve de kendisine hediye
edilen Kavaklıdere’nin Angora

şarabına yapıştırılan fotoğraflı
şişeyi çok beğendiğini belirte-
rek restorandan mutlu bir şe-
kilde ayrıldı. 

olduğunu söyledi. Yemek saatine az bir zaman ka-
la kişi sayısı 14-15’e çıktı. Apar topar masayı bü-
yütmeye çalıştık, beklenen konuk geldi. Sempatik
ve babacan tavırlarıyla yemek ve servisten çok et-
kilenen Talabani, eşime “Madam muhteşem bir ye-
mek yedik” demişti. Mehmet Sepil’in ağzının içine
bakan, dürüstlüğüne son derece güvenen Talabani
daha sonra cumhurbaşkanı, Mehmet Sepil de Ku-
zey Irak’ın en büyük petrol şirketi Genel Ener-
ji’nin CEO’su oldu. 1,5 milyar varil petrolün sahi-
bi olan şirket, petrol konusunda dünya devi olma
iddiasında. 
Kuzey Irak’taki en büyük petrol sahasına sahip ol-
duktan sonra Sepil, Genel Enerji’yi Londra borsa-
sında işlem gören ve Miran sahasında ortak olduk-
ları Heritage Oil ile birleştirme operasyonu yaptı. 

YILIN K‹fi‹S‹ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Irak’a uygulanan ambargodan sonra Kuzey Irak
petrollerinin Yumurtalık Boru Hattı üzerinden ilk
kez dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Genel Ener-
ji’nin CEO’su Mehmet Sepil, bölgeye katkılarından
dolayı “Yılın Kişisi” seçildi. ODTÜ İnşaat Mühen-
disliğinden mezun olan Sepil, yaşam tarzıyla da ti-
pik iş adamı formatından oldukça uzak. 21. yüz-
yılda organizasyonların üç seçenekten birine karar

vermek zorunda olduğunun en somut göstergesi-
dir Mehmet Sepil. 
• Değişmemek, 
• Sadece zorlandığında değişmek, 
• Kaderin kontrolünü ele almak, diğerlerinden ön-
ce ve farklı bir şekilde değişmek. 
Ayrıca insan sermayesinin, şirketin maddi olma-
yan varlıklarının, yeteneğin, bilgi birikiminin, be-
cerilerin, deneyimlerin ve fikirlerin ne dehalar ya-
rattığının göstergesidir Sepil. 
Sabah Gazetesi’nin Ankara Mali İşler Yönetmeni
Oktay Aydın bana bir kitap hediye etti. Peter
Fisk’in yazdığı “İş Dehası”. Kitapta Steve Jobs’tan,
Warren E. Buffett’a kadar dünya çapındaki başarı-
ların öyküleri var. Keyifle okuduğum kitabın yeni
basımında Mehmet Sepil’i de görmeyi ne kadar
çok arzuluyorum. Çünkü daha ilginç ve oldukça
ibretle okunacak bir başarı öyküsü var.
Aklınıza yatan işlerde geç kalmayın. Hayat geç ka-
lanları hiç affetmez. Büyük işler başarmak için sa-
dece harekete geçmek yetmez. Ne yapmak istedi-
ğinizin rüyasını da görmeniz gerekir. Sadece rüya-
sını görmek yetmez, rüyanın gerçekleşeceğine
inanmak da gerekir. Rüyaları gerçekleştirmenin en
iyi yolu uyanmaktır. 

‹fi DEHASI G‹R‹fi‹MC‹LER

ÜNLÜ MANKEN JOHNSTON TR‹LYE’DEYD‹
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Ünlü İngiliz yazar ve şair Thackeray’ın elde
ettiği başarıyı kolay yoldan şöhret olmaya

bağlayan biri şöyle demişti:

“Thackeray, bir sabah gözlerini açtı ve kendini
meşhur bir adam olarak buldu.” 

Thackeray’ın yaşantısını yakından bilen Lord
Northcliffe ise bu iddiaya şöyle yanıt verdi:

“O yataktan kalkıp kendini meşhur bir adam
olarak bulduğu ana kadar, 15 sene her gün 8 sa-
at yazmıştı.”

“Her gerçek başarı bir evi inşa etmek gibidir.
Önce sağlam bir temel atılır, sonra evi tamamla-
mak için gerekenleri yaparsın. Bazı evler ya da
kariyerler çabuk inşa edilebilir ama sağlam te-
meller üzerine oturmazlar. Görünüşleri güzeldir
ama dayanıklı değillerdir. Bir gecede oluşan ba-
şarılara yakından bakarsan on sene gibi bir ha-
zırlık sürecinden geçtiğini görürsün.”

Kasım ayının bir pazar günü oğlum Koray gözü-
nü açar açmaz okuduğu internet haberlerinden
bizi en çok ilgilendirenini “Günaydın babacı-
ğım” dedikten sonra patlattı: “Hüseyin Özer res-
toranlarını devretmiş.” “Oğlum haberin tama-

mını okudun mu?” diye sordum. Çünkü Sabah
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak’ın
manşetten yazdığı haberin tamamını iki saat ön-
ce okumuştum. “Oğlum o 20 yıl önceki konu”
dedim. Ancak Hüseyin Özer’le yakın dost oldu-
ğumu bilen arkadaşlarımın çoğu art arda beni
aradılar ve aynı şeyi söylediler. Genellikle gaze-
telerde başlık ve fotoğraflarla yetinen dostlarıma
aynı cümleleri kurdum. 

Çünkü biliyordum ki Hüseyin Bey’in başarısı bir
gecelik başarı değil. Hep merdivenleri çıkarak
erişti o mertebeye. Asansörle çıkanların inişi ko-
lay oluyor. O nedenle Hüseyin Özer başarıları-
nın zirvesine çıkabilmek için bir ömür harcadı.
Harcını öyle sağlam yaptı ki temelleri sarsılmaz.
Onun başarısı artık kendini değil tüm Türkiye’yi
ilgilendiriyor. O halka mal olmuş bir isim. Dün-
yanın her yerinden insanlar onunla fotoğraf çek-
tirebilmek için Londra’ya geliyorlar. 

Erdal Şafak’ın anlattığı her şey doğruydu. 20 yıl
önce mafya yüzünden dükkanlarını devretmişti.
Benzeri sorunlarla bugün de karşı karşıya oldu-
ğunu söylüyor Özer. 

TÜRK MUTFA⁄INI 
YORUMLAYAN ADAM
Gastronomiyle ilgilenen insanlar onu Türk
mutfağını yorumlayan şef olarak tanıyor. Ger-
çekten de öyle! 15 yıl önce gittiğim Londra’nın
en lüks semti olan Mayfair’deki Sofra Resto-
ran’da yağmurlu havada yarım saat kapıda bek-
lemiştim. Şarap ikramıyla misafirperverlik ör-
neği göstermişlerdi. Geçen hafta saat 11:00’de
gittiğimde restoran yine tıklım tıklımdı. Hem
İngilizlerin hem de dünyanın diğer ülkelerin-
den gelen turistlerin bir Türk restoranına akın
etmesi gerçekten koltuklarımızı kabartan bir
durum. Uzun yıllardır yurt dışına yaptığım se-
yahatlerde Hüseyin Bey’in restoranlarında rast-
ladığım lezzeti, kaliteyi hiçbir yerde göreme-
dim. Hatta yanına yaklaşanını bile. BBC’de
program yapıyor, üniversitede ders veriyor, bel-
li kalıpları aşamayan okullardan daha iyi eğitim
veriyor çalışanlarına, yanında yetiştirdiklerinin
başarılı işler kurmasından gururlanıyor. Malze-
menin en kalitelisini kullanıyor. Geleneklere
saygılı davranıyor. Kahvaltılarda genellikle do-
muzla yapılan “eggs benedict”i o somonla yap-
mış. Kullandığı yumurta hiç tatmadığım bir lez-
zet harikasıydı. Kaynağını sordum. Prens Char-
les’ın çiftliğinden olduğunu söyledi. Kraliçenin
ve Prensin davetlerinde başköşe misafiri. Hatta
Prens Charles’a “Niçin bize kuzu eti ikram edi-
yorsunuz, av eti ikram etmiyorsunuz?” diyecek
kadar da samimi. Cumhurbaşkanı Gül’ün Krali-
çe Elizabeth’i ziyaretinde Kraliçe davet etmiş
Hüseyin Bey’i. Ben devlette yetkili bir konumda
olsam ayrı bir statü verir Fahri Büyükelçi yapa-
rım Özer’i. Her yıl özel bütçeden para gönderi-
rim. Çünkü Türkiye’yi onun kadar iyi tanıtan
kimse yok. 

Türk yemeklerini en güzel yorumlayan insan
olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde Kraliçenin ha-
zır bulunduğu bir törende doktor unvanını aldı.

HÜSEY‹N ÖZER E⁄‹T‹M VAKFI
İş alemi için birinci hedef en kısa zamanda yük-
sek kar elde etmektir. Tabii ki Özer gibi istisna-
lar bunun dışında. 

Hüseyin Özer’in maddi hiçbir isteği yok. En gu-

rurlandığı şey başkasına bir şeyler vermek. 25
yıl önce kurduğu vakıfta okuttuğu çocukların
haddi hesabı yok. Sayısını bilmiyor, öğrencileri
tanımıyor ve kendisinin kazancıyla okudukları-
nı da bilmelerini istemiyor. Harcayabileceğin-
den, yiyebileceğinden daha fazla kazanmaya
başlayınca vakıf kurma kararı alan idealist insan
Hüseyin Özer, Süleyman Demirel Başbakan
iken “Okumak istiyorum sayın Başbakanım, be-
ni okutun” diye iadeli taahhütlü mektup yaz-
mış. Kendisi ilkokula bile gidemediği için sade-
ce içine ukde kalan Özer Vakfı’nı hayata geçir-
miş. Demirel’den mektubuna yanıt alamayınca
ikinci mektubu gönderirken postacı gülmeye
başlamış. 

Hayatında en çok dayağı çobanlık yaparken
hayvanları okula kaçırınca yediğini söyleyen
Hüseyin Bey; “Bu işi özellikle yapıyordum ki
öğretmenler beni görür de okula okumaya da-
vet ederler diye.” 

Sevgili dostum Özer ile ne kadar gururlansak
az. Onunla ilgili anlatacaklarım sayfalara sığ-
maz. Her gün 10 km yürüyerek tüm dükkanla-
rını denetlediğini, İngiltere’de yaşayan bir va-
tandaşımızdan dinlemek, karşısındaki İngiliz
dostunun da aynı şeyleri söylediğini duymak
daha da anlamlı. Benim gibi birazcık duyarlı in-
sanlar (özellikle gözlük kullanan) gözlüklerin-
deki camları silmek için bir hayli çaba sarf edi-
yorlardır sanırım. 

Sevgili Hüseyin Bey şu aralar çok mutlu. Haya-
tına büyük ivme veren zarif eşi Kübra Hanım
kendisine inanılmaz destek oluyor. Yakında ye-
ni bir şube açmaya niyetlenen Özer, sanki yeni
başlıyormuş gibi bir heyecan içinde. Ama ken-
dine güveni sonsuz, deneyimleri onu tam bir
duayen yapmış. 

Cesur insanlar dalın ucuna gitmekten korkmaz-
lar, meyve oradadır.

Yapabileceğinin en iyisini yapıyorsan başarısız-
lık için endişelenmeye zamanın olmayacaktır.
Bir işte nasıl başarılı olunacağı değil o işe neler
mani olur diye düşünülmeli. Engelleri ortadan
kaldırdın mı iş kendi kendine yürür. Sonunda
su yolunu bulur. 

LONDRA’DAK‹ GURURUMUZ
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Beste çalışmalarına kendisini oldukça kaptıran
ünlü sanatçı rüyasında bile beste yapıyordu.

Yine bir gün kafasında oluşturduğu melodilerle
yoldan karşıya geçerken, arabanın biri kendisine
çarpıverdi. Sanatçının yere yuvarlanmasıyla ona
çarpan araba da hızla olay yerinden uzaklaştı.
Hastaneye kaldırılan sanatçı gözlerini açtığında
yanı başında polislerle karşılaştı. Polisler sordu:

“Size çarpan arabanın plakasını alabildiniz mi?”
“Hayır” dedi sanatçı. 
“Peki markası neydi?”
“Onu da görmedim.”
“Bize yardımcı olabilecek, hatırladığınız bir şey

var mı?”

Sanatçı düşündü fakat çarpan araba hakkında
hiçbir şey aklına gelmedi. Polisler ümitsiz bir şe-
kilde “Üstad” dediler, “Ne olur biraz daha düşü-
nün. Belki hatırlayabildiğiniz bir şey çıkar.” 

Sanatçı, “Üzgünüm ama aklım o sırada yeni yap-
tığım besteyle öylesine meşguldü ki hiçbir şey
fark edemedim,” dedi. 

Polisler bu durumda işlerinin oldukça zor oldu-
ğu düşüncesiyle tam kapıdan çıkacakken, sanat-
çı “Hatırladım!” diye bağırdı. 

Polisler hemen geri dönüp bilgileri not etmek
için kağıt kaleme sarıldılar, bu arada sanatçı da
ne hatırladığını söyledi:

“Arabanın egzozundan şöyle bir ses çıkıyordu;
do, mi, fa…”

Recep Peker Tanıtkan Türkiye’nin yetiştirdiği
çok değerli bir fotoğraf sanatçısıdır. Fotoğraf sa-
natına onun kadar düşkün bir kişiye şu ana kadar
rastlamadım. 

40 yıl önce Günaydın Gazetesi’nde gazeteciliğe
başlayan Recep Peker Tanıtkan çok uzun yıllar
Tempo dergisinde çalışmıştır. 

Recep Bey’i emekli olduğum ve hizmet sektörün-
de çalışmaya başladığım ilk yıllardan beri tanı-
rım. Tasnif dışı bir gazetecidir. Herkese iyilik
yapmak ister. Çıkara dayalı ilişkileri hiç sevmez.
Yaşamı boyunca kazandığı paraları hep çocukla-
rına ve fotoğraf makinelerine harcar. 

VAHfi‹ ATLARLA KAMP
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra aktif
gazeteciliğe başlayan Recep Bey, Tempo’dan emek-
li olduktan sonra bir gün boş kalmadan yetenek-
lerini ve deneyimlerini Türkiye’nin en hoş dergi-
lerinin çıkarılmasına aktarmıştır. Bazen bir arının
veya kelebeğin peşinde saatlerce koşup en muhte-
şem görüntüsünü almak için çaba sarf ettiğini pek
çok kez hayranlıkla izledim. İşini bu kadar çok se-
ven bir insana şapka çıkartmaktan başka yapıla-
cak bir şey yoktur. 

Sandıklı’da yaban atlarını çekmek için 2 gün mi-
nik bir çadırda battaniye ile kaldığı günleri çok iyi
hatırlıyorum. Atlar suyun yanına gelip güzel poz-
lar verince ebedileşen fotoğraflarını onun açtığı
kişisel sergilerde gördüm. Eski Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’in genel başkanlığını yaptığı
partinin simgesi olan atlar Demirel’i de hep sevin-
dirmiş ve Recep Bey’in 1999 yılından beri açmak-
ta olduğu kişisel sergilerin kurdelesini kesmiştir. 

Konya’daki Meke Krater Gölünde gün batımını
çekerken, istediği görüntüyü yakalayana kadar 8-
10 gün kendisinden haber alamadığımız Recep
Bey’in çektiği fotoğrafta ışığın iyi yansımadığın-
dan dolayı suratı hemen bir karış düşer. İşine o
denli saygılı olan Tanıtkan, artık nesli tükenen ke-
laynak kuşları gibi ender insanlardan biridir. 

Recep Peker Tanıtkan vizyon sahibi, donanımlı,
hemen hemen tüm dünyayı birkaç kez gezen, mo-
dern Evliya Çelebi gibidir. Hala daha Küba’da Fi-
del Castro’nun muhteşem fotoğraflarını çektikten
sonra kendisine hediye edilen puroları saklamak-
tadır. Kendisine puroların kurtlandığı konusunda
telkinde bulunsam da anı olarak tutmakta ısrar et-
mektedir!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Foto Muhabirleri
Derneği, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Mu-
habirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derne-
ği’nin üyesi olan Tanıtkan, sürekli basın kartı sa-
hibidir.

Recep Bey’in, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tuta-
cak sergilerinin her biri birbirinden güzeldir. Do-
ğa ile ilgili sergilerde çiçeklerin, kuşların canlı
olup olmadığından bile şüphe edersiniz. 

