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Dergideki reklamlar›n sorumlulu¤u firmalara,

yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Bu

yay›n›n bir bölümü ya da tamam› yay›nc›s›n›n

izni olmaks›z›n ço¤alt›lamaz ve yay›nlanamaz.

Yay›n Türü: Yerel Süreli Yay›n

Üç ayda bir yay›nlan›r. 

‹ Y ‹  B A fi L A D I K
Bu y›l bal›k mevsimine palamut bollu¤uyla bafllad›k. Arkas›ndan lüfer çok

h›zl› bir flekilde girifl yapt›. Özlem gidermeye devam ediyoruz. Havalar›n geç

so¤umas›ndan tutun, bir önceki y›l bafllat›lan lüfer kampanyas›n›n

sonuçlar›na ba¤layanlar da var bu y›lki bollu¤u. Umar›m gelecek y›llarda

arkas› gelir ve al›nan tedbirler sonucunu gösterir, denizlerimiz akvaryum olur. 

Trilye’de inovasyon çal›flmalar› devam ediyor ve k›sa bir süre sonra yeni-

likçi meze tarifleriyle donat›lm›fl bir meze kitab›m›z piyasaya ç›k›yor. Ayr›ca

Gelibolu’nun ünlü sardalyesini de kendi markam›zla sunaca¤›z sizlere. 

Ekim ay›ndan itibaren cumartesi günleri Milliyet Cadde ekinde yaz›lar›m›z›

bütün Türkiye ile paylafl›yoruz. Sabah Ankara’da yazarken ‹stanbullu

konuklardan çok sitem al›yordum, “Niçin yaz›lar›n›z ‹stanbul’da

yay›nlanm›yor?” diye. fiimdi bu hasret bitti. Ayr›ca pazar günleri yine

Ankaral›lar ile Milliyet Ankara ekinde güzellikleri paylafl›yoruz. 

Bol bal›kl›, sa¤l›kl› bir sezon dile¤iyle…
Süreyya Üzmez
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Trilye’den

Mehtaplı gecelerde alıp başını deniz kıyısına
giden adama dönüşünde sorarlarmış:

“Ne gördün?”

“Dünya güzeli deniz kızları gördüm, altın saçları-
nı gümüş taraklarla tarıyorlardı,” dermiş hep.

Bir gece yine tek başına deniz kıyısına vardığında,
gerçekten dünya güzeli deniz kızlarını görmüş, al-
tın saçlarını gümüş taraklarla tarıyorlarmış.

Döndüğünde yine sormuşlar:

“Ne gördün?”

“Hiç,” demiş… “Hiçbir şey.”

Bir hayalin gerçek olması kadar hayal kırıcı bir şey
yoktur.

Buna benzer bir olayla Simyacı’yı okuduğumda
karşılaşmıştım. Bütün yaşamı boyunca tek hayali
para biriktirip Mekke’ye hacca gitmek olan dük-

kan sahibi vardı. Adam, artık gerekli parayı fazla-
sıyla biriktirmiş olduğu halde bir türlü gitmiyor-
du. Bu hayalin kendisini yaşama bağlayan çok
önemli bir bağ olduğunu düşünüyor ve onun ger-
çekleşmesi halinde bu önemli bağı yitireceğinden
korkuyordu. Haklıydı aslında. Hepimizin yaşantı-
sında böyle hayalleri var. Benim de subay çıktığım
yıldan beri en büyük hayalim restoran sahibi ol-
maktı. Gerçekleştirdim ama öykülerde anlatılanlar
gibi olmadı, mutluluğum her geçen yıl biraz daha
artıyor.

Ejder Sedef, Ankara’da dışarıda yemek alışkanlığı-
nın emeklediği safhalarda herkese Ejder Usta adı-
nı duyuran çok değerli bir şeftir. Adana Sofrası’nın
sahibi değerli dostum eski Bakan Halit Dağlı, İz-
mir’in ünlü Deniz Restoranı’nda yemek yerken
önüne gelen balık buğulamanın lezzetinden çok
etkilenir ve buğulamayı yapan şefi masaya çağırıp
kendisiyle tanışır. 

HAYALLER‹NE ULAfiANLAR
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Esintiler...
“Evladım benim Ankara’da bir et lokantam var
ama ben balık yemeyi de çok seviyorum, lokanta-
mın yanına balık koymak istiyorum” deyip kendi-
sini ikna eder. Memlekette her zaman hayırlı işler
yapan Halit Dağlı, bu kez de Ankaralılar için en
hayırlı işi yapmış oldu. Ejder Usta’yı Başkent’e ka-
zandırdı.

BULAfiIKÇILIKTAN 
PATRONLU⁄A
Kahramanmaraş’ta henüz ilkokul çağındayken hem
bulaşık yıkayıp ekmeğini kazanırken hem de oku-
luna devam etti. Balık pişirme sanatını öğrendi ve
icra etti.

Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görevim sırasında
çok değerli bir mutfak şefim vardı. Adı Doğan Gü-
den idi. Kahramanmaraşlı’ydı. Askerdeyken yete-
nekleri keşfedilmiş ve tezkere bırakmıştı. Bir gün
eski Destek Kıtaları Komutanı Albay İlhan Makiniz
kendisine Ayvalık’tan gelen barbunya balıklarını
akşam yemeği için Doğan Usta’ya gönderir. Doğan
Usta komutanı telefonla arar ve sorar:

“Komutanım, balıkları nasıl pişireyim?”

“Doğan Usta mümkünse hafif zeytinyağlı pilaki 
olsun.”

Hayatında fasulye pilakiden başka bir pilaki çeşidi
bilmeyen Doğan Usta, barbunya balıklarını haşlar
ve fasulyeden yaptığı pilakinin üzerine dizerek ko-
mutanın evine gönderir. Komutan, kapıda fasulye-
nin üstündeki barbunya balıklarını görünce fenalık
geçirir ama yapacak bir şey yoktur artık!

Bizim Genelkurmay Karargahı’ndaki mutfağımızın
bu durumlarda olduğu, benim göreve yeni başladı-
ğım zamanlarda balık menüsü ile ziyafet sunulaca-
ğı yemeklerde baş kurtarıcımız Ejder Usta’ydı. Ne
kadar yorgun ve yoğun olursa olsun, işini gücünü
bırakıp imdadımıza yetişir ve bize büyük puanlar
kazandırır, göğsümüzü kabartırdı. 

O günlerden beri gıpta ile izlediğim Ejder Usta ni-
hayet kendi lokantasını Yelken Balık Evi’ni açarak
hayallerine kavuştu. Harikalar yarattığı mekanında
Ankara’daki balık ve deniz ürünlü meze severlere

derin bir nefes aldırdı. Sektördeki pek çok balık lo-
kantasının şu andaki şefleri onun talebesidir. O bir
zamanların bildiklerini göstermemek için arkasını
döndüğü şeflerden olmadı hiçbir zaman. Hep bil-
diklerini öğretti, esirgemedi genç aşçılardan.

Ejder Ustalı Yelken Balık Evi, kısa sürede hem An-
kara’da hem de Türkiye’de hak ettiği şöhreti ka-
zandı. Çünkü patronun hünerli elleri yemeklerde
hissediliyordu. Kendisiyle barışık, yaşamı seven,
mütevazı bir insandır Ejder Usta. Balık onun her
şeyidir. Deniz ürünleri konusunda son derece 
bilgilidir. Kendisini sürekli geliştirir ve her zaman
yeniliklere açıktır. Benim de pek çok tanıdığımı
güvenerek gönderdiğim mekandır Ejder Usta’nın
Yelken Balık Evi.

İzmir’in en müstesna semtlerinden Alsancak’ta bu-
lunan ünlü Deniz Restoran’da engin tecrübeler edi-
nen Ejder Usta, Ege mutfağı ve deniz ürünleri tut-
kusunu kendi mekanını açmadan önce Ankara’nın
pek çok tanınmış restoranında şef olarak sürdürdü.

Yelken Balık Evi, Akdeniz ve Ege mutfağını Anka-
ra’ya taşıyan ve bize oralara duyduğumuz özlemi
azaltan bir can simidi gibidir sanki.

Çok uzun zamandan beri benim en iyi dostlarım-
dandır Ejder Usta. Her zaman bilgi alışverişinde bu-
lunur, eleman çalıştırırken etik davranır, asla günü-
birlik düşünmez. Uzun süreli bir dostluk zamanın
kararttığı bir fincanınkiyle eş değerde izler taşır,
gündelik eşyalarda da arkadaşlıklarda olduğu gibi
çatlaklar ve gölgeler bulunur. Bizim hiç çatlağımız
olmadı Ejder Usta’yla. 

Bir fincanı fırlatıp atmamak ve bir arkadaşı yaşantı-
dan sıyırmamak için sabır ve sadakat gibi son dere-
ce önemli ama artık pek rastlanmayan iki duyguya
gereksinme vardır ve ben çok önem veririm. Sabır,
yüklendiği rol gereği bir tuğlaya, sadakat ise bir kö-
ke benzer. Sabır acelenin, sadakat ise tüketimin
panzehridir. Bu iki duyguyu fiziksel bir imge olarak
düşünürsek, dostluk tuğlalarla örülür, kökler saye-
sinde gelişir.

Ejder Usta’nın kökleri çok derinlerde yer etmiş,
tuğlaları kırılmaz derecede sağlamdır.
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Trilye’den Esintiler...

Küçük bir kasabanın ana caddesinde iki tatlıcı
vardı. Bir gün onlardan bir tanesi kasabanın

yaşlı güngörmüş adamını ziyaret ederek tatlı dük-
kanını kapayıp başka bir kasabaya taşınacağını
söyledi.

“Dükkanını niye kapatıyorsun?” dedi güngörmüş
adam.

“Benim rakibim çok iyi iş yapıyor,” dedi bezgin
tatlıcı. “Kasabadaki müşterilerin çoğu, onun dük-
kanından alışveriş yapıyorlar.”

“Kasabada insanların hep onun dükkanına gittik-
lerini nereden biliyorsun?”

“Gayet kolay! Dükkanımın kapısından baktığım-
da, onun dükkanına giren ve elleri dolu olarak çı-
kan herkesi görüyorum.” 

“Senin bütün sıkıntın da işte bu,” cevabını verdi
güngörmüş adam ve sözlerine şu uyarıyı ekledi:

“Eğer onun dükkanını gözetlemek için harcadı-
ğın zamanı kendi iş yerini geliştirmek için kul-
lansaydın, sen de başarılı olurdun. Başkalarının
yaptıklarını önemseyenler, başarısızlığa mah-
kumdurlar.”

Bengiz Alptekin ismini uzun yıllar önce duymuş-
tum. Sadece kendi işine odaklanmış, olağanüstü
çalışkan birisidir. Herkes onun için prensipleri
olan, sıra dışı bir iş adamı diyordu. Yaptığı her iş
ses getiriyordu. Bu ses neredeyse ışık hızına ulaş-
tı ve kısa sürede tüm dünyada duyulmaya başladı. 

Bengiz Uniforms firması kurulalı 19 yıl oldu. Ama
bu kadar süre içinde sessiz sedasız önemli yerlere
geldi. Aranan bir firma oldu. Ankara’nın önemli
şirketlerinden Aydenizler, Maldivler’de turizm işi-
ne girip görkemli bir otel açtı. Otelin tüm ünifor-
malarını Bengiz Bey yaptı. Zaten hangi ülkede bir
iş yapsa arkasından patır patır siparişler yağıyor.
Çünkü işini o kadar titiz yapıyor ki herkes gıpta
ediyor. İngiltere, İzlanda, Rusya, Yunanistan,
ABD, Güney Afrika, Sırbistan, Moldova gibi ülke-
lerde önemli tesislerin personelini hep Bengiz
Uniforms giydiriyor. Ankara’nın bağrından çık-
mış bir firma Türk tekstili ile dünyanın önemli te-
sislerinde imza atıyor adeta.

Birmingham’dan Dubai’ye kadar sektörle ilgili
yapılan fuarları hiç kaçırmıyor Bengiz Bey ve
dünyadaki tüm yenilikleri yakından takip ediyor.

ANKARA’DAN MALD‹VLER’E
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AB ülkelerinde yüzde yüz pamuk kullanımının
şart olduğunu söyleyen Bengiz Bey, Türkiye’de
çoğunluğun hep polyester kullandığını ama ken-
di atölyelerinde pamuk oranı yüksek, polyester
oranı düşük kumaşları kullandığını sık sık vurgu-
lamaktadır.

ÜN‹FORMAYA TANIMLAMA
Bengiz Alptekin, 9 Eylül Üniversitesi’nden Makine
Mühendisi olarak mezun olduktan sonra “Yapaca-
ğın işin en iyisini yap” felsefesiyle çalışmıştır.

İlk kez üniformanın asaletli bir giysi olduğunu, iş-
çilerin giyeceği kıyafetin dışında tanımlanması ge-
rektiğini ifade etmiştir. İş elbisesi ile üniformanın
farklı şeyler olduğunu dile getiren ilk şirkettir Ben-
giz Uniforms.

Hayata ilk atıldığı günlerden beri hem özel hem de
çalışma hayatında kaliteye çok dikkat eden Bengiz
Bey, Türkiye’de fiyat skalasıyla mal karşılaştırılma-
sının yaygınlığından oldukça şikayetçi. Sıradan bir
ürünle kaliteli bir ürünün arasında elbette fiyat
farkı olacağını sık sık dile getiriyor. Piyasanın en
kaliteli malzemelerini kullandığı herkes tarafından
biliniyor. Çünkü kaliteli iş yaptırmak isteyen her-
kes sonunda onu buluyor. O yılki trendleri yakın-
dan takip eden Bengiz Bey yeni koleksiyonları sü-
rekli oluşturuyor. 

Marina grubuyla da tüm özel yatlarda çalışan de-
nizcileri manken gibi giydiren Alptekin’i geçtiği-
miz günlerde ABD’den bir şef arayıp Amerika’da

üzerine uyan kaliteli bir aşçı kıyafeti bulamadığını
ve ölçülerini gönderip sipariş vermek istediğini
söyleyince inanılmaz mutlu olmuş.

Bir otele, tesise veya restorana girince, girişten iti-
baren üniformanın önemini kavrıyorsunuz, zaten
işletmesinin aynası oluyor.

Bengiz Bey çalışanlarına özel önem gösteriyor.
Uzun yıllar birlikte çalıştığı ustalarını vergi mükel-
lefi yapmış. Haftada bir gün dışarıdan iş alıp ken-
dilerine çalışmalarını temin ediyor. Yani paylaşma-
sını çok iyi biliyor. 

Çok yönlü bir kişiliği olan Bengiz Bey aynı zaman-
da kaptandır. Yaz aylarında bozkırın yelkencisi
olarak denizlerde teknesiyle dolaşır, yoğun geçen
kış aylarına enerji depolar. Yemeğe çok meraklıdır.
Chaine des Rotisseurs üyesidir. Ankara’da ve diğer
yerlerde yapılan yemek etkinliklerine şövalye ma-
dalyonunu takarak katılır. Tanıdığım günden beri
heyecanını hiç yitirmez. Televizyonda yayınlanan
“Şeflerin Düellosu” programının da sponsorların-
dan biri olan Bengiz Uniforms yeme içme sektörü-
ne de önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Başarının sırrı bir hedefi durmaksızın takip et-
mek ve ısrarla istemektir. Yapmakta ısrar ettiği-
miz şey giderek kolaylaşır. İşin doğası değiştiğin-
den değil, bizim yapma yeteneğimiz geliştiğin-
den. Tüm bu gelişmeler sırasında büyük dalga-
larla boğuşmak her zaman olasıdır. Ama unutma-
yın ki dalgalar ve rüzgarlar daima yetenekli de-
nizcilerin yanındadır.

