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izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
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Üç ayda bir yayınlanır.

Süreyya Üzmez

HEYECAN DORUKTA
Dünyanın en büyük servetine 
sahip olsaydım bu denli mutlu 
olmazdım. 27 Ocak 2014 günü 
İspanya’nın başkenti Madrid’de 
“Uluslararası Otel & Restoran 
Kalite Ödülü” aldık. Oğlum 
Koray ile birlikte katıldığımız 
törende duygusal anlar yaşadık 
ve Türk gastronomisinin ayak 
seslerinin tonunun artık çok 
yükseldiğini hissettirdik. 28 ülkeden otel ve restoranlara dağıtılan 
kalite ödülünün Türkiye’den sadece Trilye’ye verilmesi bizi çok 
gururlandırdı. Sorumluluğumuz çok büyük artık. 

Hiç tanımadığımız insanların gelip şırınga ile zeytinyağını çekip 
asiditesini ölçmeleri, Trilye’nin kullandığı zeytinin çekirdeğinde sıfır 
kostik çıkmasını, kullanılan kalamarın olta ile yakalandığını, balık 
mostrasındaki balıkların menevişlerinden denizden kaç saat önce 
çıktığını tespit edip Trilye’nin denizden yüzlerce kilometre uzakta 
olduğu halde imkânsızı başardığını görmüşler. 

Gastronomi dehalarının yetiştiği İspanya’dan Trilye’ye böyle bir 
ödülün layık görülmesi sözün bittiği yer bizim için.

Bu ödül Trilye konuklarının, Ankara’nın ve Türkiye’nin ödülü. 
Binlerce teşekkürler bizi yarattığınız için.

İyi ki varsınız, siz var oldukça Trilye de hep var olacaktır. 

Bol balıklı ve sağlıklı günler dileğiyle… 
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ANKARA’DAN LONDRA’YA

Y
üzlerce yıldır olimpiyatlarda bir mil dört da-
kikanın altında koşulmamıştır. İnsanların ka-
fasında “Bir milin dört dakikanın altında ko-

şulması mümkün değil” yargısı güçlenmiştir. 1954 
yılında Rogger Bannister isimli atlet bir mili dört 
dakikanın altında koşarak zihinlerde engel oluştu-
ran düşünceyi paramparça etmiştir.

O yıl içerisinde tam 37 kişi Bannister’dan sonra 
dört dakikanın altına inmiştir. Ne oldu da bu insan-
lar yüzlerce yıl başarılamayan işin üstesinden gel-
diler? Bir kişinin imkansız denilen olayı başarması 
diğer insanların pozitif düşünmesine yol açmıştır. 

Hüseyin Özer Türk mutfağı üzerine söylenmiş 
olumsuz görüşleri tek kalemde çizen bu konuda 
devrim yaratan, tabuları yıkan çok değerli bir Ana-
dolu çocuğudur.

SOFRA RESTORANLARININ YARATICISI
Tokatlı Hüseyin Bey otobüse binip gittiği Londra’da 
ekmeğini kazanmak için bulaşıkçılık, fırıncılık yap-
mış ve hayat mücadelesinden galip çıkmış, krali-
çenin bile gıpta ettiği, İngilizlerin çok sevdiği ünlü 
Sofra Restoranlarını yaratmıştır.

1997 yılında Hüseyin Özer’in Londra’daki Sof-

ra Restoranlarından, kaldığımız otele çok yakın 
olan ünlü Selfridge alışveriş mağazasının hemen 
arkasındaki şubesine rezervasyon yaptırmadan 
gitmiştim. Hafta arası sessiz sedasız gittiğim bu 
mekanda bakalım yazılanlar gerçek mi balon mu 
diye gözlem yapacaktım. Yarım saat kapıda bek-
leyip ikram edilen şarabı içmiştik Mahmure ile.

Sırayla içeri alıyorlardı nazik servis elemanları. 
Masa boşalınca bizi de davet ettiler. Hani ağzı 
olan herkes konuşuyor ya, Türk mutfağında ana 
yemeği, sıcak ve soğuk başlangıçları nasıl suna-
caksınız diye! O, Türk mutfağına tepeden bakan, 
küçümseyen insanlara, yabancılara nasıl sevdi-
receğiz diyenlere çok güzel cevap vermişti yıllar 
önce bile yapmış olduğu sunumlarda. Haklı bir 
üne kavuşan Özer’in restoranları bu işi yapmak 
isteyen herkese örnek olmuştur Londra’da.

DÜNYANIN TÜRK ŞEFLERİ

Genpower fi rmasının sponsorluğunu yaptığı saat 
10:30’da TRT Türk kanalında yayınlanan “Dün-
yanın Türk Şefl eri” programının çekimleri için 
Londra’daydık. Tabi ki böyle bir programın konuk-
ları arasında Hüseyin Özer ilk sıralarda yer aldı. 

Özer’in tesadüfen bir yerlere gelmediğine bir kez 
daha tanık oldum. Dört restoranı arasında her gün 
10-12 km’yi yaya olarak mekik dokuyor. 

Nedense ülkemizde Hüseyin Özer gibi hizmet 
sektöründe zirveyi yakalamış insanlara pek önem 
verilmiyor. Böyle kişilere pek çok ayrıcalık sunmak 
lazım. Çünkü ülkemizin tanıtımını o kadar güzel 
yapıyor ki! Bir ülke için bundan güzel reklam ola-
bilir mi? Müşterileri hep yabancı. Türk yemeklerine 
bayılıyorlar ve Türkiye hakkında imajları değişiyor. 
Türkiye’yi merak edip ülkemize geliyorlar. Böyle 
yetenekli, titiz bir şef çıkardığı için Türkiye’ye say-
gıları artıyor.

AKILLARA SIĞMAYAN ÇILGINLIK
Küçücük çocukken tek başına geldiği Ankara’da 
köylülerinin vasıtasıyla haftalık 10 lira ücretle işe 
başlayan Hüseyin Özer, sabahın erken saatlerin-
de kalkıp Ulus’ta çakmaklara gaz dolduruyordu. 
Banklarda ve sokak aralarında geceyi geçi-
riyordu. Anıttepe’deki Damla Pastanesi’nde 
günlük 1 lira yevmiye ile bulaşıkçılığa baş-
layan Özer daha sonra Necatibey Cadde-
si’ndeki bir pastanede günlük 2,5 lira yevmiye 
ile işe başladı ve ilk parasıyla siyah bir ceket 
sahibi oldu. O gün bugündür hep siyah-be-
yaz kendine ait bir tarzda giyinir. Bir süre son-
ra da İsmet Paşa’da Lale Lokantası’nda iş bu-
lup iyi para kazanmaya başladı. Kendisi için 
bir kömürlüğü dizayn etti, ikinci el ayakkabı, 
kot pantolon ve yatak satın aldı. Biraz daha 
para kazanınca da ranza yaptırdı.

15 yaşında Ankara’dan İstanbul’a göç eden Özer, 
Yakacık’ta bir restoranda işe başladı. İki senede 
şef komiliğe yükseldi. Kazandığı parayı hep eğiti-
me harcıyordu. Kendisine İngilizce öğretmeni tutan 
Özer’in hedefi  büyüktü. Bir süre sonra Londra’ya git-
me kararı aldı ve otobüsle İngiltere’ye gitti.

ZORLU BİR YAŞAM
Londra’daki ilk iş yeri bir dönerci oldu. Lokanta-
nın bodrumunda yatan Hüseyin Bey pazar günleri 
restoranın kapalı olmasından istifade ederek alaf-
ranga tuvalette banyo yapıyordu. Eve taşındı, işini 
ilerletti. Hem de öyle ilerletti ki dünyanın en ünlü 
insanlarının Londra’da uğrak yeri olan restoran-
lar yarattı. Prens Charles’tan, Kraliçeye, Başba-
kana, parti genel başkanlarına, lordlara, sinema 
sanatçılarına varıncaya kadar herkesin akınına 
uğradı Sofra Restoranları. Parmak ısırttırdı herke-
se. Yumurta pişirmesini bilmeden eleştiri yapan 
gurmelere şapka çıkarttırdı Özer. “İşte Türk mut-
fağı böyle lezzetli olur, böyle güzel sunulur, ürün 
adaptasyonu böyle yapılır” dedi. Herkese örnek 
oldu. Ön yargılı yabancılara adeta ders verdi. Kısa 
zamanda köşe dönmeye çalışan, iyi malzeme 
kullanmayıp mutfağımızı karalayanlara da “Bu iş 

böyle yapılır, dürüst olun, uzun dönemli düşünün” 
dedi. Yıllar onu haklı çıkardı. Açılan pek çok res-
toran tası tarağı topladı. Ama Hüseyin Bey aynı 
heyecanla işlerini başarıyla yürütüyor. 

TÜRKİYE SEVGİSİ
İngiltere’nin en zenginleri arasına girse de onun 
içinde bir aşk vardı.  O aşk Türkiye aşkıydı ve hiç-
bir zaman sönmedi. Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde-
ki köyünün ağaçlarında yetişen elmaların kokuları 
burnundan hiç eksik olmadı. O ülkesinden uzak 
kaldıkça güzel Türkiye’sine olan sevgisi kat kat 
arttı. Sorumluluğu da öyle elbette. Çünkü o adada 
ülkemizi temsil ediyor. Bayrağını ve ülkesini çok 
seviyor. “Her zaman ülkemin kulu olurum” diye 
pek çok beyanatta bulunuyor. CNN, Kanal D Euro, 
ATV Euro gibi pek çok kanalda Master Chef olarak 
programlar yapıyor.  

ROLLS ROYCE’A ANNESİ KIZDI
Malikanesinde oturup, Ferrari’ye binerken de kişi-
liğinden, mütevazılığından hiçbir şey kaybetme-
di. Türkiye’ye bir ziyaretinde, köye sıfır kilometre 
Rolls Royce araba ile gidince annesinden fırça 
yedi. “Oğlum bunca yıldır çalışıyorsun bu külüstür 
araba ile gelinir mi?” diyen annesine gülücük fır-
lattı. Yüzlerce Türk öğrenciye kucak açtı, elinden 
tuttu, her zaman göğsümüzü kabarttı. Sana çok 
şey borçluyuz sevgili Hüseyin Özer. Seninle gurur 
duymamak mümkün değil. 

Ankara’ya ara sıra geldiğinde hayranlarından fır-
sat buldukça Trilye’ye gelen Hüseyin Özer’in ülke 
sevgisi tüylerimi diken diken eder. Bu kadar şöh-
rete ve imkana rağmen benliğinden hiçbir şey 
kaybetmeyişi onun yüce özelliğindendir.

Var olmak mı, varlıklı olmak mı? Sen hep var ol 
Hüseyin Özer! Varlığın hepimize güç verecektir. 

Hayat yolunda karşımıza çıkan zorluklar, bizi güç-
lendiren, olgunlaştıran ve yetiştiren fırsatlardır. Ya-
şamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının 
üstesinden gelebilir. Tanrı her kuşun rızkını verir 
fakat yuvasına koymaz. 

Trilye’den Esintiler . . . Trilye’den Esintiler . . .
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1
990-2000 yılları arasında Genelkurmay Sos-
yal Hizmetler Başkanlığı yaparken birkaç 
günlüğüne Ankara’ya ziyarete gelen yabancı 

konukları ağırlayacak mekan bulmakta çok zorla-
nırdık.

RV, Yahya, Biz Restoran şehrin gözde mekanlarıy-
dı. Sheraton ve Hilton otelleri en büyük kurtarıcıy-
dı. Ama bir yabancıyı da kendisine ait olan zincir 
bir otelin restoranında ağırlamak geleneklerimizi 
anlatmıyordu. Bunun sıkıntısını yaşıyordu Ankara. 

O zamanlar içim kıpır kıpır oluyordu. Bir an evvel 
Ankara’da bir şeyler yapmak ve yeme içme çı-
tasını yükseltmek istiyordum. Cumhuriyet’in baş-
kentinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu konuyu 
ciddiye almış Gazi Mustafa Kemal’in girişimlerini 
öğrendikçe bu hevesim daha çok artıyordu. 

HIZLA GELİŞTİ
2000-2010 yılları arasında Ankara’da yeme içme 
sektörü hızla gelişti. Pek çok restoran açıldı. Birbi-
rinden güzel mekanlar tatlı bir rekabete giriştiler. 

AVM’ler de bu süreci hızlandırdı. Friday’s, Hard 
Rock gibi dünyaca ünlü markaları barındırmadı 
ama güzel İtalyan yemekleri yapan Mezzaluna’yı 
bağrına bastı. 

Güzeli, kaliteliyi, işini iyi yapanı seviyor Ankaralı. 
Açıldığı günden beri kalitesinden ödün vermeyen 
Kalbur’u, Boğaziçi’ni sevdiği gibi.

İstanbul’a gönderdiği girişimcileri de başarılı olu-
yor Ankara’nın. Tıpkı Borsa’nın sahibi, bir zaman-
lar Gar Lokantası’nın işletmecisi Rasim Özkanca 
gibi. Gamze Cizreli’nin Big Chefs’i gibi. 

CHAINE DES ROTISSEURS DERNEĞİ
Bu derneğin amacı şehirdeki yeme içme çıtasını 
yükseltmek. Bunu yaparken de üyelerinin zama-
nını boşa harcatmamak. Başlangıçta Ankara’da 
Chaine des Rotisseurs yemeklerinin kurallarına 
uyacak restoran sayısı az olduğu için zaman za-
man henüz yeni açılan mekanlarda üyelerini hayal 
kırıklığına uğratan yemekler de verdi.

Son zamanlarda çıtanın iyice yükselmesine katkısı 
olmaya başladı derneğin.

Aralık ayında Neva Palas Oteli’nin patroniçesi Ya-
semin Köksal Hanımefendinin öncülüğünde bir ye-
mek verdi dernek. Çok yoğun bir cumartesi akşa-
mı olmasına rağmen yemeğe katıldık. Belli ki emek 
var belli ki uzun bir süre çalışılmışlık var. Müthiş bir 
heyecan vardı her şeyden önce. Neva Palas’ın eki-
bi moleküler gastronomiden örnekler sundular. Çiğ 
köfteyi şırıngaya, sorbeyi ruja koyup servis ettiler.

Mantıyı jelatinin içinde granül olarak sundular. 
Birbirinden güzel sunumlardan oluşan bu değişik 
tema büyük alkış topladı.

Bir sanat tablosu gibi sunulan lezzetli balık ekmek 
ve kuzu tandır çok ilginçti.

Tatlı olarak sunulan baklava helva ayrı bir görsel-
likte idi. Kuş yuvasından yapılan dolgu tıpatıp kuş 
yuvası gibiydi.

Neva Palas’ın sahibi 
Zeynep Yasemin Kök-
sal, Cengiz Köksal’ın 
eşidir. Başarılı bir öğ-
rencilik dönemi geçir-
miştir. Çiftin iki çocuk-
ları vardır. Kızı Melda 
Yasemin ve oğlu Cahit 
Cengiz’in bu müstesna 
gecede annelerine yü-
rekten desteklerini de 
müşahede ettim. 

Chaine des Rotisseurs 
yemekleri ile ilgili bir 
restorana görev veri-
lirken iş sıkı tutulur. Önceden yönetim kurulu ilgili 
restoranda tadım yapar ve menüyü onaylar. Ondan 
sonraki yaratıcılık tamamen icrayı yapacak kişiye 
kalır.

21 Aralık günü Neva Palas’ta gerçekleşen ye-
mekte Yasemin Hanım’ın heyecanını o genç ru-
hunun yarattığı güzellikleri gördükçe bir zamanlar 
Amerika’nın en büyük iş adamlarından çelik kralı 

Andrew Carnegie’nin New York’ta bir kolejde yıllar 
evvel yaptığı bir konuşma geldi aklıma. Gençlere 
şu öğüdü vermişti Carnegie: 

Gençleri çeşitli sınıfl ara ayırabiliriz,

1. Görevlerini yapanlar,

2. Görevlerini yaptıklarını iddia edenler,

3. Görevlerini yaptıktan sonra biraz daha fazlasını 
yapmak için çalışanlar.

Hayatta büyük başarı elde edenler, işte üçüncü 
gruptaki gençlerdir. Sadece kendine verilen görevi 
yapmak, çalışkanlık değildir. Çalışkanlık, insanın 
çalışma potansiyelini tam kullanmasıdır. 

Çalışma potansiyelinin daha da üzerine çıkarak 
bize unutulmaz bir gece yaşatan Yasemin Köksal 
Ankara’da yeme içme çıtasının yükselmesinde ön-

cülük edenlerdendir.

Hizmet soyut bir kav-
ramdır. Sektörde kalıcı 
olmak için iz bırakmak 
gerekir. Ama insan ha-
yatında paha biçilemez 
bir değeri vardır. Bazen 
bir ceket alırsınız çok 
uzun yıllar kullanırsınız, 
ama sonuçta kullanım 
ömrünü tamamlar ve 
atarsınız. Bazen bir ce-
ket parasına güzel bir 
akşam yemeği yersi-
niz. Eğer yemek güzel-

se cebinizde fatura ve 
hafızanızda unutulmayan bir anı kalır. O gecenin 
güzel anısı hoş sohbetlere her zaman konu olur ve 
bu dünyadan gidene kadar hafızanızdan silinmez. 

İşte böyle bir şeydir hizmet sektörü, yaşantınızdaki 
en önemli boşluğu doldurur.

Daha anlatacak çok şeylerin yaşanması dileğiyle 
mutlulukla kalın. 

ANKARA’DA 

GASTRONOMİNİN ÇITASI YÜKSELİYOR
H
ra
o
g
ya
b
b
u
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a
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a
n
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1
9. yüzyıl büyük İngiliz ressamlarından 
William Holman Hunt’ın, bir bahçe-
yi tasvir eden tablosu Londra Kraliyet 

Akademisi’nde sergileniyordu. Hunt’ın “Kai-
natın Işığı” adını verdiği bu tabloda geceleyin 
elindeki fenerle bahçede duran fi lozof kılıklı 
bir adam görülüyordu. Adam, serbest kalan 
eliyle bir kapıya vuruyor ve içerden bir cevap 
bekler gibi görünüyordu. Tabloyu tetkik eden 
bir sanat eleştirmeni Hunt’a dönerek; 

“Güzel bir tablo doğrusu, ancak manasını bir 
türlü kavrayamadım” dedi. “Adamın vurduğu 
kapı hiç açılmayacak mı? Ona tokmak tak-
masını unutmuşsunuz da…”

Hunt gülümsedi, “Adam alelade bir kapı-
yı vurmuyor ki” dedi. “Bu kapı insan kalbini 
temsil ediyor. Sadece içeriden açılabildiği 
için dışından tokmağa ihtiyaç yoktur.”