Böyle önemli değerlerin az kaldığı son dönemler-
de Recep Bey’le ne kadar övünsek azdır. Sanatını
son yıllarda lezzetle buluşturan Tanıtkan, Trilye
ve Uludağ restoranlarının muhteşem dergilerinin
yapımında da aktif rol oynamaktadır. Ankara der-
gisi ise başkentimize müthiş bir hizmettir. Tüm
eserleri yıllarca kitaplıklarda en müstesna köşeler-
de yerini muhafaza edecektir.

Recep Tanıtkan’ı bir ömür boyunca sürekli des-
tekleyen, “Her başarılı erkeğin arkasında bir ha-
nım vardır” sloganını dikte ettirircesine yanında
olan zarif eşi Gülseren Hanım melek kalpli bir in-
sandır. 

Bütün düşüncelerinizi elinizde yapmakta olduğu-
nuz ve sevdiğiniz işin üzerine odaklayın. Güneş
ışınları bir noktaya odaklanmadan önce orayı tu-
tuşturamaz.

Gizli kalan yetenekler killi toprağa benzer. O,
ayakkabılarınızdaki çamur olabilir, bir binadaki
tuğla olabilir veya herkese ilham veren bir heykel
olabilir. Önemli olan, onun nasıl kullanılacağıdır. 

Şunu da unutmayın ki birkaç sineğin ısırması,
yarışı kazanmaya azmetmiş bir atı asla durdura-
maz.

B‹R ÖMÜR YETMEZ
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Tanıdığım en kibar insan-
lardan birisi olan Eczacı-

başı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 30
Kasım 2011 Çarşamba akşamı
Trilye’deydi. Genelde gündüz
saatlerinde restorana gelen
Bülent Bey, bu kez çok daha
fazla uzun oturmak ve yeni
lezzetleri denemek istediğini
söyledi.

CEO Dr. Erdal Karamercan’ın
ve grubun diğer yöneticileri-
nin bulunduğu iş yemeği aynı
zamanda toplantı havasında
geçti.

Türkiye ekonomisinin loko-
motiflerinden biri olarak gö-
rülen grup oldukça mutlu gö-
rünüyordu. En kısa zamanda
tekrar görüşmek üzere diye-
rek restorandan ayrıldılar. 

TRT’nin kabına sığmayan
çocuğu HD Kanal Koor-

dinatörü Kürşat Özkök tam
bir virtüözdür. Hangi işe el
atsa çok başarılı olur. Meh-
metçik programını yapan,
Zeki Müren’i yıllar sonra ik-
na edip ilk kez sahneye çıka-
ran, yeni kurulmasına rağ-
men TRT HD’yi Türkiye’nin
her tarafında izlenir hale ge-
tiren ve bunun gibi pek çok
ilklere imza atan Özkök 2
Ocak 2012 Pazartesi akşamı
uzun yıllardır hepimizin öz-
lemini çektiği efsane futbol-
cu Selçuk Yula ile Trilye’ye
geldi. Koyu bir Fenerbahçeli olan Kürşat Bey,
çok eski yıllara gittiğini ve heyecan duyduğunu
dile getirdi. Bu arada Selçuk Yula TRT HD’deki
“Balık Ankara’da Yenir” programını izleyip Tril-
ye’yi merak ettiğini de sohbet arasında belirtti.
Hepimizin içinde nostalji rüzgarlarının estiği ve

Yula’nın çok güzel futbol sohbetleri yaptığı ge-
cede duygusal anlar yaşandı. Deniz ürünlerine
oldukça meraklı olan Yula, restorandaki herke-
sin ilgisini çekti. “En kısa zamanda tekrar gele-
ceğim” diyerek mutlu bir şekilde restorandan
ayrıldı. 

Trilye’den Esintiler...

BÜLENT ECZACIBAfiI TR‹LYE’DEYD‹ SELÇUK YULA TR‹LYE’DEYD‹

fiEF‹KA KUTLUER'E ALTIN L‹YAKAT N‹fiANI

Sihirli Flüt olarak anılan ünlü flüt
sanatçısı Şefika Kutluer, uluslarara-

sı alanda yaptığı çalışmalarla Avustur-
ya kültürünün dünya çapında tanın-
masına yardımcı olanlara verilen
“Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat
Nişanı”na layık görüldü. Türkiye’nin
tanıtımı için büyük bir çaba sarf eden
Kutluer, Ankara’yı hiç bilmeyen dün-
yaca ünlü insanlara da sevdirmesini
biliyor. Sanatının yanında, zarifliği, in-
san ilişkileri ile de herkesin dikkatini
çeken Şefika Hanım, Türkiye’nin son
yıllarda tanıtım elçisi oldu. Balığa da
oldukça ilgili olan Şefika ve Refik Kut-
luer çifti, konser sonrası tüm ünlü ko-
nukları Trilye’de ağırlayıp Türkiye de-
nizlerinin nadide ürünlerini tanıtma
fırsatını da yaratmaktadırlar. 

TR‹LYE’N‹N RENKL‹ BALIKLARI SERG‹DEYD‹

7Aralık 2011 Çarşamba günü Atakule’de Va-
kıfbank Sanat Galerisi’nde dünya çapında

ödülleri olan ünlü patchwork sanatçısı Nuran
Konuralp’in duygu yüklü sergisi açıldı. Yıllardır
çeşitli ülkelerde almış olduğu birincilik ödülleri-
nin koleksiyon eserlerini izleyebilme olanağını
bize yaşatan Konuralp’i daha önce sizlere “At Ol-
saydım Vururdunuz” başlığı ile tanıtmıştım. O
yazıdan sonra kendisini yeniden doğmuş gibi
hissettiğini söyleyen ve pek çok çalışma yaptığı-
nı anlatan Nuran Hanım, sergisinin ilgi görme-
sinden dolayı çok mutlu gözüküyordu. Bu arada
Trilye’yi bekleyen bir sürprizle karşılaştık. Seya-
hatleri sırasında Phuket, Hawaii, Patara ve Mia-
mi’den topladığı deniz kabuklarını ve kendi elbi-
selerinden ayırdığı parçaları akvaryumda topla-
yan bu güzel esere “Trilye’nin Renkli Balıkları”
ismini verdiğini görünce eşime, bana ve tüm
Trilye severlere duygusal anlar yaşattı. 
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Pazar Günleri  Balık Yiyoruz...Pazar Günleri  Balık Yiyoruz...

Zahide-‹brahim
ÖZTÜRK
Zahide ve İbrahim Öztürk, oğulları
Yaşar Alp ve Fatih Han Trilye’de pa-
zar günleri balık yemeyi çok seviyor-
lar. İbrahim Bey’in doğum gününü
kutlarken tüm aile çok keyifli görü-
nüyordu.

Svitlana-Burak
KURT

Svitlana ve Burak Kurt, kızları Yase-
min ile Trilye’de ailece doğum günü
kutladılar. Soğuk başlangıçların lez-
zetini çok beğenen aile keyifli bir
akşam geçirdi.

Esra-Can
BAYSAL
Esra ve Can Baysal kızları Arzum ile
ızgara balıklarını bitirdikten sonra
çikolatalı sufle yiyerek mutlu bir pa-
zar günü geçirdiler. 

Hande-Erdo¤an
‹LKAY

Dr. Hande ve Prof. Dr. Erdoğan İlkay,
kızları Ayça ile ailece Trilye müda-
vimleridir. Taş barbun ve ıstakoz en
sevdikleri Trilye lezzetleridir.

Eda-Merter
DO⁄AN
Eda ve Merter Doğan, oğulları Mert
ve Kaan ile Trilye’nin pazar günü mü-
davimlerindendir. Mert ve Kaan kala-
mar tavayı o kadar seviyorlar ki ta-
baklarını bitirmeden ikincisini sipa-
riş ediyorlar.

Meltem-Hasan
ENEY

Meltem ve Hasan Eney, oğulları Emre
ve Mert ile Trilye’de balık yemeyi çok
severler. Kız arkadaşı Ceren’in de ha-
zır bulunduğu, Emre’nin 20. yaş gü-
nü kutlaması çok keyifli geçti. 
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Zeynep ve Kaan fiahinalp çiftinin k›zlar›
Duru, Trilye’yi ve simit bal›¤› çok seviyor.
K›fl›n bahçeye kurdu¤umuz sobalar›n 
üzerinde piflirdi¤imiz kestaneleri de 
afiyetle yiyor.

Birsen Sevinç ve Cemalettin Tombu-
lo¤lu’nun kendileri gibi bal›¤a düflkün
o¤ullar› Demir Alp, bahçede karlarla
oynayabilmek için sar›kanat kuflunu
bir solukta bitirdi.  

Olga ve Bülent Sever çiftinin o¤ullar›
Mert, karides sö¤üflten sonra kalamar
tavas›n› yerken bize de güzel bir 
poz verdi. 

Elif Zeynep ve Kemal Emrah Al›ç’›n k›z-
lar› Ada, bal›ktan önce kalamar tavas›n›
yerken çok mutlu görünüyordu.

Pelin ve Teoman Kardas’›n k›zlar›
Derin, Trilye’deki bütün bal›k çeflitle-
rini çok sevdi¤ini söyleyip, bal›k 
arabas›n›n önünde foto¤raf çektirdi. 

Derya ve Bülent fiahhüseyino¤lu’nun
o¤ullar› Bora, lahoz bal›¤›ndan haz›r-
lanm›fl kokoreçi babas›yla beraber 
afiyetle yedi. 
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Kolyoz
Henüz gün doğmamış, güneş ışıklarını dağla-

rın arasından göndermeye hazırlanmaktadır.
Tam bu sırada güvercin tüylerinden hazırladığınız
çapariyi koyuverin sakin denize. Eğer balığın ye-
rini bulduysanız hemen ölçün misinanızla. Hep
aynı yerde gezinir kolyoz balığı.

Uskumruya nazaran daha tombul, gözleri ve ağ-
zı daha büyüktür. Sırtında yeşil ve mavi renkte
birbirine paralel hareler bulunan kolyoz balığı-
nın  7—8 yıl gibi bir ömrü vardır.

Çapari ile yakalanması çok zevklidir. Balık yaka-
lanınca diğer balıkların tersine, denizin yukarısı-
na doğru çıkar. Bu nedenle bir ara boşluk hisse-
dersiniz, sizi aldatmasın.

Marmara balığı olan kolyozun eti pek lezzetli de-
ğildir. Ama tavası, çirozu, buğulaması ve pilakisi
güzel yapılırsa hoş olur. Halk arasında uskumru
kadar rağbet görmez. 

Kolyoz
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Balık avcılığı yapanlar en zevkli avlanan balıklardan birisinin zargana olduğunu çok iyi
bilirler. Zargana balığı akıntının yoğun olduğu, özellikle midye tarlalarının bulunduğu
bölgelerde dolaşır.  Misinanız gamlı ise (yani iyi mantar kullanmadığınız için kırışmış-

sa) oltaya zargana yemini takarak, akıntıya bırakıverin, misanınız dümdüz olacaktır. Özellik-
le yem aramanıza gerek yoktur. Eğilip denizden bir parça midye alın, midyenin kenarını be-
yaz oltaya takıp bırakın. Eğer izmarit veya kupa balığının kuyruk altından yem yaparsanız
büyük lüks olur. Bir bez parçası veya beyaz iplikle bile zargana balığını yakalayabilirsiniz. Mi-
sinanızın kalınlığı 0,25 mm yani ip gibi incecik gözükse de iri bir zarganayı çekmek için ye-
terlidir. Usta bir tavırla kalın misinayı hemen fark eder zargana balığı. Oltaya yakalandığında
denizin üzerinde zıplayarak muhteşem bir görüntü çizer.

GÖZ ‹Ç‹N YARARLI
Zargana balığının etinin insan gözüne son derece yararlı olduğu söylenir. Ancak kendi gözle-
ri de çok keskindir. Asla kalın misinaya atlamaz. Boyu bir metreye kadar ulaşan zargana ba-
lıklarına rastlanabilir. Ömürleri ortalama 18 yıldır. Zargana balığı Ege Denizi, Akdeniz, Kara-
deniz ve Marmara Denizi'nde bulunur. Hamsi, kraça, çaça gibi küçük balıklarla beslenir. Kı-
lıç balığının başlıca düşmanıdır. Zargana balığını una ve yumurtaya bulayıp kızartarak iyi bir
sonuç alabilirsiniz. 

ZarganaZargana
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Zargana Dolmas›
MALZEMELER
• 600 gr zargana
• 200 gr pirinç
• 1 adet kuru soğan
• 1 adet dolmalık sarı biber
• 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
• 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
• 1 tatlı kaşığı Antep fıstığı
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tarçın
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 su bardağı su
• Yeterince tuz

YAPILIfiI
Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde
doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve
soğanları kavurun. Yıkayıp süzdürdüğünüz
pirinci ilave edin. Kuş üzümü, dolmalık fıs-
tık, Antep fıstığı, karabiber, tarçın ve tuz ek-
leyip karıştırmaya devam edin. Bir bardak
suyu döküp 5 dakika pişirin.

Dolmalık sarı biberi bütün olarak fırında ve-
ya ocakta közleyin, zarını ayırın. Zargana
balıklarını temizleyip fileto çıkarın. Folyo
kağıdını düz bir zemine yerleştirip balık fi-
letolarını üzerine koyun. Hazırladığınız iç
pilavı zargana filetolarına paylaştırın ve köz-
lenmiş sarı biberi de üzerine ekleyip rulo
halinde sarın. Önceden 170 dereceye ayar-
lanmış fırında 10 dakika pişirin. Folyo kağı-
dını çıkarıp servis edin. Afiyet olsun. 

Zargana Dolmas›
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Causa
Son yıllarda “Dünya mutfaklarında biz de varız” diyen Peru

mutfağına ait bir yiyecek. Patatesin ve domatesin ana vatanı
Peru’dan patates tabanlı yiyeceklerin çıkması normal. Amazon
Nehri ve Humboldt akıntısına da sahip olan ülkede deniz ve tatlı
su ürünleri ile yapılan yemek sayısı çok fazla. 

Causa’da üç kat patates arasına avokado ve yengeç eti ya da
karides veya balık koyabilirsiniz. Trilye kendine özgü yorumu
olan lahoz yanağıyla bu lezzetli ürünü benzersiz kıldı. 

Causa



32 33

Toska Usulü 
Fener Bal›¤›
MALZEMELER
• 500 gr fener balığı filetosu
• 200 gr kuskus
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• Bir tutam safran
• 1 çay kaşığı zencefil
• 1 çay kaşığı zerdeçal
• 1 adet paprika
• 1 adet yeşil biber
• 1 diş sarımsak
• Yeterince taze karabiber ve tuz

YAPILIfiI
Kuskusu az miktarda safranlı suda al
dante haşlayıp süzün. Tavada 1 yemek
kaşığı tereyağını eritin ve kuskusu birkaç
dakika çevirip beklemeye bırakın. 

Fener balığı filetosunu kuşbaşı parçalar
haline getirin. Sarımsağı çok ince doğra-
yın. Tavada zeytinyağı ve kalan tereyağı-
nı ısıtıp kuşbaşı balıkları sarımsakla bir-
likte soteleyin. Yeşil biber ve paprikayı da
ince ince doğrayıp tavaya ilave edin. Ka-
rabiber, zerdeçal ve zencefil ekleyip çevi-
rin. Altını kapatıp biraz soğuduktan son-
ra kuskusları ekleyin ve harmanlayın.
Afiyet olsun. 

Toska Usulü 
Fener Bal›¤›
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Creme BruleeArmagnac Soslu
Kuru Erikli Sütlaç Klasik bir Fransız tatlısı. Üzerindeki şekerin pürmüzle

yakıldıktan sonra servis edilmesi gerekiyor. “Brulee”
Fransızcada yakmak anlamına geliyor. 

Sütlacı fırında yakmadan pişirip üzerine armagnacta pişirdiği-
niz kuru erik dökülerek hazırlanır. Bu tarz sütlaç, Trilye’nin

yeni tatlıları arasında yerini aldı ve ilgi gördü. 

Armagnac Soslu 
Kuru Erikli Sütlaç

Creme Brulee



Ankara’da genç yaflta baflar›y› yakalam›fl, vizyon sahibi,
karizmatik dostum Sarp Evliyagil gerçekten baflkente

renk kat›yor. C›v›l c›v›ll›k saç›yor. Biraz sohbete bafllay›n, sa-
atlerce doyamazs›n›z. Genç giriflimcilere örnek olma çaba-
s›n›n yan› s›ra elinden de tutan, Ankara’n›n tan›t›m› için elin-
den gelen her çabay› sarf eden Sarp Evliyagil geçenlerde
matbaac›l›k sektöründe de ç›ta atlatan yenilikleri Ajanstürk’e
getirdi. 