AHMET SAKICI’NIN MUTLU GÜNÜ
Türkiye’nin tanınmış iş adamlarından Ahmet Sa-

kıcı’nın yaptığı çok değerli müteahhitlik hiz-
metlerini size anlatmıştım. Türkiye’ye ilk kez yan-
maz boyayı tanıtan Sakıcı, yangından korkulu rüya
görenlere derin bir oh çektirmişti. Temmuz ayında
Türkiye’nin başarılı yurt dışı taahhüt işlerinden biri
olan, Bakü’nün simgesi Haydar Aliyev Kültür Mer-
kezi yangına maruz kaldı. Bu arada Türkiye’nin
uluslararası gücü ortaya çıktı. Bu nadide eserin yan-
gından korunmasına sebep olan Türkiye’de üretilen
yegane Bortek Yangın Boyası, Bakü itfaiye yetkilileri
tarafından ifade edildi. 

Ahmet Sakıcı’nın firmasının üretimi olan bu boya
Avrupa’da bile pek çok konuda birçok uluslararası markanın önüne geçmiş durumda. Bortek’in önem-
li sınavı başarıyla geçtiğini, Azerbaycan’da birçok proje için davet aldığını söyleyen Sakıcı’nın mutlulu-
ğu yüzünden okunuyordu.
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Trilye’den Esintiler...

1885 – 1967 yılları arasında yaşamış Fransız tarih-
çi ve roman yazarı André Maurois bir eser mey-

dana getirmenin yolunu şöyle anlatıyor:

“Edebi olsun, ilmi, siyasi ve sanayi alanında olsun,
eğer bir eser ortaya koymaya niyetiniz varsa, kendi-
nizi tüm benliğinizle ona veriniz, her dakikanızı ona
harcayınız.”

Marcel Proust kendini dağıtmış olsaydı, muazzam
eserini yazabilir miydi? Balzac, kendini günlük ha-
yatının akışına kaptırmış olsaydı, başlı başına dün-
ya oluşturan romanlarını yazabilir miydi?

Pasteur, Fleming, Einstein dikkatlerini lazer ışığı gi-
bi tek bir nokta üzerinde yoğunlaştırmamış olsalar-
dı keşiflerini yapabilirler miydi?

Dr. Üstün Ezer, hayatının tüm dikkatlerini lösemili
çocuklar için toplamış, adeta onlara kendisini ada-
mış, çok değerli bir insandır. Onunla tanışmamız
1999 yılının haziran ayında olmuştur. Benim emek-
li olduğum yıl olduğu için dün gibi hatırlıyorum. 

Remax’ın önde gelen isimlerinden değerli dostum
Kadir Yıldırım, Otokoç’un genç Genel Müdürü
Cenk Çimen’i benimle tanıştırmıştı. Yerinde dura-
mayan, geniş vizyona sahip Çimen, o yıl LÖSEV et-
kinliklerinin Otokoç himayesinde ve Söğütözü’nde-
ki bahçelerinde yapılmasını istemişti.

Gönüllü kuruluşlar seferber oldu. Nilhan, Beray ve
Kadriye Hanımlar kolları sıvadılar. Ben de kocaman
bir stantta Türk yemekleri yapmaya karar verdim.
Standımız çok ilgi gördü ve bütün yemekler kısa sü-
rede satıldı. Semahat Arsel’in yazdığı kitabın ismini
vermiştim standa: “Eskimeyen Tatlar”. İyi bir gelir
elde edilmişti ve çok mutlu olmuştu herkes. 

O gün bugündür tanırım Üstün Bey’i. Ne hayatlar
kurtardı, ne anne babaları sevindirdi. Can suyu verdi
yeşermekte zorluk çeken minik yavrulara. Derdinden
yaprak döken ağaçların derdini ancak ağacı olanlar
bilir. Onun can suyu verdiği çocukların anne babala-
rıyla zaman zaman birlikte oldum, onların Üstün
Bey’e duyduğu minnet duygularını yakından tattım.

ÇOCUKLARA ADANAN ÖMÜR
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1998 yılında kurulan LÖSEV’de (Lösemi-
li Çocuklar Vakfı) o günden bugüne du-
dak uçuklatacak gelişmeler oldu. Lösemi-
li çocukların SSK Çocuk Hastanesine yatı-
rıldığı ilk günlerde, onların odasına bir te-
levizyon koyduramamanın üzüntüsü için-
de olan Üstün Bey, o günlerden beri tüm
enerjisiyle çalışıyor.

2000 yılında Türkiye’nin ilk ve tek Löse-
mili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’yi hiz-
mete açan vakıf, bugüne kadar binlerce
lösemili çocuk ve ailesini yaşama bağla-
mış, Türkiye’nin ilk Lösemili Çocuklar
Okulunu açmış, Doğu ve Güneydoğu’da
Pediatrik Hematoloji servislerine destek
vererek köklü çözümler yaratmayı, top-
lumsal ve kalıcı hizmetler vermeyi sür-
dürmüştür. 

Lösemili Çocuklar Anaokulu ve İlköğre-
tim Okulu, Lösemili Çocuklar Köyü gibi
pek çok organizasyonlara imza atan LÖ-
SEV ile ilgili ne kadar çok şey anlatsak az-
dır. Emekleme döneminden bu güne nasıl
gelindiğini, ne fedakarlıklar yapıldığını,
dürüstlükten taviz verilmeden nasıl mü-
cadele edildiğini yakinen takip edenler-
den biriyim.

Hastaların arasında zengin fakir ayrımı
gözetmeksizin herkese eşit, parasız ve
mükemmel sağlık hizmeti veren LÖSEV,
hastanın ilacını, pijamasını, yemeğini,
oyuncağını bile bağış yoluyla bulup devle-
te yük olmamaya çalışmaktadır.

İmkanları arttıkça ülkede daha geniş taba-
na hizmet vermek için çaba gösteren LÖ-
SEV, Ankara Kalkınma Ajansı’nın deste-
ğiyle hayata geçirdiği “Başkentte Hayata
Bağlanıyoruz” projesiyle artık yetişkin
kanser hastalarına da psikolojik destek
vermeye başlamıştır.

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, doktorlu-
ğunun ve yöneticiliğinin yanında bir baba
gibi. Çocuklar onu görünce “Üstün Am-
ca” diye koşa koşa yanlarına gidiyorlar.

Komşum olmasına rağmen ancak birkaç
yılda bir karşılaştığım, çalışmaktan nefes
alamaz duruma gelmiş bu değerli tıp ada-
mının yaptığı güzel şeyler gerçekten örnek
alınabilecek niteliktedir.

Örnek olma, insanları etkilemede esas şey
değildir. Yegane şeydir. 

OPAL’A 
ANLAMLI ÖDÜL

Ankara’nın tanınmış, başarılı iş adamlarından Yüksel Bola-
yır ve Ayhan Bozkurt, kısa bir süre önce güçlerini birleş-

tirip tam bir sinerji oluşturdular. Öyle az zamanda o kadar bü-
yük işler yaptılar ki Konya yolunda yeniledikleri plazada ay-
da 3 bin araca servis hizmeti verebilecek kapasiteye ulaştılar.
Bünyelerine kattıkları KIA Satış / Satış Sonrası Bayiliği ile her
geçen gün daha mükemmele yaklaştılar, üstün hizmet anlayı-
şı prensibini yerleştirdiler. 

OPAL A.Ş. Konya devlet karayolu üzerinde kurulduğu gün-
den bu yana 18 bin adetlik araç satışı ile haklı bir gurura sa-
hip olmuştur. Sektör standartlarında eğitim almış 130 çalışa-
nı, 14 bin metrekarelik kapalı hizmet alanı ile bakım ve ona-
rımda müşteri memnuniyetini ön planda bulundurarak daha
hızlı hizmet vermektedir. 

Aracınız serviste onarım görürken, yapılan onarımı izleyebilir
veya bekleme salonlarında müşterilere ayrılan bölümde bilgi-
sayar kullanabilir, gazetenizi okurken çay ve kahve ikramla-
rından yararlanabilirsiniz. 

Ankara’nın en çok güven duyulan bayileri arasında yer alan
OPAL A.Ş. kuruluşundan bu yana kaliteyi ve müşteri memnu-
niyetine odaklı bir hizmet anlayışını benimsemiş ve müşteri-
lerinin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. 

Bu ciddi ve titiz çalışma dünyanın öbür ucundaki Koreliler ta-
rafından görülmüş, KIA Motors tarafından yılda bir kez yapı-
lan ACT Smart Memnuniyet Çalışması kapsamında; Satış, ve
Satış Sonrası hizmetlerinde, tesis, ekipman, personel ve işle-
tim alanlarında “ACT Smart Memnuniyet Ödülünü” bu sene
Türkiye’de Opal A.Ş. hak etmiştir. Ödülü Kia Motors Bayi Ya-
pılandırma ve Geliştirme Yöneticisi Serkan Eren, Opal A.Ş.
Yönetim Kurulu’ndan Ayhan Bozkurt, Yüksel Bolayır ve Opal
A.Ş. Genel Müdürü Yücel Köksal’a teslim etti. Nice ödüllere,
nice Opal’lı yıllara…
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Vaktiyle bir bilge hoca yıllarca yanında yetiştir-
diği öğrencisinin seviyesini ölçmek ister.

Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip
iri bir nesne verip “Oğlum” der, “Bunu al, önüne
gelen esnafa göster, kaç para vereceklerini sor, en
sonra da kuyumcuya göster. Hiç kimseye satma-
dan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren, gel
bana bildir.”

Öğrenci elindeki ile çevresindeki esnafı gezmeye
başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer ve “Şu-
nu kaça alırsınız?” diye sorar. Bakkal, parlak bir
boncuğa benzettiği nesneyi eline alır, evirir, çevi-
rir, sonra “Buna bir tek lira veririm, bizim çocuk
oynasın” der.

İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak
bir taşa benzettiği nesneye ancak bir beş lira ver-
meye razı olur. Üçüncü defa bir semerciye gider.
Semerci nesneye şöyle bir bakar “Bu benim semer-
lere iyi süs olur. Bundan ‘kaş’ dediğimiz süslerden
yaparım” der. “Buna bir on lira veririm.”

En son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğ-
rencinin elindekini görünce yerinden fırlar. “Bu
kadar değerli bir pırlantayı, mücevheri nereden
buldun?” diye hayretle bağırır ve hemen ilave
eder, “Buna kaç lira istiyorsun?”
Öğrenci sorar: “Siz ne veriyorsunuz?”
“Ne istiyorsan veririm.” 

Öğrenci, “Hayır veremem” diye taşı almak için
uzanınca, kuyumcu yalvarmaya başlar: “Ne olur
bunu bana satın. Dükkanımı, evimi, hatta arsaları-
mı vereyim.” Öğrenci, emanet olduğunu, satmaya
yetkili olmadığını ancak fiyat öğrenmesini istedik-
lerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker.
Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin ka-
fası karma karışıktır. Böylesi karışık düşünceler
içinde geriye dönmeye başlar. Bir tarafta elindeki
nesneye yüzünü buruşturarak 1 lira verip oyuncak
olarak görenler, diğer tarafta da mücevher diye
isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini ver-
meye hazır olan ve hatta yalvaran kişiler…

Trilye’den Esintiler...

NEW YORK’TAK‹ DOSTLUK AB‹DEM‹Z
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Bilge hocasının yanına dönen öğrenci, büyük bir
şaşkınlık içinde başından geçen macerasını anlatır.
Bilge sorar, “Bu karşılaştığın durumları izah edebi-
lir misin?” Öğrenci: “Çok şaşırdım, şaşkınım efen-
dim, ne diyeceğimi bilemiyorum, kafam karmaka-
rışık” diye cevap verir. 

Bilge hoca çok kısa cevap verir: “Bir şeyin kıyme-
tini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değe-
ri bilinen yanında kıymetlidir. Her insanın haya-
tında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark
eden kuyumcular mutlaka vardır. Mesele kuyum-
cuyu bulmaktadır.” 

Christian Karavolas, ABD’nin New York şehrinde
yaşayan, okyanus ötesinden ülkesinin değerini çok
iyi bilen, fırsat buldukça Ankara’ya gelip Trilye’de
ağırladığımız çok özel bir dostumuzdur.

1967 – 1973 yılları arasında İstanbul’da Rum İlko-
kulunu bitirdikten sonra 1973 – 1977 yılları ara-
sında Atina’da ortaokul öğrenimi gören Karavolas,
1977 – 1980 yılları arasında İngiltere’de lise öğre-
nimi görür ve üniversiteye hazırlık çalışmalarına
başlar.

1981- 1984 yılları New York BBA, 1984 – 1985
University of Southern California MBA öğrenimi
yapan Chris, ABD’de çok başarılı bir iş adamıdır.
New York’ta dünyaya geldikten sonra tırnaklarıyla
çok saygın bir konuma gelmiştir. 

New York eyaleti Laser Hair Removal Associati-
on’ın başkanıdır. Amerika’nın en ünlü Laser Hair
Removal Spa’nın sahibidir. Dünyanın her yerin-
den sosyetenin akın ettiği bu mekanı büyük bir

titizlikle çalıştıran Chris, son beş yıldır arka arka-
ya New York’un en iyi Laser Hair Removal Spa’sı
seçilen bir mekanın sahibi olmanın haklı gururu-
nu yaşamaktadır.

TÜRKLER‹N ‹K‹NC‹ ADRES‹
Türkiye’den gidenlere kucak açıp her konuda yar-
dımcı olan Chris, çok geniş bir çevreye sahiptir ve
çevresindekiler tarafından inanılmaz bir sevgi
çemberine alınmıştır. 

Türkiye’de hem lazer konulu seminer verip hem
de ayrıca madencilikte yedek parça ve makine te-
mininde lider olan bir firmanın sahibidir.

10 yaşından beri güzel yemeğe karşı hassas olan
damaklara sahiptir. Tanıdığım en önemli gurme-
lerden birisidir. Bir öğle yemeği için New York’tan
Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gidip gelmektedir.
Dünyadaki pek çok ünlü şefle arkadaşlık ilişkisi
içerisindedir, yakinen analiz yapmaktadır. 

American Express Centurion Card Advisory Board
üyesi olup, American Express’in programlarını ge-
liştirmesinde katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye’deki pek çok şirketi, başarılı işleri, görün-
mez bir el olarak medyadaki önemli dostları kana-
lıyla desteklemektedir. Sevgili dostum Bahadır Bi-
liyol’un yıllar önce tanıştırdığı Chris, New York’ta-
ki dürüstlük abidesidir. Chris Karavolas, başarı
merdivenlerini ağır ağır tırmanmaktadır. 