Pelin ve İlhan Küçük çifti başkentin kalbini 
içten fetheden, herkes tarafından sevilen bü-
yük bir markanın yaratıcısı çok değerli insan-

lardır. Yaptıkları işlerde titiz oldukları kadar 
sevecen ve mütevazı tavırlarıyla da ilgi çeken 
güzel çalışmaları, azimli ve durmak bilmeyen 
didinmeleri hep takdir görmektedir. 

ULUS’TA DOĞAN MARKA
Ulus, Ankara’da sadece bir semt adı değildir. 
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü yerle-
şim merkezi olan Ulus, tarihi Ankara Kalesi, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve eski Millet 
Meclisi’ni de sınırları içerisinde bulundurur. 
Ankara ile özdeşleşmiş olan Ulus, Ankara 
ekonomisinin de merkezi olma ve nabzını 
tutma özelliği taşımaktadır. Türkiye’nin en bü-
yük grubu olan Koç Holding’in efsaneleşmiş 
patronu merhum Vehbi Koç’un da ticaret ha-
yatına Ulus’ta başladığı düşünülürse önemi 
daha da artar. Ulus’un ve Ankara’nın en eski 
mağazalarından biri olan İrfan Mağazaları 
1966 yılında kurulmuş olup, bozulmayan çiz-
gisi ve kalite anlayışı ile sektöründeki yerini 
oldukça sağlamlaştırarak ekonominin tek-

lediği günlerde bile sadık müşterileri ile yo-
luna emin adımlarla devam etmektedir. İrfan 
Mağazalarının sahibi İlhan Küçük ve eşi Pelin 
Hanım çalışmaktan çok az zaman bulmakta 
ve dinlenmek için geç saatlerde geldikleri 
Trilye’de bile yorucu bir günün muhasebesini 
balık yiyerek değerlendirmektedirler. 

AİLECE ÇOK BAŞARILILAR
İrfan Mağazaları 47 yıldır Ankaralılara hizmet 
vermektedir. Giyim sektörünün en ünlü mar-
kalarını mağazasında barındıran İlhan Bey ve 
eşi Pelin Hanım, son sekiz yıldır Tunalı Hilmi 
Caddesi’ndeki şubelerini de zirveye taşımış-
lardır. Mağazadan içeriye girer girmez gülen 
yüzlerin pırıltısını hisseden konuklar, sanki bir 
dükkana alış verişe gelmiş gibi değil de yakın 
akrabalarının evini ziyaret ediyormuş duygu-
sunu yaşamaktadırlar. Fransa’dan Morgan, 
Yunanistan’dan Ysatis ve Bsb markalarıyla 
da iş birliği içinde olan Küçük Ailesi, ticaretin 
yanında bu işin keyfi ni de yaşamakta ve asla 
yorgunluk hissetmemektedirler. 

ELÇİLİKLERİN UĞRAK YERİ
Ankara’daki büyükelçiliklerin ikinci adresi 
sayılan Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki İrfan Ma-
ğazası, yabancılara öyle güven vermiş ki gör-
düğünüz manzaralara inanamazsınız. Çünkü 
Pelin Hanım onlarla kendi evinde misafi r ağır-
lıyormuşçasına ilgilenir ve zaman zaman da 
birlikte yemek yerler. Geleneksel Türk misa-

fi rperverliğinin yaşandığı mağazada birbirin-
den kaliteli ürünlerin de bulunduğu elçilikle-
rin tüm personeli tarafından kulaktan kulağa 
dolaşmakta ve görev süresi dolanlar yeni 
gelenlere Ankara’da gidilip güvenle alış ve-
riş edilecek kaliteli yerlerin isimlerini verirken 
ilk sıralarda İrfan Mağazasını saymaktadırlar. 
Giyim sektöründe oldukça önemli bir yerde 
bulunan Pelin ve İlhan çifti ayrıca çocukları 
Kaan ve Kayra’nın eğitimleriyle de çok ya-
kından ilgilenmektedirler. Hizmet sektörünün 
tüm zorluklarını bilen çift müthiş bir başarı 
örneği göstermektedir. Ama bu sektör böyle 
bir şeydir, çok zevkli olduğu kadar yorucudur. 
Özel yaşantınızdan özveride bulunacağınız, 
dinlenmeye zaman ayıramayacağınız kadar 
zorluklarla doludur.   

Eğer günün birinde yolunuz Kanada’ya dü-
şerse, iklim yapısını incelediğinizde kuzey 
bölgelerinde sadece iki mevsim yaşandığını 
görürsünüz: Kış ve yaz. Özellikle bu bölgenin 
yollarındaki buzlar erimeye başlayınca, yollar 
çamurlanır, bu yollardan geçen araçların bı-
raktığı derin izler soğuklar geldiğinde buz tu-
tar. Bu ilkel bölgeye kışın gidecek olanlar için 
yol ayrımında şöyle bir uyarı levhası bulunur: 
“Sürücü, aracını hangi izi izleyerek süreceğini 
lütfen iyi seç; çünkü bundan sonraki 20 mil 
boyunca o izden çıkamayacaksın.” Bir yola 
girmeyi seçmiş olan kişiler, onun getirecekleri-
ni de seçmiş olurlar.  

ANGİKAD ÜYELERİ TRİLYE’DEYDİ

A
ralık ayında ANGİKAD Başkanı 
Renan Ceylan ve derneğin diğer 
üyeleri, Finlandiya Büyükelçisi Nina 

Vaskunlahti ile Trilye’de öğle yemeğinde 
bir araya geldiler. 

Ankaralı kadınların çok başarılı işler yap-
tıkları derneğin yöneticileri Finlandiya ile 
yapacakları yeni etkinlikleri görüştüler. 
Öğrencilere burs temininden, pek çok 
sosyal sorumluluk projelerine destek ve-
ren ANGİKAD üyeleri Birgül Öser, Funda 
Dağdelen, Eda Öz, Ebru Öz yaptıkları bu 
güzel işlerin keyfi ni çıkarır gibiydiler. 

ANKARA’NIN GÖZDE MARKALARI
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B
oş bir yolda yürüyen yaşlı bir adam, 
akşamın karanlığında, geniş, derin, ko-
caman bir uçurumla karşılaştı. Alaca-

karanlıktı aştı uçurumu ve o kasvetli akıntıda 
korkmadı. Ama öbür yakada güvenliği bulun-
ca döndü ve bir köprü kurdu kabaran suları 
aşmak için.

“İhtiyar” dedi ona eşlik eden ufak tefek adam. 
“Burada yaptığın işle gücünü boş yere tüket-
tin. Yolculuğun bugün sona erecek. Ve bu 
yoldan bir daha geçmeyeceksin. Sen zaten 
o derin ve geniş uçurumu aştın, neden akşa-
mın kabaran sularına karşı köprü kurasın?” 

Yaşlı adam ağarmış başını kaldırdı, dedi ki 
“Dostum, geçtiğim yolda, bugün ardımdan 
bir genç yürüdü, ayakları onu da buraya ge-
tirecek. Ve benim için bir hiç olan uçurum, 
belki o sarışın gence tuzak olacak. O da ala-
cakaranlıkta geçecek buradan. Dostum, bu 
köprüyü onun için kurdum.”

Yıldırım Deniz’i Genelkurmay Başkanlığı’nda 
görev yaptığım yıllardan tanırım. Çoğumuzun 
spor nutukları attığı ama her pazartesi spora 
başlayalım çabalarına rağmen bir türlü haya-
ta geçiremediğimiz düzenli spor faaliyetleri-
ne onun sayesinde başladım. İhtiyar adamın 
kurduğundan daha sağlam bir gönül köprü-
sü kurdu sporla aramda.

Bir gün hizmet binalarının birisinde daha 
önce hiç tanışmadığım yepyeni cihazlarla 
donatılmış bir spor salonu gördüm. Aletlerin 
üzerinde pek çok kişi vardı ve spor yapar-
ken çok mutluydular. Cihazları tanıtan seve-
cenlikle teşvik eden bir genç vardı başında. 
Deniz Sport’un sahibi Yıldırım Deniz. 

Ankara’nın kışları oldum olası sert geçer. 
Öğrencilik yıllarında kaloriferli binadan çıkıp 
soğuk havada spor yapmak hep caydırıcı 
geliyordu bana. Parkalarımızı giyer arkadaş-
ların tamamı toplanana kadar bir hayli za-

man soğukta titrerdik. Sonunda terleyip, duş 
alamadan etüde girdiğimiz olurdu. Çok sev-
mek isteyip sevememiştim bir türlü. Yüzme 
takımındaki çalışmalarıma uzun süre devam 
edemedim, aşırı klordan gözlerim kapanıyor-
du ve antrenman sonrası üşütmekten kendimi 
koruyamıyordum.

KOŞU BANDININ ÖNCÜSÜ
1994 sonbaharında koşu bandı ve kondisyon 
aletleriyle tanıştırmıştı Yıldırım Deniz beni. 
Alıştım kısa zamanda. Ama onun işi zordu. 
Çok yeni ürünlerdi bunlar Ankara için. “Sabır-
la koruk helva olurdu” sözüne hep sadık kaldı 
ve yılmadan çalışmalarına devam etti. 

O yıllarda Ankara’da profesyonel kondisyon 
salonu bulmak çok zordu ve yok denecek 
kadar azdı. Sporun insan sağlığı açısından 
önemini herkesin kavraması ve duyarlı olması 
gerekirdi. Gün gelecek insanlar spor salonları 
sayesinde sosyalleşecekler, zararlı alışkanlık-
larından kurtulabilecekler hem de zihinlerini 
ve vücutlarını geliştirecekler akımının öncülü-
ğünü yaptı Yıldırım Bey.

Bugün Türkiye’de binlerce spor salonunun var-
lığı yıllar önce hayalin gerçekleşmesi için atılan 
adımların ve harcanan emeğin sonucudur. 

Ev tipi koşu bandının yaygınlaşmasında da 
özel çaba ve zaman harcadı Yıldırım Bey. 

Zamanı çok kısıtlı olup spor yapma imkanı 
bulamayanlara koşu bandını sevdirdi. Tüm 
dünyada yaşamın bir parçası ve kültürü ola-
rak kabul edilen spor ve egzersiz bizde de 
zaman içerisinde kabul edildi ve sporun fay-
daları herkesçe bilinir hale geldi artık.

MUTLU YAŞAM İÇİN SPOR  

“Mutlu bir yaşam için spor yapın” sloganını 
yıllardır kulaklarımızda çınlatan Yıldırım Bey 
çabalarına uzun yıllardır devam etmektedir.

Dünyanın neresinde olursa olsun, sporla ilgili 
bir fuar ve etkinlik varsa Yıldırım Bey oradadır. 
Üniversiteler, kamu kurumları, spor merkez-
leri, fi tness salonları, fi zik tedavi merkezleri 
ve askeri birliklerden oluşan geniş bir portfö-
ye hizmet vermektedir Yıldırım Bey’in Deniz 
Sport’u.

Profesyonel kondisyon cihazları satışının yanı 
sıra ev tipi koşu bantlarının perakende olarak 
satışında da Ankara’da bir ilk gerçekleştirmiş 
ve insanların beklentilerine uygun programlar 
çerçevesinde uzman kadrolarla bilinçli ter-
cihler yaparak evlerde koşu bandı kullanımını 
yaygınlaştırmıştır. 

İnsanlar doğada yaptıkları yürüyüşlerde hep 
patikaları takip ederler. Halbuki patika olma-
yan yerlerde yürüyüp iz bırakmak gerekir. ANKARA’YI SPORA ALIŞTIRANLAR

BEŞİKTAŞ BAŞKANI 

TRİLYE’DEYDİ

A
ralık ayında Beşiktaş Spor Kulübü’nün 
Başkanı Fikret Orman Trilye’ye geldi. 
Restorandaki Beşiktaş taraftarlarının 

yoğun ilgisine maruz kalan sempatik başkan, 
Beşiktaş’ın önümüzdeki dönemde oldukça 
başarılı olacağından emin görünüyordu.

Deniz mahsullerine çok ilgili olan Fikret Bey, 
yakın arkadaşı Yargıtay Üyesi Recep Yalçın ile 
uzun süre sohbet etti. Keyifl i bir akşam geçiren 
Orman, en kısa zamanda tekrar geleceğini söy-
leyerek restorandan mutlu bir şekilde ayrıldı.
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H
er şeyin üstesinden gelen bir ulus ol-
duğumuz için sık sık güzel yakıştırma-
lara konu oluruz. Türkler zoru başarır. 

İmkansızı mı? Eğer gerekiyorsa elbette değil. 
Bir gün, baba oğluna timsahla kaplumbağa-
nın öyküsünü anlatır. Der ki;

“Bir timsah kaplumbağayı yutmak ister, ko-
valamaya başlar. Tam yakalayıp yutacağı sı-
rada kaplumbağa kenara sıçrar ve bir ağaca 
tırmanır.” Öykünün burasında çocuk hayretle:

“Baba, hiç kaplumbağa ağaca çıkar mı?” 
diye sorar. Babası şu cevabı verir:

“Çıkması lazımdı oğlum, çıkması lazımdı. 
Kurtulması için çıkması lazımdı.” 

Afrikalı kâşif David Livingstonu’u duymuş-
sunuzdur. Bu ünlü gezgine bir gün Güney 
Afrika’daki derneklerden biri mektup gön-
derir: “Bulunduğunuz yere ulaştıracak iyi bir 
yol tespit ettiniz mi? Eğer böyle bir yol varsa 
bize bildirin, size katılmak isteyenleri yanını-
za gönderebilelim.”

Livingstone’un mektuba cevabı şu şekilde 
olur:

“Buraya eğer iyi bir yol varsa gelmek isteyen-
leri ben istemiyorum. Benim yol olmadığı hal-
de gelmek isteyenlere ihtiyacım var.”

Güntekin Köksal yolların olmadığı, komü-
nizmin öcü gösterildiği, “Bu kış komünizm 
gelecek” korkularının yaşandığı dönemler-
de Sovyetler Birliği’nde iş yapma cesaretini 
göstermiş, müteahhitlik sektörünü yurt dışına 
açan, ilkler arasında olan çok değerli bir iş 
ve bilim adamıdır. 

ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK
Petrol sektörünün duayen isimlerinden Prof. 
Dr. Güntekin Köksal, Milliyet Ankara ekini ve 
TRT Türk’teki “Dünyanın Türk Şefl eri” prog-
ramını her hafta takip eder ve telefonla beni 
arayarak yorumlarını bildirir. Çok değerli gö-
rüşlerinden her zaman istifade ettiğim Kök-
sal, hayatındaki başarıyı üç kelimeyle özetli-
yor: “Çalışmak, çalışmak, çalışmak!” 

Avusturya Leoben Üniversitesi’nde Sondaj 
Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği dalla-
rında yüksek lisans yapan Prof. Dr. Güntekin 
Köksal 1990 yılında Pet Holding’in bir alt ku-
ruluşu olan Pet Oil’i kurdu. 

Azerbaycan, Yemen, Kuzey Irak, Rusya, 
Kazakistan’da petrol arama ve üretim faa-
liyetlerinde bulundu. Tıpkı Şevket Süreyya 
Aydemir’in “Suyu Arayan Adam” isimli ünlü 
romanındaki gibi kazdı, kazdı, kazdı. İçindeki 
ses daha derinlere inmesini söyledi, daha de-
rinlere indi ve petrolü buldu. 

AİLECE ÇOK BAŞARILILAR
Neşeli kahkahalarıyla ve mütevazı kişiliğiy-
le tanıdığımız Güntekin Köksal’ı özgüveni, 
yaşam sevgisi, insan ve ülke sevgisi, hayata 
bağlılığı ve ailesine olan düşkünlüğü hep ön 
plana çıkarmıştır.

Pınar Köksal’ı, Türk Sanat Müziği yarışmaları-
nı izleyen ve bu müzik türüyle ilgilenen herkes 
tanır. O, zor şarkı yarışmalarının jürisi olarak 
her zaman görev alır. Güzel, büyüleyici ve 
kadife sesi kulağınızı okşar adeta, nostaljik 
anlar yaşatır. Aynı zamanda Köksal Eğitim 
Vakfı Başkanı’dır Pınar Hanım. Başarılı iki 
kız evlat yetiştirmiştir Köksallar. Büyük kızla-
rı Ayşe Köksal Çetin, İngiltere’de aynı dalda 
faaliyet göstermektedir. Londra’da iki master 
yapan Zeynep Köksal Yaykıran ise karizma-
tik kişiliğiyle ve çalışkanlığıyla Ankara’da ve 
Türkiye’de çok güzel anılmaktadır. Kızlarının 
başarılarından çok gururlanan Köksal çifti ge-
leceğe daha net bakmaktadırlar. 

KIZIL MİLYARDER
Bir zamanlar Sovyetler Birliği’nde yaptığı ya-
tırımları nedeniyle “kızıl milyarder” lakabıy-
la anılan Güntekin Köksal, TPAO’da üretim, 
sondaj, rezervuar, makine ve bakım bölümleri 
yöneticilikleri de dahil olmak üzere toplam 17 
yıl çalıştı. Yıllar önce söylediği öngörülerinde 
haklı çıktı. “Yurt dışında petrol araması yapın” 
diye teşvik ettiği ve yol gösterdiği pek çok şir-
ket bugün yurt dışında birçok sahanın sahibi 
oldu ve ülkemize önemli miktarda döviz ka-
zandırmaktadır.

Devletten bir kuruş yardım almadan, çarığı-
nı giyip, çıkınını yanına alıp diyar-ı gurbetle-
re giden Güntekin Köksal’ın holdingi petrol 
ağırlıklı olmak üzere mermer, gayrimenkul ve 
turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. 40 
yılı aşan bir şirketin başarısı, vizyon sahibi bir 
yönetim kadrosu daha çok yol alacak gibi.

SOSYAL SORUMLULUKLAR
Müjde Ar’ın oynadığı meşhur Aşk-ı Memnu 
dizisinin çekildiği İstanbul’daki yalıyı da port-
föyüne katan Köksal ailesi sosyal sorumlu-
luk konularında son derece duyarlı hareket 
etmektedir. Kurduğu eğitim vakfı uzmanlık 
alanında daha da ileriye gitmek isteyen genç 
mühendislere kapılarını açıyor.

Bilgisini, deneyimini, birikimini bu ülkenin 
gençlerine anlatarak uzun yıllar ODTÜ’de 
yeni yetişen genç petrol mühendislerine ders 
veren Güntekin Bey, fırtınalı denizlerin cesur 
kaptanı gibi çalışmıştır. 