7 y›ld›r gastronomi hayranlar›n›n g›pta ile izledi¤i, Trilye ko-
nuklar›na ücretsiz da¤›t›lan gusto dergisi Trilye’nin bugünkü
flöhretine kavuflmas›nda ve aran›l›r hale gelmesinde Sarp
Bey’in katk›s› büyüktür. Bu baflar›n›n mimarlar›ndand›r. Y›llar
önce Palet Pastanesi’nin bahçesinde kendisiyle sohbet
ederken alm›fl oldu¤um birkaç öneriyi derhal hayata geçir-
dim ve çok faydas›n› gördüm.

fiehrimizdeki sosyal hayat›n canl›l›¤›n› korumas›nda Evliya-
gil’in büyük katk›lar› var inan›n. O daima her fleyin iyi taraf›n›
gören, iyi niyetli, yard›msever bir ifl adam› olma niteli¤ini ko-
rumufltur. 

Bardakta bir papatya bile olsa, gözünün önünde daima gü-
zel fleyler bulunsun. 

ANKARA’NIN SES‹N‹ DUYURANLAR

Sarp 
EVLİYAGİL

Sarp 
EVLİYAGİL





HUMBOLDT BEREKET‹
Humboldt akıntısı, Güney Amerika’nın batı kıyısın-
da bir soğuk su akıntısı. Peru’nun kuzeyine doğru
yol alıyor ve kuzeyde sıcak su ile karşılaşınca kay-
boluyor. Soğuk su olduğu için deniz ürünleri bizim
Karadeniz’i hatırlatıyor. Oldukça lezzetli balıkları ve
deniz ürünleri var.

Birkaç deniz meraklısı binlerce mil uzakta sahil ke-
narında buluşursa ne olur? Elbette büyük bir siner-
ji. Bu sinerji bizi 03:00’te yatağımızdan kaldırıp
Mercado Mayorista Pesquero balık haline götürdü.
Humboldt bereketini gözlerimizle gördük. Kefal,
kupes, palamut, torik, dil, sardalye, hamsi hiç mu-
tasyona uğramamış haliyle arzı endam ettiler. Kala-
marların bazıları adeta dev gibiydi. Örneğin “pota”
dedikleri kalamar, müthiş görünümlü kılıçlar, Ama-
zon’dan tatlı su balıkları müthiş bir görünüm sergi-
liyordu.

Yengeçler canlı canlı ve tanesi 50 kuruşa denk geli-
yordu. Luna balığı da heybetli görüntüsüyle dikkat
çekiyordu. Deniz kabukluları yönünden de oldukça
zengin. Sadece karides ve tarak üretiyorlar. Denizin
açıklarında Çin ve Japon gemileri bekliyor. Balık ih-
racatında oldukça iyiler.

Yine sabah 04:00’te yola çıkıyoruz. Çölün içinden üç
saatlik bir yolculuk yapıyoruz. Uyuyan bir şehre ge-
liyoruz. Hilton Double Tree ve birkaç 5 yıldızlı otel
konuşlanmış bile. Necla Hanım bize erken saatte git-
memizi öneriyor. Çünkü daha sonra deniz kabarı-
yormuş ve dalgalarla daha zor bir gezinti oluyormuş. 

08:00’de sürat teknelerine biniyoruz ve şehir uyan-
mış. Bir sürü iskele ve sürat teknesi. Hepsi tıklım
tıklım turist dolu. 20 dakika sonra bir kıyıya yanaşı-
yoruz ve muhteşem işareti görüyoruz. Devasa bir
işaret çölün ortasında. Uzaylılar mı yapmış, İnkalar
mı? Nasıl oluyor da bozulmadan yüzyıllardır durabi-
liyor bilinmiyor.

20 dakika sonra adalara ilerliyoruz. Yaklaştıkça fok
balıkları hoş geldin dercesine teknenin etrafında bi-
zi karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştıkça gözlerinize
inanamayacağınız bir manzara: on binlerce pelikan,

on binlerce penguen, yüzlerce deniz aslanı karşılama
merasimi yapıyorlar. Sayısız ada ve iğne atsan yere
düşmeyecek yoğunlukta bu birbirinden güzel kuşlar.
Az ilerde bir römorkör var. 10-15 kişi kuş pislikleri-
ni paketleyip adadan raylı sistemlerle römorköre
gönderiyor. Pislikteki nitrat maddesi sanayide kulla-
nılıyor. Kuş pisliklerinin tonajını tahmin etmek ko-
lay ama kuşların miktarını saymak çok zor. Kayala-
rın suyla temas eden bölümlerinde milyonlarca mid-
ye. Paracas bence Peru’nun en ilginç yerlerinden bi-
risi ve mutlaka görülmesi gerekir. 

Paracas’a çok yakın Ica kentine bağlı Huacachina
isimli vaha köyü var. Yanında bir göl. İnkalı sevgili-
sini savaşta kaybeden kızın gözyaşlarıyla gölün oluş-
tuğuna inanılıyor. Burada kum kayağı yapabilirsiniz.
Ayrıca Paracas’ın çok yakınında yamaç paraşütü ile
okyanusa doğru uçarak macera yaşayabilirsiniz. 

PARACAS CENNET‹

Kurban bayramını fırsat bilerek bayram öncesinden Peru’ya
gittik. Uzun bir süredir Humboldt akıntısında yaşayan de-
niz canlıları ilgimi çekiyordu. Peru’ya hayat veren Hum-

boldt’un 16 saatlik (İstanbul – Paris – Lima) yolculuğa değeceğine
inanıyordum. Lima’ya uçağın tekerleri inince büyük bir alkış kop-
tu. Ülkesinden bir süre uzak kalan Perulular çoğunluktaydı uçak-
ta. Kolay değil 12 saat Atlas Okyanus’u üzerinde uçtuktan sonra ye-
re inmek. Bu alkış tufanına biz de katıldık. Kendimi 1980’li yıllar-
da yavru vatan Kıbrıs’a seyahat ediyormuşçasına hissettim. Alkış
geleneğini o yıllardan hatırlıyorum. Büyükelçi Namık Güner Er-
pul’u ve Trilye’de daha önce staj yapan Ozan Yıldızhan’ı karşımız-
da görünce ülkeye yabancılığımız ilk anda gitti. 
Jet lag’i atlatmamız için hiç istirahat etmeden günümüzü sürdür-
dük. İlk akşam Vivaldino Restoran’da Büyükelçi Namık Güner Er-
pul ve zarif eşi Necla Hanım’ın konuğu olduk. Deniz manzaralı çok
güzel bir restoran. Dil balığından yapılan seviçe çok hafif ve lezzet-
liydi. Parmesanlı tarak favorimiz oldu. Peru’nun en lezzetli balıkla-
rından corvina, olta ile yakalanan bizim deniz levreği lezzetinde bir
balık. Ana yemekte her restoranda çekinmeden sipariş verebilirsi-
niz, eğer güzel pişirilmişse mutlu olmama şansınız çok az. Vivaldi-
no kendine özgü aylık bülten çıkaran, ambiyansı ve yemekleri gü-
zel bir restoran. 

Heyecan verici yeni malzemelere ve mutfak maceralarına duydu-
ğum açlık beni bu kadar uzaklara götürdü. Üstelik mutfaklarla ilgi-
li yakın tarihe duyduğum özel ilgi nedeniyle “aşçıların kralı ve kral-
ların aşçısı” olarak bilinen Escoffier’in bir zamanlar Peru mutfağı
hakkındaki sözleri heyecanımı daha da artırıyordu. 

Peru restoranlarında başlangıç içkisi “pisco”dur. Pisco Sour ya da
Marakuyalı Pisco’yu denemenizi öneririm. Pisco Sour’un hazırlı-
ğında bizim damağımızın alışık olmadığı yumurta akı bulunuyor.
Ama Marakuyalı Pisco tam egzotik bir tat. Bir zamanlar Kaliforni-
ya’daki altına hücum günlerinin vazgeçilmezi olan pisco artık altın
arayanlarla dansçı kızların içkisi değil. 1850’lerde Amerika’nın Bü-
yük Okyanus kıyıları, Peru’nun kuzeyindeki Kaliforniya’ya gemi-
lerle naklettiği berrak üzüm brendisi pisco ile yıkanıyordu. Şu an-
da pisconun trendi Amerikan barlarında hızla yükseliyor ve kok-
teyl içkisi olarak ön sıralarda yerini alıyor. İyi bir pisconun temel
meyve notaları, minerallik ve floral aromalar arasında mükemmel
bir denge kurmaktadır.

Uçak yorgunluğunu attıktan sonra biraz free takılıp heyecan yaşa-
mak istedik. Koray’da harita, Mahmure’de kamera, fotoğraf ve vide-
o çekimleri için ekipmanlarla birlikte yola koyulduk. Cep telefonu-
mun kompasını batıya doğru ayarlayıp haritada bulunduğumuz
yerden denizi kolayca bulduk. Falezlerle dolu sahilde denize giren
neredeyse hiç yok. Çünkü su çok soğuk. Kennedy Meydanı önem-
li bir nirengi noktası. Kedilerin yaşadığı özel bir sokak var. İsteyen
evine alıp götürebiliyor. İsteyen hasta kedileri tedavi ettiriyor ama
yiyecek getiren pek çok insan var. 

Kennedy Meydanı’ndan Mirabus otobüsleriyle 3 saatlik bir şehir tu-
ru aldık. Francisco Müzesi ve şehrin belli başlı yerlerini üç saat bo-
yunca gezdik. Yine pusula ve haritayla evin yolunu kolayca bulduk. 
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Cusco’dan otomobil ile erken saatte Poroy kentine
geldik. Trene transfer olup heyecanlı yolculuğa baş-
ladık. 110 km’yi 4 saatte olağanüstü manzaraları iz-
leyerek nostaljik trende kat ettik. Yan tarafımızda
da İnka yolundan yürüyerek çıkan dağcılar bizi iz-
liyordu. Tren ara sıra durup geri geri geliyor ve
“Teknik olarak zikzak yaparak çıkmamız gereki-
yor” diyordu görevliler. Ama yolculuğun sonunda
“İyi ki geldik, iyi ki bu kadar yolu teptik” dedirte-
cek bir manzara. Tren istasyonundan otobüslerle
kısa ve maceralı bir yolculuk. Tekrar yürüyerek
rehberimizle birlikte böyle bir şey var mı dedirtecek
Machu Picchu’ya ulaşıyoruz. 

Sanki bulutlara asılmış bir şehir. Çağımızın tekno-
lojik imkanlarıyla buraya çıkmak zor ama nasıl
yapmışlar böyle gizemli bir yeri. 500 yıl saklamış-
lar. 1911 yılında Hiram Bingham isimli bilim adamı
tesadüfen bölgede gezinirken bir çobana soruyor.

Ama saklamakta da haklıymışlar bence. Cusco’nun
bir minyatür planı gibi inşa edilmiş. 3.500 – 5.000
m arasındaki yükseklikte yaşayan İnkaların bu yük-
seklikteki koşullarda yaptıkları inşaatlar bugün bi-
le hayranlıkla izlenmektedir. 

Meydandaki 2 m yüksekliğindeki dev taşın hala
enerjiyle dolu olduğuna ve dokunulmaması gerek-
tiğine inanıyorlar. Ama Koray’la birlikte enerji al-
mak için taşa dokunduk. Hemen yanımıza gelen
görevlinin “Sir don’t touch!” demesini duymazlık-
tan gelerek. Machu Picchu’da yüzlerce çeşit orkide
bulunuyor. Dağlarda gözlüklü denilen ayılar ve tav-
şana benzer kemirgen “vizcacha” görüldüğü söyle-
niyor. 

Dünyada görülmesi öncelikli olan 7 harikadan biri
Machu Picchu’yu mutlaka seyahat listenize ekleyin,
çok mutlu olacaksınız.

BULUTLARA YOLCULUK

CUSCO’YA ‹NERKEN 
YÜKSEL‹YORUZ
Yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra Cusco Havaala-
nı için yükselmeye başlıyoruz. Çünkü Cusco 12 dağ
kütlesinin ortasına kurulmuş ve denizden yüksekliği
3.416 m. Perulu pilotlar sanıyorum dünyanın en iyi
pilotları arasındadır. Bu denli zorlu bir inişi çok iyi
bir ustalıkla başarıyorlar. Cusco “göbek deliği” anla-
mına geliyor. Cusco’yu çevreleyen 12 dağın her biri-
nin 12 yıldız kümesinin simgelediği burçlar gibi, 12
insan karakterinden birine sahip olduğu kabul edili-
yor. Cusco için kainata açılan kapı deniliyor. Şehrin
çok güzel bir meydanı var. Alışveriş olanakları geniş.
Şili’nin para birimi Soles. Alacağınız ürünün üzerin-
deki fiyatlar soles’tir. İkiye bölerseniz TL karşılığı çı-
kar. Fiyatlar oldukça ucuz. En çok rağbet gören alpa-
ca kazak ve şallar. Baby alpacalar biraz daha kaliteli.
Ama en uç noktası vikunya. En pahalısı da o. Ama
Avrupa’daki fiyatlarla karşılaştırıldığında mukayese
bile kabul etmez. Trikoda İtalyanların el attığı Kuna
mağazaları daha modern çizgide kıyafetler sergiliyor. 

Cusco’da yemek konusunda pizza ve hamburgercilere
kendinizi teslim edebilirsiniz. Sacsayhuaman Kalesi’ni
mutlaka görün. Zikzaklı inşa edilmiş surlardaki taş
blokların 100-120 ton ağırlığında olması ve İnkaların
sadece kol kuvvetiyle bu derece görkemli yapılar inşa
etmeleri akıllara durgunluk veren bir konudur. 



‹STANBUL COMIDA TURCA
Adanalı Mehmet 2006 yılında Monarch of the Seas
gemisinde tanıştığı Patricia’ya aşık olur ve evlenir-
ler. Peru’ya yerleşir ve Türk lokantası açmaya karar
verir. Hayatından memnun. Kapıda kocaman bir
Türk bayrağı. Orta Doğu kökenlilerin uğrak yeri ol-
muş restoran. Bir de birazcık parayı kıyıp Türki-
ye’den iyi bir aşçı getirirse başarılarına başarı katar. 

Sigara içme yasağı Peru’da çok keskin. Üstü açık ol-
sa bile restoran, bar, cafelerde kesinlikle sigara iç-
mek yasak. 

Lima müze yönünden de zengin. Francisco Müzesi,
Altın Müzesi ilgi çekici. 

GASTRONOM‹YE ‹LG‹
Peru mutfağının yükselen bir trendi var. Şehirdeki
iyi restoranlarda gün içinde yer bulmak oldukça
zor. Carnal, et ve deniz ürünlerinin birlikte sunul-
duğu hoş bir mekan. Kuverde iki çeşit tuz sunulu-
yor. Bir tanesi sade, diğeri baharatlarla zenginleşti-
rilmiş. Bu tuzları Machu Picchu vadilerinden geçen
Urubamba nehrinden elde ediyorlar. Fleminyon ve
New York steakleri çok lezzetliydi. Bir porsiyonda
üç adet bulunan mini fleminyon burgerler de çok
hoştu. La Mar, Peru’nun en ünlü aşçısı Gaston’un
ortak olduğu ve yanında yetiştirdiği şefin işlettiği
çok özel bir deniz ürünleri restoranı. Farklı bir am-
biyansı var. Boğucu, sıkıcı değil, neşe katıcı bir tarz.
Ton balığından dil balığına kadar değişik balıklar-
dan yapılan seviçeler yine başlangıç yemeği. Egzo-
tik lezzetler. Limon sorbeleri çok keskin ve derin
bir tat bırakıyor. Istakozları, yengeçleri, kalamarları
hepsi birbirinden lezzetli. 

Gaston’u yerel halk çok seviyor. Cumhurbaşkanlığı-
na aday bile gösteriyorlarmış. Çünkü Gaston üreti-
ci ile mutfağı buluşturan fitili ateşlemiş. 

ÇILGIN BARRANCO
Barranco, Lima’nın en canlı bölgesi. Çılgınlar denize giriyorlardı. El
sanatlarının sergilendiği butik bir yere geldik. Sürpriz çok ilginçti.
Çok şık bir butiğin duvarında Vacide Hanım yazıyordu. Dünyaca
ün salan bu sanatçı Türk kızının babası 1973 yılında İstanbul’dan
İngiltere’ye öğrenime giden Süheyl Erda, Marina adlı genç bir Peru-
lu kızla tanışır. Bir yıl sonra birbirine aşık olan gençler evlenir ve
kızları olur. Adını Süheyl Bey’in annesinin adı olan Vacide koyarlar.
Bir süre sonra boşanan çiftin kızlarının velayeti annesine verilir. Va-
cide de büyüyünce Peru’da ünlü bir modacı olur. 36 yıl sonra Pe-
ru’dan İstanbul’a gelip ailesini bulan Vacide’nin birbirinden güzel el
sanatları ile donanmış butiğini Barranco’da bulduk. Süheyl Bey’in
de Amazonlar’da Iquitos şehrinde yaşadığını öğrendik.