Keyifler değildir, yaşamı değerli yapan. Yaşamdır,
keyif almayı değerli kılan.

Doğtaş ailesi son zamanlarda oldukça mutlu
gözüküyor. Ağustos ayında Trilye’ye gelen

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan,
Başkan Yardımcısı Adnan Doğan ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Undu, gelecekle ilgili olduk-
ça umutlu olmanın keyfini çıkardılar. Hızla büyü-
yen Doğtaş Mobilya, aktif şekilde 65 ülkeye ihra-
cat gerçekleştirmekte. Irak, Libya, Almanya, Suu-
di Arabistan’da yoğun olarak dış ticaret yapan fir-
ma, ağustos ayında Saraybosna ve Kahire mağaza-
larını açtı. İran’da 13’üncü ve Londra’da 3’üncü
mağazalarının açılışı için hazırlıklara başlayan bu
kaliteli mobilya markası Doğtaş, Çanakkale’nin
Biga İlçesi’nde üretim yapmakta. Dört farklı segmentte ve 2000’i aşkın ürün çeşidi ile dünya mobilya
sektöründe oldukça iddialı ve prestijli bir marka olan Doğtaş, Kelebek Mobilya’nın da sahibi oldu. 

ÇANAKKALEL‹ DO⁄TAfi’A KELEBEK KONDU
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Trilye’den Esintiler...

Bir zamanlar dağda, kızgın güneşin altında mer-
mer taşlarını yontmaktan bezmiş bir mermer

yontucusu varmış.

“Bu hayattan bıktım artık. Yontmak! Devamlı mer-
mer yontmak… Öldüm artık! Üstelik bir de bu gü-
neş, hep bu yakıcı güneş! Ah! Onun yerinde olma-
yı ne kadar 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 ışınlarını etrafa yaymaya ha-
zırlandığı sırada ışınlarının bulutlar tarafından en-
gellendiğini fark eder. 

“Basit bulutlar benim ışınlarımı kesecek kadar
kuvvetli olduklarına göre benim güneş olmam ne-
ye yarar!” diye isyan eder. “Madem ki bulutlar gü-
neşten daha kudretli bulut olmayı tercih ederim.” 

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

“Ah, rüzgar geldi ve beni dağıttı, demek ki en kuv-
vetlisi o, öyleyse ben rüzgar olmak istiyorum,” di-
ye karar verir ve dünyanın üzerinde eser durur, fır-
tınalar estirir, tayfunlar meydana getirir. Fakat bir-
denbire önünde kocaman bir duvarın ona mani ol-
duğunu görür. Çok yüksek ve çok sağlam bir du-
var. Bu bir dağdır.

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

O zaman dağ olur. Ve o anda bir şeyin O’na dur-
madan vurduğunu hisseder. Kendinden daha güç-
lü olan şeyin O’nu içinden oyan şeyin… 

Bu… Küçük bir mermer yontucusudur.

Ayhan Sevilir, Butcha Steakhouse’un ortağı ve yö-
neticisi genç bir girişimcidir. Sevilir, küçük bir
mermer yontucusunun yaptığı gibi derinden bir
giriş yaptı sektöre ve en kuvvetli olduğunu hisset-
tiriverdi.

Ankara’da son 20 yılda yaşadıklarımız, şahit oldu-
ğumuz dönüşüm eskiden bir yüzyıla ancak sığar-
dı. Bütün bu baş döndürücü dönüşümün, kültü-
rün hiçbir sınır tanımayan sahası mutfağa yansı-
maması düşünülemezdi.

UMUT VEREN GENÇLER
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Türkiye’nin dünya ile entegre oluşundan sonra
yurt dışına seyahat eden Ankaralılar, çok güzel res-
toranlarla karşılaşınca döndüklerinde hayıflanma-
ya başladılar. Hele steak’çilerde pişmeden önce ön-
lerine getirilen büyük bir tahtada sıralanmış “wag-
yu” çeşitlerini, “angus”un olağanüstü parçalarını
görünce, seremoni sonrasında da lezzetin tadına
varınca bu hayıflanmanın dozu iyice artmaya baş-
ladı. Bu arada en çok beni sıkıştırıyorlardı: “Sürey-
ya 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 Steakhouse ile An-
karalılara derin bir oh çektirdi. Sektörde gelecek
vadeden pırıl pırıl bir genç olan Ayhan Sevilir,
efendiliğiyle, mütevazılığıyla tüm konukların kısa
zamanda beğenisini kazandı. 

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

YEN‹ AKIMIN ÖNCÜSÜ
Ayhan Bey’in diğer ortağı Osman Sungur, uzun yıl-
lardır tanıdığım vizyon sahibi bir girişimcidir. Eşi
Buket Hanım da yemek konularında oldukça seçi-
cidir. Şehmuz Acar, Osman Sungur ve hem ortak
hem de işletmenin müdürü olan Ayhan Sevilir, et
yeme kültürümüzle 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 sucuğun-
dan, T-bone steak’ine kadar damağımda patlattığı
şimşekler çok önemli.

Etleri Trakya bölgesinden seçip çok hareket etme-
yen, tembel ve yağlanmış olan iri ve iki yaş üzeri sı-
ğırları seçtiklerini söyleyen Ayhan Bey, her masaya
sempatik yüzüyle, yüzünü hiç ekşitmeden et serüve-
ni ile ilgili tüm bilgileri anlatır. 9 aya yaklaşmış süt
danalarını tercih ettiklerini de ayrıca vurgular.

Butcha’da sipariş ettiğiniz yemeğin hazırlanışı ve
pişirilişini seyredebilirsiniz. Yiyeceğinizin yolculu-
ğunu yolun başından sonuna kadar ilgiyle izleyebi-
lirsiniz. 

Ankara’da et konusundaki ezberleri bozduran Ay-
han Bey, arzu ederseniz sizi üst kata çıkarıp soğuk
odalarda nasıl kuru dinlendirme yapıldığını anlatır
büyük bir zevkle ve içtenlikle. İşini bu kadar çok
seven insanın ağzından lezzetin zirvesine ulaştır-
dıkları etleri karkas halinde (0) - (-2) arası derece-
de nem oranı sabitlenmiş soğuk hava deposunda 25
gün nasıl bekletildiğini dinlerseniz güzel bir et ye-
me serüvenin zorluklarını da algılamış olursunuz.

Çok uzun yıllardan beri gönlümü kaptırdığım ye-
me içme sektöründe Ayhan Sevilir gibi genç yete-
nekleri gördükçe benim de ufuklarım genişliyor
artık.

Hayatta yaptığınız yanlışlar için pişman olmayın.
Çünkü yanlışları yaparak doğruyu bulursunuz.
Pişman olacağınız tek hata yanlış insanlar için yap-
tığınız doğrulardır. 

TV8’in Ankara Temsilcisi ve sabahları uyan-
dırma servisi gibi hepimizi ekran başına

çeken ünlü sunucu Erkan Tan, yaşını sır gibi sak-
ladığı doğum gününü Trilye’de kutladı. Ramazan
programı yaptığı sıralarda restorana geç saatlerde
gelen ve dinlenmek nedir bilmeyen azmiyle yü-
rüttüğü faaliyetlerden çok mutlu olan Tan, eşi İl-
kim Öz Tan ve TV8’in program yapımcılarından,
ünlü sanatçı Ahmet Cemal’in de bulunduğu kut-
lamada çok neşeliydi. Sabah ve akşam iki prog-
ram yapmanın zorluğundan bahseden Erkan Tan,
restorandaki konukların ilgi odağı oldu. Lon-
dra’daki gururumuz ünlü şef Hüseyin Özer’in kayınvalidesinin bile masaya gelip doğum gününü kutla-
masına çok mutlu olan Tan, hanımefendinin kendisini TRT yıllarından beri izlediğini söyleyince “Bu
yaş günümde 10 yıl daha geriye gittim” dedi.

ERKAN TAN’IN DO⁄UM GÜNÜ TR‹LYE’DE KUTLANDI
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Trilye’den Esintiler...

Ağabeyim Kemal, İstanbul’da bir dönem Kurtu-
luş Ortaokulu Müdürlüğü yapmıştı. Son du-

raktaki Madam’ın Despinası’ndan, İşkembeci
Apik’e, Şişhane’deki Sarı Madam adındaki kahve-
haneye kadar giderdim. Öğrencilerinin babaları
veya yakınları bölgedeki pek çok işletmenin sahi-
biydi.

İnsanlar Sarı Madam’a gelir, oyun oynar, aileler
çay içer, simit yer sohbet ederdi. Çok güzel Haliç
manzarasına sahip olan mekan, Şişhane’den Has-
köy’e dönen köşedeydi. Eskiden kahvehanenin
anlamı oyun oynanan yer olmaktan çok uzaktı,
tam anlamıyla sosyal bir ortamdı. Gençler kaça-
mak sigara içmek için oraya giderdi.

Bir gün Şapat isminde bir beyin kahveye geldiği-
ni ve çok sıkıntılı olduğunu gören arkadaşların-
dan biri “Hayrola Şapat, bir derdin mi var?” diye
sordu.

“Sormayın.” İlk bulduğu boş sandalyeye çökerce-
sine oturdu.

“Anlat bize Şapat.”

Adam anlatmaya başladı. Dört tane dairesi olduğu-
nu, bankada yüklü miktarda parası bulunduğunu
ve birkaç da değerli mücevheratı olduğunu anlattı.
İki kızını ve damatlarını çağırıp “Bunları size tak-
dim edeyim, sonra birinizin evinde kalayım, yalnız
yaşamak istemiyorum” dediğini söyledi. Söyledik-
lerini yerine getirip her şeyini onlara verdi. İki kı-
zında birer yıl kalacaktı öyle anlaşmıştı. Baştan her
şeyin yolunda gittiğini sonra bu anlaşmanın aylara,
haftalara, şimdi de günlere indiğini büyük bir bu-
ruklukla itiraf etti. “İkisi de kendi düzenleri bozul-
duğu için beni evinde istemiyor, anlayacağınız be-
ni her an kapının önüne koyacaklar” dedi.

İshak Efendi diye bir adam, “Bu mudur senin bü-
tün derdin?” dedi. “Sen merak etme, yarın sabah
burada buluşalım, senin derdini çözeceğim” dedi. 

Sonradan duyduğumuza göre iki amca ertesi gün
buluşmuş, İshak Efendi cebinden bir anahtar çı-
karmış ve Şapat’a vermiş. Bu bir banka kasası
anahtarıymış ve üstünde “OB” harfleriyle bir de
numara varmış. “OB” o zamanlar itibarlı bir banka
olan Osmanlı Bankası’nın kısaltılmışı.

USTA YÖNETMENLER
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“Bak bu anahtarı hangi kızının evinde kalmak isti-
yorsan o evde kaybetmiş gibi yapacaksın. Dikkat et
de nereye attığını unutma. ‘Anahtarım kayboldu’
diye ortalığı ayağa kaldıracak sonra da bulacaksın.
Kızın sana ‘Bu ne anahtarı?’ diye sorduğunda, ‘Ne
anahtarı olacak? Kasa anahtarı. Sen bütün varlığı-
mı size verdiğimi mi zannediyorsun? Paralarım,
tahvillerim banka kasasında duruyor. Kimin evin-
de ölürsem, anahtar ve kalan servetim onun ola-
cak. Kafamdaki plan bu’ diyeceksin.”

Şapat Bey, İshak Efendi’nin dediklerini yapmış ve
sonradan takip ettiğimize göre de küçük kızının
evinde krallar gibi yaşayıp ölmüş. Öldükten sonra
da kızı ve damadı anahtarı alıp bankaya gitmiş.
Banka da onlara “Ne böyle bir kasa numaramız var
ne de böyle bir anahtarımız” demiş. Adam bir de
yazı bırakmış ardından: “Sizi ancak böyle adam
edebilirdim!”

Temmuz ayında değerli insan, dost canlısı Hasan
Sümer tanınmış bir simayı konuk ediyordu. Masa-
ya gittiğimde beyefendi, “Balık Ankara’da Yenir
programınızı çok beğeniyorum” dedi. Bahsettiğim
kişi Musa Çözen’di. Daha sonra bu mutluluğumu
TRT’nin başarılı prodüktörü ve “Balık Ankara’da
Yenir” programının yapımcısı ve yönetmeni Sibel
Urgancıoğlu ile paylaştım. Şu aralar önümüzdeki
dönem birlikte yapacağımız bomba gibi bir gurme
programının hummalı çalışması içinde olan sevgili
prodüktörüm Urgancıoğlu, Musa Çözen’i şöyle ta-
nımladı: “TRT’nin gelmiş geçmiş en usta ve yete-
nekli yönetmenlerinden birisidir” dedi. “Çok ünlü
bir kişi ve özel kanallarda çok başarılı olmasına
rağmen geçenlerde karşılaştığımızda ‘Ben TRT
mensubuyum’ diyor. Beni de çok duygulandırdı.”

Çalıştığı kurumun tutkun bir fanatiği olan Sibel
Hanım’ın etkilenmesi beni daha da mutlu etti.  

İnsanın öz evlatlarının bile bu kadar vefasız, acı-
masız olduğu bu dünyada şöhretli bir yönetmenin
yıllar önce ayrıldığı kurumuyla ilgili çok güzel dü-
şüncelerde olması son zamanlarda çok aradığımız
özelliklerden birisidir.

Musa Çözen, televizyon dünyasının usta bir yönet-
meni olup, Türkiye’de futbol maçlarının naklen
yayını denince herkesin ismini tek geçtiği insandır.
Yıllardır izlediğimiz maçların birçoğunda onun
imzası vardır. 

Televizyonların duayen maç yönetmeni Çözen,
TRT’de başladığı meslek hayatına özel televizyon-
ların kurulması sonrasında başta Türkiye Birinci
Futbol Ligi karşılaşmalarının yayını olmak üzere
pek çok canlı yayınla devam etmektedir. Araların-
da 32. gün olmak üzere birçok önemli programın
çekimlerinde yönetmenlik görevini üstlenmiştir. 

Meslek hayatında başına pek çok ilginç olay gelen
Çözen, Fenerbahçe stadındaki kameraların kablo-
ların kesildiği olayı ve yaşadığı şoku hiçbir zaman
unutamıyor. O kadar da mütevazı ki şansına hep
işini bilen insanlarla çalıştığını söylüyor.

Balık ve deniz ürünlerine oldukça ilgili olan Musa
Çözen, son derece dikkatli, işine odaklanırken
dünya ile ilişiğini kesen, bambaşka bir yetenek.
Uzun deneyimlerine rağmen işe yeni başlamış gibi
bir heyecan içinde.

Tüm inisiyatif ve yaratma eylemleriyle ilgili bir tek
basit gerçek vardır: Kişi kendini gerçekten adadığı
anda “kader” de harekete geçmektedir.

Ayhan Kara, genç yaşına rağmen kalbi ülke sev-
gisi ile yanıp tutuşan çok başarılı bir girişimci.

Moskova’da üç kez üst üste “Yılın İş Adamı Ödü-
lü” aldığını daha önce size duyurmuştum.