ÖLÜME MEYDAN OKUDU
Dünya onu 2003 yılında Kuzey Irak’ta petrol 
sahasında geçirdiği mide kanaması sırasında 
tanıdı. Genelkurmay Başkanlığı’nın girişimi 
ile ABD’ye ait bir helikopterle Türkiye’ye ge-
tirilen Köksal’ın kurtarılışı yüksek tirajlı gaze-
teler tarafından dünyada manşetlere taşındı. 
“Ölüm adın kalleş olsun, benim Türkiye’ye ka-
zandıracağım çok şey var” dercesine süratle 
sağlığına kavuşan Köksal, binlerce tehlikeye 
göğüs germiş, her zaman yüreğinin sesini 
dinlemiş, mantığının ve inançlarının yönüne 
doğru gitmiştir.

Hayat oyunu iyi bir ele sahip olmak değil, kötü 
bir eli iyi oynamaktır. 

FIRTINALI DENİZLERİN CESUR KAPTANI
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Y
azılarını yazmak üzere okyanus sahille-
rine giden bir yazar sabaha karşı sa-
hilde dans eder gibi hareketler yapan 

birini görür. Biraz yaklaştığında bu kişinin 
sahile vuran denizyıldızlarını okyanusa atan 
genç bir adam olduğunu fark eder. Yazar, 
genç adama yaklaşarak sorar:

“Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyor-
sun?”

Genç adam:

“Güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya 
atmazsam ölecekler.”

Yazar devam eder:

“Kilometrelerce sahil ve binlerce denizyıldızı 
var. Ne fark eder ki?”

Genç adam yazarı dinledikten sonra yanıtlar:

“Onun için fark etti.”

Yazar genç adamın yaptığının olup biteni iz-
lemek yerine bir şeyler yapmak olduğunu an-
lar ve ona katılarak bütün sabahı okyanusa 
denizyıldızı atarak geçirir.

İrfan Karaoğlu, Ankara’nın bağrından çıkıp 
Türkiye’nin en başarılı iş adamları arasına 
girmiş çok değerli bir insandır. Denizyıldızı 
öyküsüne benzer kendi alanımda çok değer-
li bilgiler öğrendiğim İrfan Karaoğlu gibi ha-

yatta başarı elde etmiş müstesna insanların 

deneyimlerinden yararlanmak sizin yolunuzu 

kısaltır, onları fırsat buldukça dinlemek gere-

kir. 

İrfan Karaoğlu, Başarı Yatırımlar Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, iş 

yaşamında yapılması gerekli her şeyin en 

mükemmelini ortaya koyan çok değerli bir 

iş adamıdır. Yüksel Proje, Noksel Çelik, YP 

İnşaat, Palmiye AVM Yönetim Tic. A.Ş. gibi 

Türkiye’nin devleri arasındaki şirketlerde iş-

tiraki olan Başarı Yatırımlar’ın patronu İrfan 

Bey çok özellikleri olan bir insandır.

İrfan Bey ile balıkla ilgili merak uyandıran ko-

nular konuşunca keyfe diyecek yok. Kendi-

sine kalkan balığı konusunu açsanız hemen 

sizi eski yıllara götürür. İğneada’da nerelerde 

kalkan balığı yakalandığını, liman inşaatı ya-

parken dev erkek kalkanlarla karşılaşması-

nı, kalkanın üzerindeki düğmelere, ciğerine 

kadar anlatır. Hem de öyle güzel anlatır ki 

kendinizi deniz kenarında hissedip çok keyif 

alırsınız.

Kılıç balığı konusunu açarsanız, kılıç avından 

başlar, kılıç tranç ve şişe varıncaya kadar 

detaylı bilgilendirilirsiniz. Levrekten bah-

setseniz hemen İhsan Sabri Çağlayangil’in 

Dışişleri Bakanlığı döneminde büyükelçiye 

ikram ettiği ekose etekli levreğin öyküsünü 

dinlersiniz. 

Lakerda konusunu açtığınızda yanınızda 

denizden yeni çıkmış bir toriğin deniz ko-

kusunu, Çengelköy’deki martıların seslerini 

hissettirircesine size anlatıverir balık etinden 

lokum yapma sanatını.

Hele konu bir de çiroza gelince Beykoz’daki 

okulların eskiden neden iki ay önce tatil edil-

diğini duyunca hayretinizi gizleyemezsiniz. 

Eskiden İstanbul’un Beykoz ve Sarıyer ilçe-

lerinde bolca çıkan uskumruları çiroz olarak 

değerlendirmek için öğrenciler ailelerine 

yardım etmek durumundaydılar. Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün almış olduğu ilave tedbirle 

okullar iki ay önce tatil edilirdi. Şimdilerde 

tane hesabıyla bulabildiğiz uskumruların ze-

bil gibi bolluğuna tanıklık etmiş İrfan Bey.

Türkiye’de ve yurt dışında yaptığı kaliteli iş-

lerle sektörde isminden söz ettiren Karaoğlu, 

Altınkaya Barajı, Karakaya Baraj Gölü üstün-

deki 2400 metrelik demiryolu köprüsü inşa-

atı, Haydarpaşa Limanı, Çırağan Sarayı res-

torasyonu ve Çırağan Oteli inşaatı, İstanbul 

Swiss Otel inşaatı, Pendik tersanesi ve Mar-

mara Yat Limanı inşaatı, Suudi Arabistan’da 

220 km’lik su isale hattı inşaatı gibi özellik, 

kalite ve zarafet farkıyla imzasını atmıştır.

Bu denli güzel hizmetler yapmış bir duayenin 

son derece yalın, mütevazı bir yaşam tarzı 

vardır. Zarif eşi Ayla Hanım, oğulları Cemal 

ve Demir, İrfan Bey’in her zaman en iyi des-

tekçileri olmuştur.

Deneyimlerden yararlanmak çok fayda sağ-

lar hepimize, paylaşmanın kendini azaltmak 

olmadığını, yüz yüze konuşmanın arkadan 

konuşmaktan daha etkili olduğunu öğreniriz. 

“Günaydın” demenin borç para vermek ol-

madığını, “Lütfen” demenin utanılacak bir 

şey olmadığını, yönetici olmanın emir ver-

mek olmadığını, astları ile aynı asansöre bin-

menin asansörü düşürmeyeceğini, saygının 

el pençe divan durmak olmadığını, gülmenin 

laubalilik olmadığını, saygı duyulacak ve du-

yulmayacak iş diye ayırım olmadığını, yöne-

ticiye duymak istediğini söylemenin iyilik ol-

madığını hep deneyimli, başarılı insanlardan 

öğreniriz.

İletişim kurmanın yalnızca konuşmak olmadı-

ğını, “Özür dilerim” demenin küçültücü olma-

dığını, yaşamda sevinçler kadar hüzünlerin 

de olduğunu, mutluluk maskelerinin satılma-

dığını bilen, kendisi ve tüm dünya ile barışık 

olan ve bunları tüm çevresine anlatıp aşıla-

yacak insan sayısı çok az. Böyle bir insanla 

karşılaştığınızda zevkle dinleyin ve ilham alın 

size katkıları çok büyük olacaktır inanın. 

Tecrübe, insanın başına gelen şey değildir, o 

insanın başına gelenle ne yaptığıdır. 

BİR ANKARA BEYEFENDİSİ

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



2120

Z
amanların birinde, parlak tüyleri, renga-
renk kanatları olan bir kuş varmış. Ba-
kanları büyüleyen, yaşam sevinci ve-

ren, göklerde özgürce uçmak için yaratılmış 
bir hayvanmış. Günün birinde kadının biri bu 
kuşu görüp ona aşık olmuş. Kalbi yerinden 
fırlarcasına, gözleri heyecandan parlayarak 
kuşun uçuşunu seyretmiş. 

Kuş onu yanına çağırmış ve ikisi birlikte an-
latılamaz bir uyumla uçmuşlar. Kadın kuşa 
tapıyor, onu kutsal sayıyor, yüceltiyormuş. 

Ama günün birinde düşünmüş kadın: “Belki 
de uzak dağları keşfetmek ister” diye korku-
ya kapılmış. Aynı duyguyu başka bir kuşla 
yaşayamayacağından korkmuş. Ve kıskan-

mış kuşun uçabilme yeteneğini. Kendini yal-
nız hissetmiş. “Ona bir tuzak kurayım” diye 
geçirmiş içinden, “Bir dahaki sefer kuş tekrar 
gelirse, artık gidemesin” demiş. 

Kadın kadar aşık olan kuş, ertesi gün tekrar 
sevgilisini görmeye gelmiş. Ne var ki tuzağa 
düşmüş ve bir kafese hapsedilmiş. Kadın 
her gün gelip kuşu seyrediyormuş. Vurgun-
muş ona ve onu gösterdiği arkadaşları “Ne 
şanslı bir insansın!” diye haykırıyorlarmış. Ne 
var ki, duygularında alışılmadık bir değişim 
baş göstermiş. Artık sahibi olduğundan, kal-
bini çalmasına ihtiyaç kalmadığından, kadı-
nın kuşa olan ilgisi azaldıkça azalmış. Uça-
mayan, hayatının anlamını dile getiremeyen 
hayvancık da sararıp soluyor, parlaklığını yiti-

riyor, çirkinleşiyormuş. Kadın da artık karnını 
doyurup kafesini temizlemekle yetiniyormuş. 

Günlerden bir gün kuş ölmüş. Kadın son de-
rece üzülmüş. O andan itibaren sevgili ku-
şunu bir an bile aklından çıkaramamış. Ama 
kafesi hatırlamıyormuş bile. Aklında hep onu 
ilk kez, mutluluk içinde bulutlarla yarışırken 
gördüğü an varmış sadece.

Kendisiyle baş başa kaldığı yalnızlıkları art-
mış. Kuşun onu etkileyişinin, dış görünüşü-
nün ile değil, özgürlüğü, enerjisi ve sürükle-
yici tavrı ile olduğunu fark etmiş. Sevgilisinin 
yokluğunda kadının yaşamı da gitgide anla-
mını yitirmiş ve sonunda ecel gelmiş kapıyı 
çalmış.

“Niye geldin?” diye sormuş kadın ölüme.

“Tekrar onunla birlikte göklere uçabilesin 
diye” şeklinde yanıtlamış ölüm. 

“Neden ama ölüm?” diyebilmiş kadın.

“Yaşamı özgür bırakabilseydin eğer, ona 
olan sevgin, bağlılığın ve hayranlığın artardı 
ki, ona kavuşabilmek ve onunla yine uçabil-
mek için artık bana muhtaçsın.”

Trilye’nin ilk açıldığı günlerden bu yana mü-
davimi olan Alişan Soylu Beyi kaleme alma-
ya karar verince Paulo Coelho’nun bu öyküsü 
gözümde canlandı birdenbire.

Alişan Soylu, Türkiye’de bulutların üzerinde 
olmak, uçmak, sivil havacılık gibi kavramlar 
anımsandığında aklımıza ilk gelen kişi, Soylu 
Havacılık fi rmasının sahibi ve genel müdürü-
dür.

25. kuruluş yılının kutlandığı Soylu Havacılık, 
kurulduğu 1988 yılından günümüze kadar 
Türk Sivil Havacılık’ın hizmetinde çok başarılı 
işler yapmıştır.

HOBİSİ İŞİ OLDU 

1993 yılından bugüne, dünyanın hem savaş 
uçağı hem de iş jeti üreten tek fi rması olan 
Dassault Aviation temsilcisi olan şirketin sa-
tış ve hizmet detaylarını da üstlenen Soylu, 
havacılık sektörüne gönül vermiş, hobisi gibi 
bakmış ama profesyonelce çok yararlı işler 
yapmıştır.

Ankara’ya her geldiğinde Trilye’ye uğrayan 
aynı zamanda Ankara tutkunu olan Alişan 

Bey, son yıllarda Türk ekonomisi ve sivil ha-
vacılığın istikrarlı büyümesinin jet pazarına 
olumlu yansıdığını sürekli dile getirmektedir. 

11 Eylül saldırısından sonra derin bir kriz ya-
şayan ekonomimizde Türkiye’de jet sayısının 
da 15’e düştüğünü söyleyen Soylu, şu anda 
100’ün üzerinde jeti olan patronun olması 
ekonominin barometresinin ölçümüdür diyor. 

İŞ ADAMLARIMIZ 
DÜNYAYA AÇILIYOR
Türk iş adamlarının almış olduğu jetlerin sa-
yısındaki artışın bir diğer nedeni de Afrika 
açılımıdır. Bir iş adamı için en kıymetli şey 
zamandır. Sık seyahat eden iş adamları ha-
vaalanındaki kuyruklarda beklemek ya da 
rötarlara takılmamak için jetlerini tercih edi-
yor. Şirket logosu ile iş görüşmesine gi-
den iş adamları için bir hayli artı oluyor ve 
karşı tarafa güven veriyor. 

Alişan Soylu; yılda 250-300 saat uçuş ger-
çekleştiren iş adamlarının aynı zamanda 
uçaklarını 150-200 saat kiralayarak masraf-
larını azalttığını söylemektedir.  

İyi bir gurme olan Alişan Soylu, balığa ve de-
niz ürünlerine oldukça düşkündür. Hayattan, 
güzel yaşamaktan büyük keyif alan Alişan 
Bey, Türk havacılık sektöründeki cesaretli 
girişimciliği, uçaklara pilot ve hostes bulma 
konularındaki yardımcı faaliyetleri, yetenekli 
pilot ve hava personelini uygun yerlerde is-
tihdam etme konularındaki içten desteği sivil 
havacılık sektörünün gelişmesinde unutul-
mayan hizmetlerdir.

Bulutların üzerinde uçmaktan büyük zevk 
alan Soylu’nun daha çok önemli hizmetlere 
imza atacağına olan inancım her geçen gün 
daha da artmaktadır. Çünkü ondaki cesareti, 
çalışkanlığı ve girişimci ruhundaki azmi uzun 
yıllardır yakinen izlemekteyim. 

Neden ilanlarda “Doktordan temiz araba” 
diye yazılır? Hipokrat yemininde “Arabamı 
temiz kullanacağım” şeklinde bir madde mi 
vardır? İşte Türkiye’de de çeyrek asırdır uçak 
satışlarında ve sonraki hizmetlerinde ismiyle 
marka olmuş insan Alişan Soylu’dur. 

Farklı olmak hayatta kalmanın yoludur. 

BULUTLARIN ÜZERİNDEKİ 

ANKARALILAR
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arkta oturan adam, temiz hava alıyor ve 
etrafı seyrediyordu. Biraz ileride kazma 
kürekle çalışan iki kişi dikkatini çekti. 

Öndekinin elinde kazma vardı ve çukur açı-

yordu. Arkadakinin elinde kürek, açılan çu-

kuru dolduruyordu. Bu arada elinde kazma 

olan az ileride yeni bir çukur açıyordu, arka-

daki gelip çukuru dolduruyordu. Üç, beş kez 

olay yinelendi.

Adam bu manzara karşısında bir süre kafa 
yordu, ne yapıyorlar diye. Ama mümkünü 
yok, bir türlü çözemedi. Meraktan da ölecek. 
Kalktı, yanlarına gitti. 

“Yahu arkadaşlar sabahtan beri sizi seyredi-
yorum. Ne yaptığınızı bir türlü anlayamadım. 
Neden biriniz çukur açıyor, sonra diğeriniz o 
çukuru kapatıyor?”

Adamlardan biri cevap verdi:

“Aslında biz üç kişilik bir fi dan ekibiyiz. Fida-
nı çukura koyan arkadaş bugün izinli de…”

Ankara’da hepimizin uzun yıllar hayal ettiği 
et restoranını açan Ayhan Sevilir, genç yaş-
ta ekip çalışmasına önem veren çok iyi bir 
örnektir.

Butcha Steakhouse’un ortağı ve yöneticisi 
genç girişimci Ayhan Sevilir sektörün içinde 
iyice yoğrulup bu işte ben de varım diyerek 
gücünü hissettirdi.

Ankara’da son 20 yılda yaşadıklarımız, şa-
hit olduğumuz dönüşüm eskiden bir yüzyıla 
ancak sığardı. Bütün bu baş döndürücü dö-
nüşümün, kültürün hiçbir sınır tanımayan sa-
hası mutfağa yansımaması düşünülemezdi.

ANKARA’NIN DEĞİŞMEYEN KASABI

Türkiye’nin dünya ile entegre oluşundan son-
ra yurt dışına seyahat eden Ankaralılar, çok 
güzel restoranlarla karşılaşınca döndüklerin-
de hayıfl anmaya başladılar. Hele steak’çiler-
de pişmeden önce önlerine getirilen büyük 
bir tahtada sıralanmış “wagyu” çeşitlerini, 
“angus”un olağanüstü parçalarını görünce, 
seremoni sonrasında da lezzetin tadına va-
rınca bu hayıfl anmanın dozu iyice artmaya 
başladı. Bu arada en çok beni sıkıştırıyor-
lardı: “Süreyya Bey et işine girsenize” diye. 
Ancak konseptimin dışına çıkmayı şimdilik 
düşünmediğimi söyleyince bu arayış sürdü.

Ayhan Sevilir, ortakları Osman Sungur ve 
Şehmuz Acar’la birlikte açtıkları Butcha Ste-
akhouse ile Ankaralılara derin bir oh çektirdi. 
Sektörde gelecek vadeden pırıl pırıl bir genç 
olan Ayhan Sevilir, efendiliğiyle, mütevazılı-
ğıyla tüm konukların kısa zamanda beğeni-
sini kazandı. 

Etin marinasyonundan, pişirme işlemine ka-
dar tüm detayları ile sizi bilgilendiren, hiç 
sıkılmadan sorularınızı yanıtlayan Ayhan 
Bey’deki aynı heyecanı restoranın ilk açıldığı 
günden beri görüyorum.

YENİ AKIMIN ÖNCÜSÜ

Ayhan Bey’in diğer ortağı Osman Sungur, 
uzun yıllardır tanıdığım vizyon sahibi bir gi-
rişimcidir. Eşi Buket Hanım da yemek konu-

larında oldukça seçicidir. Şehmuz Acar, Os-
man Sungur ve hem ortak hem de işletmenin 
müdürü olan Ayhan Sevilir, et yeme kültü-
rümüzle ilgili düzeltmeleri yaparak ette yeni 
akımın öncülüğünü yapmışlardır. 

Butcha ismi, İngilizce’de “butcher” kasap 
anlamına geliyor, ses uyumundan Kızılderili 
dilinde kızgın ve hızlı boğa anlamına geliyor. 
İsminin ne anlama geldiği benim için çok 
önemli değil ama sucuğundan, T-bone ste-
ak’ine, köftesine kadar damağımda patlattığı 
şimşekler çok önemli.