Barranco’da sadece yürek satan restoranlar var. Gündüzleri kapalı,
akşamları açık ve tıklım tıklım. Perulular yüreği çok seviyorlar.
Ama ben yürek etini biraz sert buldum. 

Lima’ya vardığınız ilk gün size önerim otele valizle-
ri bırakır bırakmaz okyanus kenarındaki La Rosa
Nautica’ya gitmenizdir. Yan tarafı bar. Diğer tarafı
büyük bir deniz ürünleri restoranı. Ambiyans müt-
hiş. Denizin üzerinde dalga seslerini dinleyerek Pis-
co Sour, Marakuyalı Pisco ya da Arjantin, Şili, Ko-
lombiya, ille de Peru diyecekseniz Tacama şarabını
yudumlayarak günbatımını izleyin. Balık restoranı
sıradan ama bar müthiş. 

Yemek konusunda hiç zorluk çekmeyeceğiniz bir
kent Lima. Tavuk denemek isterseniz Pardo’s Chic-
ken’dan şaşmayın. 4.300 çeşit patatesin yetiştiği Pe-
ru’da mısır da bol. Mor mısır suyu; ananas suyu, ka-
ranfil ve tarçından oluşan güzel ve sağlıklı bir içe-
cek. Fırında tavuk yanında sunulan üç sosla birlik-
te nefis. 

Güzel bir pizza yemek istiyorsanız Antica Pizzeria’yı
öneririm. Sıcak bir atmosfer, sahibi İtalyan, tuğla-
dan yapılmış duvarlar, taş fırınlar salonun içinde.
İtalyan usulü pizzalar oldukça lezzetli. Hesaplar
makul. 

Değişik bir tarzda deniz ürünleri yemek istiyorsanız
yeni açılan Segundo Muelle Restoran’ı denemek la-
zım. Öğle saatlerinde tıklım tıklım kalabalık. Suşile-
ri gelenekselleştirerek seviçeye uyarlamışlar. Sipa-
rişleri görkemli menülerden seçebiliyorsunuz. Ama
benden ufak bir uyarı fotoğrafta gördüğünüz yeme-
ğin aynısı gelemeyebiliyor. Corvina balığı yerine de-
ğişik bir lezzetsiz balık getirdiler. Cameron denilen
balık çorbasında “Köy yumurtası niçin yok?” diye
sorduğumuzda hemen tabaklarımızı yenilemek iste-
diler. “Bizi turist sandığınız için mi böyle yaptınız?”
diye tepki gösterince çok üzüldüler ve özür diledi-
ler. Marakuyalı ve cherimoyalı tatlıları çok ilginç. 

EGZOT‹K DURAK L‹MA



THY GURURLANDIRIYOR
Lima yolculuğu uzun sürüyor. Paris aktarmalı gittik.
Air France ile uçtuk. Yalnız yorgunluğumun en aza
indirgendiğini hissettiğim an Cusco Havaalanına in-
diğim andı. Yanımıza gelen Yunanlı bir bayan “Siz
Türk müsünüz?” deyip sırt çantasına yapıştırdığı
Türk Hava Yolları amblemini öptü. “It’s the best in the
world” deyince bütün yorgunluğumuz gitti. Sao Pau-
lo’ya THY business ile uçmuş oradan Lima’ya gelmiş. 

Ben Peru’ya doyamadım. Çünkü Titikaka Gölü, Naz-
ca çizgileri ve Amazonlar’ı göremedim. Koray ve
Mahmure de öyle. İnşallah en kısa zamanda tekrar gi-
deceğim. Peru’nun Ankara Büyükelçisi Jorge Abarca
Del Carpio ve Fahri Konsolos Osman Mayatepek çok
sempatik ve sevdiğim dostlarımdır. Yıllardır Osman
Bey’in gülümseyen yüzüne baktıkça Peru’ya gitme he-
vesim artıyordu. Bizden biri gibi birdenbire aramıza
düşen, o canlı, tatlı tavırlarıyla kısa sürede Ankara’ya
alışan Jorge Abarca Del Carpio benim hevesime ivme
kattı. Artık menüye seviçeyi koydum. Peru ile çok gü-
zel köprüler kurmaya devam edeceğiz. Bu sıcak ülke-
nin insanları bizlerle çok iyi uyum sağlıyor. 

Yıllardır ülkemizin tanınması, kalkınması için ailece
gece gündüz çalışıp çok büyük emek vermeye çalışı-
yoruz. 

Ama artık diyorum ki bırakalım 50 - 100 yıl önce olan
olayları, çevirelim gündemi ekonomiye, ülkemizin
zenginliklerini, bizi seven dost ülkelerin zenginlikle-
riyle birleştirelim, halklar daha müreffeh yaşasın. Kı-
sır tartışmalar yerine enerjimizi üretime, ekonomiye
harcarsak neler kazanırız neler. 

Dünyamızda uzak diye bir mefhum kalmadı. Açalım
yelkenleri, gidelim keşiflere. Artık gittiğiniz ülkeler-
de, Türkiye’nin isteklerine canla başla cevap verebile-
cek, iş adamına, insanına değer veren Namık Bey gibi
çok değerli kişiler var. Bunlar da Türkiye’nin önünün
açılmasını kolaylaştırıyor. 

Peru sizi kucaklamaya hazır. Ufukların sonunda bu-
lutlar sizi bekliyor.

EN BE⁄END‹⁄‹M MEKAN
FRANCESCO
Geç saatte yer yaptırmamıza rağmen en güzel masa-
yı vermişler. Okyanus manzaralı cam kenarı. Okya-
nus manzarası boğaz gibi olmuyor. Okyanusta açık
bir sonsuzluk görüyorsunuz ve insanı yoruyor, yei-
se düşürüyor. Oysa Boğaz manzarası cıvıl cıvıllık
yaşatıyor insana. 

Mavi gömlekli, ben aşçıyım dedirten göbekli Fran-
cesco karşılıyor bizi. İki değişik Şili şarabı degüstas-

yonu yapıyoruz. Chile Amelie ve Argentino Rutini,
arkasından ünlü yiyecekleri Causa’larını tadıyoruz.
Patates püresi, avokado ve yengeç eti müthiş bir üç-
lü oluşturmuş. Amarillo ve safran sosuyla birlikte
servis ediliyor. Yengeç ve karidesleri müthiş. Fran-
cesco ile birlikte fotoğraf çektiriyor ve kendisini
tebrik ediyorum. Seviçe çiğ balık olduğu için haz-
mının zor olduğunu düşündüklerinden seviçe ser-
visi yapan restoranlar en geç saat 5’te kapanıyor ve
akşamları hizmet vermiyorlar. Lima’da restoran ve
şarap fiyatları da çok makul düzeyde. 

En etkilendiğim konu: Perulular kurallara çok uyu-
yorlar. Balık restoranlarında her menünün ilk say-
fasında “Kusura bakmayın, ahtapot satmıyoruz,
mevsimi değil, onlar üreme döneminde” diye spot-
lar var. Bizim yazarlarımız da yaz aylarında tatil bel-
delerinde taze kalamar, ahtapot yok diye restoran
sahiplerini fırçalıyorlar! Daha sonra da sattığın çi-
nekop kaç santim diye bilgiçlik taslıyorlar. 

Lima’ya gitmişken bir gecenizi Işık Parkı’na ayırın.
İnanılmaz keyif alacaksınız. Melih Gökçek görse ke-
sinlikle daha güzelini Ankara’ya yapar ve çok yakışır. 

BÜYÜK BÜYÜKELÇ‹
Namık Bey’le iki yıl önce vedalaştığımızı hatırlıyo-
rum. Diyar-ı gurbetlere gittiğini, ilk kez Lima’da bü-
yükelçilik kuracağını işitmiştim. Ama bu kadar kısa
sürede böyle bir performans sergileyeceğini hiç tah-
min etmezdim. Yıllardır yurt dışında iş yapan iş
adamlarının, sanayicilerin, ihracatçıların mumla
arayıp bulamadığı, ülkesini seven, ülkesi için adeta
çırpınan bir büyükelçi. Türkiye’den hangi iş kolun-
dan gelen olursa olsun mesaisini harcıyor ülkesine
bir şeyler kazandırabilmek için. Büyükelçi mesai
mefhumu tanımadan çalışıyor. Kurban bayramı bo-
yunca Meclis Başkan Yardımcısı ile %35’i yoksulluk
sınırının altında olan Ate şehrinde 5’er kg’lık et da-
ğıttı. 700 kişiye bizzat kendi eliyle.  

Peru son yıllarda yüzde 8 - 9 büyüme hızı ile gidi-
yor. Dünyadaki altın rezervlerinin önemli bölümü
burada. Altın yüzeyden çıkarılıyor. Amazon ve And
dağlarından hayat fışkırıyor. Dünyadaki tatlı suların
yüzde 5’i Peru’da. Çelik, demir, krom, tuz, çinko ve
balık bol. İnşaat, mobilya, jeneratör, makine ve has-
tane gibi pek çok sanayi ve hizmet kolunda Türki-
ye’den gelecek yatırımcıları bekliyor. 

Büyükelçi Namık Güner Erpul ve zarif eşi Necla
Hanım zorlu bir dönemin ardından kısa bir sürede
kendilerini sevdirmenin, Türkiye’ye önemli ölçüde
yararlı olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
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Ata Marina’ya geldi¤imizde tekneyi kiralaya-
ca¤›m›z flirketin sahibi olan çok de¤erli dos-

tum Hasan Kaptan bizi bekliyordu, Göcek ve
Fethiye koylar›ndaki tüm teknelerin güvenlik ne-
deni ile kuytu koylara girdiklerini belirterek bizim
de fazla zaman›m›z kalmad›¤›n› tekneyi al›r al-
maz hemen hareket etmemizi istedi. Böyle hava-
larda en güvenli koyun Tersane Adas› oldu¤unu
biliyorduk. Biz de vakit geçirmeden motorlar› ça-
l›flt›r›p tekneye yol verdik. Tersane Adas›’na
ulaflmam›z, bir saat kadar sürüyor. Günefl bat-
m›fl ve hava kararmak üzere idi. Kara bulutlar da
gelecek ya¤›fll› havan›n habercisi gibi duruyor-
lard›. Tekne gezilerimde hiç sevmedi¤im durum-
lardan birisi. Bu arada gö¤ün k›z›ll›¤› ile bu siyah
bulutlar›n uyumu çok güzel. Deniz çalkant›lar›
üzerine düflen yans›malar› ise bir baflka güzellik.

Ankara’da kald›¤›m süre içerisinde bu güzellikle-

ri hep özlemiflimdir. Bu muhteflem dekorun at-

mosferi içerisinde teknenin ilerlerken ç›kard›¤›

ses ile motorun gürültüsü bile, insana bir orkes-

tray› dinler gibi geliyor. 

Tersane Adas›’ndaki restoran› senelerdir iflleten

Y›ld›ray ve efli Yeflim uzun bir zamand›r tan›d›-

¤›m dostlar. Biliyorum ki adadaki koy flimdiden

dolmufltur. Hemen telefon ediyorum. Geldi¤imiz

haberini al›nca seviniyor ve tahmin etti¤imiz gibi

iskelede tekneyi ba¤layacak bir iki yerin kald›¤›-

n› ve onu da bizim için tutaca¤›n› söyleyip bizi de

sevindiriyor. Rotam›z Tersane Adas›.

Adaya ulaflt›¤›m›zda hava iyice kararm›flt›. Ada-

daki koy da, f›rt›nadan korunmak için s›¤›nan

tekneler ile dolmufltu. 

Deniz ve Yelken
YAZI ve FOTO⁄RAFLAR: Olay SALCAN

Sizlerin bu so¤uk k›fl günlerini bir nebze olsun ›s›tmak ve k›y›lardan odan›za do¤ru
esen s›cak ama s›cak oldu¤u kadar sükun ve huzur dolu bir ortam› sunmak için bu
sonbaharda Göcek koylar›nda yelkenli tekne ile yapt›¤›m gezimi anlataca¤›m.

Ekim ay›n›n ikinci haftas›nda akflam saatlerine do¤ru ancak günefl batmadan arac›m-
la arkadafl›mla beraber iki kifli olarak Göcek’deki Ata Marina’ya ulaflt›k. Ne kadar ace-
le etsek de daha erken gelemedik. Çünkü Ankara Göcek aras› oldukça uzun bir me-
safe. Acele etmemizin sebebi de, yol boyunca arac›n radyosundan dinledi¤imiz ha-
va raporu. Hava raporu, Ege Sahillerinde f›rt›na ve bu geceden bafllayarak çok yo¤un
bir ya¤mur haberi veriyordu.
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yukarı, başa kıça derken zaman nasıl geçti anlaya-
madık. Bu yelkene doyum olmuyor. Ama biraz acık-
tık. Yavaşlamamız lazım. Hemen aşağıdan bir şeyler
getirip yiyor ve içiyoruz. Akşamüzeri olmasına az
kalmış. Ancak güneşin batmasına daha zaman var.

Bu gece de Tersane Adasında kalmaya karar veriyo-
ruz. Ayrıca şömine de çok keyifli. Neyse ki hava bu
gece sakin. Gecenin geç saatlerine kadar sohbet edi-
yoruz. Sonra teknelere geçiyoruz. Herkes yorgun.
Restoran sahipleri bunu bildiklerinden jeneratörü
kapatıyorlar. Hiç bir ışık yok. Sükunet. İşte bu gezi-
lerin bu anını çok seviyorum. Gökyüzündeki yıldız-
lardan oluşan ince bir tül sizi sımsıkı sarıyor. Bazen
kayan bir yıldıza dilek tutuyorsunuz. Ama bir taraf-
tan günün tatlı yorgunluğu ile yediğiniz güzel ye-
meğin ağırlığı vücudunuzu kaplıyor. Yatma ve uyu-
ma zamanı. Yarın uzun ve yorucu bir gün olacak.
Havuzlukta, yıldızların altında yatmak güzel. Yıl-
dızlara bakarken ve bir yıldız kaymasını beklerken
gözünüzü açtığınızda güneşin sabahın ilk saatlerin-
deki muhteşem ışıkları ile karşılaşıyorsunuz. Yeni
bir gün için siz geceyi yıldızlarla uğurlarken, sabah
güneş karşılıyor. Hayatın güzelliklerini yaşamak gü-
zel. Hayat yaşamaya değer. Uyanır uyanmaz doğru
denize. Ben erkenci miyim diye düşünürken, denizde
yüzen birçok kişiyi görüyoruz. Onlara günaydın ve
iyi dileklerimizi sunuyoruz. Sonra sıkı bir kahvaltı.

Bizi iskelede Yeşim bekliyor. Tonozu almamıza yar-
dımcı oluyor. Restoran sahibi ve tüm ailesi ile sar-
maş dolaş olarak hasret gideriyoruz. Hatta koya ge-
len herkese yol gösterici olan sevimli köpekleri bile
sevinçten kuyruğunu sallıyor. Artık güvendeyiz ve
“landing drink”i alabiliriz. Biz, arkadaşım ile birlik-
te, tekneyle bir iskeleye yanaştığımızda ya da koya
demirlediğimizde her şeyin emniyete alınmış oldu-
ğundan emin olduktan sonra bunu yapıyoruz. Yani
birer kadeh bir şeyler içiyoruz. Bu bizde alışkanlık
haline geldi. Bunu önemsiyoruz da. Ancak bundan
evvel denize girmeye karar veriyoruz. Bu günün yor-
gunluğunu ancak bu şekilde atabiliriz. Hava karardı,
ama olsun. Deniz çok güzel ve iyi de geldi. Hava o
kadar sakin ki gelecek bir fırtınadan önceki sessizlik
gibi. Deniz de ipek gibi dümdüz. Tekrar tekneye çı-
kıyoruz ve “landing drink” imizi hazırlayıp hoş bir
sohbet içersinde yudumluyoruz. Artık bir hafta sü-
recek yelkenli tekne gezimize hazırız. Ama ilk önce
karnımızı doyurmamız lazım. Tekne ile yolculuğa
çıkmadan önce Göcek’te aldığımız erzakların acele
ile adaya gelmek üzere yola koyulduğumuz için in-
ce ince yerleştirme işini yapamamıştık. Şimdi bunla-
rı yapmanın sırası. Sonunda bu işleri de bitirdik ve
güzel bir akşam yemeğini hak ettik.