Temmuz ayında ilginç konuklarıyla Trilye’ye gelen
Ayhan Kara, şimdi de kendisini kültür varlıklarının
korunmasına adamış. Kapadokya’da Kaya Üzerine
Yapılmış Resimler, Şahinefendi Kırk Şehitler Kilise-
si ve Çevresinin Tanınması, Korunması ve Değer-
lendirmesi Projesini gerçekleştiren Tuscia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maria Andaloro ve Dr. Paola Pog-
liani’yi ağırlayan Kara oldukça keyifliydi. Trilye lezzetlerini çok beğenen konuklar yemekleri UNESCO
listesine aldıklarını söyleyerek mutlu bir şekilde restorandan ayrıldılar. 

MOSKOVA’NIN YILDIZI TR‹LYE’YE 
KONUK OLDU
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Trilye’den Esintiler...

Ağustos ayında Ankara’daki
bir etkinlik için buluşan, Be-

yaz Tv’nin genç ve güzel sunucu-
ları Nur Viral ve Pınar Dilşeker,
imaj danışmanı ve yazar Aysun
Kaba’nın konuğu olarak Tril-
ye’deydi. Deniz ürünlerine ol-
dukça meraklı olan Nur Hanım
ve Pınar Hanım, menüye yeni ko-
nulan, inovasyon deniz ürünle-
rinden denediler. Köşe yazılarımı
sürekli takip ettiklerini ve oku-
maktan büyük keyif aldıklarını
söylediler. Bir hayli ilgi gören
“Aşk Ateşi Sönmemeli” yazımı
yemek esnasında da güzel sesiyle
okuyan Nur Hanım, çok etkilen-
diğini belirtti. Aysun Kaba’nın ya-

yınladığı “Aysun Kaba ile Stilini Keşfet” adlı kitabından da bir hayli söz edilen yemek çok keyifli geç-
ti. Ünlü sunucular restorandaki diğer konukların da ilgi odağı oldular. Trilye’ye tekrar geleceklerini be-
lirterek erken saatlerde restorandan ayrıldılar.

BEYAZ TV SUNUCULARI TR‹LYE’DE BULUfiTU
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
doktoru Prof. Dr. Haluk Özen, Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları Nefroloji ve Romatoloji doktoru
olan eşi Prof. Dr. Seza Özen, Trilye müdavimleridir.
Balığa oldukça düşkün olan ailenin kızları Aslı, Bil-
kent Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten
sonra yüksek lisans eğitimini tamamlamak için
Amerika’da bulunmaktadır. Arada bir geldiği Tür-
kiye’de çok ilginçtir ki uçaktan iner inmez en çok
özlemini çektiği balıkları yemek için Trilye’ye gelir.

Aslı Hanım Amerika’da en çok Türk yemeklerini
özlediğini ama Karadeniz’in balıklarının lezzetini
hiçbir yerde yakalayamadığını söylemektedir. An-
ne ve babasının başarılı yaşamlarından gurur duy-
duğunu söyleyen Aslı Özen, çok çalışkan bir öğ-
rencidir. 

Çocuklarına kavuşup güzel bir deniz mahsulleri
ziyafeti çeken Özen ailesi en kısa zamanda tekrar
buluşmak üzere diyerek mutlu bir şekilde resto-
randan ayrıldılar. 

Türkiye’nin dünyaya açılan pencerelerinden bi-
ri olan ve 70 ülkeye lolipopu tanıtan, Anka-

ra’nın gurur kaynağı firması Durukan Şekerle-
me’nin ortaklarından Nedim Bey, eşi Nurhan Ha-
nım, oğulları Ertuğrul, kızları Elif ve damatları
Ahmet, bayram günü hep birlikte Trilye’de top-
landılar. Güzel bir akşam yemeği sonunda Ahmet

Küçükali’nin doğum günü kutlandı. 36 yıldır kar-
deşi Uğur Bey ile herkese tavsiye edilen bir ortak-
lık yaptıklarını söyleyen Nedim Bey ve zarif eşi
Nurhan Hanım’ın ev sahipliği yaptığı yemekte
kendilerini adeta evlerinde hissettiler. En kısa za-
manda tekrar Trilye’ye geleceklerini söyleyerek
restorandan mutlu bir şekilde ayrıldılar.

DURUKAN A‹LES‹N‹N MUTLU GÜNÜ

AMER‹KA’DAN BALIK YEMEYE GEL‹YOR
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Pazar Günleri  Pazar Günleri  

Alan Ailesi
Suna ve Mehmet Ali alan çifti 43. ev-
lilik yıldönümlerini Trilye’de kutladı-
lar. Biz de onlara bol balıklı ve sağlık-
lı uzun birliktelikler diledik.

Görür Ailesi
Melike ve Ercan Görür çifti, kızları
Defne ve Selin ile balık sever bir aile-
dir. Küçük kızları Selin’in doğum gü-
nünü Trilye’de kutlayan aile çok ke-
yifliydi.

fiahhüseyino¤lu Ailesi
Derya ve Bülent Şahhüseyinoğlu, kız-
ları Bahar ve oğulları Bora ile kışa gir-
meden Trilye’nin bahçe keyfini çıkar-
mak istediler. Çok keyifli bir pazar
günü geçirdiler.
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Balık Yiyoruz...Balık Yiyoruz...

Aç›kgöz Ailesi
Demet ve Tayfun Açıkgöz kızları Ece
Zeynep ile birlikte lüfer sezonunu aç-
tılar. Ece Zeynep ise çikolatalı suflesi-
ni yemeden Trilye’den ayrılmadı.

Kurt Ailesi
Hasan Kurt, Eskişehir’den pazar gü-
nü paella yemek için sürpriz bir re-
zervasyon yaptırdı. Akşam Trilye’de
bütün aile bir araya gelip paella keyfi
yaptılar.

Türker Ailesi
Ali Türker doğum gününü annesi Su-
na Hanım ve aile dostları Merih Gür-
sel hanımefendi ile birlikte kutladı.
Çok keyifli bir doğum günü geçirdi-
ğini ancak bu lezzetleri yeniden tat-
mak için bir yıl daha beklemeyeceği-
ni söyledi. 
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Damla ve Nicola Troiani çiftinin k›zlar›
Eva, Trilye’nin bal›k çorbas›n› içerken et-
rafa gülücükler saç›yordu. Leblebi tozun-
dan yap›lan Atefl tatl›s›n›n da tad›na bak-
t›.

Elmas ve Salih Yavuz çiftinin k›zlar›
Selin deniz levre¤i ›zgaras›n› afiyetle
yedi. 

Berat ve Alpay Ünal çiftinin k›zlar› Berra,
en sevdi¤i bal›k olan palamatu yemek için
sab›rs›zlan›yordu. 
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Öznur ve Koray Budak çiftinin o¤ullar›
Can, fish and chipsini yedikten sonra
do¤um günü pastas›n› keyifle bitirdi.

Olcay ve Bülent Bafltürk çiftinin
k›zlar› Zeynep, kalamar tavas›n›
yerken bize de poz vermeyi ihmal
etmedi.

fiebnem ve Selim Önder çiftinin k›zlar›
Derin, Trilye’nin deniz ürünlerinin
tad›na doyamad›.





istavrit
Kimileri doğuştan şanslıdırlar. Bir uzuvları sa-

yesinde hayatta uzun kalabilirler. İşte istav-
rit balığı yarık dudakları sayesinde son anda ol-
tadan kurtulma şansını yakalar. Açılınca körük
biçiminde olan ufak bir ağza sahiptir. Eğer çapa-
ri ile istavrit avına çıktıysanız 20 oltalı bir çapa-
riyi çekerken misina su yüzüne yaklaştıkça kolu-
nuzdaki ağırlığın azaldığını hissedersiniz. Çünkü
istavritlerin bir kısmı kaçmıştır. 

Ne zaman İstanbul'a gitsem Galata ve Unkapanı
köprülerinden veya boğazdan geçerken yan ya-
na dizilmiş, ellerinde kamışlarla balık avlamaya
çalışan insanları görürüm. Mevsim ne olursa ol-
sun amatörlerin peşinde koştuğu balık istavrit-
tir. Her mevsim yakalanan balık cinsleri değişse
de 12 ay boyunca istavrit avlanır. İstavrit hamsi-
den sonra en yaygın balıktır. Küçüklerine "kra-
ça" adı verilir. Halk arasında “denizin kuru fa-
sulyesi” olarak anılır.

Bir zamanlar Karadeniz'de yaşayan boyları
60–65 cm'yi bulan azman istavritleri artık göre-
miyorum. Marmara Denizi'nde yaşayan “kara-
göz istavriti” yaz aylarının başlangıcında sürü-
ler halinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açı-
lan bölümüne kadar çıkıp eylül ayında yine
Marmara'ya geri döner. 

Karadeniz'de yaz boyunca plankton ve balık
yavrularıyla beslenen “sarıkanat istavriti” ka-
sım başında İstanbul Boğazı'na doğru göç

etmeye başlar. Yumurtalarının bir kıs-
mını Marmara'ya bir kısmını da
Karadeniz'e dökerler. 

TAVASI DA OLUR IZGARASI DA

İstavrit balıklarının yaşam süreleri ortalama 15
yıldır. Torik, lüfer, orkinos gibi saldırgan balık-
ların başlıca yemini teşkil eder. Anüs yüzgeci bir
jiletle kesilip çıkarılırsa "kuyruk altı" dediğimiz
yem elde edilir. Bu küçük parça misinanın
ucundaki oltaya bağlanıp atılırsa kıyıda dolaşan
büyük balıklar bunu küçük bir balık yavrusu
zannederek oltaya atlarlar. Pek çok amatör ba-
lıkçı çapariyle istavrit yakalar. Balık avcılığına
başlayanların ilk tuttuğu balıklardandır. Çok
yaygın görülen bu balığın fiyatı da ucuzdur. Eti
çok lezzetlidir, en yaygın pişirme usulü tava 
olsa da size her zaman ızgarayı öneriyorum. Ol-
dukça basit pişirme yöntemi olup bir
hayli de lezzetli bulacağınıza inanı-
yorum. 

ANASINDAN fiANSLI DO⁄AR

Süreyya Üzmez
(Trilye’nin Bal›k Sevdas›)
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Roka, Soğan,
İstavrit Trio
Roka, Soğan,
İstavrit Trio
İstavriti çıtır çıtır tavada yemeye mola. Kırmızı soğan,

roka birlikteliğiyle bir yolculuğa çıkalım. Denizlerin
kuru fasulyesi olan bu balığı daha da seveceğinizden
emin olabilirsiniz.
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Ahtapotlu
Yoğurtlu 
Semizotu

Ahtapotlu
Yoğurtlu 
Semizotu
Semizotu balık kadar bol omega 3 içeren

bir ürün. Deniz mahsullerinin hepsine
yakışıyor. Süzme yoğurtlu ve ahtapotlusu o
kadar güzel uyum sağladı ki bir denemenizi
isterim.
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Mengen Usulü
Karidesli Makarna
Mengen Usulü
Karidesli Makarna
Karidesi tava ve ızgara tüketmekten sıkılanlara nefes aldıran

bir yenilik. Yapımı kolay, pratik bir lezzet bombası. 
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Ahtapotlu 
Patlıcan Rulo
Ahtapotlu 
Patlıcan Rulo
Patl›can›n yak›flmad›¤›, uyum sa¤lamad›¤› bir yiyecek

var m› yeryüzünde? Ama en çok deniz ürünlerinin
yak›flt›¤›n› ahtapotla birlikteli¤inden göreceksiniz ve
büyük keyif alacaks›n›z. 
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OLTA BALIKÇILIĞIN ANA VATANI

‹stanbul’da Bo¤az’›n her iki yakas›nda olsun, ama ille de Galata Köprüsü’nde
olsun olta bal›kç›lar› ayr› bir renktir ‹stanbul’u “‹stanbul” yapan… Eski köprü gibi,
yerine yap›lan yeni köprü de oltas›n› al›p gelen ‹stanbullular› a¤›rlar. Akflamüstü
günefl Haliç’e do¤ru döndü¤ünde müdavimler ve arada bir gözükenler yerini 
çoktan alm›flt›r. Otuz y›ld›r burada bal›k tutan oldu¤u gibi, henüz birkaç ayd›r
gelen de vard›r… Bir süredir genç han›mlar, orta yafll› han›mlar da görüyorum;
kimisi efliyle, kimisi arkadafl›yla geliyor. Yaln›z gelen de var. 

YAZI : Muzaffer Ayhan KARA

Galata KöprüsüGalata Köprüsü





Kimler Gelir, Kimler Geçer
Onlardan birisinin hikayesi ilginç; gırtlak

kanseri olmuş, operasyon ve tedavi sonrasında
Köprü’de balık tutarken kaygılardan uzaklaştığı-
nı, temiz hava aldığını, zevkli bir uğraşıyla mut-
lu olduğunu ifade ediyor. Sakallı bir dede, yanın-
da torunu; “Yirmi yıldır olta sallıyorum,” derken
yüzündeki mutluluğu görmenizi isterdim. En il-
ginçlerinden birisi müdavimlerin, fotoğraf çek-
mek için Köprü’ye gelirken bindiğim taksinin
şoförüydü. Recep, taksi şoförü, her gün paydos
sonrası gece 23.00 sularında Köprü’ye gelip sa-
bah namazı ayrılanlardan. “Böyle en az yüz elli
oltacı var,” diyor. O saatten sonra da uykuya çe-
kilip öğleden sonra iş alıyormuş. “Hala üzerim-
de dünden kalan balık kokusu olabilir,” diyen
Recep’in Köprü’yü ve balık tutuşunu anlatırken
bile yaşadığı mutluluk yüzünden, gözlerinden
okunuyor. Tabii, gececilerin aynı zamanda “pi-
yiz” de yaptığını belirtmeye gerek yok!

Köprünün ‹ki Yan›
Köprü’nün her iki yanında sıra sıra dizilen

ve her biri içinde gizli bir hikaye taşıyan olta ba-
lıkçıları, daha doğrusu çoğu keyif insanının ya-
rattığı bir sektör var tabii… Olta balıkçılarına
araç-gereç, yem satanlar, çay-kahve sevisi yapan-
lar da ortamın olmazsa olmazları arasında. Köp-
rü üzerinde balık-ekmek satan da var; Avustral-
yalı bir turist hanım, balayı için gelmiş ilk kez İs-
tanbul’a… Elindeki balık ekmekle o kadar mut-
luydu ki, görmek lazım. 

Köprünün bir tarafı Haliç’e bakıyor; tarihi
camilerin silueti, gelip geçen motorlar, Gala-
ta’nın Kule de içinde olmak üzere eski ve yorgun
binalarının ötesinde Kasımpaşa iskelesi uzaktan
gözüküyor. Diğer taraf da bambaşka bir İstanbul
panoraması sunuyor; Karaköy İskelesi’nden Üs-
küdar ve Kız Kulesi’ne, Topkapı Sarayı’ndan, Ye-
ni Cami’ye kadar “muhteşem perspektif”. Hayal
edin; böyle bir peyzajda oltanızla balık tutuyor-
sunuz… Allah’tan daha ne istersiniz?.. 