Etleri Trakya bölgesinden seçip çok hareket 
etmeyen, tembel ve yağlanmış olan iri ve iki 
yaş üzeri sığırları seçtiklerini söyleyen Ayhan 
Bey, her masaya sempatik yüzüyle, yüzünü 
hiç ekşitmeden et serüveni ile ilgili tüm bil-
gileri anlatır. 9 aya yaklaşmış süt danalarını 
tercih ettiklerini de ayrıca vurgular.

Butcha’da sipariş ettiğiniz yemeğin hazırla-
nışı ve pişirilişini seyredebilirsiniz. Yiyece-
ğinizin yolculuğunu yolun başından sonuna 
kadar ilgiyle izleyebilirsiniz. 

Ankara’da et konusundaki ezberleri bozdu-
ran Ayhan Bey, arzu ederseniz sizi üst kata 
çıkarıp soğuk odalarda nasıl kuru dinlendir-
me yapıldığını anlatır büyük bir zevkle ve iç-
tenlikle. İşini bu kadar çok seven insanın ağ-
zından lezzetin zirvesine ulaştırdıkları etleri 
karkas halinde (0) - (-2) arası derecede nem 
oranı sabitlenmiş soğuk hava deposunda 25 
gün nasıl bekletildiğini dinlerseniz güzel bir 
et yeme serüvenin zorluklarını da algılamış 
olursunuz. Panora ve Tepe Prime şubelerin-
de de aynı titizlikle hizmet vermeye devam 
eden Butcha, kaliteden asla ödün verme-
mektedir. 

Çok uzun yıllardan beri gönlümü kaptırdığım 
yeme içme sektöründe Ayhan Sevilir gibi 
genç yetenekleri gördükçe benim de ufukla-
rım genişliyor artık.

Hayatta yaptığınız yanlışlar için pişman ol-
mayın. Çünkü yanlışları yaparak doğruyu bu-
lursunuz. Pişman olacağınız tek hata yanlış 
insanlar için yaptığınız doğrulardır. 

GENÇLERİN GÜZEL GİRİŞİMLERİ
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ir üniversite profesörü sosyoloji der-
sinde öğrencilerini gecekondu mahal-
lelerine gönderip, orada yaşayan 200 

genç üzerinde olgu araştırması yapmalarını 
istemişti. Öğrencilerinden her bir gencin ge-
leceği konusunda değerlendirmede bulun-
malarını istemişti. Öğrenciler her bir olgu için 
“Hiç şansı yok” yorumunda bulunmuşlardı. 
Yirmi beş yıl sonra başka bir sosyoloji pro-
fesörünün karşısına aynı çalışma çıkmıştı. 
Profesör öğrencilerinden bu öğrencilerin 
akıbetinin ne olduğunu öğrenmelerini istedi. 
Öğrenciler yöreden taşınan veya vefat eden 
20 gencin dışında ulaşabildikleri 180 genç-
ten 176 tanesinin doktor, avukat ve iş ada-
mı olarak pek de sıradan olmayan başarılar 
elde ettiklerini buldular. Oldukça şaşıran 
profesör olayın üzerine gitmeye karar verdi. 
Şans bu ya, araştırma konusu olan gençlerin 
hepsi civarda yaşıyordu. Profesör gençlerin 
hepsine “Başarınızı neye borçlusunuz?” so-
rusunu yöneltti. Gençlerin hepsinin de yanıtı 

“Öğretmenimize” oldu.

Beş yıl önce Çin seyahatine gidiyordum. 
İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonunda 
Pekin uçağını beklerken seyahat arkadaşım, 
değerli Vali ve Danıştay Üyesi Temel Koçak-
lar birdenbire “Süreyya Bey size Başbaka-
nımı tanıştıracağım” dedi. Başbakan lakaplı 
beyefendi sonradan yakinen tanıma fırsatı 
bulduğum Turan Sürücü idi. 7’den 70’e her 
insana yardım elini uzatan çok ilginç bir kişi-
liktir Turan Sürücü. Trilye’nin çalışma mekan-
larında yüzlerce özlü söz vardır. Hepsi Turan 
Bey’in eseridir. Uçuk zekâsıyla uykuda bile 
güzellikler üretir.  

SOHBETLERİ SLOGAN OLUYOR

Onunla sohbet ettiğiniz zaman mutlaka çok 
şey kazanırsınız. İstanbul’daki terzisi Ahmet 
Bozkurt’a elbise diktirmek için gittiğinde ta-
nıştığı iş adamlarına sohbet esnasında bir 
şeyler söyler, bir bakmışsınız sonradan slo-

gan olmuş. “Anlatılmaz yaşanır”, “Sorumlu-
luk taşır” gibi. İnsanları üç gruba ayırır Tu-
ran Sürücü. Birincisi “Ah be!” diyenler, bu 
gruptakiler hep acı, sıkıntı verir. İkincisi “Of 
be!” diyenler, negatif enerji jeneratörü olarak 
adlandırılırlar. Olumsuzluk yayarlar. Üçüncü-
sü “Oh be!” diyen gruptakiler daima pozitif 
enerji yayarlar.

Turan Sürücü, İstanbullu bir iş adamıdır. Sü-
rücü Sigorta A.Ş.’nin sahibidir. İTÜ mezunu 
yüksek kimya mühendisidir. İş hayatında 
büyük başarılara imza atmıştır. Kendisinde 
izlediğim en büyük özelliklerden birisi sos-
yal sorumluklara çok ağırlık vermesi ve her-
kese faydalı olmaya çalışmasıdır. Yüklendiği 
en büyük misyon ülke sevgisidir. Diğer bir 
özelliği ise binlerce telefonu ve adresi hafı-
zasında tutabilmesidir. Hafıza kaydına alma-
dığı telefonların hemen numaralarını tuşlar ve 
ulaşmak istediğine ulaşır. Çok enteresan bir 
özellik. Bizzat yaşadım ve hayret ettim. Top-
luma mal olmuş, tanınmış pek çok insanın is-
mini söyleyin, gözü kapalı telefon numarasını 
söylesin. Sizinle tanışsın hiç üşenmeden iş 
yerinize faydalı olabilecek yüzlerce özlü sözü 
çerçeve yaptırıp gönderir. Aşığı olduğu Ata-
türk portreleri ve çerçeveleri ise gerçekten 
Türkiye’de emsalsiz. Pek çok kurumda gör-
kemiyle fark edilen Atatürk portreleri onun 
hediyesidir. 

Turan Bey’in vefalı dostlukları herkes tarafın-
dan anlatılır. Bu vefa ona hem Türkiye’de hem 
dünyada inanılmaz bir çevre sağlamıştır. 

Gittiği her yere sevgi götürür. Hiç kimsenin 
yanından mutsuz ve kötü ayrılmasına izin 
vermez. Yüzünden, gözlerinden, gülüşün-
den zarafet eksik olmaz Turan Bey’in. Pozitif 
enerjisiyle bütün eksi kutupları artıya çevirir. 
İnanılmaz enerji yayar insana. 

Hayatınızda duymadığınız güzel sözleri on-
dan duyarsınız. Saatlerce dinleyin bıkmaz-
sınız ve her sohbette bir şeyler öğrenirsiniz. 

Gerçek dostluk fosforlaşma gibidir, çevremizi 
karanlık sarınca iyice parlar. Menfaate da-
yanmayan bir dostluğun güzelliğini anlama-
yan, başkalarının dostluktan duyabileceği 
saadeti de anlayamaz. 

İYİ SAATLER OLSUN 

OYUNCULARI 

TRİLYE’DEYDİ

D
evlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Mine 
Acar, ömrünü tiyatroya adamış çok özel bir 
insandır. Yine kendi gibi turizm sektörüne 

kendini adamış Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Doğan Acar’ın eşi olan Mine Hanım, sektöre yeni 
oyuncu yetiştirerek, konusu ile ilgili ODTÜ’de ders 
vererek ve hiç tükenmeyen enerjisiyle yaşantısını 
çok çalışarak sürdürmektedir. 

Aralık ayında yine yepyeni bir oyunla Ankara’nın 
karşısına çıkan Acar’ın yönetmenliği yaptığı “İyi Sa-
atler Olsun” oyunu izleyenler tarafından ayakta al-
kışlandı. Zamanımızın çok önemli bir konusu olan 
“iş mi eş mi” paradoksunun sorgulandığı oyunun 
yazarı Cenk Sözeri. Oyunda yer alan çok özel yete-
nekler Mutlu Mert Ağacık, Ayça Güngör, Ata Çağ-
daş Yıldırım, Songül Arslan, Tanzer Hacıraifoğlu, 
Fatma Öztekin günümüzde eşleri ve işleri arasında 
sıkışmış olan ve bu çağın çevirdiği hızlı zaman çar-
kı içerisinde öğütülmemek için mücadele veren 
yeni kuşakların yaşamını sergilemiştir. “Bu oyunu 
seçmemizdeki en temel neden ise Türk Tiyatrosu-
nun gelişmesine katkı sağlamak ayrıca yerli yazar-
larımıza destek olmak ve teşvik etmektir” demekte-
dirler. 

HER YERE SEVGİ GÖTÜRENLER

Trilye’den Esintiler . . . Trilye’den Esintiler . . .
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D
aha evliliklerinin ilk yılında evlerinde hiç 
kavga olmayan çift yolun başında bu işin 
daha fazla gitmeyeceğini düşünmeye 

başlamışlardı. 

Fazla yıpranmadan buna bir çare bulmaları ge-

rekiyordu birbirini severek evlenen çiftin.

Bir akşam oturup ilişkilerini yeniden gözden 

geçirirlerken adam eşine “Aklıma bir fi kir geldi” 

dedi. Bahçeye bir fi dan dikelim ve bu fi dan üç 

ay içinde kurursa boşanalım. Yok eğer kurumaz-

sa bu konuyu sonsuza dek kapatalım. Bu ilginç 

fi kir karısının da hoşuna gitti. Ertesi gün bahçeye 

bir meyve fi danı diktiler. Aradan bir ay geçti. Bir 

gece bahçede karşılaştılar. Her ikisinin de elinde 

içi su dolu birer kova vardı. 

Eşine sırılsıklam aşık, onun için yapmadığı feda-

karlık kalmayan, dünyanın tanıdığı bilim adamı 

Vinton G. Cerf kasım ayında Trilye’deydi. 

DEV AŞKIN GÜCÜ

Yoğun bir pazartesi akşamı mutfağın soğuk bö-

lümünde tabakların hazırlanmasına yardım edi-

yor, hummalı bir şekilde çalışıyordum.

Sakallı, güler yüzlü bir beyefendi ile müdavimle-
rimizden tanıdık bir yüz olan Google’ın Türkiye 
Direktörü Bülent Hiçsönmez’i gördüm karşımda. 
Mutfağa gelip “Kolay gelsin” dedikten sonra, 
“Süreyya Bey geçen yıl doğum günümde ba-
bamı getirmiştim Trilye’ye, bu yıl da ‘internetin 
babası’nı” dedi. Daha sonra internet dünyasının 
efsane ismi Vinton G. Cerf ile tanıştırdı. Sanki 40 
yıllık dost havasındaymışız, daha önce defalar-
ca görüşmüşüz gibi sevecen, candan ve çok 
içten tavırlarla yaklaşımda bulunan Cerf’ten çok 
etkilendim.

Doğuştan işitme engelli olan Sigrid ile tanıştıktan 
sonra ona büyük bir tutkuyla bağlanarak evle-
nen Cerf, eşini çok seviyordu ve onun dış dünya 
ile iletişim sağlayamamasına çok üzülüyor, buna 
bir çözüm bulmak için sürekli çabalıyordu. Aklı-
na gelen bir fi kir ile araştırmalara başlayan Cerf, 
bilgisayarlar arasındaki veri transferi olayını be-
lirli temellere oturtmaya çalışıyordu. 

O dönemlere denk gelen süreçte Amerikan or-
dusu tarafından 1969’da Arpanet isimli, internet 
benzeri geniş bir yerel ağ kurulmuştu. Bu sistem 
tamamen güvenlik amaçlı bir iletişim ağı oldu-
ğundan kendi sınırları içerisinde hapsolmuş bir 

yapıya sahipti. Cerf araştırmalarında bu 

sistemi ilham kaynağı olarak kullandı ve 

eşinin diğer insanlarla iletişim kurabilme-

sini sağlayabilmek için sistemi yaymaya 

başladı. Diğer bilim adamları tarafından 

da büyük ilgi gören çalışma 1970 yılın-

da resmen kullanılmaya başlandı. TCP/

IP protokolünün geliştirme sürecinden 

sonra da dünyanın her yerinden interne-

te bağlanmak mümkün oldu.

Bu noktada işin fi kir babası olan Cerf, kı-

vılcımı çaktıktan sonra mail, web, html v.s 

gibi birçok yenilik ve teknoloji diğer bilim 

adamları tarafından geliştirildi. 

Sadece eşinin uzaktaki kişilerle iletişim 

kurabilmesini sağlamak amacıyla inter-

netin tohumlarını eken Cerf, şu an milyon-

larca kullanıcısı olan dev bir ağın mucidi 

olarak anılmakta.

Dr. Cerf aldığı sayısız ödülle beraber 

1992 yılından bu zamana kadar internet 

üzerine yaptığı çalışmaların karşılığı ola-

rak “İnternet Dünyasının Başkanı” ödülü-

nü aldı.

SİZİN HİKAYENİZ NE

Dr. Cerf, çok etkilendiği Trilye’deki başa-

rının altında yatan sırrı irdelemeye baş-

ladı ve bu başarının arkasında mutlaka 

bir hikaye vardır, anlatır mısınız biraz diye 

sorunca ben de buralara nasıl geldiğimi 

özetledim kendisine.

Dr. Cerf, sempatikliğiyle, candan davra-

nışlarıyla, bilgi dehası olduğunu yansıtan 

donanımıyla hepimizde büyük etki yarat-

tı. Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan 

Cerf, Samsun’dan getirilen Karadeniz 

kalkanını çok sevdi ve övgüler yağdırdı. 

Birçok not yazdı defterine, tekrar gelece-

ğine dair söz vererek restorandan ayrıldı. 

Baktığında berrak görmeyi düşünen, din-

lediğinde ise iyi duymayı ama görünü-

şünde de o denli sıcak bir dahi geldi geç-

ti, çok derin iz ve hayranlık bırakarak. 

İNTERNETİN BABASINI AĞIRLADIK
POLONYA 

ESKİ BÜYÜKELÇİSİ 

TRİLYE’DEYDİ

A
ralık ayında akşam saatinde restorana 
gelirken tanıdık bir sima ve sesle karşıla-
şınca uzak geçmişi imgeleyen belleğimi 

zorladım, dört beş adım attıktan sonra “Sayın 

Büyükelçim siz misiniz?” diye kendisine sarıl-

dım. Bizler gibi Türkçe konuşan, Türkiye’yi çok 

iyi tanıyan, unutulmayacak bir isimdi benim için 

Andrzej Ananicz.

Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş’ın ya-

kın dostu olan Polonya eski Büyükelçisi 

Ananicz’in gözlerinden akan damlaları görün-

ce Türkiye sevgisinin kendisinde derin bir iz 

bıraktığını bir kez daha anladım. Şu anda göre-

vine Pakistan’da devam eden büyükelçinin 

oğlu Ankara’da elçilikte çalışmakta. “Bundan 

sonra onların sayesinde torunumu görmeye 

daha sık geleceğim ve Türkiye’ye hasretimi gi-

dereceğim” diyen Ananicz, Büyükelçi Mustafa 

Babür Hızlan ve eşinin konuğu olarak özlediği 

lezzetlerle Trilye’de keyifl i bir akşam geçirdi.  

Trilye’den Esintiler . . . Trilye’den Esintiler . . .
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A
rturo Toscanini orkestra şefi  olarak 
hayatında önemli bir kariyere imza 
atmıştı. 80. doğum gününü kutlar-

ken gazeteciler oğlu Walter’a şu soruyu 
yönelttiler:

“Babanızın bunca yıldır yaptıkları arasında 
en önemli işi, en büyük başarısı nedir siz-
ce?”  

Walter tereddütsüz şu yanıtı verdi:

“Babam açısından böyle bir şey düşünü-
lemez çünkü herhangi bir anda ne iş ya-

pıyorsa o iş babamın hayatının en büyük 
işidir. İster bir orkestra yönetsin, isterse bir 
portakal soysun, yaptığı her şeye son de-
rece önem verir ve özenle yapar.”

Genelkurmay Başkanlığı’nda Sosyal Hiz-
metler Başkanlığı görevini yürüttüğüm za-
manlarda yaşım küçük, sorumluluğum çok 
büyüktü. İşini çok iyi ve özenle yapan in-
sanları mumla arardım.

Özellikle komutanların devir teslim dönem-
lerindeki süreç benim için çok stresli ge-
çerdi. 

KONUTTAKİ DEVİR TESLİM

Yaş haddi, sağlık sorunu veya olağanüstü 
koşulların verdiği nedenler olmadığı takdir-
de Genelkurmay Başkanları dört yılda bir 
değişir. 30 Ağustostan sonra Çankaya’da-
ki komutanların köşkünde de devir teslim 
yapılır. Şahsi eşyalar dışındaki demirbaşlar 
yeni komuta kademesinin kullanımına açı-
lır, eskiyenler değiştirilir. Bunların içinde en 
kritik malzeme de halıdır. Yırtılan, eskiyen 
veya çok kirlenip kullanılamayan nitelikteki 
halılar değiştirilir. Karargahtaki yeni yapı-
lan toplantı salonlarında da (Çakmak Sa-
lonu, İnönü Salonu ve Orbay Salonu gibi) 
en önemli demirbaş malzemesi halıdır. 
Bu konuyla en ilişkili birlik Destek Kıtaları 
Komutanlığı ve hizmet bölükleridir. Piyasa-
daki tanınmış halıcılardan hanımefendinin 
ve komutanın huzuruna çıkarılacak halılar 
toplanır ve konuta götürülür. Eğer komu-
tanların yurt dışı programı veya yurt içinde 
başka bir faaliyeti yoksa Destek Kıtaları 
Komutanı çok şanslıdır. 

Benim çalıştığım dönemde Genelkurmay 
Başkanlığı’ndaki pek çok eserde imzası 
olan unutulmaz isim Emekli Tuğgeneral 
Hüseyin Çetinkaya, karargahta çağ atlatı-
cı kişiliği ve titizliğiyle her işin üstesinden 
gelirdi. Hüseyin Paşa’yı dekorasyon konu-
sunda en çok rahatlatan kişi Ulus’taki ünlü 
Şark Halı’nın sahibi Hasan Aslan’dı. Komu-
tanların programı yüzünden bazen Hasan 
Bey’den alınan birçok halı görücüye çık-
madan önce elimizde beklerdi. Biz strese 
girerdik ama Hasan Bey aradan aylar geç-
se bile bir tek gün arayıp emanete verdiği 
malını sormazdı. 