Akşamki menünün ana yemeği, keçi eti. Tabii ya-
nında onların her zaman hazırladıkları leziz meze-
leri de var. Bu sefer Türk olarak sadece biz varız.
Ufak bir yer olduğundan çevre masalarla da sohbet
artıyor. Gecenin geç saatlerine kadar sohbet ediyo-
ruz. Yıldıray bu sene şömine yaptırmış. Çok da gü-
zel olmuş. Yemekten sonra şöminenin başına geçi-
yoruz. İçkilerimizi yudumlarken hem sohbet hem
de gelecek fırtınadan bahsediyoruz. Bu arada kapa-
lı yerin üzerine düşen yağmur tanelerinin her za-
man bize huzur veren sesi, fırtına ve yoğun yağış
beklentimiz nedeni ile yerini biraz endişeye bırakı-
yor. Bu da yaşanabilecek ve ileride anlatılabilecek
bir macera. Sonra teknelere geçiyoruz. Yağmur da
şiddetini arttırıyor.

Yağmur bütün gece devam ediyor. Biraz da fırtına
var. Yağmurun tekneye vuran damlalarının sesi tat-
lı bir ninni gibi. Sabah kalktığımızda da yağmur de-
vam ediyor. Ancak bizi denize girmekten kim alıko-
yabilir. Hem yağmurda denize girmenin ayrı bir
keyfi var. Deniz banyomuzdan sonra güzel bir kah-
valtı. Öğle saatlerinde hava açtı. Biz de hasret kaldı-
ğımız tekne seyrine kavuşacağız. 

Koydan uzaklaşıyor ve hemen yelkenleri açıyoruz.
Çünkü bir an evvel bu motor sesinden kurtulmamız
lazım. Motoru durdurunca etrafa yayılan sükunet,
mis gibi deniz kokusu ve buna karışan ılık bir rüz-
garın yüzünüzü yalayan temasından daha keyifli bir
şey olabilir mi? Rüzgar bugün bize keyifli bir yelken
yaptıracak kadar güzel. Mümkün olduğu kadar tek-
neyi sağa ve sola yatırarak devam ediyoruz. Yelke-
nin o yana yatışında verdiği haz çok güzel. Bazen su
küpeşteye kadar çıkıyor. Tekne denizi yararken sıç-
rattığı dalgalardan bize kadar gelen su tanecikleri
yüzümüzü ıslatıyor. Tramola yap, trim yap, aşağı
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Sonra da yeniden yelken açmak için ayrılık. Hiç bir
program yok. Veda edip ayrılıyoruz. Yelkeni doldu-
racak kadar rüzgarımız da var. Keyifler yerinde.
Rüzgarla dolu yelkenimiz ve sevgi ile dolu yüreği-
miz var.

Günü yelken kullanarak ve koyları gezerek geçir-
dikten sonra gece Küçük Sarsala Koyu’nda kalmaya
karar veriyoruz. Sarsala Koyu bizim en çok sevdiği-
miz koyların başında geliyor. Öyleyse rotamız Kü-
çük Sarsala Koyu. Çünkü o koydaki lokantayı işle-
ten Ramazan’ı çok iyi tanıyoruz. İyi bir insan. İşini
de çok iyi yapıyor. Gide gele dost olduk. Ayrıca me-
zeleri ve balıkları çok iyi. Özellikle lahoz balığını
odun ateşi ızgarada çok güzel yapıyorlar. Hemen te-
lefon ediyoruz. Sesimizi duyunca çok seviniyor. Bi-
zi bekliyorlar. Tabii ki, lahoz siparişimizi de veriyo-
ruz. Özel odun ateşinde yapılan leziz mi leziz deniz
balığı yemek de pek keyifli oluyor. Sarsala oldukça
kalabalık. Birçok tekne var. Bunlardan bir kısmı flo-
tillo yapan tekneler. Çoğu da yabancı. Flotilla, 10-
15 adet teknenin yer aldığı grup halinde yapılan ge-

zidir. Gün boyunca bağımsız olarak yelken yapabi-
lirsiniz ama daima lider tekneyle bağlantı halinde
olmanız gerekmektedir. Her sabah bir brifing yapı-
larak günün güzergahı verilir, hava durumu aktarı-
lır ve gezeceğiniz yerlerle ilgili bazı kullanışlı küçük
bilgiler verilir. Seyir halindeyken lider tekneyle
VHF telsiz aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz. Dene-
yimli yelkenciler bile sağladığı sosyal avantajlar ve
grup halinde seyir keyfi için bir flotilla’ya katılmayı
tercih edebiliyorlar. İskeleye yanaşmamıza yardımcı
oluyorlar. Lokantanın sahibi ve çalışanları bizi sıcak
ve dostça karşılıyorlar. Birbirimize sarılıyoruz ve
hasret gideriyoruz. Bu koyu çok seviyorum. Cenne-
tin bir köşesi. Denizimize giriyoruz. Arkasından da
her zaman olduğu gibi “landing drink” alıyoruz. Ye-
mek zamanına kadar bununla idare edeceğiz. Bili-
yoruz ki müthiş bir yemek bizi bekliyor. Açlığımızı
biraz fotoğraf çekerek gideriyoruz. Doğaya, gün ba-
tımına hayran olmamak elde değil. Yemek hakika-
ten çok leziz. Keyifle yiyor ve içiyoruz. Çevredeki
masalarda oturan yabancılarla sohbet ediyoruz. Bu-
rada dostluklar çabuk kuruluyor. Ertesi gün sabah
ayrılırken de birbirimize söylediğimiz iyi dilekler-
den sonra bitiyor. Bu kadar güzel bir ortam ve çev-
reden sonra bir gece daha burada kalmaya karar ve-
riyoruz. Ramazan’da yarın gece yine buradayız di-
yoruz. Burada da diğer senelerden farklı olan, yeni
yapılan iki adet şömine. Özellikle yemekten sonra
seyretmesi çok güzel oluyor. Yanarken çıtırdıyan
odunların sesi ile denizin dalgalarının çıkardığı 
namelerin beraberliğini bir anda yaşamak bir rüya
gibi geliyor insana. Deniz kenarında kumsalda ateş
yakılıp etrafında oturulmasının nedenini şimdi da-
ha iyi anlıyorum. Bu sefer çok hoş bir doğum günü-
ne şahit oluyoruz. Denizde pasta yapmak kolay de-
ğil ama tabiatın ürünü bir bal kabağını oyup içine
mumlar yerleştirerek pasta üfletir gibi mumlu kaba-
ğı doğum günü sahibine üflettiriyorlar. Tüm masa-
lar da doğum günü sahibini coşku ile kutluyor. Ta-
biatta olunca her şey doğal ve samimi, insanları
mutlu edecek her şey var.

İkinci günümüzü de Sarsala Koyunda geçirdikten
sonra Fethiye Körfezi’nin dışına çıkmaya karar veri-
yoruz. Nereye kadar gidebilirsek. Hava ve rüzgar
çok güzel. İlk durağımız Gemiler Adası. Demir atıp
burada biraz dinlenecek, denize girecek ve birer kap
kahve içeceğiz. Sonbahar olduğu için burası pek ka-
labalık değil. Günü birlik teknelerin ve tekne ile do-
laşarak bir şeyler satan seyyar satıcıların gürültüsü
yok. Soğuk Su’daki restoran da çok keyifli. Özellik-
le yaz aylarında turist teknelerinin uğradığı, kalaba-
lık bir restoran. Oldukça kalabalık ve eğlenceli olu-
yor. Restoran sahibi Ali Kaptan da sevdiğimiz bir in-
san. Burada ortaya yakılan odun ateşinde yapılan
kuzu şişi çok güzel. Ateşin manzarası da görülmeye
değer. Restoran koyun oldukça yükseğinde, bura-
dan koyun ve teknelerin görüntüsü çok güzel. Bu
koya soğuk su adının verilmesinin nedeni de; ko-
yun içinde soğuk bir su kaynağının olması ve deni-
ze karışması. Soğuk suyun denize karıştığı yerdeki
suyun serinliği bir anda düşüyor. Sıcak yerde yüzer-
ken birden bire soğuk su ile karşı karşıya gelindi-
ğinde yüzenlerin çıkardığı sesler komik ve eğlence-
li bir ortam yaratıyor. Yaşamaya değer. 

Restoranın bulunduğu tepenin öbür tarafında, bir-
kaç kilometre uzakta, mübadele sırasında Rumların
terk ettiği bir köy var. İsmi Kaya Köy. Çok enteresan
ve terk edilmiş bir mekan. Daha evvel gezmiş idik,
ama tekrar gitmeye karar veriyoruz. Ertesi sabah er-
ken saatlerde, kahvaltıdan önce gitmemiz gerekiyor.
Yoksa daha sonra sıcaklık arttığından kolay olmaz.
Köyü gezip geri döndükten sonra manzaraya karşı
köy ekmeği eşliğinde muhteşem bir kahvaltı yapı-
yoruz. Keyfimize diyecek yok.

Her şeyin bir başlangıcı olduğu kadar sonu da var.
Ancak güzel bir olayın sonu, yaşanacak diğer güzel
bir olayın başlangıcı olabilir. Yeni güzel bir başlan-
gıç ümidi ile biz de bu gezinin sonuna geliyoruz. Sa-
bahın erken saatlerinde kalkarak Göcek’e doğru dü-
men kırıyor ve yelkenlerimizi rüzgarla dolduruyo-
ruz. Son defa bu güzelliklere bakarak yaşamın ne
kadar hoş, hayatın ne kadar tatlı olduğunu düşünü-
yoruz.

Başka yerlere yapacağım bir başka tekne gezisini
sizlerle paylaşmak dileklerimle hoşça kalın der say-
gılarımı sunarım. 



Paris‘in
Kafeleri

‹çinden ne ç›kaca¤›n› bilemezsiniz, sizi her da-
im flafl›rt›r ama içeri¤i ne olursa olsun her hedi-
ye gibi mutlu eder.  Bir bakm›fls›n›z Seine Neh-
ri k›y›s›nda sevgilinizle el ele yürüyorsunuz, bir
bakm›fls›n›z elinizde bir flifle flarap Eyfel’e karfl›
dünyaya meydan okuyorsunuz. Ya da Cafe de
Flore’de Varoluflçulu¤un babas› Sartre’›n masa-
s›nda oturmufl kahve içiyorsunuz.

‹çinden ne ç›kaca¤›n› bilemezsiniz, sizi her da-
im flafl›rt›r ama içeri¤i ne olursa olsun her hedi-
ye gibi mutlu eder.  Bir bakm›fls›n›z Seine Neh-
ri k›y›s›nda sevgilinizle el ele yürüyorsunuz, bir
bakm›fls›n›z elinizde bir flifle flarap Eyfel’e karfl›
dünyaya meydan okuyorsunuz. Ya da Cafe de
Flore’de Varoluflçulu¤un babas› Sartre’›n masa-
s›nda oturmufl kahve içiyorsunuz.

Varoluşçuluk, kafe ve Sartre demişken
Paris’in meşhur kafe kültüründen
bahsetmemek olmaz. İnsanların ya-

rım saatliğine soluklanmak yerine gerçekten
kahve içmek için, sohbet etmek için gittikle-
ri kafelerle dolu bir sokak düşünün. Sevgili-
lerin kimseden çekinmeden, içlerinden geldi-
ği gibi öpüşerek aşklarını ilan ettiklerini dü-
şünün. Büyük fikirlerin, başyapıt sayılacak
kitapların temelinin atıldığı tahta masaları
düşünün.  

Viyana, Brüksel, New York… Geçin hepsini!
Paris’te küçük sokak kafeleri şehrin doğal de-
korunun bir parçasıdır. Sanki şehir bu kafele-
rin ve içindeki insanların üzerine kurulmuştur.  

Paris kafelerinde jilet gibi takım elbiseleri,
kollarının altında laptopları öğle arasında
ayaküstü kahve içmeye gelen genç işadamla-
rı göremezsiniz. Onun yerine önünde kahve-
si elinde kalemi, not defteri zamanında bu
kafelerden birinin masasında “İnsan özgürlü-
ğe mahkumdur” cümlesini kuran Sartre’ın
ruhunu kovalayan insanlar görürsünüz. 

Sevmiyor musunuz kalabalığı, insan denizinde
kaybolup gitmeyi, St Germain’den bir kitap ka-
pın, en yakın kafeye oturun, yeni alınmış kita-
bın kokusunun ve yalnızlığınızın tadını çıka-
rın. Oturduğunuz masaya bir zamanlar He-
mingway’in, Picasso’nun, Simone de Beauvo-
ir’ın, Albert Camus’nün, André Gide’nin ya da
Jean Giraudoux’nun oturduğunu ve dünyayı
değiştirdiğini düşünün. 

Vaktiniz olursa Cafe de Flore ya da Les Deux
Magots’u bulun. “Sartre en çok bizim kafeye
gelirdi, en çok bizim kahvemizi severdi” diye
karşılıklı atışan garsonları izleyin. Hava sıcak-
sa kendinizi dışarıdaki masalardan birine atın,
elinizde bir kadeh şarap gelip geçeni seyredin.
“Yok çok soğuk” derseniz girin içeri içerideki
atmosfer zaten içinizi yeterince ısıtacaktır. 

Yaz, kış fark etmez eğer yolunuz Paris’e düşer-
se ve kendinizi bir filmin dekorunda hissetmek
istiyorsanız muhakkak bir Paris kafesine atın
kendinizi ki yaşadığınızı iliklerinize kadar his-
sedin.  Zira bu kafelerin birinde geçirilecek bir
saat Paris’in size vereceği en güzel hediyeler-
den biri olacak.  

Paris‘in
Kafeleri



Sonbahar s›ca¤› ile dolan›yorum Toroslar-
da… Ve bir a¤aç akl›m al›yor…

Sonbahar flöleni yaflayan a¤açta hem akl›m
hem de gönlüm kal›yor… Bir a¤aç do¤ayla bu-
luflmada bu flöleni nas›l yakalar? Bu kadar gü-
zel rengi bir arada nas›l bar›nd›r›r? Sonbahar›n
tüm gizemini yapraklar›na nas›l böyle konuk
eder? Bir arada yaflam› bu kadar güzel nas›l

yans›t›r? Bu nas›l bir buluflma? Bu ne görkem-
li renk cümbüflü? Bu ne güzel sonbahar giysi-
si? Bu ne müthifl bir flölen? 

Aflks›z gönlümü sevdal› seyrine b›rak›yorum.
Yüre¤imi ter bas›yor…
Yine de yüre¤ime soruyorum: “ Sendeki renk-
ler de bu kadar zengin mi?”
fiu deli k›rm›z›…
Yaylada ald›¤›m Türkmen gelinin yavuklu dü-
flü ile iflledi¤i i¤ne oyas›ndaki renk mi?

Vefas›z ilk aflk m›?
Batan güneflin son k›z›l› m›?
An yaflamak ad›na anlara düflman k›lan çapk›n
m›?

fiarap m›?
Tutkulu son aflk m›?
Bu bir aflk hem de tutkulu deli bir aflk ve de akl›
sürgüne gönderen aflklardan bir aflk... 

Di¤er yapraklardan ayr› duruyor.
Edas›, cilvesi yeni bir aflka dal›fl›n flahidi sanki…
Utanmasa bahar› müjdeleyecek…
Öyle bask›n ki, yan›ndaki sar›lar dökülmeye direni-
yor, k›zarmak yerine mevsimler aras› uyumu sergi-
liyorlar… Söyle a¤aç, sen bir bafl›na koca mevsim-
leri nas›l yüklendin?

Kaç ya¤mur y›kad› dal›n›, yapra¤›n›?
Kaç f›rt›naya direndin?
Kaç günefl dinlenmeye gidip kaç ay do¤du bu flöle-
ne? Senin yaflam›nda kaç ay kaç gün tutuldu?  
Bu soru çocuklu¤una savurur.

Annesinin, babas›na öfkeyle hayk›r›fl›n› an›msar: “
Bak, senle öyle bir kavga ederim ki; ayla gün tutu-
lur.” Yeflilin sar›ya dönmesi gibi…
Hafif bir Toros meltemi yapraklar› k›p›rdat›r…
O müthifl devinimi seyre dalar›m.
Bilirim yaprak rüzgârla devinir, bu eylemle beslenir.

Yine de sendeki sonbahar flölenine iç sesin mi, do-
¤an›n müzi¤i mi çoban›n kaval› m› kat›ld› bilemem.
Bildi¤im Toroslar› gezerken; bana efllik eden tek mü-
zik tek söz Karacao¤lan fliirleri oldu.