Hem Keyif Hem Bal›k
Köprü’de mevsimine göre balık tutmak

mümkün. Fotoğrafları çekmek için gittiğimde
daha çok kefal, çinekop ve istavrit vardı ama bir
de saatleri var tabii balığın. Palamut, İzmarit de
tutulabiliyor. Zaman zaman yunuslar Haliç’e
girdiğinde balık kaçıyormuş, bunu bilenler er-
ken bitiriyor mesaisini… Peki, tutulan balıklar
ne oluyor? Kimisi akşam eve götürüyor ya da
sabaha karşı… Kimisi fazla olunca konu-kom-
şuya dağıtıyor, kimisi de bir yandan satıyor tut-
tuğunu…

Galata Köprüsü’nde sessiz ve sakin ama ol-
dukça renkli başka bir hayat var; orada balık tu-
tanlar, onlara hizmet verenler ve gelip geçenler-
le Köprü akşamüzeri ayrı bir keyif, gece ayrı… 

Köprü, Orhan Veli’ye de şiir yazdırmıştır,
noktayı da onunla koymak ve “olta balıkçıları-
nın ana vatanına” bir selam çakmak farz tabii…

Galata Köprüsü
Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, s›ya s›ya,
Kiminiz midye ç›kar›r dubalardan,
Kiminiz dümen tutar mavnalarda,
Kiminiz cimac›d›r halat bafl›nda.
Kiminiz kufltur, uçar, flairane;
Kiminiz bal›kt›r, p›r›l p›r›l;
Kiminiz vapur, kiminiz flamand›ra;
Kiminiz bulut, havalarda;
Kiminiz çatanad›r, k›rd›¤› gibi bacay›,
S›p diye geçer Köprü'nün alt›ndan.
Kiminiz düdüktür, öter;
Kiminiz dumand›r, tüter;
Ama hepiniz, hepiniz...
Hepiniz geçim derdinde.
Bir ben miyim keyif ehli içinizde?
Bakmay›n, gün olur, ben de
Bir fliir söylerim belki sizlere dair;
Elime üç befl kurufl geçer;
Karn›m doyar benim de.

Orhan Veli Kan›k
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Vapur Sizi Çarfl›ya Getirir, Bal›kç›lara…
KADIKÖY ÇARfiISI

Kadıköy Çarşısı, balıkçıların hala zenginliğini koruduğu ve
giderek kabuk değiştirse de, lakerdacılar olmasa da cafcafını
kaybetmediği bir çarşı… Artık, balıkçı dükkanlarının kimi ya-
nını akşamları meyhaneye çeviriyor, balık ekmek servisi de ya-
pıyor. Buradaki on civarında kalan balıkçıların içinde benim fa-
vorim Dicle’dir. Onun yeri ayrıdır. Zaten haftada en az iki defa
gide gele yıllardır, neredeyse akraba olduk. Dicle’de kabuklusu-
na kadar denizlerimizin her çeşit deniz ürününü bulmak her
zaman mümkündür. İşlenmiş deniz ürünlerini de keza…  Gü-
ler yüzlü personeli işini severek yapar; balıklar ve öteki deniz
ürünleri usulüne göre, nasıl arzulanıyorsa öyle ayıklanır, öyle
bir sudan geçer ki, evde artık suya tutmaya gerek kalmaz! Am-
balaj da özenlidir. Dicle’nin tezgahını gezip dolaşmak, seyret-
mek bile başlı başına bir ritüeldir birçok kişi için. Onca kalaba-
lığa aldırmadan buradan alışveriş yapmanın cazibesi de bura-
dadır. Bu arada, Dicle’nin bir süredir biri içkili biri içkisiz iki de
balık dükkanı oldu çarşıda. Hatta birinde satınaldığınız balığı
istediğiniz şekilde pişirtip eve götürme imkanı da vardır. 

Tabii, Kadıköy Çarşısı’nda çarşının tarihinden izler taşıyan
Yanyalı Lokantası, Şekerci Cafer Erol, Beyaz Fırın, Baylan, Ha-
cıbekir, Brezilya Kahvecisi gibi izler; turşucular, midyeciler,
mezecilerin yanında Çiya Lokantaları gibi yeni lezzet durakla-
rı da yer alıyor. Ancak, ne var ki, son dönemde Beyoğlu’ndaki
dışarıya masa yasağı sonrasında işletmecilerin Kadıköy’e akın
etmesi çarşının hızlı değişimine yol açtı. Hava parasını bastıran
bir sahafı, berberi ya da kırtasiyeciyi tuttu pespaye bir meyha-
ne haline getirdi. Meyhane de meyhane olsa! Çarşıyı çarşı ya-
pan asıl dükkanlar dar bir alana sıkıştı kaldı. Bir de, günün her
saatinde çöp çıkaran vasıfsız esnaftan dolayı her yer pasaklı,
çöp içinde… Sözde meyhanelerin çığırtkanları da cabası! Yine
de Karaköy-Eminönü-Beşiktaş’tan vapurla gelişte tramvaya bi-
nip Moda’ya çıkmak yoksa planda hemen; çarşıda alışveriş ya-
parak eve doğru süzülmenin keyfine diyecek olmaz. 



Siyah-Beyaz Bir Aflk Hikayesi...
BEfi‹KTAfi ÇARfiISI

Beşiktaş Çarşısı giderek Kadıköy’ü gölgede bırakıyor doğ-
rusu… Çarşı pırıl pırıl, etraf tertemiz; kadınıyla, erkeğiyle, gen-
ci ve yaşlısıyla insanlar pırıl pırıl. Esnaf da öyle… Meyhanesi
meyhane, adam gibi… Çarşı içinde her yerde mutlu olabilirsi-
niz. Lokantaları, kahveler bakımlı. Pasajlar rengarenk, cıvıl cı-
vıl. Çarşı’nın göbeğindeki Kartal heykeli, BJK’nın sembolü ayrı
bir anlam katıyor ortama. Kazan’ı da çarşıya dahil edersek; Ye-
disekiz Hasan Paşa Fırını, Soydan Turşucusu, Bulgar’ın kahval-
tı dükkanı gibi noktaları unutmadan Balıkçılar Çarşısı’na gele-
lim. Beşiktaş Çarşısı içindeki ve tam ortada kalan bu alan geç-
tiğimiz yıllarda Beşiktaş Belediyesi’nce projelendirilerek “ahta-
pot” biçiminde inşa edildi. Balıkçı esnafının çoğu buraya top-
landı. Burada da Kadıköy’deki gibi taze balık her gün buluna-
bilir. Beşiktaş Çarşısı’nın her noktasında semtin takımı olan Be-
şiktaş’ın siyah beyaz renklerine ya da kartal vb. bir sembolüne
rastlamak olağan. Zaten, ünlü “Çarşı” grubu da adını Beşiktaş
Çarşısı’ndan alıyor. 

Son zamanlarda ne yalan söyleyeyim zamanımın bir kısmı-
nı Moda ve Bahariye dışında Beşiktaş Çarşısı’nda geçiriyorum,
randevularımın bir kısmını burada veriyorum. “Çapraz” köşe-
sinde Beşiktaş yazılarını da yazdığım Yurt’tan çıkışta (Gazete de
Beşiktaş-Dikilitaş’ta) vapura kadar çarşıda gezinip alışveriş yap-
mak büyük keyif. 



Yaz› ve Foto¤raflar: Olay SALCAN
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KÖLE T‹CARET MERKEZ‹
Anglikan kilisesinin bahçesindeki, son köle
pazar›, bu köle ticareti ile ilgili ibret al›nacak
ve görülmesi gereken yerlerden birisi.
Umman’l› Araplar›n, Afrika’dan toplad›klar›
zencileri, Amerika, Avrupa ve Osmanl›
pazarlar›nda satmalar›; Stonetown üzerinde
hala utanç verici bir kara leke. ‹nsanl›k 
tarihinin yüz karas› köle ticaretini, yine
insanlara hat›rlatmak maksad›yla Anglikan
Kilisesinin yan›na, zenci kölelerin boyun-
lar›ndaki kelepçeler ile birbirlerine 
zincirlenmifl heykelleri yap›lm›fl. Bir
canlad›rma olmas›na ra¤men, yürekleri
yakan bir manzara bu. 
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STONE TOWN
Zanzibar’da görülecek ve keyifle gezilecek en güzel yer hiç flüphesiz, Stone Town. Arap, ‹ran,
Hint, Swahili ve Avrupa mimari tarzlar›n›n harmanlamas›ndan oluflmufl yap›lar› ile dikkat çe-
kici bir yerleflim yeri. Eski haliyle oldukça iyi korunmufl bu binalar›, dar ve k›vr›la k›vr›la gi-
den, birbiri içine bir labirent gibi girmifl dar sokaklar› içerisinde gezerken görmek çok güzel.
Benim en çok dikkatimi çeken tamamen orijinal ve hepsi birer sanat flahaseri olan ahflap ka-
p›lar. Yaln›z bunlar› görmek bile her fleye de¤er. Çok ama çok güzeller, muhteflemler.

Zanzibar, zaman›nda Hint Okyanusu’nda önemli bir ticaret merkezi konumunda imifl. Gerek
Araplar ve gerekse ‹ngilizler için hep önemli bir ticaret merkezi olmufl. Ancak bu bildi¤imiz
ticaret merkezi de¤il. Köle ticareti için. Ancak köle ticareti bitince, Stone Town’un ticari öne-
mi de sona ermifl. Köleleri toplad›klar› yerleri gezdi¤imizde, insanlar›n di¤er insanlara ne ka-

dar büyük kötülükler yapabilece¤ini görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Ak›l alacak gi-
bi de¤il. O gün yap›lan bu kötülüklerin bir tek nedeni var; o da para. Bu gün de¤iflen

ne. Neden ayn›. Ancak yöntemler de¤iflti. 
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BAHARAT VE fiEKER TADINDA
Stone Town, içerisinde hem baharat ve hem de
şekerlemelerin satıldığı farklı tatlarda bir me-
kan. Bazı tatlar, tanıdık geliyor; bazıları da ya-
bancı. Ama hepsi birbirinden farklı ve güzel. Sı-
vaları dökülmüş köhne bitişik taş binalar, birbi-
rinin üzerine yaslanacak kadar yakın evleri olan
gölgeli daracık sokaklar, çok miktarda küçük
dükkan, sokak aralarında açık havada çalışan sa-
natkarlar, ressamlar, hediyelik eşya yapanlar, de-
niz kıyısında küçük restoranlar, halen “dhow”
denilen geleneksel, üçgen yelkenli tekneleri inşa
eden eski ustalar, evlerinin kapılarının önünde-
ki eşikte oturmuş insanlar, baharat satıcıları, ka-
ra çarşaflı Zanzibar’lı kadınlar, şortlu turistler,
nem, sıcak, Kuran kurslarından çıkmış küçük
yaşta kız çocukları, tarihi kiliseler, camiler, balık
hali, dışarıda sokak aralarında satılan balık ve
karides gibi deniz ürünleri. Afrikalılar, Arap
yüzlü insanlar, Hintlilere benzeyenler. Zaman
zaman geleneksel kıyafetleri içerisinde Masailer.

Stona Town’daki sürpizlerden birisi de Freddy
Mercury’nin doğduğu bina. Freddy Mercury
hayranları için bulunmayacak bir fırsat. Belki sa-
dece bu binayı görmek için gelen Freddy Mer-
cury hayranı vardır.

M‹LL‹ MÜZE
Stone Town’daki önemli yerlerden birisi de, ada-
da ilk elektrik ve soğutma tesisatının kullanıldı-
ğı yer olma özelliğine sahip “Milli Müze”. Diğer
adı Türkçesi “Mucizeler Evi” olan “Beit el Aja-
ip”. 1883 yıllarında Umman Sultanı Bargash ta-
rafından yapılmış ve Etnografik objeler, sultan-
ların şahsi eşyaları, bir dhow teknesi sergileni-
yor. Kapılardaki ahşap oyma kapı işçiliğinin
muhteşemliği karşısında şaşkınlığımız en üst
düzeye ulaşıyor. Her kapı ayrı bir güzellik ve sa-
nat şaheseri. Müzenin hemen yanındaki, bir
Portekiz Kilisesinin kalıntıları üzerine inşa edil-
miş Arap Kalesi ihtişamını koruyor.

PRISON ISLAND
Zanzibar’da görülecek önemli mekanlardan biri-
si de hiç şüphesiz “Prison Island”. Gerçek adı
“Changuu” olan bu küçük ada Stone Town’dan
5 km açıkta  bulunuyor. Küçük ve çok basit bir
tekneye binerek yaklaşık 30 dakikalık bir yolcu-



lutan sonra adaya ulaşıyoruz. Adada 1894 yılın-
da İngilizler tarafından hapishane olarak yapıl-
mış, ancak bu amaçla hiç kullanılmamış bir tesis
var. Daha sonraları da sarı humma hastalığına
yakalananlar için karantina olarak tadil edilmiş.
Şu anda içerisinde yüzme havuzu da olan bir
otel var. Adanın turistler açısından en önemli
özelliği, sahip olduğu pırıl pırıl kumsalı ve tur-
kuaz rengindeki deniz suları. Bunların yanında
devamlı lahana yaprağı yiyen Aldabra cinsi dev
kaplumbağaları dikkat çekiyor. O kadar çok ve
iri yapıdalar ki büyük bir bahçeyi dolduruyorlar.
Üzerlerinde mavi tebeşirle kaç yaşında oldukla-
rı yazılı bu dev hayvanlar, 1919 yılında Seyşeller
Sultanı tarafından buraya gönderilmişler. 160
yaşında olanları bile var. Beraber fotoğraf çek-
melerine izin verecek kadar insanlara son derece
alışkınlar. 

BAHARAT

“Baharat Adası” adıyla da anılmaya başlanmış
olan Zanzibar’da görülecek yerlerin başında ba-
na göre kesinlikle baharat bahçeleri geliyor. Ne-
den bana göre diye sorarsanız. Ben hayatımda
hiçbir baharat ağacı görmedim, hiçbir baharatı
dalından koparıp tatmadım. Ben, baharatı mar-
ketlerde özel ambalajında gördüm. Bir an düşü-
nün. Tarçın, vanilya, kırmızı biber ve karabiber
gibi baharatları dalından topluyor ve tadıyorsu-
nuz. Bu ülkemizde dalından portakal, elma ve
şeftali toplamak gibi. İnsana çok tuhaf ve heye-
can verici geliyor. Burası öyle birkaç ağaçlık bir
çiftlik değil. Her baharat türünden binlerce ağaç
var. Umman Sultanı'nın 1818’de Zanzibar’da
zencefil üretilmesi talimatını vermesiyle yürütü-
len olumlu faaliyetler sonunda; Zanzibar dünya-
nın en büyük baharat üreticisi olmuş. 

Zanzibar’ın yerlisi olan bir kişi ise, hindistan ce-
vizi ağacının tepesinde bize inanılmaz bir akro-
basi dans karışımı hareketler sununca adeta bü-
yülenmiş olarak oradan ayrılıyoruz.

Zanzibar’ın ünlülerinden birisi de, “kızıl sırtlı
maymunlar”. Ben deniz ve kumdan pek ayrıl-
mak istemediğimden onları görmeye gitmedim.
Meraklısına duyurulur.