Bazen bir mağazada beğendiğimiz halıyı 
komutana gösterelim dediğimizde satıcılar 
genellikle mağazadan çıkarmamıza izin 
vermiyorlardı.

Su yolunu bulur. Bu benim sık sık yineledi-
ğim sözdür. Eğer işinizi doğru yapıyorsanız 
hem kariyer hem de maddi anlamda zirve-
ye çıkıyorsunuz. Durdurulamayan yükseliş 
o zaman başlıyor. 

İKİNCİ KUŞAK 
HARİKALAR YARATIYOR

Türkiye’nin dünya devleriyle yarışan ünlü 
fi rmaların sahibi olan Hasan Bey örnek bir 
evlat yetiştirdi, oğlu Ahmet Aslan bayrağı 
zirveye taşıdı. Eskişehir yolundaki ORS’yi 
(Ortadoğu Rulman Sanayi) bilmeyen An-
karalı yoktur. Dünyanın en ünlü markala-
rı olan araçlar bu rulmanı tercih eder. Bu 
tesis özellikle Polatlı’ya yakın bir yerde ku-
rulmuş olup, bölgeye istihdam sağlamayı 
hedefl emiştir. 

Son yıllarda Japonya’daki dünyanın en 
tanınmış Japon fi rmalarının sahipleri res-
torana geldiler. Sanyo’nun patronu, Maru-
beni-Itochu yönetim kurulu başkanı gibi 
ünlülerle çok yakın iletişim kuran ve işbir-
liği yapan Ahmet Aslan artık Japonya’da 
tanınan bir isim oldu. Japon konukları gibi 
deniz ürünlerine çok düşkün olan Ahmet 
Bey, misafi rlerini Trilye’de ağırlayarak, Ja-
ponları hayran bırakan Türkiye denizlerinin 
nadide ürünlerinin tanınmasına da vesile 
olmaktadır. 

ÜRÜNLERİ DÜNYACA TANINIYOR

Isparta Mensucat Sanayi, Burdur Mensu-
cat Sanayi, Şark Halı, Samur Halıları gibi 
Türkiye ve dünya piyasalarında söz sa-
hibi olan iplik ve halı fabrikaları Ulus’tan 
Güney Afrika’ya uzanan başarı köprüsü-
nün direkleridir. 2013 Ekim ayı itibariyle 
Ulus’taki Şark Halı mağazaları Eskişehir 
yolu üzerindeki showroomlarına taşındı. 
Üç bin kişinin çalıştığı tesisler ülke eko-
nomisinin temel taşları ve katma değer 
yaratan gurur kaynaklarımızdır. Hilton, 
Sheraton gibi zincir otellerden Güney Afri-
ka’daki lüks otellere kadar pek çok tesiste 
Aslan ailesinin yarattığı güzellikler göğsü-
müzü kabartmaktadır.  

Tanrı insanlara iki yuvarlak organ vermiştir. 
Biri düşünmek, diğeri oturmak içindir. Ba-
şarı hangisinin kullanıldığına bağlıdır. Genç 
yaşta başkaları için kendini unutan girişim-
ciler, sonsuza dek daima hatırlanırlar. 

MARKA YARATAN ANKARALILAR

Trilye’den Esintiler . . . Trilye’den Esintiler . . .
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S
ri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Bharathi 
Davina Wijeratne, görev süresi dolan ve 
Türkiye’den ayrılacak olan Avustralya’nın 

Ankara Büyükelçisi Ian David Biggs ve eşi 
Christine Biggs onuruna veda yemeği verdi.

Büyükelçi Biggs’in Ankara’daki görevinin kısa 
bir süre sonra sona erecek olması nedeniyle 
Trilye Restoran’da gerçekleştirilen veda ye-
meğine Gürcistan Büyükelçisi Irakli Koplatad-
ze ve eşi Irina Giviashvili, Filistin Büyükelçisi 

Nabil Maarouf, Kavaklıdere Şarapları Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Başman ve eşi Sevgi 

Başman, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen 

ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 

Asım Güzelbey ile diğer davetliler katıldı. 

Türkiye’den çok güzel anılarla ayrıldığını söy-

leyen Biggs, fırsat bulduğunda tatillerinde 

Türkiye’ye geleceğini dile getirerek çok mutlu 

bir şekilde restorandan ayrıldı. 

İ
nanış dostları, Sevgili Ahmet Harut ve eşinin davetleri sonucu 2014 yeni yılını karşılama yeme-
ğinde en büyüğünden en gencine ile Trilye Restoran’da bir araya geldiler. Bu mutlu gecelerin-
de kendileri, eşleri ve yeğenlerinin sevincini yemeğin sonunda yine en yaşlı ve en genç üyesi 

ile birlikte bir de pasta keserek kutladılar. Ve bu sevinçlerini önümüzdeki yıllarda da bir arada, 
mutlu ve sağlıklı bir şekilde buluşmak üzere ayrıldılar. A

nakara sanat çevresinin 
tanınmış simalarından 
Berna Akyiğit ile eşi 

Süha Akyiğit çifti yeğenleri Di-

lara Türktan ve Fethi Türktan’ın 

dünyaya gelecek bebeklerinin 

doğum öncesi kutlamasını Tril-

ye Restoran’da kutladılar. Ber-

na Akyiğit kendi atölyesinde 

açacağı sergi için çalışmaları-

nı hızla sürdürüyor.  

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİSİNE VEDA YEMEĞİ

DOĞUM ÖNCESİNİ KUTLADILAR

İNANIŞ DOSTLARI TRİLYE’DE BULUŞTU
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Meliha ve Ersoy Deniz Er çifti özel günlerinde mutlaka Trilye’yi tercih ediyorlar. 
Meliha Hanım’ın doğum gününü kutlayan çiftin mutluluğu yüzlerinden 
okunuyordu.

Nüket ve Kemal Kantarcı çifti çocukları Sercan Bey ve Sertaç Bey, gelinleri Rana 
Hanım ve torunları Egemen ile Trilye’de kutlama yaptılar. Türkiye’nin tanınmış 
dergilerinden Ekonometri ve Ankara Life’ın sahibi Nüket Kantarcı sektörün başarılı 
isimlerinden. 

Mine Yüksel, eşi Halil Bey, kızı Nil Hanım, damadı Metin Bey ve sevgili torunu Mina 
ile Trilye’de keyifl i bir gün geçirdi. Eski dostlar Mine Hanım ve Mahmure Hanım 
anılarını tazelediler. 

ANAÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Hatırlı ve Şükran Atakul dostlarıyla birlikte 
sık sık Trilye’de bir araya gelirler. Trilye lezzetlerinin keyfi ni çıkarıp geçmiş doğum 
günlerini kutladılar.
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Emre ve Nazlı Mergenci ve kızları 
Ela Trilye’de hep birlikte yiyecekleri 
balığı seçtiler.
11 aylık olan Ela Mergenci daha 
şimdiden balıkları tanımaya başladı 
bile.

Yasemin ve İsmail Arıkan’ın kızları 
Yağmur balık çorbasını çok seviyor. 
Ailesi ile Trilye’de yemek yemekten 
çok keyif alıyor.

Feryal ve Biret Güneş’in kızları 
İpek, ızgara balığını afi yetle yedik-
ten sonra “Sağlık için balık ye, balık 
için Trilye” sloganımızı söyleyip bize 
poz verdi.

Ankara’nın tanınmış iş adamların-
dan Ali Rıza Onat, sağlığına çok 
dikkat eder. Her öğle yemeğinde 
Trilye’de salata ve ızgara balık yiye-
rek konuğumuz olur. Sevgili torunu 
Ali Rıza ile keyifl i bir öğle yemeğin-
de yine Trilye’deydiler.
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Kalamarın lezzetinin son noktası. Gerçekten çok lezzetli olan olta kalamarının 
bu cinsi ile lezzete zirve yapıyorsunuz.

Bebek Kalamar

Trilye’nin Lezzetleri...
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Çorbadan Daha ÖtesiÇorbadan Daha Ötesi Füme Uskumru Ezmesi
Balık çorbası sadece kış günlerinde içilen içinizi ısıtacak nitelikteki çorbalardan farklı 

olarak kaliteli bir protein kaynağıdır. Balığın kılçıklarından elde ettiğiniz bulyonu eklemeyi 
unutmayın. Harika bir lezzet. Çorbadan daha ötesi.

Uskumru eski yıllardaki kadar çok olmasa da kendini göstermeye başladı. Son zamanlarda 
çok rağbet gören isli yiyecekler kervanına biz de “smoking gun” ile yaptığımız isli 

uskumruyu ekledik. Müthiş bir lezzet uskumru ezmesi.

Trilye’nin Lezzetleri...
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Suyun Ötesi
Balkanlarda yaygın olan bir tatlının Trilye usulü yorumlanmış şekli, süt ve irmik tabanlı 

bu kuş gibi hafi f lezzete birazcık karamel ekledik ve harika bir tatlı elde ettik. 

Trilye’nin Lezzetleri...
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GULAŞ, PAPRİKA ve TOKAYGULAŞ, PAPRİKA ve TOKAY

Macar MutfağıMacar Mutfağı
Dünyaca ünlü “gulaş”, Macarların millî yemeği ve ülkenin 
her yerinde sofraları süslüyor. “Paprika” ise, bir çok Macar 
yemeğinin vazgeçilmez baharatı; her yemeğe lezzet katıyor. 
Bu yemeklere de, en iyi “Tokay” (Tokaji) şarabı eşlik ediyor

Macar mutfağı, çeşitli et yemeklerine, mevsim seb-
ze ve meyvelerine, süt ürünlerine ve taze ekmeğe 
çok yer veren zengin bir gelenek sergiliyor. As-

lında, Macar mutfağının gelişim süreci, Macarların uzun ta-
rihleri kadar eski. Önceleri, göçebe Macar kabilelerinin kısıtlı 
imkânlarına göre şekillenen yemek geleneği, 9.yüzyıl sonla-
rında Macarların Karpat havzasına yerleşmelerinin ardından 
komşu halklardan gelen yeniliklerle tanışmış ve giderek bugün-
kü çeşit zenginliğine ulaşmış. 

Tencere Yemekleri
Macar mutfağında tencere yemeklerinin özel bir yeri var. Za-
ten, tencere, bakraç ve kazan gibi yemek pişirme gereçleri, 
göçler sırasında Asya’dan buralara kadar Macarlarla birlik-
te gelen malzemeler arasında bulunuyor. Çünkü, bunlar hayatı 
kolaylaştıran aletler: et, sebze, baharat gibi çeşitli malzemeyi 
içine koyduğunuz tencereyi, bakraçı ya da kazanı, açık havada 
yaktığınız ateşin üzerine koyuyorsunuz, birkaç saat sonra ye-
meğiniz hazır.

Örneğin, ünlü Macar yemeği “gulaş” bu geleneğin ürünü. Ge-
nellikle, içinde et ve sebze oluyor, paprika ve başka baharatlar-
la da lezzeti arttırılıyor. Gulaş için, dana, koyun veya domuz eti 
kullanılabilir ama en hakikisi sığır etinden yapılıyor. Sebze ola-
rak da havuç, kereviz ve patates eklenmeli. Paprika ve soğan 
mutlaka olacak; ayrıca sarmısak ya da başka aromatik otlar 
eklemek isteğe bağlı. Pişirme sırasında biraz sirke eklemek de 
adetten, ama bazıları şarap koymayı tercih ediyor.

DÜNYA MUTFAKLARINDAN
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Gulaş, küçük değişikliklerle ülkenin her bölgesinde 

yapılıyor. Bazı farklılıklar ise yeni bir marka gibi ün 

kazanmış. Örneğin, içine makarna ve patates koymak 

yerine, pirinç ve lahana konularak yapılana “Csango 

Gulaşı” deniyor. En bilinen bir başkası da, “Szekely 

Gulaşı”: içinde patates yok, lahana ve ekşi krema var. 

“Birkagulaş” ise koyun etinden yapılıyor ve kırmızı 

şarap ekleniyor.

Elbette ki, Macar yemekleri ülkedeki gulaş çeşitleri 

ile sınırlı değil. Birçoğu Türk damak tadına hiç de 

yabancı olmayan pek çok yemek, Macar sofraların-

dan eksik olmuyor. Mesela, nefi s bir kıymalı lahana 

sarması, biber dolması, etli-sebzeli güveç ya da bil-

diğimiz kapuska, her an karşımıza çıkabilir. 

Ama pek aşina olmadığımız yeni lezzetler denemek 

istiyorsanız, örneğin “Fözelek” ile başlayabilirsiniz. 

Fözelek, bir nevi sebzeli güveç. Sulu yemek sayılıyor 

ama aslında pelte kıvamında oluyor. Çeşitli sebzele-

rin kısık ateşte bir arada pişirilmesi, içine de paprika, 

soğan, sarmısak ve sirke gibi lezzet verici maddeler 

katılması şeklinde yapılıyor, köfte veya sosis eşliğin-

de servis ediliyor. “Pörkölt” ise gulaş’a benziyor ama 

içinde bol paprika var, patates yok. 

Av etlerinin ve balık yemeklerinin de revaçta olduğu 

Macaristan’ın en ünlü balık çorbası “Halaszle”ye bol 

acı paprika ekleniyor. “Husleves” ise, sebzeli ve tavuk 

etli bir çorba. Başta Viyana usulü Şnitzel olmak üze-

re, Orta Avrupa’ya has birçok yemeği Macaristan’da 

da bulmak mümkün. Genellikle sofrada ekmek çok 

önemli. Ekmeğin buradaki adı “Kenyer”; mutlaka 

taze olmalı. Ay çöreği ya da krep gibi un mamulleri 

de çok seviliyor ama en popüler olanının adı, tıpkı 

Türkiye’deki gibi: “Poğaça”.

Paprika 

Macar mutfağına özel bir lezzet veren “paprika”, 

aslında herkesin bildiği kırmızı biber. Amerika’nın 

keşfi nden sonra, İspanyollar tarafından Avrupa’ya 

getirilmiş. 16. yüzyıldan beri Avrupa saraylarında 

ve seçkin mutfaklarda kullanıldığı biliniyor. Zaten, 

Macaristan’a da saray mutfakları aracılığıyla girmiş. 

Önceleri, sadece elit sınıfl ar tarafından tüketilirken, 

19. yüzyılda bütün ülkeye yayılmış, bütün mutfakla-

rın gözdesi olmuş.

Kelime anlamı “bibercik” olan paprika, pişmiş yeme-

ğin üzerine ekilen bir baharat olarak kullanılmıyor. 

Sıcak ayçiçeği yağına veya hayvansal yağların içine 

konuluyor ve yemek pişerken aroması her yanı sarı-

yor. Ama dikkatli olmak lâzım, eğer çok sıcak yağda 

uzun süre kalırsa, tadı çok acı olabilir.

Bugün, Szeged ve Kalocsa, paprikanın üretim 

merkezi sayılıyor. Üretimde bir yandan geleneksel 

yöntemlerin kullanılmasına özen gösterilirken, bir 

yandan modern makinalar da kullanılıyor. Paprika-

ların acılık dereceleri hep aynı düzeyde değil. Tatlı 

paprikadan, çok acı olana kadar çeşitli ürünler var. 

Renkleri de değişebiliyor. Koyu kırmızı paprika en 

acı olanı ama, sarı paprika da gözlerinizi yaşartabilir.

Macar Şarapları
Macaristan’da şarap kültürü eski bir gelenek. Karpat 

havzasındaki şarap bölgelerinde, dünyanın en özgün 

ve kaliteli şarapları üretiliyor. Şarap meraklısı olup da 

ünlü Tokay (Tokaji) şarabını duymamış olan var mı-

dır? Bu meyve aromalı, tatlı beyaz şarabın yanında, 

kırmızı Eğri Bikaver’in (Boğa Kanı) ünü de sınırları 

aşmış bulunuyor.

Macaristan’da başlıca 7 şarap bölgesi var. Bu bölgeler 

ayrıca 27 alt bölgeye bölünmüş. Balaton gölünü çev-

releyen “Balaton Şarap Bölgesi”, Budapeşte yakın-

larındaki “Etyek” alt bölgesi, ülkenin kuzeyindeki 

“Eğri (Eger) Şarap bölgesi” ve tabii ki, kuzey-do-

ğudaki “Tokay Şarap Bölgesi”, en güzel şarapların 

üretildiği alanlar.

Bu şarap ülkesinde, doğal olarak, şarap festivalleri de 

hiç eksik olmuyor. Her yıl düzenlenen yaklaşık 14 

kadar festivale  yerli ve yabancı turistler neşe içinde 

katılıyorlar. Yıllık festivallerin biri küçük Sopron 

kentinde; biri, Türkçe adı Eğri olan Eger’de; ikisi 

Macar şarapçılığının merkezi sayılan Tokaji’de; di-

ğerleri ise başkent Budapeşte’de gerçekleşiyor. 
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B
ulunduğu şehrin yeme içme çıtasını yükseltmek amacıyla kurulan Chaine des 
Rotisseurs Derneği, yeni yılın ilk yemeğini Trilye’de düzenledi. Tamamen ino-
vasyon deniz ürünlerinden oluşan mönü, büyük ilgi topladı. 

Akören Dağları’ndan toplanan kaldırık otundan yapılan sarma, kral yengeç nirvana, 
fümelenmiş ahtapot, karidesli ravioli, deniz taraklı beluga mercimeği çorbası ve suyun 
ötesi tatlısı mönüyü oluşturan tamamen yaratıcı tatlardı. 

12 yılda 4 kez Chaine des Rotisseurs yemeği düzenleyen Trilye, bu konuda oldukça 
deneyim sahibi olduğu için yeni yıldaki bu ilk yemeğe çıtayı biraz daha yükselterek 
girdi. Yemeklerin sunumundan ve lezzetinden çok etkilenen konuklar, büyük alkışlar 
eşliğinde Trilye’yi kutladılar. 