O turnalar semah› nas›l da savurur nazl› yapraklar›-
n› ve Çepnili kad›nlar 12 çalg› eflli¤inde semah dö-
nerler, gölgende…
‹krar verirler, sevdaya, dosta, yaflama…

“Havay› ey deli gönül havay›/ Ay do¤madan flavk›
tutmufl ovay›/
Türkmen k›z› katar etmifl mayay›/Çekip gider bir
gözleri sürmeli/
Dere kenar›nda yerler hurmay›/ K›lavuz ederler tel-
li turnay›/
Ak gö¤sün üstünde ilik dü¤meyi/ Çözüp gider bir
gözleri sürmeli/”                 

S›¤l›ktan kurtulmayanlar;  koca Karacao¤lan’› sade-
ce gördü¤ü güzellere mavi boncuk niyetine fliirler
yakan, besteler yapan, türküler söyleyen,  güzele
vurgun, çapk›n san›rlar.  Vars›n sans›nlar. Umar›m
s›¤l›k mevsimleri uzun sürmez. Çünkü derinlik süre-

cinde; Karacao¤lan’daki do¤a ve insan sevgisinin
özünü yakalayarak tüm mevsimleri bahara dönüfl-
türsünler, isterim… 

Sar›n›n tonlar›ndaki yaprak, yaprak görünüm da¤l›
kad›n›n yazmas›nda saklanan ac›n›n hüznünü yan-
s›t›r. Toroslardan bir ozan, ba¤laman›n teline doku-
nur ve Ayflem türküsünü ç›¤›rarak gönül almay› sür-
dürür: 

“Geyinmifl Kuflanm›fl Yayladan Gelir / Bize Bu Ay-
r›l›k Mevla’dan Gelir/ Aman Ayflem, Yaman Ay-
flem/ Da¤lar Bafl› Duman Ayflem

Da¤lar Bafl› Duman Olsa / Seni Burda Komam Ay-
flem” Ayfle’yi da¤lar bafl›nda komadan insano¤lu
seni da¤ bafl›nda koyar da gider. 

Bize bu flöleni sunan a¤aç, sahi küresel ›s›nmayla
aran nas›l? 

Bu yeni bela seni de vurdu mu?

Sonbahar›n yang›n› a¤aç,  dünyan›n yedi bucak
dört köflesinde yaflad›¤›m sonbahar mekânlar›na;
mekân ekleyen, seyri doyulmaz a¤aç. Bilesin ki,
her sonbahar belle¤imde akan sonbahar mekânla-
r›n›n seyrinde bafl a¤aç olacaks›n…             

Senin seyrinde dinlendim, hüznümü dökülen yap-
raklarla savurdum… 

Müzik sustu… 

‹ç sesin senin olsun, do¤ayla söyleflmene
kulak kabartt›m. Ne rüzgâr ne bir Akdeniz meltemi
esti. Günefl yapraklar›nla oynaflt›. Dayanamad›m
sessizli¤in sesi olmak ad›na ac›l› da¤lar›n türküsünü
m›r›ldand›m sana: “Sadece susarak özlüyorum se-
ni.” Ayn› dizeyi kaç kez söyledim. Kaç kez bir bile-
bilsem. Ac›l› da¤›n a¤ac› da insan› gibi ac›l› oluyor.
Ne coflku ne de flölen yafl›yor. Tek bildi¤i da¤lara
türküler yakmak. Oysa  “Da¤lara gel da¤lar” diye-
rek, da¤lar› da yaflanmaz k›l›yor...     

Sonbahar flöleni yaflatan, a¤aç, söyle bana; ülkedeki
çok kültürlülü¤ün yüreklerde yaratt›¤› flöleni akla ta-
fl›r m›y›z? Ozan›n dedi¤i gibi; ''Yaflamak bir a¤aç gibi
tek ve hür, bir orman gibi kardeflçesine'' olabilir mi? 

Dün oldu¤u gibi bugün de farkl›l›klar›m›zla bir ara-
da yaflam› ortak bir flölene dönüfltürebilir miyiz?

Yaflar SEYMAN - yasarseyman@gmail.com

Sevdal› A¤ac›n 
fiöleni

Sevdal› A¤ac›n 
fiöleni



Bu süreç içinde eksikliği duyulduğuna inandığımız
bir konuya daha eğilerek, klasik tarza gönül verenle-
rin ofislerine de ev sıcaklığını yaşatabilecekleri kla-
sik ofis mobilyalarını repertuarımıza ilave ettik. Sı-
nırsız seçeneklerle üstü deri kaplı çalışma masaları,
toplantı masaları, vitrinler, deri Chesterfield kanepe-
ler ve ofis için akla gelebilecek tüm mobilya ve akse-
suarlarla, büyükelçiliklerden, üst düzey yönetici
odalarından, ev ofislere kadar pek çok proje gerçek-
leştirdik. Klasik ofis mobilyaları ürün çeşitliliğimiz
ve kalitesi ile Türkiye genelinde çok iddialı olduğu-
muz bir faaliyet alanımız olmaya devam ediyor.

Bize büyük heyecan veren son yeniliğimiz ise
2007’den bu yana mağazamızın bir bölümünü dün-
yanın en prestijli porselen markalarından Lladro’ya
ayırmak oldu. 1950’li yılların başında İspanya’nın
Almazera kasabasında Lladro biraderlerin yarattığı
bu marka bugün dünyada 120 ülkeye ihracat yapan
bir dünya markası. Lladro’nun esin kaynağını doğa-
dan, yaşamdan ve farklı kültürlerden alan figürleri
koleksiyonerler ve meraklıları tarafından büyük 
ilgi görüyor. 

1960yılından beri temsilcilik ve müşavir-
lik konularında faal olan aile şirketi-

mize 1990 yılında yeni bir faaliyet alanı olarak mo-
bilyayı dahil etme kararı aldık. İngiltere’den
18.yüzyıl dönemi mobilyalarının replikalarını imal
eden firmaların temsilciliğini alarak showro-
om’umuzu açtık . Mobilya seçimleri ve dekorasyon-
da klasik tarzı ön planda tutanlar ve kalıcı eşyalara
yatırım yapmak isteyenleri hedef kitlemiz olarak
belirledik.
Bizim bu işe girme kararı aldığımız yılda, Türki-
ye’de mobilya ithalindeki iki firmadan biri idik. Do-
layısı ile sektörde ilk olmanın avantajlarını kullana-
rak klasik tarzın en önde gelen markalarını bünye-
mizde topladık.

İlerleyen yıllar içinde değişen trendler doğrultu-
sunda kaliteden asla ödün vermeden güncel yo-
rumları taşıyan farklı, art-deco, provensal, country
gibi tarzlardaki koleksiyonlarla da müşterilerimizi
yeniliklerle buluşturmaya devam ettik.
Zaman içinde mobilyaların mekan tasarımları için-
de değerlendirilmesi ile gördüğümüz başarılı so-
nuçlar bizi ürün çeşitlerinde çok geniş bir yelpaze-
ye götürdü.
Aydınlatma, duvar kağıdı, perde, kumaş, ayna, ak-
sesuar gibi tüm ihtiyaçlara cevap vererek mekanla-
rın doğru biçimde giydirilmesi için uzmanlarımızla
verdiğimiz profesyonel destek ve projelendirme
hizmeti ile Ankara içinde ve dışında pek çok meka-
na imza attık.

Ofislerde Strongbow fi›kl›¤›Ofislerde Strongbow fi›kl›¤›

fiili Meydan›, Günefl Sokak No:1 Kavakl›dere / ANKARA
Tel: 0312 426 75 13 • Fax: 0312 426 75 14
E-mail:strongbow@superonline.com 
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U
luslararas› bir üne sahip olan Ken
Ludwig’in “Bir Tenor Aran›yor” adl›
eseri son yirmi y›l›n en popüler ko-

medilerinden biri oldu¤u kan›tlanm›fl, Lon-
dra’da ‘Y›l›n Komedisi’ dal›nda Olivier
Ödülleri’ne aday gösterilmifltir. “Bir Tenor
Aran›yor” yaflayan bir yazar›n en büyük iki
komedisinden biridir. Eser Broadway’de
“en iyi oyun” ödülü dahil yedi dalda Tony
Ödüllerine aday gösterilmifl; ‹ki Tony, dört
Drama Desk ve üç tane Outer Critics Circ-
le Ödülü’nü kazanm›flt›r.  On alt› dilde çev-
rilen eser, dünya çap›nda 25’ten fazla ül-
kede gösterilmifltir.

Cleveland Opera Toplulu¤u, Verdi’nin
“Otello” operas›n› sahneleyecektir.  Tiyat-
ronun yöneticisi Henry Saundes, daha faz-
la izleyici çekebilmek için ünlü tenor Tito
Merelli ile anlaflm›flt›r.  Oldukça yüksek fi-
yattan tüm biletler sat›lm›fl, temsil haz›rl›k-
lar› tamamlanm›flt›r.  

Tito’nun henüz gelmemesinin Saunders’i ra-
hats›z etmeye bafllad›¤› s›rada çalan bir te-
lefonla Tito’nun otele geldi¤i bildirilir. Ancak
yaln›z gelece¤i san›lan ünlü tenor efli Maria
ve bir dizi sürprizi de yan›nda getirmifltir.  Ti-
to ve kar›s› sürekli tart›flmaktad›r.  Saunders
herhangi bir problem ç›kmamas› için Max’e
talimatlar verir ve Tito’yu kazas›z belas›z

operaya ulaflt›rmas›n› ister.  Tito’nun içkiyi
fazla kaç›rmas›yla kendinden geçmesi,
Max’in sahneye ç›kmak için bekledi¤i f›rsat-
t›r.  Ancak hesaba kat›lmayan bir fley vard›r
o da Tito’nun kendine gelmesidir.  Bundan
sonra yaflananlar, içerisinden ç›k›lmaz hale
gelen ama mutlu sonla biten muhteflem bir
komediye dönüflür.

Do¤an Çelik’in sahneye koydu¤u eserde de-
kor tasar›m› Talat Ayhan’a;  kostüm tasar›m›
Gazal Erten’e; ›fl›k düzeni  Tahsin Çetin ve
Bülent Arslan’a; koreografi  Yeflim Oktar’a
ait.  Max rolünde Okan Baflel; Maggie rolün-
de Burcu Soysev ve Zeynep Burcu Alt›nel;
Saunders rolünde Ayd›n Toksoy; Tito rolün-
de O¤uz S›rmal›; Maria rolünde Asl›han Y›l-
d›r›m ve Sibel K›z›latefl; Julia rolünde Seza
K›rg›z; Diana rolünde Filiz K›ratl› ve Ülkü
Akkor; Bellboy rolünde Emre Uluocak ve
Umut Kosman seyirci karfl›s›na ç›kacak.

BİRBİRİNE KARIŞAN KAHRAMANLARIN MUHTEŞEM KOMEDİSİ

Aflk, dostluk, zaaf, ç›kar iliflkileri, k›skançl›klar ve yanl›fl anla-
malar›n tempolu kofluflturmas›nda h›zla birbirini izleyen komik
olaylara flahit olmak; keyifli bir iki saat geçirmek için; tüm
Ankaral› sanatseverler, Operet Sahnesi’nde bulufltu.



HSBC Bank Ankara Grup Başkanı Batuhan
Tuncer’in sevgili eşi Esra Tuncer’in kardeşi

Evren Bey ve kuzenleri Koray Ayakın, Keklikpına-
rı’ndaki Dek Dizayn isimli Showroomları ile An-
karalı’ların gönlünü şimdiden fethettiler bile.

Dizayn, zihinde canlandırılan olgudur. Açıklama-
da düşünsel süreçlerin kullanımı ön plana çık-
maktadır. Ayrımsallığın farkına varma, hayal kur-
ma, araştırma, yaratıcı düşünme, sezgi, eleştirel
bakış açısı, akıl yürütme gibi düşünsel süreçlerin
dizayn aşamasında önemli bir yeri vardır.

Günümüzde dizayn insan hayatının kalitesini ve
konforunu arttırmak amacıyla zeka ve yaratıcılı-

ğın sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal olu-
şumlarla harmanlanmasıdır. Bir şeyin çok daha
güzel, çok daha çabuk, çok daha kolay, çok daha
ekonomik ve çok daha kullanışlı yapma eylemidir. 

Bir yaşam alanı olan mutfak, her noktası ve her
anı ile tasarımı, renkleri, kolaylıkları ile insana
konfor sağlayabilmelidir. Dizayn ürünlerle bulu-
şup mükemmelliğe dönüşmeli ve dinginlikle son
bulmalıdır.

Bu birlikteliğin bileşenleri ise ankastre ürünler
olup, resim onlarla tamamlanmakta, huzur ve ke-
yif aynı anda yaşanmaktadır. 

Mükemmeli arayanların kesiştiği adres. 

Adres : Dikmen Caddesi No:508/B Keklikp›nar› / ANKARA 
Tel : 0312 475 66 00-79 • www.dekdizayn.com.tr

Hayallerinin Peflini 
B›rakmayanlar
Hayallerinin Peflini 
B›rakmayanlar



Kurucusu Madam’dan gelen büyüsü bir yana; Despi-
na’yı “Despina” yapan bir yanı da, dört kişilik ekibiy-
le mutfağı kuşkusuz. Mustafa Usta, tam 35 yıldır
dükkanın damak tadına damgasını vuran bir isim. 16
yıldır burada olan mezeci Salim Usta da lezzetli çeşit-
leriyle masaları şenlendiriyor. Mustafa Usta’nın Des-
pina’da favori olan iki spesiyal, yaprak ciğer ile ızga-
ra köftesi… “Bir kere, kuzu ciğeri olacak. İyi yerden
ve doğru ciğer almak da önemli, iş oradan başlıyor.
Sağlıklı ve taze yağda kızarması da gerekli” diyen
Mustafa Usta’ya bir ek de biz yapalım: Marifet biraz
da ustanın elinin ayarında, gönlünde…  Köftesini so-
ruyoruz ustaya; “Köfte kanlı olacak, tabağa koyunca
suyu akacak, bunun için de malzeme ayarı yerinde
olacak. Köfteye kıyma, ekmek, tuz ve karabiber dı-
şında bir şey koymam” diyor. Mevsimine göre, arzu
eden için sıcak olarak balık da var tezgahta. Salim
Usta’nın mezelerine gelince… Klasik bir Rum mey-
hanesinde ne varsa var, üstelik mis gibi ve taze ola-
rak. Çok özenle hazırlanan Salim Usta’nın mezeleri
arasında Ermeni usulü pilaki, fava, lahana sarması,

çiroz ve beyin mutlaka tadılması gerekenler bence.
Canlı fasıl eşliğindeki güzel bir Despina akşamını
tamamlayan kahveniz de mutlaka likör eşliğinde ge-
lir. Geldiğinizde sizi kapıda karşılayan Zeki, uğurla-
yacaktır da. Erdoğan ve Ercan kardeşler de konuk-
larını mutlu ederek göndermenin huzuru içinde bir
Despina akşamına daha nokta koyarken, Kurtu-
luş’un şıngırtısı yavaş yavaş Son Durak’a doğru ka-
yacaktır. Rumu, Ermenisi, Romanı, Yahudisi,
1940’lardan sonra semte eklenen Anadolu Türkü;
şimdi sayıları gittikçe artan Afrikalısı ve Iraklıları ile
Kurtuluş, bir “cümbüş”tür her zaman. O cümbüşte
Despina  ise, olmazsa olmazdır. İstanbul’da değilse-
niz, İstanbul’a gittiğinizde mutlaka bir akşam yolu-
nuzu düşürün Despina’ya; benden selam söyleyin,
yeter… İstanbul’da olup da hala yolunu düşürme-
yen varsa da yazık doğrusu; şimdiye kadar keşfet-
mediklerine hayıflanabilirler. 

Madam Despina, dükkan›n› Gayrette-
pe’de, Nimet Abla’n›n oralarda bir yer-

de ilk açt›¤›nda sene henüz 1946’yd›. Dile ko-
lay, 65 y›ll›k bir maziden söz ediyoruz. ‹stan-
bul’da Rum Meyhanesi kültürünü yaflatan bu
mekan daha sonralar›, 32 y›l önce Kurtulufl’a
tafl›nd›. Rum ahalinin hala yo¤un olarak bir
arada yaflad›¤›, eski Rumca ad›yla “Tatavla”,
yani Kurtulufl, Despina’ya ev sahipli¤i yapma-

ya bafllad›¤›nda sene 1979’du. Dostlar›, Madam
Despina’y› burada da yaln›z b›rakmad›, mekana
semtin hususiyetinden gelen yeni kimlikler de
eklendi. 13 y›l önce ise art›k yorulan Madam,
iflletmeyi Erdo¤an ve Ercan Tekin kardefllere
b›rakt›. 2007’de ise Madam için bu dünyadan
göçme zaman› gelmiflti. Onlar da Madam Des-
pina’ya ahde vefa göstererek dükkan›n çizgisini
koruyor, ayn› havay›, suyu yaflat›yorlard›.