Yeni bir yazımda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Saygılarımla.
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Herkes piflirebilir. Kimi lezzetli, kimi ye-
nebilir, kimi deneysel, kimi hergün, ki-
mi sadece özel günlerde, kimi can› s›-

k›l›nca piflirir; ama herkes piflirebilir.  Peki ne-
dir piflirmek? Tavaya biraz ya¤ koyup eti at›p
biraz k›zartmak m›d›r? Tepsiye biraz sebze
koyup ya¤, tuz, sar›msak ekleyip f›r›na vermek
midir? Yoksa hamuru k›zart›p flerbete atmak
m›d›r? Nedir piflirmek? Neden pifliririz? Karn›-
m›z› doyurmak için mi? Baflkalar›n› mutlu et-
mek için mi? Sosyalleflmek için mi? Yoksa pa-
ra kazanmak için mi? Daha da önemlisi piflen
nedir? Kulland›¤›n›z malzemeler mi yoksa…?

Piflirmek çok yönlü bir u¤raflt›r.

Do¤ufltan gelen yetenekleriniz olsa bile sürek-
li ö¤renmenizi ve kendinizi yenilemenizi gerek-
tirir piflirme. Okumak, sormak, sorgulamak
sa¤lamlaflt›r›r temelini. Sadece çevrenizi de¤il
dünyay› takip etmek ufkunuzu açar.

Bafllamak için önce önyarg›lar›n›z› yenmeniz
ve “ben yapamam” gibi cesaret k›r›c› sözleri
söylemeyi b›rakman›z gerekir. Kaçmak çok
kolayd›r ve ço¤unlu¤un seçti¤i yoldur, zor an-
cak bütün sonuçlar›yla doyurucu olan ise oca-
¤› yakmakt›r.

Kimi piflirirken sevgisini katt›¤›n› söyler, bizim
gibi meslek erbab› olanlar ise hem sevgisini
hem de sayg›s›n› katt›¤›n›. Piflirmeye karfl›
sevgimizdir bu ve piflirdi¤imiz yeme¤i yiyecek
olanlara karfl› sevgimizdir. Bize bütün bu ni-
metleri sa¤layan do¤aya karfl› sevgimizdir ve
o nimetlere karfl› duydu¤umuz sayg›d›r. Et,
sebze, meyve, baharatlar ve atefle duydu¤u-
muz sayg›d›r. ‹flte piflirmeye böyle bafllan›r. 

K O N U K  Y A Z A R
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Görsel bir sanatt›r piflirmek. Sadece malzeme-
leri do¤ray›p tencreye koymak ya da sütü, fle-
keri kaynat›p kaplara dökmek de¤ildir. Renk
uyumu, canl›l›k,  malzemelerin eflit büyüklükte
olmas›, sunum için kullan›lan servis malzeme-
leri, masa ve servis eleman› bir bütündür. Bü-
tün aflamalar›yla göz doyurucu olan uyumlu bir
servis öncelikle ruhunuzu besler. Hele ki bir
sofrada insanlarla birlikte sohbet ederek ye-
mek daha da lezzetlendirir o yeme¤i. Geçirdi-
¤iniz dakikalar› da gelecekte o kokularla hat›r-
lars›n›z. Sonra karn›n›z doyar.  

Bütün bunlar düflünüldü¤ünde nedir piflirmek?
Piflirmek asl›nda araflt›rmac› olmak, ö¤renmek
ve kendini gelifltirmektir. Toplum içinde kendi-
ni ifade edebilmektir. Düflünebilmek ve yorum-
layabilmektir. Kendini, çevresindekileri, do¤ay›
sevmek ve onlara sayg› duymakt›r. Dünyadaki
yaflama ve israfa karfl› duyarl› olmakt›r. Orga-
nizasyon yapmay› ve zaman› yönetebilmeyi
ö¤renmektir. Sanatsal bir geliflime aç›k olmak-
t›r. Bütün bunlar da sa¤l›kl› bir toplumu olufltu-
rabilmenin temelleridir.

Mistik bir yolculuktur piflirmek, Laura Esqui-
vel’in Ac› Çikolata’s›nda oldu¤u gibi. Sevginizi,
hüznünüzü, aflk›n›z›, özlemlerinizi anlat›r piflir-
mek. Hem kokusu hem de tad› bütün duygula-
r›n›z› anlat›r. Kimi o kadar zevk verir ki kahka-
halarla gülersiniz. Kimisi geçmifle götürür, 
baz› an›lar›n›z› canland›r›r, hüzünlendirir belki
de a¤lat›r. Öyle yemekler vard›r ki afl›k eder si-
zi, kendinizden geçirir ve aflk›n›z› baflkalar›na
anlat›r.  

Ruhani bir yolculuktur piflirmek. ‹nanmakt›r.
En iyi örne¤i de Hz. Mevlana’n›n mutfa¤›nda
yetiflen Ateflbaz-› Veli’dir. Mevlevili¤e giden
yol dergâh›n mutfa¤›ndan bafllard›. Dervifl ol-
mak isteyen kifli öncelikle mutfakta ona ayr›l-
m›fl bir postun üstünde oturur sadece temel ih-
tiyaçlar› için yerinden kalkar ve hiç konuflma-

dan olan biteni izlerdi. Üç günün sonunda der-
vifl olma karar›ndan vazgeçmemiflse ve di¤er
dervifller bir sak›nca görmezse mutfak ifllerine
yard›mc› olarak dergâha girerdi. Dervifl mutfa-
¤a girmeden önce kap›da selama durur “Hu”
ard›ndan içeriye girerdi. Yemek esnas›nda
kimse kimseden bir lokma eksik ya da fazla
yemez, yemek sonunda flükür duas› edilirdi.
Mevlevi kültüründe oldukça önemli bir yere sa-
hip olan mutfak ve yemekten sorumlu olan ki-
fliye büyük sayg› gösterilirdi. Bu kifli as›l ad›
fiemseddin Yusuf olan Ateflbaz-› Velî’ydi.
Ateflbaz-› Veli ile ilgili pek çok hikâye anlat›l›r.
Bunlardan birisi flöyledir: Bir gün, dergâh›n
mutfa¤›nda yemek piflirmek için odun kalma-
m›fl. Dergâh›n aflç›s› olan fiemseddin Yusuf
durumu Hz. Mevlana’ya bildirince Hz. Mevlana
latife yollu, “Odun kalmad›ysa ayaklar›n› kaza-
n›n alt›na sok da yeme¤i onunla piflir” der.
Ateflbaz için flaka da olsa emir emirdir. Mutfa-
¤a gider, ayaklar›n› kazan›n alt›na sokar ve
parmak uçlar›ndan ç›kan ateflle yeme¤i piflirir
ancak ayaklar› yanmaz. Büyükler aras›nda ke-
rametin aç›klanmas› hofl karfl›lanmad›¤›ndan
Mevlana, bu durumu ö¤renince “Hay ateflbaz
hay” der ve fiemsettin Yusuf bundan sonra
Ateflbaz-› Veli olarak an›l›r. Ateflbaz-› Veli ma-
kam› da bir terbiye ve e¤itim makam›d›r. 

Bütün bu sürecin sonundaki en önemli soru-
ya gelelim. Peki nedir piflen? Sadece yemek
mi? Hay›r. Sadece yemek de¤ildir. Piflen in-
san›n kendisidir. Yemekle beraber piflmeyi,
sabr›, sevgiyi, sayg›y›, inanc›, kendine gü-
venmeyi, kendini anlatabilmeyi ve tutkuyu
ö¤renen insan. “Önce hamd›r insan, sonra
pifler ve yanar.” 

“Tuzunu alanlar huzur bulsun, ziyaret edenle-
rin her derdi iyi olsun. Afllar› arts›n, eksilmesin,
tafls›n dökülmesin.”* 

S e r v e t  K .  G Ü N E Y

*Hz. Mevlana’n›n Ateflbaz-› Veli’ye söyledi¤i rivayet edilir.
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B ‹ R  P O R T R E

T
anınmış yazarlardan Bayan Brooks, liseye
devam ettiği yıllarda, saçların arkadan
öne doğru taranması moda olmuştu. Ba-

yan Brooks bunu beceremiyor, bu yüzden çok
üzülüyordu. Kızını bu halde gören babası ona
dedi ki:

Kızım, saçlarını ortadan ikiye ayır, geriye doğru
tara ve bir kurdela ile bağla. Bak göreceksin sı-
nıftaki kızların yarısı senin yaptığın gibi yapa-
caklar.”

Babasının dediği gibi yaptı Bayan Brooks. Hafta
sonunda hemen hemen her kız saçlarını onun
yaptığı gibi taramaya başlamıştı. Kızını artık
memnun gören baba ona şu nasihati verdi:

“Herkes gibi olma, dünyada yeterince aleladelik
var zaten.”

Ayhan Sicimoğlu perküsyon üstadı, radyo ve te-
levizyon programcısı, yaptığı programlarda adı
kanalın önüne çıkan, ilgi çekici bir yaşamı, renk-
li bir kişiliği olan, olağanüstü bir yetenektir.

O N  P A R M A K T A K ‹  M A R ‹ F E T L E R

Ayhan Sicimo¤lu
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Üç yıldır Alaçatı Ot Festivali’ne jüri olarak davet
ediliyorum. Beni o yarışmaya en çok çeken konu-
lardan birisi Ayhan Sicimoğlu ile aynı jüride ol-
mam. Onunla geçirdiğim birkaç saat bile yaşantı-
ma ayrı bir renk katıyor.  

Çok meraklı, çok seyahat eden, insanları ve mem-
leketini seven, pek çok lisanı anadili gibi konuşan
değerli bir insandır.

Sicimoğlu’nun hayatında o kadar çok renk var ki
bakarken renk körü olabilir veya renkleri karıştı-
rabilirsiniz. Dalgıçlık deseniz iyi bir dalgıç, res-
sam, fotoğrafçı, yelkenci, iyi bir gurme. Dünya
mutfaklarına son derece hakim. Yakın dostu Peru-
lu ünlü şef Ugo Plevisani ve eşi Sandra’yı birkaç
kez ziyarete gittiğinde Peru mutfağının bütün ye-
meklerini öğrenecek kadar mutfağa meraklıdır.
Öyle bir hayat felsefesi var ki yaptığı tüm işlerde
başarılı. Yaptığı her işe öncelikle merak sarıp deta-
yına kadar araştıran Sicimoğlu’nun enerjisi hiç tü-
kenmez. 

İyi bir müzisyen olan Ayhan Sicimoğlu, sadece
Türkiye’de değil, dünyada da müziğin elektronik
hale gelmesine çok üzülüyor. “Eskiden sokağa çı-
kamıyordum, her tarafımız dumanlı hava sahasıy-
dı, sigara yasağıyla ondan kurtuldum ama şimdi
beni elektronik müzik öldürüyor” diyen Sicimoğ-
lu, “Bilgisayarda yapılan müziklerin hepsini çöpe
atmalı” diye de ekliyor. Elektronik müziğin tam
bir işkence olduğunu sık sık dile getiriyor.

Ayhan Sinan Sicimoğlu ismini babası koymuş. Mi-
mar Sinan gibi ülkeye güzel eserler yapsın diye ba-
bası mimar olmasını çok istemiş. Fakat ablası Ay-
şe Sicimoğlu mimar olmuş. Kendisinin olması ge-
reken mesleği ablası yapıyor şimdi.

EK‹P ÇALIfiMASI YAPIYOR
En son kararı kendisi verse de grubunda herkese
söz hakkı tanıyor. Bir kulüpten teklif gelince arka-
daşlarına “Bize uyar mı?” diye sorup onların fikir-
lerini alıyor. 

Mazhar Fuat Özkan’ın “Sen Neymişsin Be Abi?”
şarkısı Ayhan Sicimoğlu için yazılmış. Şarkıdaki
tüm imalı sözler gerçekten Sicimoğlu’nun yaşamı-

na ait. O zaman dalgıç olan Ayhan Bey’e “En deri-
ne sen dalarsın” gibi taşlamalar, “En iyi kızı sen
kaptın” gibi atıflar yapılmış sözlerde.

Ritm, Ayhan Sicimoğlu’nun sihirli sözcüğü. Ritm
yoksa zaman yoktur, zaman yoksa zaten hiçbir şey
yoktur. Ritm, zaman, ahenk, kalp atışımız, yaşam.
Bu zincir yıllar evvelden kendisini ritme bağladı.
Ritm onu üniversite yıllarında İngiltere’de Miguel
Serigides’e ve sonraları Londra’nın meşhur “Whi-
te Funk” grubu “Kokomo” ile beraber çalmaya ka-
dar götürdü. White Funk tecrübesi sonrası Türki-
ye’de şimdiki Mazhar Fuat Özkan ile beraber kur-
duğu “İpucu” grubunda “Heyecanlı” isimli parça-
sını yaptı. Daha sonra, İtalya’da tanınmış davulcu
Toni Esposito’dan aldığı bir teklif kendisini Ro-
ma’ya sürükledi ve iki yıl La Banda del Sole, Ben-
nato ve Pino Daniele ile beraber çalıştı. Müzik, ya-
kasını yedi sene New York’ta da bırakmadı ve La-
tin kulüplerin, radyoların müdavimi oldu. Tanın-
mış hoca Johny Rodriguez Senior Workshop’ına
katıldı. Boston ve Kuzey Kaliforniya’da üniversite-
lerde önemli etkinliklerde bulundu. Türkiye’ye
döndüğünde kısa bir sürede kendisine hayran bir
kitle yaratan Sicimoğlu, 7’den 70’e herkesin ilgi
odağıdır. Kendisini modern dünya erkeği olarak
tanımlayan Ayhan Bey, yemeğe oldukça meraklı-
dır. Her yıl nisan ayında Alaçatı Ot Festivali’ndeki
yemek yarışmasının jüri başkanlığını yapan Sici-
moğlu, verdiği kıt notlarla da jüri üyelerinin hep-
sini hayal kırıklığına uğratmaktadır. Hepimizin
oyları ortalama 70-80-90 civarında dolaşırken Ay-
han Sicimoğlu’ndan gelen 15-20 rakamı zaman za-
man üyelere sıkıntılı anlar yaşatmaktadır. 

Ekranlarda en çok beğenilen “Hastasıyım” sözüy-
le anılan Ayhan Sicimoğlu hayat dolu, cıvıl cıvıl
bir kişiliktir. El attığı her konuda başarı sağlayan
Ayhan Sicimoğlu Alaçatı’nın popülerleşmesinde
de önemli rol oynadı. Onun adını duyan Alaçatı’ya
akın ediyor, festival alanını dolduruyor. O da on-
lara “Hastayım size” diyor. 

Hayatın her döneminde yaşama sevinciniz hep ço-
ğalmalıdır. Göreceksiniz ki hiç yaşlanmayacak,
gençleştiğinizi hissedeceksiniz. Tıpkı Ayhan Sici-
moğlu gibi.