GURMELER 
TRİLYE’DE BULUŞTU

Ebru Yılmaz

Yasemin-Tiğin Sertcan

Oğul Türkkan

Eda Sümer - Sarp Evliyagil

Elvan Okan - Çağatay Belgin

Emre - Tülin Dökmeci

Selçuk-Zeyenep Börekci

Ekin Kayıran - Duygu Köksal
Koray - Mahmure - Süreyya Üzmez

Sarp Evliyagil - Eda Sümer - Süreyya Üzmez - Oğul TürkkanSarp Evliyagil - Eda Sümer - Süreyya Üzmez - Oğul Türkkan

Mahmure Üzmez, Sarp Evliyagil, Christian Boisson, Emre Dökmeci, Mahmure Üzmez, Sarp Evliyagil, Christian Boisson, Emre Dökmeci, 
Tiğin Sertcan, Yasemin Köksal, Selçuk Börekçi, Süreyya ÜzmezTiğin Sertcan, Yasemin Köksal, Selçuk Börekçi, Süreyya Üzmez

Süreyya Üzmez - Nihan Bursa- Murat Sungur BursaSüreyya Üzmez - Nihan Bursa- Murat Sungur Bursa

Elif Denizer
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Yazları ya da sonbaharları Göçek’e yelken yapmaya giderken yolum Burdur’dan geçer ve her 
seferinde de Sagalassos tabelasını görür, oraya doğru arabanın direksiyonunu çevirmek isterim. 
Ya giderken bir an önce deniz ve yelkene kavuşmak heyecanı, ya da dönerken biraz denizden 
ve yelkenden ayrılmanın hüznü, nedendir tam bilemem, olmaz yine olmaz.

Ankara’ya döndüğümde de her seferinde bir suçluluk duygusu içerisinde olurum. Bu sefer yal-
nızca Burdur ve Sagalassos’a gittim. Göçek’e bu kadar yaklaşmışken, deniz ve yelken orada 
beni beklemesine rağmen son durağımız, Burdur ve Sagalasoss oldu.

Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki 
yalnızca Sagalassos’u gidip görmek 
yetmez. İlk önce Burdur’daki Arkeoloji 

Müzesi’nin görülmesi gerekir. Roma dönemi-

ne ait son derece zengin eserlerin sergilendiği 

müze, binası ve içerisinde sergilenen eserleri ile 

görülmeye değer. Sagalassos’u ziyaretten önce 

bu müzeyi görün dememdeki neden, burada 

sergilenen eserlerin Sagallasos’da yapılan kazı-

larda çıkarılan eserler olması. Müzeyi gördükten 

sonra Sagalassos daha iyi anlaşılıyor. 

Sagalassos, Burdur’dan 33 km. uzaklıkta. Ağ-

lasun İlçesi’nden sonra 7 km. daha gidildiğin-

de, yukarı Toros sıra dağlarını kıvrıla kıvrıla 

yükselen bir yoldan Sagalassos’a ulaşılıyor. 

Sagalassos’un bulunduğu tepenin en yüksek 

notası, 1700 metre. Yol, son derece düzgün ve 
asfalt. 

Gerçekten tepenin üzerinde muhteşem görün-
tüsü ile Sagalassos, zamana meydan okuma-
nın haklı gururu içerisinde çok güzel görünüyor. 
Böyle bir yer dünyanın neresinde var? Gittiğimiz 
ülkelerde bize tarihi zenginlikler olarak gösteri-
len kalıntılar, Anadolu’nun sahip olduklarının ya-
nında çok sönük kalıyor. 

Sırtını Torosların yamaçlarına vererek doğal 
korumayı sağlamış bu yerin, ovaya bakan man-
zarası ise, şaşılacak derecede güzel. Torosları 
aşarak tepelere bu şehri kurmak, burada zengin-
lik ve yüksek medeniyet seviyesine ulaşabilmek 
büyük düşünmenin ve becerinin sonucu olsa 
gerek. Bunu da ancak büyük devletler yapabilir. 

SagalassosZAMANA MEYDAN     OKUYAN KENT

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN
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Kente girdiğimde bendeki ilk izlenimi, bugüne 
kadar çok iyi korunmuş olması. Gözden ırak ve 
Torosların tepesine inşa edilmiş Sagalassos, keş-
fedilmeyi ve ziyaretçi beklemenin sabırsızlığı içe-
risinde. İnanıyorum ki Anadolu’daki her ören yeri 
gibi Sagalassos’a gelen ziyaretçi sayısı da azdır. 
Sıcak, eğlenceli, renkli ve cazibeli AVM’ler varken, 
Torosların tepesine kadar çık, taş ve toprak gör. 
Olacak iş değil. Hangi akıllı oraya kadar çıkar. Ata-
larımızın dediği gibi yalnızca aklını peynir ekmekle 
yiyenler (!)

Kapladığı 1200 kilometrekarelik alan ile Saga-
lassos, günümüze en iyi şekilde hiç yağmalan-
madan, korunarak ulaşan antik yerleşim yeri. Bu 
nedenle de bütün eserler, yerlerini koruyabilmişler. 
Kazılar sonrasındaki buluntular bir araya getirile-
rek eski günlerini yaşayan bir Roma şehri ortaya 
çıkarılmaya çalışılmış. Bu görüntüye ulaşmada 
da oldukça başarı sağlanmış. Psidya bölgesinin 
en zengin kenti olarak kabul edilen Sagalassos, 
limana ulaşan yolun üzerinde olması nedeni ile 
gelişmiş bir ticarete sahip olmuş. 

Sagalassos’u gezerken her gördüğüm yapıdan et-
kilenmemek mümkün değil. Beni en çok etkileyen, 
iyi korunmuş haliyle tepedeki tiyatro oldu. İhtişa-
mı, bu esere olan hayranlığımı arttırırken saygımı 
da katlıyor.

En popüler ve cazip görüntüsü ile ziyaretçilerin haklı 

ilgisini çeken eser, Antoninler Çeşmesi. Bu öylesine 

bir yapı değil. Başlı başına büyük bir anıt eser. Çeş-

meden akan su, eski zamanlarda akan su. Yukarıdan 

dökülürken çıkardığı sesler Sagalassos’un hikayesini 

anlatır gibi. Heykellerin orijinalleri Burdur Arkeoloji 

Müzesi’nde sergileniyor. Buradakiler, onların kopya-

ları. Ancak çeşmenin zarafetine olan katkıları tartı-

şılmaz.

Kentin batısındaki görkemli yapının güzelliğini fark 

etmemek mümkün değil. Zamana meydana okuya-

rak ayakta kalabilmiş, 14 metre yüksekliğindeki bu 

yapı, “kahramanlar için yapılmış anıt” anlamına ge-

len Heroon. Anıt üzerindeki birbirlerini eteklerinden 

tutmuş dans eden 14 kızın betimlendiği fi gürler, bu 

anıta bir güzellik ve zarafet katıyor.

Zengin bir aile tarafından yaptırılan Neon 

Kütüphanesi’nin tabanı 40 ve 60 m2’lik iki adet mo-

zaikle kaplanmış. Büyüğünün ortasında Aşil’in Troya 

Savaşı’na katılması resmedilmiş.

Sagalassos, Anadolu’nun zenginliklerinden bir tanesi, 

ancak en önemlilerinden birisi. Bazı tarihi yerler var-

dır dolaşırken o zamanı yaşıyor hissine kapılırsınız. 

Sagalassos’da böyle bir yer. Hemen sizi sarıyor, sım-

sıkı kavrıyor, zamanda geriye götürüyor ve o günleri 

de yaşatıyor. 

Anadolu’da gezilecek yerler listesine eklenmeyi ve 

hatta başlarda olmayı hak ediyor. Tatillerini Fethiye 

ve Göçek gibi bölgelerimizde geçirmeyi planlayanlar 

için Sagalassos’u ziyaret etmek son derece kolay. Eks-

tra bir zaman ayırıp özellikle yalnızca oraya gitmele-

rine gerek te yok. Çünkü karayoluna çok yakın. Ge-

çerken uğramak yeterli. Bu durumda da Sagalassos’u 

ziyaret etmeme mazereti de ortadan kalkıyor. Saga-

lassos sizi bekliyor. Öyleyse doğru Sagalassos’a. 
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ESSAAOUIRA’nın
Lacivertimsi Mavi Kayıkları

YAZI VE FOTOĞRAF: Lale ATAMANYAZYAZYAZYAZYAZYAZYAZYAYAZAZAZYAYAZAYAZAZAZYAYAZYAZYAZAYAZYAZAZAYAZAAYAZAZAZZAAAAZZI VI VI VI VVI VI VI VII VVI VVVI VVVI VVVVVE FE FE FE FE FE FE FE F FE FE FE FE FE FFE FE FEEEE FOTOOTOOTOOOOOOTOOOOO ĞRAĞRAĞRAĞRAĞRAĞRRAĞĞ F:FF:FF LaLaLaaL le lee ATAATA MAN

Romantik Essaouira balıkçı köyü Fas’ın Atlantik okyanusu 
kıyısına göz alıcı şıklığı ile uzanıyor. Portekizlilerin yaptığı 
surları, herkesin sahip olmak isteyeceği kıymetli bir ger-
danlık gibi gururla gösteriyor kendisini ziyarete gelenlere. 
Bir de benim gibi kurban bayramında gitmişseniz, balıkçılar 
denize açılmamış oluyor,  hepsi  aynı  lacivertimsi  maviye  
boyanmış kayıklar, irili ufaklı balıkçı tekneleri, martılar, 
darbukalarıyla dünyanın hiçbir yerinde duyamayacağınız 
ritimler sunan Faslı gençler sizi bekliyor olacak.
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E
ssaouira’ nın sürprizleri şaşkına çeviriyor dolaştıkça, benim en sevdiğim oyunu 
öğle vakti geldiğimizde deniz, kıyıyı çevreleyen duvarlardan küçük dalgalarla 
atlıyordu. Akşamüstü dönerken, bir de baktık ki deniz güneşle buluşmaya gitmiş, 

geldiğimizde bizi karşılayan dalgaların yerine, bu kez geniş bir kumsal uğurladı köyden. 

Birkaç saat içinde duvarlara vuran deniz metrelerce çekilmiş, ortaya çıkan kumsalda 

çocuklar, develer oynamaya başlamıştı bile.

Enfes balıkları, poz vermeyi seven martıları, uykucu kedileri, darbukalı gençleri ile liman 

oturmaya, keyif yapmaya doyamayacağınız bir yer.

Daracık sokaklardan geçip çarşıya iniyorsunuz sonra, eğer benim gibi eski, antikamsı 

parçalar seviyorsanız burası tam yeri, Fatma’nın eli seviyorsanız hele, başka hiçbir yerde 

bu kadar çok çeşit ve güzellik bulamazsınız. Faslı ressamların resimlerini, ahşap 

ustalarının göz nuru işlerini, ille de müziğini yaşamak harika bir duygu. Kaybolmanın 

tadını çıkarmak, çoktan unutulmuş doğal bir romantizm yaşamak, Romalılarla, 

Portekizlilerle tarih öncesine dalmak, Faslılar, Berberiler ile hiç yaşamadıklarınızı 

yaşamak için en iyi yer Essaouira.  

NERDE KALINIR?
Fas’ta yüksek duvarlı, geniş avlulu, genellikle te-

raslı evlere riad deniyor. Çoğu da butik otel. Her 

biri, renk renk  gizli kapıların  ardında bekleyen 

sır gibi. Chems Bleu kesinlikle tavsiye edilecek 

bir riad. Fiyatları da makul (iki kişi, kahvaltı dahil 

gecelik 50 Euro). Riad Bab Essaouira da büyü-

leyici bir riad. 

NE YENİR?
Essaouira’da ille de balık yenir. Sahildeki minik 

lokantalarda 10 Euro’ya kendinize mükellef bir 

balık ziyafeti çekebilirsiniz. Limanın burnundaki 

Chez Sam, kentin en eski balık lokantalarından 

biri. Deyim yerindeyse üç kuruşa yenilen “jumbo 

irisi” karidesleri her lokantada buluyorsunuz.

Öğle yemeği için, ana meydanda yer alan cafele-

ri öneririm. Hem doyurucu hem ucuz hem temiz. 

Oraya gidip de hamburger yiyene şaşarım. Ge-

leneksel Fas mutfağına ait lezzetler dururken... 

Özellikle tatlı-tuzlu pastilla harika. İçinde ya ta-

vuk ya güvercin eti, kuş üzümü, safran ve tarçın 

var. Baklava hamuruna benzer kat kat yufka ile 

katlanıp pişiriliyor. Üzerine pudra şekeri dökülüp 

ikram ediliyor. 
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Bir zamanlar dağda, kızgın güneşin altında 
mermer taşlarını yontmaktan bezmiş bir 
mermer yontucusu varmış.

“Bu hayattan bıktım artık. Yontmak! Devamlı 
mermer yontmak. Öldüm artık! Üstelik bir de bu 
güneş, hep bu yakıcı güneş! Ah! Onun yerinde 
olmayı ne çok isterdim, orada yükseklerde her 
şeye hakim olacaktım, ışınlarımla etrafı aydınlata-
caktım,” diye söylenir durur yontucu.

Bir mucize eseri olarak dileği kabul olunur ve yon-
tucu o an güneş olur. Dileği kabul edildiği için çok 
mutludur. Fakat tam ışınlarının bulutlar tarafından 
engellendiğini fark eder. 

“Basit bulutlar benim ışınlarımı kesecek kadar 
kuvvetli olduklarına göre benim güneş olmam 
neye yarar!” diye isyan eder. “Mademki bulutlar 
güneşten daha kudretli bulut olmayı tercih ede-
rim.”

O zaman hemen bulut olur. Dünyanın üzerinde 
uçuşmaya başlar, oradan oraya koşuşur, yağmur 
yağdırır fakat birdenbire rüzgâr çıkar ve bulutları 
dağıtır.

“Ah, rüzgâr geldi ve beni dağıttı, demek ki en 
kuvvetlisi o, öyleyse ben rüzgâr olmak istiyorum” 
diye karar verir ve dünyanın üzerinde eser durur, 
fırtınalar estirir, tayfunlar meydana getirir. Fakat 
birdenbire önünde kocaman bir duvarın ona mani 
olduğunu görür. Çok yüksek ve çok sağlam bir 
duvar. Bu bir dağdır. 

“Basit bir dağ beni durdurmaya yettiğine göre be-
nim rüzgâr olmam neye yarar!” der.

O zaman dağ olur. Ve o anda bir şeyin O’na dur-
madan vurduğunu hisseder. Kendinden daha 
güçlü olan şeyin O’nu içinden oyan şeyin… Bu 
küçük bir mermer yontucusudur.

Mustafa Koluman Ankara’nın marka bir şehir 
olmasında rolü olan çok değerli bir iş adamıdır. 
Öyle ki dünya devi Mercedes fi rması Türkiye’de 
Mercedes ismiyle Koluman’ı çağrıştırmaktadır. 
Firmanın Almanya’da öyle büyük saygınlığı ol-
duğunu, Almanya’dan Ankara’ya geldiğinde 
Trilye’de ağırladığı ortakların tutumundan, Mus-
tafa Bey’e saygılarından, sevgilerinden çok iyi 
anlıyorum.

2007 yılında hipodromdaki savunma fuarında en 
ilgi çeken stantlardan biri Mercedes’e aitti. Ürün-
leri incelerken Genelkurmay Karargâh’ından tanı-
dığım bir sima ile göz göze geldim. Çok dolu, ye-
tenekli ve çalışkan bir subay olan Emekli Kurmay 
Albay Alim Gürerk stanttaki pek çok ziyaretçiye 
Mercedes’in yeni ürünlerini tanıtıyordu. Büyük bir 
hasret gidererek eski günleri yad ettik. Alim Albay 
Koluman’ın artık Mercedes ismi ile özdeşleştiği-
ni, Almanya’ya sık giden birisi olarak Almanya’da 
Koluman’a duyulan saygıyı anlatınca tüylerim di-
ken diken oldu.

Küçük bir mermer yontucusunun dağları devirdi-
ği gibi inanılmaz yatırımlar yaptı Koluman. Alim 
Bey’in tanımlamasıyla “dahi gibi bir adam”. “Sa-
atlerce oturup sohbet etsek bir saniye bile benim 
için çok önemlidir, ondan kapacağım çok bilgi 
oluyor, hiç sıkılmıyorum, sohbet bitmesin istiyo-
rum” diyor. “Bazen eline bir kibrit çöpü alır, evirir, 
çevirir üzerine denklemler yazar, matrixler çözer, 
güzel fi kirler üretir” diye de ekliyor. Mustafa Bey 
gerçekten bir bilim adamı gibi çalışır adeta. 

Üç şey benim için çok önemli diyen Koluman,
1. Sabahları şirkete gelmek
2. Spor yapmak
3. Trilye’de yemek yemek diye sıralama yapmak-
tadır.

Ankara’daki özel sektörün öncülerinden olan 
Mustafa Koluman, Koluman Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı’dır. Yaşanan krizlere ve olumsuzluk-
lara rağmen yoluna emin adımlarla devam eden 
Mustafa Koluman, motorlu araçlar şirketini 1965 
yılında kurmuştur. Mümessillik ve ithalat alanında 
kurulmuş bir şirket olan Koluman, bugün motorlu 
araçlar, inşaat ve mühendislik, pazarlama ve dış 
ticaret alanlarını kapsayan geniş bir yelpazede 
faaliyet göstermektedir. 

1984 yılında Otomarsan’a ortak olarak Mercedes 
Benz’in Türkiye’de yeniden yapılanması sırasın-
da ülkemizde henüz yeşeren otomotiv pazarında 
önemli bir sorumluluk almıştır. Karayolları, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvet-
leri, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolla-

rı olmak üzere birçok kamu kuruluşuna ve beledi-
yelere yaptığı satışlar ve kurduğu tesislerle devlet 
sektörüne güvenle hizmetlerini sürdürmektedir. 
Avrupa standartlarındaki pazarlama ve servis 
kalitesini imalat alanına da taşıyarak, damper ve 
tanker üretiminin yanı sıra yangın söndürme üst 
yapıları, tuz serici, vakumlu süpürge, ön süpürge 
ve kar bıçağı ekipmanlarını da güvenle piyasaya 
sürmektedir. 

Tarsus’ta ortağı olduğu Koluman Kögel Trey-
ler Sanayi A.Ş.’nin fabrikasında üretilen Kögel 
marka treyler de kaliteleriyle piyasada haklı bir 
şöhret yaratmıştır. Ankara’nın en çok vergi veren-
leri arasında bulunan Koluman şirketi Türkiye’de 
en büyük 500 fi rma arasındadır. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde topçu birliklerinin kullandığı ve 
ayrıcalıklı ürün kabul ettiği UNIMOG araçları da 
Mercedes Benz fi rmasının üretimleri arasındadır. 