Nasıl Bir Yer, Kimler Gelir Gider?
Bu sat›rlar›n yazar›n›n da zaman zaman konu¤u oldu¤u,
Süreyya Üzmez’le birlikte de Erdo¤an Tekin’in konu¤u ola-
rak güzel bir akflam geçirdi¤i Despina’ya kimler gelir, gi-
der?.. Tan›l Küçük gibi ifl dünyas›n›n simalar›ndan; Cem
Davran, Altan Erkekli, Vatan fiaflmaz, Seda Sayan, Safiye
Soyman, Hayko gibi sahne-perde-beyaz cam sanatç›lar›-
na; Ahmet Ümit gibi yazarlardan Mehmet Barlas gibi gaze-
tecilere; Gökmen Özdenak ve Arif Erdem gibi spor dünya-
s›ndan simalara kadar genifl bir yelpaze konuk oluyor Des-
pina’ya. Y›lbafl›nda ve Kadir Gecesi d›fl›nda senede 363
gün aç›k olan Despina’ya her gün gelen ciddi bir müdavim
kitlesi de var; onlar, Despina’n›n ayr›lmaz bir parças›.

Göze batmayan sadelikte, rahat, huzur veren bir ortam›
vard›r Despina’n›n. Yazlar›, süs havuzu da olan serin bah-
çesinde meyve a¤açlar› aras›ndan süzülen ay ›fl›¤›nda rak›
içmenin keyfi de bir baflkad›r. Her gün, akflam sekizden
gece yar›s›na kadar ince saz eflli¤inde fas›l, dükkan›n ay-
r›lmaz bir parças›d›r. Tabii, dört kiflilik ekibiyle konuklar›
böylesi bir atmosferde mutlu etmek için çaba harcayan 32
y›ll›k servis flefi Zülal Bey’i unutmamak gerek. Tüm konuk-
lar›n› tan›r, onlar›n ne istedi¤ini bilir, özenli servisiyle ke-
yifli bir akflama taç kondurur. 

O Pilaki, O Ciğer, O Köfte…

YAZI: Muzaffer Ayhan KARA - ma.k@tnn.net 

DESP‹NA’NIN  MEYHANES‹
Kurtuluş Açıkyol Sokak No:9 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 247 33 57 • www.madamdespina.com
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BÜYÜLÜ ENSTRÜMANIN V‹RTÜÖZÜ

K
anun, çal›nmas› en zor enstrümanlardan biri-
dir. Her fleyden önce peygamber sabr› ister,
fazladan yetenek ister ama bir kere sesini

duymaya görün müptelas› olursunuz. 

Bu büyülü enstrüman›n virtüözü  Bahad›r fiener’in
yeni ç›kard›¤› Sapphire albümü müzik severlere,
özellikle de kanun severlere büyülü bir dünya-
n›n kap›lar›n› aral›yor. 

2010 y›l›nda kurdu¤u Rast En-
semble ile fiener Türk Musikisi-
nin seçkin eserlerini bat› mü-
zi¤i enstrümanlar› alt yap›la-
r› eflli¤inde dinleyicinin be-
¤enisine sunuyor ve elbette
Türk müzi¤ine kendine has
yorumunu kat›yor. 

Bahad›r fiener, Rast En-
samble ile Sapphire albü-
münde  kanunun yan› s›ra ba-
teri, bas gitar, gitar, perküsyon,
ney, zurna, balaban, ba¤lama, klar-
net, klasik kemence gibi birçok bat› ve
Türk müzi¤i enstrümanlar›n› kullanarak dinleyiciyi
unutamayaca¤› bir yolculu¤a ç›kar›yor. 

1975 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Bahad›r fiener, ‹hsan
Özer, Erol Sayan, Nevzat Atl› ve Selahattin ‹çli gibi
Türk Sanat Müzi¤i üstatlar›ndan dersler ald›. 1996 
y›l›ndan itibaren SARBAND isimli Alman ve Türk 

müzisyenlerden oluflan toplulukla çal›flmaya baflla-
yan fiener, bu toplulukla birlikte tarihi Türk Müzi¤i
üzerine Almanya, Hollanda, ‹spanya, Danimarka, 
‹sveç, Fransa, Yunanistan, ‹ngiltere ve Amerika’ da
çeflitli konserler verdi. 

Ayn› zamanda ‹stanbul’da Eyüp Musuki Çemiye-
ti’nde ve çeflitli kurumlarda kanun ö¤retmenli¤i

yapan Bahad›r fiener, 2001 y›l›ndan iti-
baren Ömer Faruk Tekbilek ile ça-

l›flmaya bafllad›. Yurt d›fl›nda
birçok ülkede ve Türkiye’de

verdi¤i konserlerde sanatç›y-
la birlikte çal›flt›.

Efllik etti¤i di¤er sanatç›lar
aras›nda ise Al Bano Em-
ma Chaplin, Alexsandro
Safina, Patrizio Buanne,

Zülfü Livaneli, Sezen Aksu,
Tarkan bulunmaktad›r. Ayr›ca

sanatç› 15. Uluslararas› ‹stanbul
Caz Festivali’nde dünyaca ünlü ‹s-

railli sanatç› Yasmin Levy’ye Esma
Sultan Yal›s›’nda vermifl oldu¤u konserinde

efllik etmifltir. Berlin Senfoni Orkestras›, Saraybosna
Flarmoni Orkestras›’nda solist olarak konserler ver-
mifltir. 2002 y›l›ndan bu yana Ferhat Göçer’ in müzik
çal›flmalar›nda sanatç›ya efllik etmekte olan Bahad›r
fiener,  Ömer Faruk Tekbilek ile de yurt d›fl› konser-
lerine devam etmektedir.



Erkan Geniş 1943 yılında Bartın’da doğdu.Ka-
bataş Erkek Lisesi’ndeki öğrencilik dönemi

resim uğraşının başlangıcı oldu. Ressam Ahmet
Uzelli’nin dikkatini çeken çalışmaları, onun ara-
cılığı ile tanıştırıldığı Hikmet Onat’ın himayesin-
de ve desteğinde şekillendi. Resim eğitimini Hik-
met Onat Atölyesinde aldı. Üç yıllık bu süreç,
kompozisyon, renk ve teknik olarak Erkan Ge-
niş’in çalışmalarını gözle görülür şekilde etkiledi.
Sonraki yıllar kendi yorumu ile ama ustasının iz-
lerini taşıyan çalışmalarla sürdü. Bu gün Onat
atölyesinin son temsilcisi olarak Ankara –Viyana
ekseninde, bir anlamda mekik dokuyarak yapıt-
larını üretmeye devam ediyor. İstanbul’dan An-
kara’ya geldiğinde önemli asker ressamlarımız-
dan Saim Paşa ile tanışır. Türk resminin iki bü-
yük renk ustası Onat ve Saim Kanra’nın mirası,
Geniş’in dupduru renkleri olarak tuvaline yansı-
makta... Çalışmalarını ve resim eğitimini Viyana
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü
ve Salzburg Yaz Akademisi’nde devam ettirdi.

Viyana’da 2002 yılında ikinci atölyesini kurdu.
Erkan Geniş’in resim anlayışında doğa en önem-
li etkileyici öğe. Tüm resimlerin çıkış noktasında
mutlaka doğadan bir pasaj olduğuna inanıyor ve
yapıtlarını bu anlayış içinde kurguluyor. Ağırlık-
lı konusu deniz ve tekneler... Babasının denizci
oluşu, yaşamının çocukluk ve gelişim dönemini
denizle iç içe geçirmesi, bu tercihinin önemli 

etkenlerinden biri olsa gerek. Özellikle “Zokacı-
lar-Gece balıkçıları” çalışmaları sanat çevrelerin-
ce en çok ilgi çeken yapıtları olarak öne çıkıyor. 

Erkan Geniş’in Türkiye’de 5, Avusturya’da 2 mü-
zede yapıtı bulunmaktadır. Yurt içinde çok sayı-
da yapıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Resim
Heykel Müzesi, Hacettepe Üniversitesi Resim
Heykel Müzesi, Ankara Üniversitesi Resim Hey-
kel Müzesi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Banka-
sı gibi kurumlar ve özel koleksiyonun yanı sıra,
Slovakya-Bratislava Büyük Elçiliğimizin tören sa-
lonunu da dört yapıtı süslemektedir. 

Erkan Genifl
DEN‹Z AfiI⁄I 

Erkan Genifl Resim Atölyesi
Üsküp Caddesi (Çevre Sokak) No.26/2 Çankaya-ANKARA
Tel: 0312.4267114 • erkangenis@yahoo.com.tr



Ferin BATMAN
Beslenme ve Diyet Uzmanı

www.ferinbatman.com

REFORM Beslenme E¤itimi ve Dan›flmal›k
Tunalı Hilmi Cad. Kuğulu İş Hanı B-Blok 6.Kat No:171 Kavaklıdere-ANKARA

Tel: 0312 468 83 02

SA⁄LAM Z‹H‹N VE VÜCUT ‹Ç‹N
BOL BOL BALIK

Su ürünleri, besin bileflimleri bak›m›ndan insan›n gereksinim duyabilece¤i pek çok besin mad-
desini içerir. S›k tüketenler ve hareketli bir yaflam sürdürenler sa¤lam bir zihin ve vücuda sahip
olurlar. Su ürünlerinin g›da olarak iyi ve kaliteli protein kaynaklar› aras›nda yer al›rlar, yüzde
18-25 oran›nda protein içerirler ve içerdi¤i protein biyolojik olarak çok de¤erlidir. Her besin-
deki proteinin içeri¤inde bulunmayan insan için elzem amino asitleri ideal oranlarda içerirler.

A, K ve D V‹TAM‹N‹ DEPOSU

Bal›k eti, kemik gelifliminde, gözün farkl› ›fl›klara uyum
sa¤lamas› ve görebilmesinde, vücudun ba¤›fl›kl›k
sisteminin güçlendirilmesinde önemli rolü olan A vita-
mini; kalsiyumun kemiklere yerleflmesi, kemik sa¤l›¤›
ve gelifliminde görevli olan D vitamini ve özellikle
kan›n ak›flkanl›¤›nda görevli K vitamini bak›m›ndan
oldukça zengindir. Haftada üç kez düzenli bal›k ve
di¤er su ürünlerinden tüketmek, vücudun tüm
gereksinimini karfl›lar. Bal›k etinin ya¤ içeri¤ini temel
olarak uzun zincirli çoklu doymam›fl ya¤ asitleri
oluflturur. Bu ya¤ asitleri göz sa¤l›¤›, kan›n
ak›flkanl›¤›, beyin fonksiyonlar›, kalp krizi, kalp damar
hastal›klar›, damar sertli¤i, depresyon, migren, eklem
romatizmalar›, fleker hastal›¤›, yüksek kolesterol ve
tansiyon ile kanser gibi pek çok hastal›ktan korunma-

da önemli sa¤l›k etkilerine sahiptir. Haftada en az iki

kez bal›k yiyorsan›z, sa¤l›¤›n›z› koruyorsunuz

demektir. Tüm bu olumlu etkilerinin sa¤lanabilmesi

için haftada en az 300 gram ya¤l› bal›k tüketilmelidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde olan kad›nlar›n

anne ve çocuk sa¤l›¤› aç›s›ndan haftada en az 3 kez

bal›k tüketmesi gerekir.

KALP HASTALI⁄INI VE FELC‹ ÖNLER

KOLESTEROL METABOL‹ZMASINI AYARLAR

Bal›klar›n hepsi yararl›d›r ama kalbi koruyan omega-

3 ya¤› bak›m›ndan somon, ton, sardalye, ringa, ala-

bal›k, morina, uskumru, kefal ve barbunya bal›klar›

daha zengindir. Omega-3, damar geniflletici

özelli¤inden dolay› kalp ve damar hastal›klar›na karfl›

korunma sa¤lar.

KEM‹KLER ‹Ç‹N YARARLIDIR

Ton, sardalye gibi konserve bal›klar ve yumuflac›k
k›lç›klar›yla beraber yenilebilecek küçük bal›klar, süt
ürünlerinin yan›nda beslenmenizde daha fazla
kalsiyum bulundurman›n en iyi yoludur.

fieker hastalar› için yararl›d›r:

fieker hastalar›, kalp hastal›¤› ve felç riskinden daha
çok etkilendikleri için bal›k yemek onlar için yararl›d›r.

ASTIM TEHL‹KES‹N‹ AZALTIR

Baz› bulgulara göre, haftada birden fazla, özellikle de
ya¤l› bal›klardan yiyen çocuklarda ast›ma tutulma
oran›, fazla bal›k yemeyen çocuklara göre daha azd›r. 

BALIK PROSTAT KANSER‹N‹ ÖNLER

Omega-3 ya¤lar›n›n antikanserojen etkisi çeflitli
araflt›rmalar sonucu ortaya konulmufltur. Bilim
adamlar› Omega-3 ya¤lar›nca zengin bir diyetin
tümör ve metastas oluflumunu azaltt›¤›n› belirtiyorlar. 

BALIK KIRIfiIKLIKLARA KARfiI ETK‹L‹D‹R

Avustralya'da yay›nlanan bir araflt›rma, beslenmenin
cilt yafllanmas›yla ilintili oldu¤unu ortaya koydu. Bal›k
yiyen insanlar›n cildinin daha az yaflland›¤›, k›r›fl›k
sorunuyla daha geç tan›flt›¤› görüldü. 

Bal›k yemek mutluluk ve enerji kayna¤›d›r:

Serotonin 'rahatl›k, mutluluk' hisleriyle ba¤lant›l›
önemli bir hormon. 11 ülkede yürütülen araflt›rmalar,
depresyon oran›yla tüketilen bal›k miktar›n›n ters
orant›l› oldu¤unu gösteriyor.

BALIK Y‹YEN KADINLARIN ÇOCUKLARI
DAHA ZEK‹ OLUR

‹ngiltere'de yap›lan bir araflt›rma hamileliklerinde
bal›k ya¤› aç›s›ndan zengin bir diyet uygulayan
kad›nlar›n çocuklar›n›n daha zeki, daha çevik olduk-
lar›n› ortaya koydu. 

BALIK YEMEK ‹Ç‹N BÜTÇEN‹Z‹ ZORLAMAYA
GEREK YOKTUR

Baz› bal›klar pahal›d›r ama ucuz bal›klar da bulun-
maktad›r. Et ve tavukta oldu¤u gibi, bal›¤›n ya¤lar›n›
ay›rmaya gerek yoktur. Böylelikle paran›z› soka¤a
atmam›fl olursunuz.

YA⁄ ORANI AZDIR

‹çinde sa¤l›k için önemli olan omega-3 ya¤› bulun-
mas›na karfl›n, bal›klar genel olarak daha az ya¤l›d›r,
kilo ald›rmazlar. 

KANSER

Yap›lan bir araflt›rmada, kanser hücrelerini besleyen
maddelere bal›k ya¤›n› kar›flt›ran uzmanlar, bu uygu-
laman›n kanser hücrelerini “intihara zorlad›¤›n›”
belirledi. 

BUNAMA VE ALZHE‹MER R‹SK‹NE KARfiI
BOL BALIK TÜKET‹N

Gözleri keskinlefltiren ve içerdi¤i omega-3 asitleriy-
le kansere karfl› koruma sa¤layan bal›¤›n orta yafl
üzerindeki kifliler için de bunama riskini ciddi oran-
da azaltt›¤› tespit edildi. Northumbria Üniversitesi
uzmanlar› taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre bal›k
beyne kan gidiflini h›zland›rarak beyin hücrelerini
koruyor. Bu da özellikle yafll› insanlarda haf›za kay-
b› ve zihinsel hastal›klar›n riskini azalt›yor. 

Bal›kta bulunan ya¤ asidi beyindeki iltihaplanmay›
önleyebiliyor, beynin ve sinir hücrelerinin geliflmesi-
ni sa¤l›yor, böylece bunama ve alzheimer riskini
azalt›yor. 
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ESTET‹K BURUN DÜfiER:
Bugün kullan›lan cerrahi tekniklerde
burun düflmesi diye bir durum söz ko-
nusu de¤il. Y›llar içinde elde edilen
deneyimler ›fl›¤›nda art›k burun delikle-
rinin ortas›ndaki kemi¤in tamamen
al›nmas› gibi hatal› uygulamalar yap›l-
m›yor. Günümüz ameliyatlar›nda en
önemli risk; istenilen sonuca ulafl›la-
mamas›. Çünkü vücut zamanla baz›
durumlar› çok iyi gizlerken bazen orta-
ya ç›kabiliyor. Ancak fazla ya da eksik
bir durum varsa, cerrah bunu 6-12 ay
içinde rötufllarla çözebilir. 