Süreyya Üzmez



GENÇ, D‹NAM‹K, ÖZGÜN VE ÖZGÜR



Bu ifle ilk olarak; neler yapabilece¤imizi düflünerek bafllad›k. Türkiye'de insanlar için müzik

ne anlam ifade ediyordu? Sadece hofl zaman geçirmek için dinleyenler, dinleyip efkarlan-

mak isteyenler, müzikle yaflayanlar... Hepsini düflündük.  Ve sadece neler yap›ld›¤›n› de¤il,

neler yap›lmad›¤›n›, toplum olarak nelerden uzak kald›¤›m›z›, sakl› kalm›fl müziklerimizi

nas›l harmanlayabilece¤imizi... ‹yi müzik yapabilmek, tart›flmas›z müzik bilgisi ve yarat›c›l›k

gerektiriyordu. S›radanlaflan her fley zamanla monotonlaflt›¤› için, bazen zaten renkli olan

flark›lar da yeniden bizim duygular›m›zla renklenmeli diyerek çal›flmaya bafllad›k. Özgün ve

özgür bir rock soundu yaratabilmek için...
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Her fley Deniz’in flan dersi almak
için O¤uz’a ulaflmas›yla bafllad›.
Sonras›nda aralar›ndaki yafl far-
k›na ra¤men içlerindeki Rock &
Roll tutkusu  onlar› birlikte s›k›
bir rock albümü yapmay› plan-
latt›. Bir  y›l süresince S›rmal›
ad› alt›nda ç›kacak albümlerine
koyacaklar› parçalar üzerinde
yo¤unlaflt›lar. Ellerinden geldi-
¤ince her fleyi en ince ayr›nt›s›na
kadar düflünmeye özen gösterdi-
ler. Ortaya ç›kan binlerce nota-
dan ve saatlerce süren çal›flma-
lardan sonra Erman (bas), Ser-
kan (davul) ve Olcay’›n (klavye)
kat›l›m›yla grup tamamen kurul-
mufl ve albüm kayd› için haz›r
hale gelmiflti. Bijen Rahimi’nin
kap›s›n› ve bilgisini ard›na kadar
açt›¤› stüdyosunda haziran ay›n-
da büyük bir heyecanla bafllayan
kay›tlar Ada müzik etiketiyle
dinleyici ile bulufluyor. 

O¤uz S›rmal›
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Opera Bölümü mezunu olan ve halen
ayn› üniversitede yüksek lisans e¤itimine devam eden O¤uz S›rmal› bu sezon Ankara
Devlet Opera ve Balesinde Rossini’nin “Evlilik Senedi” adl› operas›nda Eduardo, 
25 dile çevrilen ve uzun y›llar kapal› gifle oynayan Ken Ludving’in “Bir Tenor Aran›yor”
adl› müzikalinde Tito Merelli rolünde ve 2012-2013 sezonunda sahnelenecek olan
Harvey Schmidt’in “Fantastik” adl› müzikalinde baflrolde sahneye ç›kacak.
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“Trilye’nin Bal›k Sevdas›”
Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA
TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr
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fievket Bülent YAHN‹C‹
Ankara Kulübü Derne¤i Onur Kurulu Bflk.

Ankara Kalesi Derne¤i Bflk.
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Seymen k›z›lca gün ifliydi. Seymen alay› k›z›lca günde
düzülür, Sancak ancak o dar günde sand›ktan ç›kard›.

Palalar, k›l›çlar, poflular, cepkenler, tüfekler, çifteler hep o
gün için saklan›rd›. ‹flte gün o gündü. 26 Aral›k’ta Namaz-
gahtepe’de (Bugünkü Türkoca¤› ve Etnografya Müzesinin
bulundu¤u arazi) toplan›lm›fl, Beynam’l› Mustafa Hoca-
efendi’nin Cuma Hutbesi dinlenilmifl, Cuma eda edilmifl ve
karar k›l›nm›flt›. Yar›n, Pafla ve Heyet-i Temsiliye kalaba-
l›kla karfl›lanmal›yd›. Sadece Ankaral›lar de¤il çevre ilçe,
illerden kopup gelenler, Sünnisi, Alevisi, Türkü, Kürdü,
Ankara ayaktayd›. Seymen sanca¤› aç›lm›flt›, Seymen alay›
düzülmeliydi. Gidebilenler Dikmen’e karfl›lay›c› ç›kacakt›.
Ankara o gün kendi öz nüfusunun birkaç misli insan› a¤›r-
l›yordu. Herkes Seymen olmufltu. Hiçbir flehir ba¤›ms›zl›k
için bu kadar hevesli olamazd›. Hiçbir kalabal›k namus, fle-
ref ve haysiyet kavgas› için bu kadar kararl› duramazd›.
Hiçbir flehir kap›s›na gelip dayanan emparyalizme bu kadar
sert bir tokat atma iradesi sergileyemezdi. Seymenlik An-
kara’yd›, Ankara ve Ankaral› Seymendi….

Böyle bir manzaran›n Mustafa Kemal ve arkadafllar›n› etki-
lememesi düflünülebilir miydi?

K›z›, k›zan›, genci, yafll›s›yla “Millet yolunda ölmeye gel-
dik Paflam” diye hayk›rarak Kuvay-i Milliye iradesi ve mü-
cadelesine kucak açan Ankaral›lar, bu davran›fl ve cevapla-
r›yla Ankara’n›n kaderini de çizmekteydiler.

Bu kader çizgisi üzerinde bir 5 Ekim var ki en az 27 Ara-
l›k kadar önemli. Mustafa Kemal’e milletvekilli¤i yol ve
imkan›n› kapatmak isteyen irade sahiplerine Ankaral› yi-

ne bir “tokat” atm›fl, Gaziye “Ankara hemflerili¤i” ve mil-
letvekilli¤i s›fat›n› büyük bir coflkuyla vermifltir.

Mustafa Kemal Ankara ve Ankaral›lardan hep hoflnut oldu.
Ama O Ankara’y› zaten bir eski cumhuriyet ve demokrasi
merkezi olarak kafas›na kaz›m›flt›. O Ankara ki, tarihte bir
cumhuriyet ve demokratik yönetim örne¤i olarak 50-60 se-
ne de olsa (Osmanl› öncesi) Ankara Ahileri taraf›ndan yö-
netilmifl, Ahi babalar› Cumhur reisi s›fat›yla Ankara Ahi
Cumhuriyeti’ni yönetmifllerdi. Atatürk bu tarih gerçe¤ini
biliyordu ve ifade de etmiflti. (Yunus Nadi röportaj›- Cum-
huriyet Gazetesi)

‹flte, tarihte demokrasiye, cumhuriyete örnek bir yönetimi
yaflam›fl olan Ankara, yüzy›llar sonra yine ba¤›ms›zl›¤›na,
flerefine, haysiyetine sahip ç›k›yor, Seymen sanca¤› ç›kar-
t›yor, Seymen alay› düzüyordu.

“27 Aral›k 1919, Baflkent oluflun sebebini teflkil etmifltir”
dersek yanl›fl bir de¤erlendirme yapm›fl olmay›z inanc›nda-
y›m. Daha ilan› yap›lmam›fl muhayyel bir devletin Baflken-
ti olarak flereflendirilmek de ancak Ankara’ya yak›fl›r bir
hediye olmufltur. 13 Ekim’de Ankara Baflkent oldu, ama
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim’de ilan edildi.

Mustafa Kemal o karl› k›fl gününü ve havan›n so¤u¤una
inat s›cak Seymen karfl›lamas›n› ömrü boyunca hiç unut-
mad›. Ankara Atatürk’ün “telif eseri” olarak Devletimizin
de¤iflmez, de¤ifltirilemez, de¤ifltirilmesi teklif edilemez
baflkenti olarak tarih yolculu¤unu sürdürüyor.

Bu kader çizgisinde Seymenlerimizin böylesi büyük bir ro-
lü ve önemi olmufltur.

Keçiören’de Vehbi Koç’a ai t  ba¤ evi yeni lenerek 1994 y› l ›nda araflt›rma merkezi olarak hizmete aç› ld›.  
FOTO⁄RAF: Ali Koç (üstte), Rahmi Koç, fievket Bülent Yahnici (ortada), Mustafa Koç, Vehbi Koç, Bülent Kal›pç› (altta) ve seymenler 
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“… Bir yan›k sesi vard› ki... Bu
ses için ismi Gramafon Avrat
olmufltu. As›l ad› pek malûm
de¤ildi…” Sabahattin Ali, “Gramafon Avrat” 

Gramafon… Geçmiflten gelen hofl bir
seda… Özellikle de geçmiflle ba¤›n›

koparmak istemeyenler için. Kadir Usta
da onlardan biri.  ““EEsskkiissii  oollmmaayyaann››nn  yyee--
nniissii  oollmmaazz”” diyen usta, gramafonu aray›p
bulmakla kalm›yor, onun bak›m ve ona-
r›m›n› yaparak yepyeni haliyle sunuyor
taliplilerine. 

Ankara Kalesi’nin tarihi mekanlar›ndan
Pirinç Han’›n üst kat›nda küçükçe bir
atölyede, eski gramafonlar›n ve plaklar›n
aras›nda farkl› bir hayat kurmufl 
Kadir Usta. 

Kim bilir hangi tozlu köflede unutulmufl
suskun gramofonlar, Kadir Usta’n›n
elinde yeniden ses veriyor. Kadir Us-
ta’n›n ad› gibi usta ellerinde yeniden
hayat buluyor. 

Gramafoncu
Kadir Usta

GRAMAFON’dan 
Hofl Bir Na¤me...
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Artık doğallığı yakalamak çok daha kolay…
Estetik diş hekimliğinde yeni yöntemler-

den biri de şu an tüm dünyada çok sık tercih
edilen metal desteksiz zirkonyum alt yapılı por-
selen kronlardır. Bu nedenle bu yazımızda sizle-
ri zirkonlar hakkında bilgilendirmek istiyorum.
Porselen dişlerde doğallık için en şaşırtıcı etki
ışığa verdikleri tepkileridir. Metal destekli por-
selen kronlar çok uzun süredir diş eksiklik va-
kalarında ihtiyacı karşılamaya devam etse de ye-
ni teknolojik materyal olan zirkonyum elemen-
ti kimyasal inert materyal olmakla birlikte iyi
mekanik özelliğe, yüksek bio uyuma(doku uyu-
mu), dayanıklılığa sahiptir. Zirkonyum uzay
mekiklerinin ısı kalkanlarında kullanılmaları
nedeniyle çok hafif aynı zamanda bir o kadar da
dayanıklıdır. Elmas dayanıklılığını ve estetiğini
neden tercih etmeyelim ki! Santimetrekareye
9.5 ton basıncı karşılayabilen Zirkona, bu kadar
dayanıklı olmaları ile birlikte aynı zamanda ışı-
ğı geçirecek kadar zarif ve estetiktirler.
Halk arasında yaprak porselen diye bilinen la-
mine kron uygulamalarına göre arka grup diş-
lerde ve eksik dişlerin varlığında da uygulanabi-
liyor olmaları iyi bir avantaj olarak öne çıkmak-

tadır. Bu yeni teknoloji, özellikle implant uygu-
lamalarında üst yapı olarak; dişe uyumlu renk-
leri, dişeti uyumlu olmaları ve düşük plak biri-
kimi nedeniyle tercih edilmektedir.
Doğal dişlerimiz ışığı geçirme özelliklerinden
dolayı derinlik ve canlılığı çok iyi yansıtırlar.
Tam bu esnada konuşulacak porselen kron çe-
şitlerinden başta geleni de zirkonyum alt yapılı
olanlarıdır ki avantajları bu kadarla da kalmaz.
Metal destekli porselen kronların ileriki dönem-
lerde en istenmeyen etkisi dişeti çekilmelerine
olan olumsuz katkılarıdır. Zirkonyum alt yapılı
porselen kronlar non-alerjen (alerjik olma-
yan)etkilerinden dolayı dişeti uyumlarının çok
iyi olması tercih nedenidir.
Ön grup dişlerdeki eksikliklerin protetik reha-
bilitasyonunda can alıcı kısmı, zirkonyum alt
yapılı porselen kronlar sayesinde maksimum
dayanıklılık ve estetik şekillendirme ile birlikte
mutlu gülümseyişlere çevirmek tamamen 
elimizde. 
Başka güncel bir konuda görüşene dek hoşça
kalınız. 

Zirkonyum 
Teknolojileri
Zirkonyum
Teknolojileri

Dr. Dt. Semih Süreyya Yaz›c›
Difl Hekimi
A¤›z Difl Çene Hastal›klar› Cerrahisi Uzman›

D‹fi HEK‹ML‹⁄‹NDE GÜNCEL YAKLAfiIMLAR
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Nur Esen
Atölyesine girdi, / Boya kokan havas›n› koklad›. / Genifl, yüksek, ayd›nl›k,
Tafl kemerler ile ayr›lm›fl, / Bir atölyeden çok, resim galerisine benzeyen bu mekanda,
çal›flmay› seviyordu. / Ifl›¤›n  yans›mas›na göre,"Tual" ine  aktaraca¤›,
Gölge oyunlar›n›, renk armonisini, / Gerekti¤inde “fiovale” sini, Bu genifl atölyede
Oradan oraya de¤ifltirerek resmediyordu.

“Sanat benim için anlık etkilenmelerin dışavu-
rumudur. Çiçekler, çocuklar, kadınlar, erkek-
ler, hayvanlar, kentsel ögeler, müzik; kısacası
yaşadıklarım ve gözlemlerim duygu ve düşün-
celerimle birleşip tuvalde karşıma çıkar. Ge-
nellikle eskiz yapmam, modelden çalışmam.
Beni etkileyen, heyecanlandıran herhangi bir
olay karşısında küçük notlar alırım ve bu not-
lara hayal gücümü eklerim. Bazen bir müzis-
yenin ruhu, bazen bir köylü kadının saflığı.
Bazen bir çocuğun gülümsemesi, bazen yağ-

murun hüznü. Bir bakış, bir ses, bir söz belki

hemen, belki de aylar sonra resim veya heykel

olarak ortaya çıkar. Ben buna kısaca "duygu

taşması" diyorum. 

Sanatın, özgür ve özgün olması gerektiğini

düşünürüm. Yaratıcı olmanın hiçbir zorlama,

korku ya da baskı olmadığı zaman gerçekleşe-

bileceğine inanırım. Çünkü bir sanatçı, özgün

olmadığı sürece kendi kimliğini ortaya koya-

maz, yenilikçi ve öncü olamaz.” 

F ‹ G Ü R L Ü  R E S ‹ M L E R ‹ N  R E S S A M I
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Nur Esen Hakk›nda
“Kendine özgü bir resim disiplini ›çinde do¤ay› ve
insan› kuflatmaya çal›fl›yor Nur Esen. Resim disipli-
nini bilen bir ressam tan›mlamas› içinde sanatç›, ge-
rek kente ve gerekse do¤aya yönelik estetik coflkusu-
nu f›rça vurufllar›ndaki özgün tan›mlama içine soka-
rak özgün bir görsel sunuyor izleyicilere. Bu da ken-
dine güvenen bir estetik kimlik olarak sanat›n› ve
resmini bilinçli oluflturmas›n› do¤uruyor.