Son yıllarda yurt dışı yatırım atağına geçen Mus-
tafa Koluman, Romanya, Irak ve Suriye’de yatı-
rımlar gerçekleştirmektedir. Eşi Anne-Liis ile bir-
likte sık sık Trilye’ye balık yemeye gelen Mustafa 
Bey, “Yılın İş Adamı” gibi sayısız ödüllere layık 
görülmüştür. Ülke ekonomisi için olağanüstü 
çaba gösteren Koluman dopdolu ama çok mü-
tevazı bir iş adamıdır. Onunla sohbet ettiğinizde 
karşınızda 20 yaşında, geniş vizyon sahibi birisini 
görüyor gibi olursunuz. İnanılmaz derecede ça-
lışkan, yenilikçi, çağın gereksinimlerine ayak uy-
duran hatta daha ötesine geçen Mustafa Bey’in 
azminden ve mücadeleci yapısından kapılacak 
pek çok şey var. Çalışkan ve donanımlı insanlar 
doğru işleri doğru şekilde yaptıklarında bir hayli 
mesafe alırlar.  

Bundan 20 yıl sonra yaptıklarınız değil, yapama-
dıklarınız için üzüleceksiniz. Dolayısıyla halatları 
çözüp, limandan uzaklaşıp yelken açmak gerekir. 
Rüzgârı yakalayıp, araştırıp, düşleyip keşfetmek-
tir amaç. O halde yapabileceğiniz denli söz ve-
rin. Sonra söz verdiğinizden daha fazlasını yapın. 
Unutmayın ki oturarak başarıya ulaşan tek yaratık 
tavuktur.

Doğru yolda bile olsanız, eğer oturuyorsanız sizi 
ezip geçerler. Yaratıcılık insanın içindeki fazla 
enerjinin kullanılmasıdır. Eğer son birkaç yılda 
önemli bir fi krinizi değiştirip yenisini edinmediy-
seniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş ola-
bilirsiniz!

Nabzı, genç ve idealist bir öğrenci gibi atan Mus-
tafa Koluman Ankara’ya ve Türkiye’ye daha nice 
yıllar nice güzellikler kazandıracaktır.   

ÇOK ÖZEL BAŞARILAR

Mustafa Koluman

B İ R  P O R T R E

Süreyya Üzmez
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-Neden Türkiye’de yaşıyorsunuz?

-Atsuko Suetomi: Koto sanatçısı olarak Türkiye’de 

yaşayıp müzik faaliyeti yapmak benim isteğimdi. 

Japonya’daki vatandaşımız Avrupa, Amerika, Asya 

gibi kıtalarda müzik kültürümüzle tanınıyorlar. Fa-

kat Japon sanatçılar Türkiye’de pek tanınmıyorlar 

Türkiye’ye ilk seyahatim Ekim 2005 yılında oldu. Bir 

ay boyunca konser turuna çıktım. Ankara’da Japon 

Büyükelçiliği, İstanbul’da Japon Başkonsolosluğu 

adına Mersin, Ürgüp’te resmi konserler verdim. O 

zaman Türkiye’ye aşık oldum. Sıcak misafi rperverlik, 

nazik davranış beni çok etkiledi.

- Ülkemizde sizi başka neler etkiledi?

-Atsuko Suetomi: Güzel el sanatları, şekerli atmos-

fer olan çay, yemekte ise, lezzetli köfte, mercimek 

çorbası, pideyi çok sevdim. Bazen de yemeklerin 

yağı ve şekeri bana fazla geldi. Tabii ki, Türk müziği-

nin unutulmaz enteresan melodi ve ritmi bir başka. 

Türkiye’yi karış karış gezmek isterim. Bundan sonra 

hep Türkiye’de yaşamak isterim.

-Türkiye’de neler yapmak istiyorsunuz? 

-Atsuko Suetomi: Birinci amacım, Türkiye’ye Ja-

pon müziğinin güzelliği tanıtmak. İkinci  ise, Türk 

sanatçılar ile bircilikte performans yapıp yeni bir mü-

zik oluşturmak. Üçüncüsü, benim müziğim aracılıyla 

sizin ülkenize huzur vermek istiyorum. Bizim müzi-

ğimiz birçok ülkede ‘Huzur müzik’ ya da ‘Şifa müzik’ 

olarak kabul ediliyor. Örneğin, Japonya ve Ameri-

ka’daki hastanelere davet edildim. Böylece amacıma 

uygun faaliyet için çalışıyorum.

-Türkiye’de hangi şehirlerde bulundunuz?

-Atsuko Suetomi: İstanbul, İzmir’de oturdum. 

Şimdi Ankara’da yaşıyorum. Mersin, Muğla, Bolu, 

Nevşehir Ürgüp’e konserler vermek için gittim. Seya-

hat etmeye koto çalmaktan vaktim olmuyor.

-Koto nasıl bir çalgı aleti?

-Atsuko Suetomi:  2 metreye yakın boyu var. Büyük 

bir çalgı aleti olduğundan taşınması zor. 3 gün koto 

çalamazsam ondan sonra çok çalışmam gerekiyor. 

Koto Japonya’da 2000 seneden beri çalınan bir 

geleneksel çalgıdır. Eski döneminde koto sa-

dece asilzadenin bir terbiye aracı olmuş. Ama 

16. yüzyılda zengin ticaretçi ve Samurai ortaya 

çıkınca onların kız terbiyesi için koto yavaş ya-

vaş halka girmişti. 

Özgü güzel yankılanışı ve spritüel sesi ile insanları huzura kavuşturan Atsuko 
Suetomi Musashino Üniversitesi, Takasaki Güzel Sanatlar Ünversitesi’nde Japon 
Kültür ve Japon Müziği okudu. İkuta klasik Koto çalmayı öğrendikten sonra modern 
Koto müziği aleminde büyük usta sayılan Tadao SAWAI ve Kazue SAWAI’in öğrencisi 
oldu. Japonya ve birçok ülkelerde konserler veren sanatçı, Türk bestekârlarından 
Pınar Köksal’ın Esinti isimli bestesini kato ile çaldı. Sumatora Tsunami mağdurlar 
için hayır konserini verdi. Flüt sanatçısı Şefi ka Kutluer’in Ankara’da düzenlediği 
Uluslararası Flüt Festivaline davet edildi. 

Atsuko SuetomiAtsuko Suetomi
TÜRKİYE AŞIĞI KATO SANATÇISI
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Ondan sonra profesyonel koto sanatçısı da mey-
dana gelip koto sanat müziği olarak gelişmiş. 
Şimdi Japonya’da koto çalan hem profesyonel 
hem amatör piyano çalanlardan daha çoktur. 
Koto müziği sadece eski klasik müziği değildir. 
Koto sesi insana huzur veren bir müziktir.

-Şimdi Ankara’da yaşıyorsunuz. 
Ankara’yı sevdiniz mi?

-Atsuko Suetomi:  Ağustos 2012 eşimle 
İzmir’den Ankara’ya taşındık. Aslında önceden 
birkaç kez Ankara’da konserler verdim. Ekim 
2010 kıymetli fl üt sanatçısı Şefi ka Kutluer’in 
birinci uluslararası festivaline davet edildim. Şe-
fi ka Hanım ile Devlet Opera Bale Salonu’nda 
kato çaldım. O zamanlar Şefi ka Hanım ve eşi 
Refi k Bey Japon halkı balığı sever deyip beni 
Trilye Balık Restoran’ına götürdüler. Çok güzel-
di, çok lezzetliydi. Japon Büyükelçiliği ve Türk 
Japon Vakfı’nın organizasyonları ile konserler 
verdim. Ama Ankara’da oturmayı başladıktan 
sonra iki sürpriz İle karşılaştım. Birinci değerli 
bestekâr Pınar Köksal hanımefendi ile buluş-

mamdı. 2007’de İstanbul’dayken bir arkadaşım 

Pınar Koksal Hanım’ın “Duygu Pınarı” isimli al-

bümünü hediye etti. Onun içindeki “Esinti” isimli 

parçayı çok beğendim ve koto ile çalmak iste-

dim. Ankara’ya taşındığımda Pınar Hanım ile 

buluşup Esinti isimli bu parçasını çaldım. Gecen 

yaz Japonya’da çıkardığım album Peaceful Mu-

sic Koto’da Esinti var.

-İkinci sürpriz neydi?

-Atsuko Suetomi: Bir de Mayıs 2013’te 

Sayın Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin 

Ankara’ya ziyareti sırasında Sayın Başbakanınız 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 

bir yemekte ben koto konseri verdim. İki baş-

bakana kato çalmaktan mutluluk duydum.  Bu 

konserimden sonra Türk-Japon Kadınlar Dost-

luk Derneği’ne de üye oldum. Birçok etkinlikte 

öğrencilere burs vermek için koto çalarak onlara 

yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca,  yetenek-

li Türk sanatçılar ile de çalışma fırsatım oldu. 

Türkiye’de olmaktan çok mutluluk duyuyorum. 

Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin Meze Yolculuğu
Birinci Baskı - İkinci Baskı tükendi

Üçüncü Baskı Tüm seçkin kitapevlerindeD&R mağazalarında
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İ
nsanların en eski besin kaynaklarından balık 

ve diğer deniz ürünlerinin sağlıklı beslenmede 

önemli bir yeri vardır. Protein içeriği bakımından 

zengin olan balık, yumurta, et ve süt gibi iyi kaliteli 

protein kaynaklarındandır. Öte yandan balık pek çok 

vitamin, mineral içeriği ve içerdiği omega 3 yağ asit-

leri ile antioksidan etki göstererek pek çok hastalığa 

karşı koruyucudur. 

Balık eti, A vitamini, D vitamini K vitamini ve B grubu 

vitaminler (B1, B2, B6, B12) açısından zengindir. Ay-

rıca, iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mi-

neralleri bakımından da iyi bir kaynaktır. İnsan vücu-

dunda üretilemeyen ve vücuda alınması gereken yağ 

asitlerinden olan çoklu doymamış yağ asitleri, EPA 

(eikosapentoenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik 

asit)’nın en önemli kaynaklarındandır. EPA ve DHA; 

ülkemizde oldukça sık görülen kalp-damar hastalık-

ları, şeker hastalığı ve kanser gibi pek çok hastalıktan 

korunmada önemli sağlık etkilerine sahiptir.

Bu olumlu etkilerin sağlanabilmesi için haftada en az 

2 kez (300 gr) balık yemenizi öneririm.

SOMON BALIĞI YEMENİZ İÇİN 
YEDİ NEDEN

1. Somon balığı yemek osteoartrit tedavisinde; 

infl amasyonu azaltarak, eklemlerin korunmasını 

sağlar. Biyoaktif peptitler adı verilen küçük proteinler 

içerir. Bu protein yapılardan biri olan kalsitonin artış 

gösterdiğinde; kıkırdakta kollajen sentezini düzenler. 

Ayrıca bu protein; kemik yoğunluğunu ve gücünü 

geliştirir.

2. Somon balığı yemek; beyin sağlığını korur ve 

mutluluk verir. Beyinde yüzde 60 yağ asidi bulu-

nur ve çoğunlukla w-3 yağ asitleri DHA’dan oluşur. 

Beyindeki boz maddenin yüzde 30’unun DHA olma-

sı;  beyin fonksiyonları ve sağlıklı sinir sistemi için 

oldukça önemlidir. Düzenli olarak somon tüketmek 

depresyon riskini ve etkisini azaltır, genç yetişkinler-

de bilişsel fonksiyonun gerilemesini önler.

3. Somon balığı yemek kardiyovasküler sağlığı ge-

liştirir. Yukarıda da belirtildiği gibi somon omega 

3 yağ asitlerden EPA VE DHA içerir. Bu yağ asitleri 

birçok kardiyovaskuler yarar sağlar, infl amasyonu 

azaltır, kanın aşırı pıhtılaşmasını engelleyerek damar-

ların gevşemesi ve genişlemesini sağlar. Haftada 2 3 

kez yediğinizde; kalp krizi, felç, ritim bozukları, yük-

sek kan basıncı ve hipertrigliseridemiyi önler.

4. Somon gözlerinizi korur. Haftada 2 kez somon 

yenildiğinde önemli ölçüde maküler dejenaras-

yon riski azalır (maküler dejenarasyon: görme işlevini

azaltarak kronik göz hastalıklarına sebep olur) Tedavi 

ve koruma için her hafta 2-4 porsiyon somon tüke-

tilebilir.

5. Somon çocukların zeka gelişimlerine yardımcı 

olur. Hamilelik ve emzirme döneminde somon 

tüketmek çocuklarda öğrenme kapasitesini geliştirir 

ve akademik performansı artırır. Somon beyin ve re-

tina için çok güçlü bir yağ asidi olan DHA’yı içerir. 

Somon yemek okul öncesi dönemdeki çocuklarda 

dikkat eksikliği oluşmaması için yardım eder ve aka-

demik performansı artırır.

6. Somon D vitaminin mükemmel bir kaynağıdır. 

D vitamini genel sağlığı korumada çok önemli bir 

vitamindir. Esansiyel vitaminlerdeki eksiklik; kanser, 

kardiyovasküler hastalıklar, çoklu organ yetmezlikle-

ri, eklem kireçlenmeleri ve tip 1 diyabetle ilişkilidir.

7. Somon uyumanıza yardımcı olur. Triptofanın 

mükemmel bir kaynağıdır ve doğal yatıştırıcıdır. 

Çalışmalar triptofanın hafi f uyku problemi çekenler-

de uyumaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

 Ferin BATMAN
Beslenme ve Diyet Uzmanı • www.ferinbatman.com DİYET VE SAĞLIK

Balık
KIŞ AYLARINDA DENİZDEN GELEN SAĞLIK:
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ABD ve Londra`dan gelen iki yeni araş-
tırma ile uçak gürültü kirliliği ve kalp 

damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi biraz da 

olsa  gösterebilecek durumdadır. 

British Medical Journal`da yayınlanan bu araş-

tırmalar uçakların iniş ve kalkış alanında yaşa-

yanların kalp damar sağlıklarınının daha çok  

tehlikede olduğunu gösterebilmiştir.

Bu yayınlarda uçakların yaptığı  gürültü kirliliği-

nin kalp damar sağlığımıza  bildiğimizden daha 

fazla zararları olabileceğini gösteriyor. İlk kez 

uçak gürültü kirliliği ile felçten ölme arasında bir 

trend gösterilebilmiştir. Amerikalı araştırmacılar  

geriye dönük bir araştırmada (retrospektif),  ha-

valanına yakın oturan 65 yaş üzeri  insanlarda 

kalp damar hastalıklarından hastaneye yatma 

sıklığında artış olduğunu gösterebilmişlerdir. 

Bu araştırmada  2009 yılında 65 yaş üzeri olan 
ve ABD de 89 havalanına yakın oturan 6 milyon 
insan incelenmiş. Uçak  gürültü kirliliğinin insana 
olan  etkisini 3 kategoriye ayırmışlar  az, orta ve 
çok yüksek düzeyde  olmak üzere.  Araştırmaya 
katılan kişilerin % 47’si az gürültüye maruz yer-
lerde  (maksimal 50 desibel), katılanların  % 30’u 
orta şiddette gürültüye (55 -55 desibel arası) ka-
lan % 23’ü ise  yüksek  düzeyde gürültüye ma-
ruz bölgeden seçilmişler. Ortalama desibel de-
ğerden 10 desibel daha yüksek gürültüye maruz 
kalan deneklerde kalp damar hastalıklarından 
hastaneye yatma sıklığında  % 2.3 oranında  bir 
artış ortaya çıkmış ve araştırmacılar bunu uçak 
gürültü kirliliğine bağlamışlardır. Antalya`da ha-
valanı civarında 2006 yılında yapılan bir araştır-
maya göre uçak gürültü kirliliğinin o bölgede  95 
desibel civarı hatta 108 desibele kadar çıktığını 
tespit etttiklerini hatırlatırım. 

Toplum olarak sadece havaalanı değil, genel gürültü ile baş edebilme-
liyiz. Çünkü biz sadece havaalanı yoluyla gürültüye maruz kalmıyoruz.

Gürültü kirliliğinin insan sağlığına olan zararları  şimdiye kadar yapılan 
bilimsel araştırmalarda kesinlik kazanamadı.

Sinirlilik, geceleri uyku ve nefes alma sorunları gürültünün kirliliğinin bi-
linen tipik psikolojik yansımalarıdır. Uçak gürültüsünü ile hipertansiyon 
arasındaki ilişki daha eski araştırmalarda gösterebilmişti. 

Diğer araştırma ise bunu destekler nitelikte. 
İngliz araştırmacılar Londra Heathrow Havala-
nına yakın oturan 3.6 milyon insanı araştırma-
larına dahil etmişler. Araştırmada çıkan sonuç 
uçak gürültü kirliliğe maruz kalan insanlarda 
felç, koroner arter hastalığı oluşma trendi daha 
yüksek bulunmuş. Sırf kalp damar hastalığın-
dan hastaneye başvurma yanında genel olarak 
kalp-damar hastalıklarından ölümlerde de artış 
görülmüştür.  Artan uçak gürültü kirliliğine maruz 
kalma  ile hastaneye başvurma arasında anlamlı 
bir trend görmüşler.

Anımsatmakta  yarar var  ki, iki araştırmada gü-
rültü kirliliği ve hastalanma ölüm arasında kesin 
kanıta dayanan direkt bir ilişki gösterememiştir. 
Örneğin bu bölgede yaşayan bir kişi fazla sinir-
lilik nedeniyle sigara içip de kalp damar riskini 
artırıyor olabilirdi.

Bu önemli sonuçlardan yola çıkararak gürültü 
kirliliğinin sağlığa olan zararlarını direkt olarak 
inceleyen, kesin gösterebilen, kanıtlayan, ge-
leceğe yönelik yeni kohort araştırmalara acilen 
ihtiyaç vardır. 

Gelecekte şehir planlamacılarının yerleşim yerle-

ri planlamalarını bu bilgilerin ışığında gerçekleş-

tirmeleri önemli. Havaalanları, tren istasyonları, 

sanayi bölgeleri daha kent yapılırken planlanıp 

sanayinin ve havaalanının bulunduğu yerlerde 

konutlara müsaade edilmemesini umuyoruz..

Aslında toplum olarak sadece havaalanı değil, 

genel gürültü ile baş edebilmeliyiz. Çünkü biz 

sadece havaalanı yoluyla gürültüye maruz kal-

mıyoruz. Tüm yaşantımız boyunca her taraftan 

gürültü bizi kuşatıyor. Havaalanındaki gürültü-

nün genel gürültünün bir parçası olduğu görü-

şündeyim. Bizler öyle gürültüye çok aldıran bir 

toplum değiliz. Gürültü yapmayı da pek severiz. 

Gürültüde tutum önemlidir. Başkasına karşı say-

gı önemlidir. Saygısızlık, aldırmazlık havaalanın-

da da olur evin önünde kornaya basan şoförün 

yaptığı gürültüyle de olur. Önemli olan insana 

değer veriyor muyuz vermiyor muyuz? Bence 

temel soru budur.

2014 yılının sağlıklı ve huzurlu geçmesi dileğiyle. 