AMEL‹YATSIZ BURUN ESTET‹-
⁄‹ YAPILAB‹L‹R:
Burun esteti¤inde kullan›lan geçici
yöntemlerden biri dolgu maddesi. Bu-
run esteti¤i operasyonu geçirmifl, kü-
çük düzensizlikleri olan uygun durum-
larda dolgu maddesi kullan›labilir.
Ama botoksla burun kald›rmak, iple
asmak gibi yaklafl›mlar do¤ru de¤il.
Yap›lsa bile bir müddet sonra eski ha-
lini al›r. 

S‹L‹KONLU MEME PATLAR:
Ancak delici travmada silikonlu meme
patlay›p delinebilir. Bunun d›fl›nda, sili-
konun patlamas› için büyük darbe al-
mas› gerekebilir. Eskiden protez me-
menin içinde bulunan silikon yap›s› jel
k›vam›ndayd›, flimdi jöle k›vam›nda.
Dolay›s›yla bu bölgede y›rt›lma dahi ol-
sa silikon vücuda yay›lamaz ve rahat-
l›kla tamam›n› ç›karmak mümkündür.
Travma sonras› silikonu hemen ç›kar-
makta fayda var. Ama uzun süre patla-
yan silikonla yaflam›fl hastalara da
rastlan›yor. 

PROF. DR. MUSTAFA fiENGEZER K‹MD‹R?

Prof. Dr. Mustafa fiengezer 1951 y›l›nda Ni¤de’de do¤du. ‹lkokulu Ni¤de’de Orta ve Lise ö¤renimini ise Konya Maarif Koleji’nde
tamamlad›. 1978 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Gülhane Askeri T›p Akademisi’nde
Genel Cerrahi ve ard›ndan Plastik Cerrahi uzmanl›k e¤itimini  tamamlayarak GATA  Plastik Cerrahi Ana Bilim Dal›nda Yrd. Do-
çent, Doçent ve  Profesör Akademik ünvanlar›n› ald›. Uzun y›llar GATA Plastik Cerrahi’de Ana Bilim Dal› Baflkanl›¤› görevini sür-
dürdükten sonra yaklafl›k 4 y›l önce bu görevinden ayr›ld›. Halen muayenehanesinde serbest hekim olarak çal›flmalar›n› sürdür-
mektedir. Prof. Dr. Mustafa fiengezer bilimsel kariyeri s›ras›nda 2 y›l süreyle Amerika’da Kentucky Üniversitesi Plastik Cerrahi
Bölümü’nde üst e¤itim ald›. Bunun yan› s›ra daha k›sa sürelerle Almanya, Finlandiya ve Amerika Miami’de Estetik ve Plastik Cer-
rahinin farkl› konular›nda e¤itimler ald›. Meslek yaflam› içinde say›s›z Ulusal ve Uluslararas› Kongrelerde bildiriler sundu ve kon-
feranslar verdi. Dünyan›n çeflitli ülkelerinde halen konferanslar vermeye devam etmektedir. Türk Plastik Cerrahi dergisinin 4 y›l
süreyle editörlük görevini baflar› ile sürdürdü. Prof. Dr. Mustafa fiengezer’in Uluslararas› sayg›n Plastik cerrahi dergilerinde 110
civar›nda yabanc› dilde yaz›lm›fl makalesi ile yurt içinde yay›nlanan 60 civar›nda makalesi vard›r. 

ESTET‹KLE ‹LG‹L‹ O KADAR ÇOK fiEY SÖYLEN‹YOR K‹, NEY‹N DO⁄RU NEY‹N
YANLIfi OLDU⁄UNU ÇÖZEM‹YORUZ. B‹R KAFA KARIfiIKLI⁄IDIR G‹D‹YOR. S‹Z DE
DO⁄RUYU YANLIfiTAN AYIRMAK, GERÇEK B‹LG‹YE ULAfiMAK ‹ST‹YORSANIZ
DÜNYADA ‹LKLERE ‹MZA ATAN ESTET‹K, PLAST‹K VE REKONSTRÜKT‹F CERRAH‹
UZMANI PROF. DR. MUSTAFA fiENGEZER’‹N SÖYLED‹KLER‹NE KULAK VER‹N. 

ESTET‹K, PLAST‹K VE REKONSTRÜKT‹F CERRAH‹ UZMANI

Prof. Dr. Mustafa fiengezer Prof. Dr. Mustafa fiengezer
YA⁄ ENJEKS‹YONU ‹LE MEME
BÜYÜR:
Yeni ve zorlu bir yöntem, deneme afla-
mas›nda. Meme rekonstrüksiyonu için
rahatça kullan›l›yor. Hastaya kendi do-
kusuyla ya da protezle meme yap›ld›k-
tan sonra baz› rötufllar uygulan›r. Bun-
lardan biri de eksik kalan dokunun
ya¤ enjeksiyonuyla yerine konmas›.
Bu tür uygulamalarda ya¤ enjeksiyonu
iyi sonuçlar veriyor. 

S‹L‹KON PROTEZ KANSER 
R‹SK‹N‹ ARTIRIR, BEBEK 
EMZ‹R‹LMEZ:
‹kisi de do¤ru de¤il. En fazla, olas› bir
kanser teflhisini zorlaflt›rabilir. O da gü-
nümüzde geliflen tekniklerle zaten orta-
dan kalkt›. 

“BOTOKS, FELÇ YAPMAZ”
BOTOKS FELCE NEDEN OLUR:
Botoksun etki mekanizmas›, felç tarz›n-
dad›r. Sinirden kasa geçen iletiyi bloke
eder. Bloke olan kas hareket ettirile-
mez. Bu nedenle harekete ba¤l› k›r›fl›k-
l›klar oluflmaz. Botoksun kifliye zarar›
dokunmaz. 

BOTOKS BEYNE G‹D‹P ZARAR
VER‹R:
Bugüne kadar yay›nlanm›fl hiçbir olgu-
da böyle bir durum söz konusu olmad›.
Hatta baz› migren hastalar›na faydas›
bile oluyor. 

BOTOKSLA HEP B‹RB‹R‹NE 
BENZEYEN YÜZ ‹FADELER‹
OLUfiUR:
‹yi yap›lan bir botoks uygulamas›nda
sonuç harikad›r. Müdahale asla anlafl›l-
maz. Önemli olan, verilecek dozu kifli-
ye göre, titizlikle ayarlamak. 

BENLERE BIÇAK DE⁄‹NCE 
KANSERE DÖNÜfiÜR:
Bu düflünce, eskiden yap›lan uygula-
malarla alakal›. Beni almak çok kolay-
d›r, ancak oluflan defekti kapatmak
zordur. Bu nedenle eskiden lezyon gü-
venli s›n›rdan kesilemiyordu. Gerekli s›-
n›rlar›ndan al›nmad›¤› için de ayn› yer-
de ben tekrar oluflabiliyordu. Orada ka-
lan tümör dokusu daha sonra agresif
bir flekilde tekrarl›yordu. Günümüzde
güvenilir s›n›rlardan tümörler ç›kart›l›-
yor, bölge uygun flekilde kapat›l›yor.
Bu yüzden ben yeniden belirmiyor. 

LIPOSUCTION SONRASI 
AMEL‹YATLI BÖLGE DAHA 
ÇOK K‹LO ALIR:
Hay›r. Çünkü do¤arken vücuttaki ya¤
hücrelerinin say›s› sabitlenir. Kilo al›nd›-
¤› zaman hücrelerin say›s› artmaz, haci-
mi artar. Liposuction ile ya¤ hücrelerinin
say›s› azal›r. Hacmin artmas› için her
ya¤ hücresinin daha fazla genifllemesi
gerekir. 

LIPOSUCTION ‹LE 20-30 L‹TRE
YA⁄ ALINAB‹L‹R:
5 litreyi geçmemek gerekir. En fazla 10
litre al›nabilir. Ayn› bölgeden birkaç de-
fa uzun aral›klarla liposuction yapmak
mümkün. Üstelik, zaten 20-30 litre ya¤
kaybetmesi gereken kifliye liposuction
uygulanmaz. ‹deal liposuction hastas›,
kilo vermesine ra¤men baz› bölgelerde
zay›flamaya direnç oluflanlard›r. 
“YAZIN DE⁄‹L, KIfiIN RAHAT”
ESTET‹KTE EN ‹Y‹S‹, EN YEN‹
YÖNTEMD‹R:
Yöntemler her geçen gün geliflmekte
ve de¤iflmekte. Ancak bundan, en ye-
ni tekni¤in en iyisi oldu¤u sonucu ç›ka-
r›lmamal›. Çünkü tam tersi sonuçlar da

oluflabilir. “‹deal” olan en yeni yöntem
de¤il, plastik cerrahide geçerlili¤i ka-
bul edilmifl yöntemdir. 

ESTET‹K OPERASYONLAR EN
RAHAT YAZIN YAPILMALI:
Aksine, ameliyatlar k›fl aylar›nda daha
rahat yap›l›r. Bir estetik ameliyat›n ar-
d›ndan yaklafl›k 10-15 gün nekahat dö-
nemi gerekti¤i için yaz izninde neflter
alt›na yatmay› tercih eden çok kifli var.
Ama yaz aylar›nda günefl ›fl›nlar›n›n
olumsuz etkileri söz konusudur. Ifl›nlar,
özellikle yüze yap›lan estetik ameliyat-
larda renk de¤iflikliklerine neden olabi-
lir. Bundan korunmak için günefl koru-
yucu kremler kullanmak yeterlidir. 

ERKEKLER EN ÇOK DOLGUYU
TERC‹H ED‹YOR:
Hay›r. Erkekler en fazla botoksu tercih
ediyor. Sonra dolgu ve liposuction yap-
t›rmak istiyorlar. Rhinoplasti (estetik bu-
run ameliyat›) jinekomasti (meme kü-
çültme) ve göz kapa¤› ameliyatlar› da
yapt›r›yorlar. Erkekler, kad›nlar gibi
ya¤lanmad›klar› için, yayg›n operas-
yonlar onlara uygulanmaz. 

B‹R BÖLGEYE ESTET‹K YAPIL-
DI MI SÜREKL‹ YEN‹LEMEK 
GEREK‹R:
Burun için yap›lan operasyonda böyle
bir durum söz konusu de¤ildir. Ancak
yap›lan di¤er estetik operasyonlar de-
forme olabilir. Örne¤in 20 yafl›nda ya-
p›lan meme diklefltirme operasyonu 50
yafl›na kadar ayn› görüntüde kalmaz.
De¤iflim devam eder. Ya da diyelim ki
yüz germe operasyonu oldunuz, 10 y›l
gençlefltiniz. Yafl›n›z ilerledi¤i zaman
de¤iflimlere ugrars›n›z. Dolay›s›yla tek-
rarlaman›z gerekebilir.
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Ayoung success story, a visionary, and my
charasmatic friend, Sarp Evliyagil truly

gives color to this city. He truly spreads hap-
piness. Just begin a conversation with him,
and you will never grow bored of it. 
He constantly aspires to be an example to yo-
ung entrepreneurs, and has done many things
to promote Ankara. For example, in order to
raise the level of the printing sector, he re-
cently brought Ajanstürk to Ankara.  
For seven years fans of gastronomy watched
with envy, as Evliyagil boosted the readership
of Trilye’s magazine for its guests, and eleva-

ted the magazine to its current reputation.
This is absolutely the work of an architect. 
Years ago, while chatting with him in the gar-
den of Palet Patisserie, he gave me several
useful recommendations. 
Truly, Evliyagil is a critical lifeline to protect
our city’s social life. He always sees the good
side of everything, he’s well-intentioned, and
has maintained its status as a benevolent bu-
sinessman.
Even if there is just one daisy in the glass, yo-
u will always have something beautiful in
front of you. 

HERALDS OF ANKARA’S VOICE

Sarp Evliyagil
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Famous People Visit Trilye

BÜLENT ECZACIBAfiI VISITS TR‹LYE SELÇUK YULA VISITS TR‹LYE

A GOLDEN CROSS OF MERIT FOR fiEF‹KA KUTLUER

Remembered as the “Magical Flu-
te”, artist Şefika Kutluer was

awarded with the “Austrian Repub-
lic’s Golden Cross of Merit” for pro-
moting Austrian culture worldwide.
Kutluer, who has made tremendous
efforts to promote Turkey, knows
how to endear Ankara to world fa-
mous people who haven't even he-
ard of Ankara before. Besides her
art, her elegance and public relati-
ons skills have made her a publicity
ambassador for Turkey in the past
few years. Şefika and her husband
Refik, both fish-lovers, visited Trilye
for both an opportunity to enjoy ra-
re seafood dishes, as well as mingle
with fans. 

THE COLORFUL FISHES OF TR‹LYE ON DISPLAY 

On December 7, 2011 at the Atakule Vakıf-
bank Art Gallery, international award win-

ner and famous patchwork artist Nuran Konu-
ralp’s exhibition was opened. I had previously
introduced Konuralp in my column under the
title of “If I were a Horse, you would have shot
me”, who gave us the opportunity of seeing her
collection of works for which she was awarded
first prize in various countries, for many years.
After that column, Konuralp mentioned that
she felt reborn and truly pleased, seeing that the
interest in her collection had increased. On her
travels to Phuket, Hawaii, Patara and Miami,
she collected seashells, as well as ones from her
dresses and aquariums, and created a work cal-
led “The Colorful Fishes of Trilye” as a surprise
for us. My wife and I, and the entire Trilye fa-
mily are ever grateful for this gesture! 

On November 30, 2011,
one of the most kind pe-

ople I know visited Trilye - Bü-
lent Eczacıbaşı,  Chairman of
the Board of Directors of Ecza-
cıbaşı Holding. He is most fre-
quently at the restaurant du-
ring the day time, however,
this time he confessed he re-
ally wanted to take his time
and enjoy some new dishes.
Eczacıbaşı’s CEO, Dr. Erdal
Karamercan and other mem-
bers of the board were able to
enjoy their meals while having
a meeting. As one of the loco-
motives of the Turkish eco-
nomy, the group seemed quite
pleased. Upon leaving the res-
taurant, we parted with wishes
to meet again soon. 

TRT’s ambitious HD
Channel Coordinator,

Kürşat Özkök, is simply a
virtuoso. Whatever pro-
jects come his way have be-
en successful. Özkök, the
one who convinced Zeki
Müren to take the stage af-
ter many years, and in spi-
te of his current busy sche-
dule of “firsts”, including
bringing TRT HD to every
part of Turkey, Özkök made
the time to visit Trilye on
January 2, 2012, with his
friend and legendary foot-
baller Selçuk Yula. Özkök,
who is also an enthusiastic
Fenerbahçe supporter, confessed that he took a
trip down the memory lane and was incredibly
thrilled. He also mentioned that Yula had watc-
hed TRT HD’s program “Balık Ankara’da Yenir”

and had become curious about Trilye. Yula is al-
so a huge fan of seafood, and left the restaurant
on a positive note, saying that he would return as
soon as possible. 
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Trilye’s Flavors

STUFFED ATLANTIC SAURY 
The most fun amateur fishing is catching Atlantic Saury. The most dense areas to fınd Atlantic

Saury is in high current areas, particularly where mussels nest. Leave your fishing rod and li-
ne in the current by either attaching it to the edge of the mussels’ shells or to the white portion.
After waiting for a few minutes and you have hooked an Atlantic Saury and pulled in the line, you
will see it jump in the air. Atlantic Saury is usually high in phosphorus and is cooked together with
it’s eggs in a pan. Stuffed Atlantic Saury is a treat for both the eyes and the palate. 

CAUSA
In the past few years we can finally hear with verity from Peruvian kitchens, “We are part of global cu-

isine.” As the home of the potato and tomato, it is normal that Peru’s cuisine is packed with these two
ingredients. Of course being the country the Amazon River and the Humbolt Stream, dishes in Peru that
include freshwater fish and other marinelife are abundant. 
Causa is a dish that consists of three layers of mashed potatoes, and pockets of avocado and crab, shrimp
or fish in between. At Trilye, we use white grouper cheek meat to make our dish unique and delicious.

CREME BRULEE
Aclassic French dessert, which must be served immediately after the sugar granules that are

sprinkled on top are carmelized with a flame. “Brulee” actually comes from the French word
that means “to burn”. 

RICE PUDDING WITH PRUNES & ARMAGNAC SAUCE

This delightful dessert is prepared ever so carefully in the oven, then topped with armagnac, a
type of French brandy, and sprinkled with prunes as a finishing touch. This dessert has taken

its place on the dessert menu as one of Trilye’s newest and most exciting desserts. 