Öz olarak Nur Esen, insan - do¤a bütünlü¤ünü, bafla-
r›l› bir dizayn yap›s› içinde ve estetik kategori ba¤la-
m›nda kurguluyor... Bu, emin olufl ve yapt›¤› ifli se-
vifl, sonunda gerçekten karfl›m›za baflar›l› bir ressam
kimli¤i ç›kar›yor”

Ümit GEZG‹N

“Gerçekten ‘hayat›n içinden’… Nur Esen flahsen be-
nim de meftunu oldu¤um insan yaflant›lar›n› ele al›-
yor her zaman oldu¤u gibi. fiehir insanlar› bunlar;
ya¤murlu sokaklar, rüzgarda savrulan saçlar, flemsi-
yeler… Biz Ankara flehrindeniz; su diye Gölbafl›’n›
biliriz. Bodrum’da yazl›klar›m›z olsa da Bodrum re-
simleri yapmay›z. Nereye aitsek oras›d›r bizim re-
simlerimiz. 

Nur Esen sevgili bir arkadafl›m›z ve BRHD’nin (Bir-
leflmis Ressamlar ve Heykelt›rafllar Derne¤i) çal›fl-
kan ve fedakar genel sekreteri. Resim ve sanat onun
do¤al ortam›; g›das›. Bol insan figürlü resimleri Sa-
natç›n›n desenine olan güvenini yans›t›yor. Herke-
sin harc› de¤il.” 

Monad BALKAN

“Nur Han›m'›n resimlerinde dolafl›rken özgünlü¤ün
ancak içtenlikle yap›lan resimlerde olabilece¤ini bir
kez daha alg›lad›m.

Zira ancak o zaman içinizdekiler, kat›ks›z ve katk›s›z
olarak izleyenlere ulaflabiliyor...

...paletindeki onca renk zenginli¤i, nicel kalabal›k,
niteli¤i her zaman art›rm›fl. Böylesine riskli bir yak-
lafl›m hiçbir zaman görsel dengeyi yormam›fl...”

Ünsal P‹RO⁄LU
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Famous People Visit Trilye

HAPPY DAYS FOR AHMET SAKICI

THE MAN FROM ÇANAKKALE 
WHO LANDED A BUTTERFLY ON DO⁄TAfi

The Doğtaş family seems quite pleased
these days. In August, Doğtaş’s Chair-

man of the Board of Directors, Davut Doğan,
Vice Chairman, Adnan Doğan, and Board
Member Mehmet Undu, came to Trilye to ce-
lebrate their hope for the future. The rapidly
growing Doğtaş Furniture, actively exports
to 65 countries. They are heavily engaged in
trade with Iraq, Libya, Germany, and Saudi
Arabia, and in August, they opened stores in
Sarajevo and Cairo. Doğtaş, a quality furni-
ture brand, which is preparing for the ope-
ning of its 13th store in Iran and its 3rd sto-
re in London, produces its goods in the Biga

District of Çanakkale. It operates in four different segments with over 2000 various products. 
As one of the most ambitious and prestigious brands in the furniture industry, Doğtaş became the
owner of Kelebek (Butterfly) Furniture. 

Ihave already explained to you the
very valuable contracting services

of Ahmet Sakıcı, a well-known Tur-
kish businessman. Sakıcı, who in-
troduced fireproof paint to Turkey
for the first time, allowed those who
have nightmares about fire to take a
breath of fresh air. In July, one of the
overseas jobs that he had committed
to, the Haydar Aliyev Cultural Cen-
ter, the symbol of Baku, was expo-
sed to a fire. In the meantime, Tur-
key’s international strength came to
the forefront. The Baku fire officials
claim that the reason the building
was protected from the fire was the
unique Bortek brand fireproof paint,
which is made in Turkey. 

Ahmet Sakıcı’s firm that produces this paint has its hands in many areas in Europe, and has
surpassed many international brands. You can see the smile on Sakıcı’s face as he explains how
Bortek has passed this critical test, and has been invited to Azerbaijan for more projects. 
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THE STARS OF MOSCOW ARE GUESTS AT TR‹LYE 

Ayhan Kara, in spite of his yo-
ung age, became a successful

entrepreneur, with a heart buring
with love for his country. I pre-
viously mentioned that for three
consecutive years, he was presen-
ted with the “Businessman of the
Year Award” in Moscow.

He visited Trilye in July with an
interesting group of guests, and
he has committed himself to pre-
serving our cultural heritage. He
is thrilled to talk about the cave
paintings of Cappadocia, the Şa-
hinefendi Forty Martyrs Church, and the Environmental Recognition, Protection and Assessment
Project, carried out by Prof. Dr. Maria Andaloro and Dr. Paola Pogliani of Tuscia University. As they
were leaving Trilye, the guests mentioned how delicious they found the food, and the fact that they
wanted to add them to the UNESCO list. 

Erkan Tan, TV8’s
Ankara Represen-

tative and the one who
wakes us up in the
morning by attracting
our attention to his
program, celebrated his
birthday at Trilye, but
kept his age a secret.
Tan, who arrived at late
hours to the restaurant,
was so pleased due to
the activities that he
carried out for his Ra-
madan program, and
was so cheerful to ce-
lebrate with his wife,
İlkim Öz Tan, the TV8
program producers,
and the famous artist Ahmet Cemal. While explaining the challeneges of doing a morning and eve-
ning program, Erkan Tan became the focus of attention of the other patrons in the restaurant. The
mother-in-law of our famous chef from London, Hüseyin Özer, even went to the table to wish Tan
a happy birthday. When she said that she had watched him for years on TRT, he said, “I became
10 years younger on this birthday.” 

ERKAN TAN CELEBRATES HIS BIRTHDAY AT TR‹LYE
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Famous People Visit Trilye

Hacettepe University Medical Faculty Uro-
logy doctor, Prof. Dr. Haluk Özen, and his

wife Prof. Dr. Seza Özen, a children’s health
and wellness doctor of nephrology and rhe-
umatology, are both frequent visitors to Trilye.

Their daughter, Aslı, who is quite
fond of fish, went to the United Sta-
tes to complete her Master’s degree
after graduating from Bilkent Uni-
versity’s Business Administration
department. It’s interesting that
whenever she comes back to Turkey,
as soon as her plane lands, she co-
mes to Trilye to get a taste of the fish
she has missed. 

When Aslı is in the United States,
she really misses Turkish cuisine,
but she said that there is not a sing-
le place that can capture the delici-
ousness of the Black Sea fish. Aslı
Özen is a very hard-working stu-

dent, who is very proud of her parents’ success
in life.  

They leave the restaurant pleased after enjo-
ying a beautiful seafood feast with their child,
and hope to return very soon. 

As one of the people who opened a
window to the world for Turkey,

and introduced the lollipop to 70 co-
untries, Nedim Durukan, the partner
of Durukan Confectioners and a sour-
ce of pride for Ankara, and his wife,
Nuhan, son Ertuğrul, daughter Elif
and her husband Ahmet, gathered at
Trilye on the previous Bayram.  At the
end of the lovely evening, the birthday
of Ahmet Küçükali was celebrated.
Nedim, who has been in partnership
with his brother for 36 years, and his
gracious wife Nurhan hosted the din-
ner where everyone felt right at home.
They left the restaurant quite satisfied,
and mentioned that they will return to
Trilye as soon as possible. 

HAPPY DAYS FOR THE DURUKAN FAMILY

SHE CAME FROM AMERICA JUST TO EAT FISH 
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P O R T R A I T

During the high school years of the well-
known writer, Ms. Brooks, it was fashionab-

le to style ones hair by combing it from the back
to the front. Ms. Brooks couldn’t manage to do
this, so she was quite sad. When her father saw
her so upset, he said to her, “My beautiful da-
ughter, part your hair in the middle, comb it
back and tie it up with a ribbon. You will see,
half the girls in your class will be doing the sa-
me in no time!”

Ms. Brooks did exactly as her father said. By the
end of the week, almost every girl was styling
their hair like Ms. Brooks. Upon seeing how
happy his daughter was, he gave her this advice:
“Don’t try to be like everyone else. There is alre-
ady enough mediocrity in the world.”

The master of percussion, Ayhan Sicimoğlu, is a
radio and television presenter, whose fame pro-
ceeds him. He has a very interesting life, a color-
ful personality, and is extraordinarily talented. 

THE JACK OF ALL TRADES

Ayhan Sicimo¤lu
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For three years I have been invited to serve on the
jury of the Alaçatı Herb Festival. The most interes-
ting part of that competition for me was Ayhan Sici-
moğlu, and being on the jury with him. Just spen-
ding a few hours with him brought an additional fa-
cet to my life. 

He is curious, well-traveled, and loves his country
and his fellow citizens. He is a special person who
many languages like his native language. 

There are so many colors to Sicimoğlu’s life that one
can become color blind or confuse the colors. If yo-
u say diving, he is a great diver, and the same goes
for painting, photography, sailing and the culinary
arts. He is an authority of world cuisines. He is so
curious about the culinary arts that on each visit to
his close Peruvian friends, chef Ugo Plevisani and
his wife Sandra, he is determined to learn all the
secrets of Peruvian cuisine. Because he has such a
philosophy on life, he is successful in all he does. In
everything he is involved in, he gets consumed by
curiosity to research the subject, and his energy is
inexhaustable. 

An incredible musician, Ayhan Sicimoğlu is disap-
pointed that music has become so electronic, not
only in Turkey, but throughout the world. “In the
past, I couldn’t even go out on the streets–there was
so much smoke. With the ban on smoking, I was sa-
ved from that, but now electronic music is killing
me,” said Sicimoğlu. He adds, “All music that is ma-
de on the computer should be thrown out.” I find
that he is often mentioning how electronic music is
torture. 

Ayhan Sinan Sicimoğlu was named by his father. His
father wanted him to contribute beautiful works to
his country like Mimar Sinan (the famous archi-
tect), and wanted him to become an architect. Yet it
was his sister, Ayşe Sicimoğlu who became the arc-
hitect, and is working in the profession that he sho-
uld have been. 

HE’S A TEAM PLAYER
Even though he makes the final decision in his gro-
up, he consults them. If an offer comes from a club,
he asks them, “Is this suitable for us?” and gets ide-
as from them. 

The song “Sen Neymişsin Be Abi?” (“What Are Yo-
u, Man?”) of Mazhar Fuat Özkan was written for

Ayhan Sicimoğlu. All of the allusions of the lyrics in
the songs are about Sicimoğlu’s life.  The lyrics refe-
rence sayings like, “You caught the best girl,” and
made them to fit Ayhan, the diver: “You will dive to
the greatest depths.” 

Rhythm is the magic word for Ayhan Sicimoğlu. If
there is no rhythm, there is no time, if there is no ti-
me, there is no rhythm. Rhythm, time, cadence, he-
artbeat, life. He attached himself to this chain years
ago. His passion for rhythm took him from his uni-
versity years in England playing with Miguel Serigi-
des, and later with London’s famous “White Funk”
group “Kokomo”. After his experience with White
Funk, he created a piece called “Heyecanlı” (Thril-
ler) with “İpucu”, the group he established with
Mazhar Fuat Özkan. Later, he met well-known Ita-
lian drummer Toni Esposito, and accepted an offer
from him to play in Rome. For two years, he played
with La Banda del Sole, Bennato and Pino Daniele.
For seven years, he never abandoned his music, and
found himself frequenting the Latin clubs and radi-
o stations of New York. He joined the Senior Work-
shop of the famous teacher Johnny Rodriguez. He
found himself a part of the important activities of
universities of Boston and Northern California. Af-
ter returning to Turkey, in just a short period of ti-
me, he attracted the attention of many fans, from
the ages of 7 to 70. 

As a modern man of the world, Sicimoğlu is rather
curious about cuisines. Every year in April, as the
chair of the jury of the Alaçatı Herb Festival food
contest, sometimes disappointing contestants with
his low scores. While the rest of us are giving points
around 70-80-90 points, Ayhan Sicimoğlu hands
out 15-20 points, and sometimes causes some prob-
lems. 

Recognized for his phrase “I’m crazy about this,” he
is a lively person, living life to the fullest. Due to his
ability to be successful in any endeavor, Ayhan Sici-
moğlu played a key role in the popularization of
Alaçatı. Whenever anyone hears his name, they
flock to Alaçatı and crowd the festival area. He says
to them, “I’m crazy about you, too.”

One should always increase the joy of living in every
stage of life. You will see that you won’t age, and yo-
u’ll even feel younger. Just like Ayhan Sicimoğlu.

Süreyya Üzmez



ARUGULA, ONION AND HORSE MACKEREL

MENGEN STYLE SHRIMP PASTA 

Trilye’s Flavors
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Crispy, pan fried horse mac-
kerel is a good chance for a

snack break. Let’s head out on
this journey with red onion and
arugula. You can be sure to fall
in love all over again with this
fish who is the little bean of the
sea.

This dish is a breath of fresh air for those who are tired of having pan
fried or grilled shrimp. It is an easy, practical, and delicious dish.



Purslane is just as plentiful with Omega-3 fatty acids as fish. It goes well with any kind of seafood.
I would love for you to try this well-paired combination of octopus and strained yogurt.
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PURSLANE WITH YOGURT AND OCTOPUS

OCTOPUS AND EGGPLANT ROLLS
Is there a single food on the face of this earth that doesn’t go well with 

eggplant? But you will see that the best seafood pairing is, without a do-
ubt, octopus, and will find it simply delightful.





SOME ARE JUST LUCKY
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Horse 
Mackerel
Some are just born lucky and can survive for a long time because of

their unique body parts. The horse mackerel is one of those lucky
ones, for with its cleft lip it can escape from a fish hook at the last mo-

ment. When it opens its small mouth, it is in the shape of a bellows. If yo-
u set out to fish for horse mackerel with a trawl line, when you tug on the
20 rod trawl, as the line approaches the surface of the water, you will feel
a decrease in the weight. This is because a portion of the horse mackerel
have escaped. 

Any time I go to Istanbul and pass the Galata and Unkapanı bridges or the
Bosphorus, I see the fishermen lined up with their rods in their hands. Wha-
tever the season, amateurs are seeking horse mackerel. Even if other fish are
caught in specific seasons, horse mackerel can be caught year round. The
smaller ones are known as “kraça”, or in slang, “sea beans”. 

In recent times, I have yet to come across the giant horse mackerel from the
Black Sea that would reach around 23-25 inches. The “black eyed horse mac-
kerel” that live in the Marmara Sea will swim in schools through the Bosp-
horus in Istanbul to the point where it opens to the Black sea and return to
the Marmara Sea in September. 

The “yellow winged horse mackerel” that live in the Black Sea will feed on
plankton and young fish throughout the summer and migrate to Istanbul’s
Bosphorus Straits in November. They lay a part of their eggs on the Marma-
ra Sea, and a part of them in the Black Sea. 

GRILLED OR PAN FRIED
The lifespan of horse mackerel is about 15 years. Horse mackerel is a favori-
te of aggressive fish like bonito, blue fish and tuna. If you slice and remove
the tail fin with a razor, the resulting meat is referred to “under the tail” me-
at, and used as bait. This meat can be attached to the fish hook and cast along
the shore, the fish that swim in these waters will mistake the bait for a small
fish and go for the hook. Amateur fisherman will generally catch horse mac-
kerel by trawling. The meat is very delicious, and the though the most com-
mon preparation is pan fried, I strongly recommend grilling. Even with the
most simple preparation techniques, I am certain you will find horse macke-
rel extremely delicious. 

Süreyya Üzmez
(Trilye’nin Bal›k Sevdas›)
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