 Doç. Dr. B. Nazan WALPOTH
Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

nazan.walpoth@insel.ch
SAĞLIK

Uçaklarn Gürültü Kirliliği 

Zararlı mı?
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B
rezilya’dan 200 yıllık rengarenk bir inanışı sim-

geleyen Brazilos, Peru’nun geçmişten günümü-

ze taşınan geleneksel İnka takı sanatının eşsiz 

örneklerini seramik boyama ve antik motifl erlerle 

harmanlayan Cusco’nun ardından koleksiyon yeni 

bir üyeyle daha da zenginleşti: Pura Vida Bracelets.

“Pura Vida” İspanyolca’da saf hayat anlamına gel-

mektedir. Hayattan tadını çıkararak keyif almak, iyi 

talihi kutlamak ve kendisine verilenlerin değerini 

bilmek, hayattaki sadelikleri temsil eden Pura Vida 

yaşam biçimini tanımlar. Her bilekliğin yapımında 

sarf edilen el emeği, hepimizin üzerinde yaşadığı bu 

güzel toprağa bağlılığı ve saygıyı simgeler.

Kosta Rika’daki küçük bir topluluğu ziyaretleri esna-

sında yolları sokakta işte bu yaşam biçimini vurgu-

layan bileklik tasarımlarını satan Jorge ve Joaquin’le 

kesişen iki Kaliforniyalı arkadaş,  seyahatlerinin özü-

nü yansıttığını düşündükleri sade bir el işi rengarenk 

bilekliklerden 400 adet satın almak ister. Bu şekilde 

başlayan hikaye, ABD’li Pura Vida Bracelets markası-

nın yaratılmasıyla ve Jorge ile Joaquin’in 50’den fazla 

arkadaşlarının kendileriyle çalışmasına yetecek mik-

tarda satış rakamlarına ulaşılmasıyla devam ediyor.

Canlı renklerden toprak tonlarına her kombinasyona 

sahip Pura Vida Bracelets koleksiyonu düz, örgülü, 

altın ve gümüş sembollerin kullanıldıkları da dahil 

olmak üzere çok sayıda kategoriden oluşuyor. Bu ge-

niş ürün yelpazesi ile birden fazla bilekliği bir arada 

takarak herkes kendine özgün bir stil yaratabiliyor. 

Üstelik her bileğe uygun, ayarlanabilir şekilde tasar-

lanan bu bileklikleri takıp çıkarmak sadece birkaç 

saniye sürüyor.

Bu el yapımı, her renkte ve sadeliği öne çıkaran bi-

leklikler ABD’de her yaştan bireyin olduğu gibi ünlü-

lerin de dikkatini çekmeyi çoktan başardı. Pura Vida 

Bracelets ünlüleri arasında Robert Downey Jr., Rihan-

na, David Beckham, Alessandra Ambrosio, Lindsay 

Lohan ve Victoria’s Secret modelleri de bulunuyor.

Satın alınan her bileklik Kosta Rika’lı takı sanatçıları-

na tam zamanlı iş sağlanmasına yardımcı oluyor. 

Pura Vida Bracelets aynı zamanda  “One Percent for 

the Planet” kuruluşunun bir üyesi. Başka bir deyişle, 

satılan bilekliklerle küresel çevre sorunlarının gide-

rilmesi için yapılan çalışmalara da katkı sağlıyor. 

Detayı farklılık gösterse de, tarihe göz atıldığında takıların her 

kültürde bir sembol, amaç, mesaj içerdiğini görmek mümkündür. 

Yani takılar her zaman güzel görünmekten fazlasını ifade etmiştir. 

Bolindo, koleksiyonuna kazandıracağı parçaları işte bu düşünceyle 

seçerek, dünyanın çeşitli köşelerinden takı sanatçılarının el emeği 

ürünlerini müşterilerine ulaştırırken bu sanata ve zanaatkarlarına 

da destek yaratmayı amaçlıyor.

Rihanna

David Beckham

Robert Downey Jr
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KEDİLERİN RESSAMI

Serap Selçuk AtabaşSerap Selçuk Atabaş
Kedilerin ressamı olarak tanıdığımız Se-

rap Selçuk Atabaş’ı bu kez deniz diple-

rinde fırçasını balıklar ve denizatları gibi 

sevimli ve masum suratlı cici yaratıklar üzerinde 

gezindirirken yakaladım. Usta fırçasının üzerine 

uçan süpürgedeymiş gibi binerek kayalıkların 

diplerinde, yosunların arasında, ışıklı kumlarda, 

karanlık küçük mağaralarda dolaşırken sevişen 

çiftlere rastladım. İki denizatı örneğin, ya da iki 

balık veya başka bir çift deniz hayvanı. Bakıyo-

rum çiftlerden dişi olanı hep kedi başlı. Sanatçı 

karadaki kedilerini o denli seviyor ki kopama-

mış; denizin tatlı tuzlu sularına taşımış. Kedileri 

dişi olarak göstermesi ilginç tabii. Havva’nın di-

ğer ismi Lilith’dir. Tanrı onu ceza olarak yeniden 

dünyaya sürdüğünde ‘El Broosha’ isimli kediye 

dönüşür. Kedi eski Mısır’da kutsaldı. 

Kadınlar kedilerdeki zerafetten, 

salına salına ahenkli yürüyüşle-

rinden esinlenir kendileri de öyle 

olmaya çalışırlardı. Kedi aynen ka-

dın gibi gizemli ve anlaşılmazdır. 

Mısır’da kedilere kıymetli takılar 

mücevherler takılırdı. Sanatçımı-

zın takı sanatındaki başarısı da 

acaba bundan mı kaynaklanıyor? 

Galerinin bir duvarı tamamen 

siyah çuhayla kaplı ve üstünde 

Lilith’in muhteşem takıları var. Ta-

kıdan pek anlamam ama uzaktan 

baktığımda gözlerimin kamaştığı-

nı hatırlıyorum. Serap, kedi, balık 

ve takılar. Gizemli bir dünya.

Monad BALKAN

YİNE ÖZGÜRLÜK
Sırtına oksijen tüpünü geçirip o yabanıl adalardaki özgür 

sporcuyu düşününüz. Onlarca metreye dalıp, resimlerinde 

göreceğiniz o alemi yaşayan birisini. 

O özgür insanı, denizin harikulade güzelliklerinin haricinde, 

korkutucu canlıları arasında tekrar düşününüz. İşte o bütün 

bu nitelikleriyle resmine özdeş olmuştur. Ondaki, sanki do-

ğuştan kendisinde var olan fantezi dünyası bütün bu izlenim-

lerle ve fanatik kedi sevgisiyle birleşerek, bugünkü resminde; 

yeni yaratıklar, hayvanlar ve kendisine özgü yeni bir doğa 

kurguluyor bizlere.

İkinci duruma (soyutlama) gelince, daha önceki katı rea-

lizminden, bugün geldiği yer, yukarıda bir sürü örneklerini 

verdiğim tekniğin mükemmelleşmesi, mükemmelleşirken so-

yutlanması ve böylece şiirsel bir dünyayı bize yansıtmasıdır.

Kayıhan KESKİNOK 
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SERAP SELÇUK ATABAŞ KİMDİR
Sanatçı 1958 yılında Erzurum’un Oltu ilçesi’nde doğdu. 
Üniversite dahil bütün eğitimini Ankara’da tamamladı.
İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel Sanatlar 
Galerisinde (2.5 yıl) Hikmet Duruer’den aldı.Uzun bir 
aradan sonra Nihat Kahraman’la resme geri döndü. Daha 
sonra Kayıhan Keskinok atölyesinde üç yıl akademik 
düzeyde sanat eğitimini sürdürürken, Firdevsi Feyzullah 
ile 3 yıl, Gür Dalkıran ve Haluk Evitan ile de kısa süreler 
çalıştı. 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde Özel Öğrenci olarak Zafer Gençaydın’la 
yüksek lisans derslerinde çalışmalarda bulundu.
Yıllardır çok yoğun bir tempoda resim yapan sanatçının 
tabloları, yurt içi ve yurt dışında birçok kişi, kurum, 
kuruluş özel koleksiyonlarında yer almaktadır. 
Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmekte olan 
sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği 
ile Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Ankara 
Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 
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Ç
oktandır ne statta ne de televizyonda maç 
izleme fırsatı bulamıyordum. Son olarak 
Türkiye-Hollanda maçını izlemiştim Şük-

rü Saracoğlu’nda ve Fatih Terim’in oyun anla-
yışının ve Hollanda’yı küçümsemesinin hayal 
kırıklığını hala yaşadığımı söyleyebilirim.   Te-
levizyonda da Galatasaray-Juventus maçını iz-
ledim son olarak…

Nihayet, Süper Lig’in ilk yarısının son haftala-
rındaki Galatasaray-Trabzonspor maçını izleme 
fırsatını buldum.  İyi ki zaman ayırabilmişim; 
iki kaleci resitalinin yanında maça damgasını 
vuran ve adeta dantel örercesine futbol oyna-
yan Didier Drogba’yı da doya doya seyrettim.   
Fildişi’nin bu görmüş geçirmiş zenci siması çok 
da sempatik… Hakikaten de Drogba’nın adam-
lığıyla futbolculuğu paralel; iyi insan ve iyi 
futbolcu… Mandela’yı kaybeden bir kimlikle 
sahalarda koyduğu tavır, duruşunu simgeliyor. 
İşte futbolu “güzel oyun” yapan bir futbolcu 
bileşimi… Muhteşem vuruşunu kaleci Onur’un 
kurtarışından sonra yanına kadar gidip kutla-
ması ve başını okşamasına herkes hayran kaldı. 
Seri bir hareketle sağıyla aldığı topu bekletme-
den soluyla asiste çevirmesi de jenerik bir ha-
reketti doğrusu. 

Şimdi bu adam, yakında, dünya çapındaki şöh-
retini borçlu olduğu Chelsea ile karşılaşacak 
olan Galatasaray formasıyla Londra’da sahaya 
çıkacak. Kendi ifadesiyle, iki maçı da evinde 
oynayacak… Kim bilir, belki de GS-Chelsea 
eşleşmesi Drogba için Tanrı’nın bir lütfudur! 
Londra’da Stamford Brdige’e 18 Mart’ta çık-
tığında kim bilir neler hissedecek? Şurası ke-
sin ki, orada gol atarsa sevinmeyecek, mahcup 
bir eda ile kendi yarı sahasına doğru başı hafi f 
önünde yürüyecek ve hatta takım arkadaşları 

da büyük ihtimal kendisini izleyecek. Nasıl se-
vinsin ki; Chelsea ile iki kez Şampiyonlar Ligi 
fi nali oynamış, üstelik birinde gol de atarak ku-
paya uzanmıştı. 

Galatasaray, anlaşılıyor ki, sadece sonbaharını 
da geçip kışına gelen bir futbolcu almakla kal-
mamış; gerçekte gençlere taş çıkaracak kadar 
güçlü ve çalışkan; aynı zamanda değerine değer 
katan bir sembol almış… 

Azimli mi azimli, hırslı mı hırslı; aynı zaman-
da pozitif, kazanmayı isteyen, lider yapılı bir 
futbolcu… Drogba, “Çare Drogba” dedirten 
bir fenomen… Birileri gibi yapay değil, kendi-
liğinden ve doğal olarak “çare” olarak tanım-
lanmıştır. 

Kazanmak için ne varsa ortaya koyuyor Drog-
ba… Arkadaşlarını da motive ediyor. Oyun için-
de gol atıyor, asist yapıyor, verkaça giriyor, pas 
yapıyor, rakip defansı yıpratıyor, deplase olu-
yor… Futbolun bütün zenginlikleriyle buluştu-
ruyor izleyenleri… 

Yaş, 35… Yolun yarısı, “Dante gibi ortasın-
da” ömrün ama daha iki yıl oynamak istiyor 
en az… Hem de santrfor gibi yıpratıcı ve çok 
güç kuvvet isteyen bir mevkide 37’ye merdiven 
dayamaya rağmen oynamak istemek harika ve 
başlı başına saygı duyulacak bir şey… 

Didier Drogba, Türk futbolunda şimdiden yıllar 
geçse de silinmeyecek bir fi gür… Futbolu güzel 
oyun yapan birçokları gibi ona da teşekkür edi-
yorum bir futbolsever olarak… Hem de bir Be-
şiktaşlı olarak… Biraz da kıskanarak; 
Beşiktaş’ta da onun gibi hem adam hem lider 
hem de iyi bir  futbolcunun eksikliğini bu sezon 
müthiş hissederek…  

“Güzel Oyun”un DROGBA’sı“Güzel Oyun”un DROGBA’sı
Muzaffer Ayhan KARA

ma.k@tnn.net
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Sri Lankan Ambassador to Ankara, Bha-
rathi Davina Wijeratne, hosted a farewell 
dinner in honor of Australian Ambassa-

dor to Ankara, Ian David Biggs, whose posting 
in Ankara is drawing to a close, and his wife 
Christine Biggs.

To honor his term of appointment in Ankara, 
which will be over soon, Ambassador Biggs was 
joined by numerous other dignitaries and busi-
ness leaders at Trilye, including Georgian Am-
bassador Irakli Koplatadze and his wife Irina 
Giviashvili, Palestinian Ambassador Nabil Ma-

arouf, Kavaklıdere Wines’ Chairman of the Board Mehmet Başman and his wife Sevgi Başman, former 
Minister of State Kürşat Tüzmen, and Gaziantep Metropolitan Mayor Asım Güzelbey, among others.  

Upon his departure from the restaurant, Ambassador Biggs noted that he was leaving Turkey with many 
beautiful memories, and that he would defi nitely return to Turkey for a holiday at the fi rst opportunity.  

AUSTRALIAN AMBASSADOR’S 

FAREWELL DINNER

ACTORS FROM “İYİ SAATLER OLSUN” 

VISIT TRİLYE

The State Theater’s Former 
General Manager Mine 
Acar, who has dedicated her 

life to the theater, is such a lovely 
person. Like her husband, Anka-
ra Provincial Director of Culture 
and Tourism Doğan Acar, who has 
devoted his life to the tourism sec-
tor, Mine’s unexhaustable energy 
and devotion continues to bring 
new actors to the industry through 
education and classes at ODTÜ 
(Middle East Technical Univer-
sity).

In December, Ankara theater go-
ers once again got on their feet to 
applaud Acar’s work as director of 
a new stage performance of “İyi Saatler Olsun” (“In Good Time”). Addressing one of the greatest para-
doxes of our time, “Work or Companion?” was the play’s writer, Cenk Sözeri. The talents of other per-
formers, including Mutlu Mert Ağacık, Ayça Güngör, Ata Çağdaş Yıldırım, Songül Arslan, Tanzer Hacı-
raifoğlu, and Fatma Öztekin presented the the new generation’s struggle to escape being stuck between 
the choice of of “Work or Companion”, and the avoidance of being ground by the modern era’s rapidly 
revolving wheel of time. “The most basic reason we selected this play was to further develop Turkish 
theatre, as well as to support and promote our own writers,” said who. 

ANGİKAD MEMBERS AT TRİLYE

Angikad (Ankara Business Women Entreprene-
urs’ and Development Association) President 
Renan Ceylan, and other members of the as-

sociation, along with Finnish Ambassador Nina Vas-
kunlahti, gathered at Trilye for dinner one night in 
December. 

The association’s directors spoke about the successful 
efforts of the women in Ankara, as well as discussed 
upcoming projects in cooperation with Finland. Angi-
kad members Birgül Öser, Funda Dağdelen, Eda Öz, 
and Ebru Öz, who have provided great support for stu-
dent scholarships and numerous social responsibility projects, seemed to truly enjoy their efforts on 
these wonderful projects. 

FORMER POLISH AMBASSADOR 

VISITS TRİLYE

One evening in December 
when entering the restau-
rant, I noticed a familiar 

face and voice.  I scrolled thro-
ugh my memories, and after ta-
king four or fi ve steps closer, it 
came to me: “Mister Ambassa-
dor, is that you?” For me, And-
rzej Ananicz is an unforgettable 
name-he speaks Turkish like a 
native and knows our country 
very well. 

Upon seeing Ambassador Ana-
nicz, who is a close friend of Ke-
mal Baytaş, President of the 
Turkish Promotional Foundati-

on, I noticed his eyes begin to well up, and once again understood his great love for Turkey and the impact 
that this country had on him. He is now serving in Pakistan, and his son continues to work at the embassy 
in Ankara. “After all of this, I will make sure to come and visit my grandson more frequently, and alle-
viate my longing for Turkey,” said Ambassador Ananicz, who enjoyed an evening of the Turkish dishes 
that he missed at Trilye, accompanied by Ambassador Mustafa Babür Hızlan and his wife. 

Famous People Visit Trilye... Famous People Visit Trilye...
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“FAITH FELLOWS” MEET AT TRİLYE

Faith Fellows members, the beloved Ahmet Harut, his wife, and their guests, young and old, gathered 
at Trilye for dinner to welcome the 2014 New Year. 

This joyous night was topped off with a cake cutting with the spouses and family of the organization’s 
members-both young and old. The group concluded the evening and departed the restaurant with a wish 
for continued joy, happiness, and health in the coming year. 

Beşiktaş Sports Club President 
Fikret Orman visited Trilye in 

December. Beşiktaş fans showed 
great interest when they noticed the 
presence of the warmhearted presi-
dent. He seemed to be confi dent that 
Beşiktaş will be quite successful in 
the upcoming season. 

Mr. Orman, who is quite interested 
in seafood, had a long and intense 
conversation with his close friend, 
Supreme Court Member Recep Yal-
çın. After enjoying a delightful eve-
ning, Mr. Orman departed the resta-
urant saying that he would return at 
his earliest opportunity. 

BEŞİKTAŞ PRESIDENT VISITS TRİLYE

Famous People Visit Trilye...
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Trilye’s Flavors

Beyond The Sea

Trilye makes its own twist on a common dessert from the Balkans, 
with a milk and semolina base, and a taste as light as a bird, 
we’ve added a touch of caramel for a wonderful new sweet. 

This is the fi nal note of the taste of calamari. You will 
truly reach the peak of its delicious fl avor with this type 
of calamari. 

Although not as frequently as in previous years, mackerel has really started to make a 
name for itself. Recently, there has been great demand for smoked foods, so we jumped 
on the bandwagon with our “smoking gun” and added mackerel to our menu. The 

fl avor of this smoked mackerel pate will not disappoint. 

In addition to being a great way to warm up on a cold winter’s day, fi sh soup is also a great 
source of high-quality protein. Don’t forget to add the stock that has been made from the 
fi sh bones - it adds great fl avor...something that is more than mere soup. 

Smoked Mackerel Pate

More Than Mere Soup Baby Calamari






