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Süreyya Üzmez

DÜNYACA TANINAN TRİLYE

Yine güzel beklentilerle balık mevsimini açtık. Palamut biraz gecikti 
ama sonunda kavuştuk yine hasret bitti. Sular çok sıcaktı bu yıl, 
balıklar suların soğumasını bekledi. Sular soğuyunca da balıklar 
görücüye çıkmaya başladı.

Heyecanlı bir defile. Balıklar sırasıyla podyuma çıkıyor. Önce çingene 
palamudu beliriyor ufukta. Arkasından zindandelen, palamut, torik. 
Daha sonra lüfer geldi ve moraller düzeldi. Dünyanın en iyi balığı 
lüfer bence. Allah denizlerimizden ve bizlerden mahrum etmesin bu 
nimeti. İyi bir balıkçılık yılı olacağa benziyor.

ÖDÜLLER YILI 
Ödüller bizi daha da sorumluluk sahibi yaptı. Dünyanın pek çok 
ülkesinden yabancılarla dolup taşıyor Trilye. Bir ülke ve başkent için 
bundan güzel tanıtım olur mu? Çok duygulanıyor, mutlu oluyoruz. 
Trilye’yi dünyaca tanınan bir marka haline getiren tüm Trilye 
severlere ne kadar teşekkür etsem azdır.

Bol balıklı, sağlıklı bir sezon diliyorum.
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FIRTINALAR CESUR KAPTANLAR İSTER

Çocuk 4 yaşına gelince babasına hayran 
olur. “Babam her şeyi biliyor” der. 

5. yaşında “Babam çok şey biliyor.”

6. yaşında “Benim babam senin babandan 
daha çok şey biliyor.”

8. yaşında “Babam her şeyi bilmiyor.”

10. yaşında “Babamın gençliğinde her şey çok 
farklıymış.”

12. yaşında “Aslında babam bu konuda hiçbir 
şey bilmiyor.”

14. yaşında “Babama kulak asma o artık çağ-
dışı.”

21. yaşında “Babam mı? Aman Tanrım o hiçbir 
işe yaramaz.”

25. yaşında “Babam bu konuda az da olsa bir 
şeyler biliyor ama o yaşta insanın bu konuda bir 
şeyler bilmesi normal zaten.”

30. yaş “Bu konuda babamın fikrini alsak iyi 
olur. O kadar deneyimli ki!”

35. yaş “Babama sormadan hiçbir şey yap-
mam.”

40. yaşında “Acaba babam bu konunun üste-
sinden nasıl gelirdi? Ne kadar akıllı ve dene-
yimli bir insandı.”

50. yaşında “Babamın yanımda olması ve bu 
konuda bana akıl vermesi için neler vermez-
dim. Onun ne kadar akıllı bir insan olduğunu 
hiç takdir etmemiştim. Ondan çok şey öğrene-
bilirdim.”

Gerçi artık 75 yaş yolun yarısı, hele bir de spor 
yapıp sık sık balık yiyorsanız 90’lı 100’lü yıllar-
dan sonra babanızı özleyebilirsiniz.

Cazım Özal, iş hayatına 3 yıl önce kaybettiği 
babasının büyük deneyimlerinden yararlana-
rak başlamıştır. Ankara’nın yetiştirdiği değerli iş 
adamlarından biri olan Özal, yüreği ülke sevgisi 
ile dolu, koyu bir Fenerbahçe taraftarı ve çok iyi 
bir sanayicidir. Türkiye’nin milyarlarca lira tuta-
rındaki servetinin boşa gitmesini önleyen, yalı-
tım sektörünün duayeni bir girişimcidir. 

Trilye’den Esintiler . . .
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HAYAT GEÇ KALANLARI AFFETMEZ

Cazım Özal çok süratli düşünen kıvrak bir 
zekâya sahiptir. Herkesten hızlı düşünüp, her-
kesten hızlı karar verir. Doğru zamanda doğru 
yatırımlar yapmıştır her zaman. El attığı işler 
kısa bir süre sonra Avrupa’nın bir ucundaki ül-
kelerin bile dikkatini çekmektedir. Yabancılar-
dan bu sektörle ilgilenenler Cazım Özal’ı yakın 
takibe alırlar. Çünkü yenilikler hep ondan çı-
kar. Yaptığı işe tamamen odaklanıp en iyisini 
yapmakla tanınan Özal’ın Anıttepe Lisesi’nde 
hazırladığı bir araştırma ödeviyle başladığı kö-
pük (strafor) ilgisi yıllar sonra aynı alanda ken-
disinin “kral” lakabıyla anılmasını sağlamıştır.

Kaloriferle henüz tanışmamışken tonlarca 
odun, kömür yaktığımız ama ısınamadığımız 
yılları çok iyi hatırlıyorum. Pencerelere bez 
takviyeleri yapılarak, azalan ısıyı önlemeye ça-
lıştığımızı herkes seyrederken, ormanlardaki 
ağaçların kesilmesine sadece karşı çıkmaktan 
ve protesto etmekten başka bir şey yapıla-
mazken Cazım Bey, yüzde elli enerji tasarrufu 
sağlayan taşyünü, camyünü ve XPS üretimi 
konularında çok önemli buluşlara imzalar at-
mıştır.

KESİNTİSİZ BAŞARILI ÖMÜR

Bir firmada pazarlamacılık yapan ve inanılmaz 
başarıları kısa sürede yakalayıp kendi şirketini 
kuran Özal, 30 yılda yaklaşık 17 tesis kurup irili 
ufaklı bu tesisleri yerli ve yabancı girişimcilere 
sattı. Yakınlarda biri shingle olmak üzere iki te-
sis daha sattı. Ortalama her iki yılda bir fabrika 
kurup satmaktadır Cazım Bey. Tam çağdaş bir 
ticaret anlayışı ile tesisleri kurup kurup, çalış-
tırıp değerini bulunca da satan Özal, yalıtım 
sektöründe 30 yıldır kesintisiz sürekli üretim 
yapmaktadır.

Kırılması zor rekorlarla dolu başarıları onu 
daha da sorumluluk sahibi yapmakta sektörün 
ombudsmanı konumuna getirmektedir. 

Cazım Bey’in sahibi olduğu Özpor firması, Uk-
rayna, İran, Yunanistan, Romanya, Türk Cum-
huriyetleri ve pek çok ülkeye ihracat yapmıştır.

ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı sayısız 
ödül alan Özal, 2005 yılında “Yılın Yatırımcısı 
ve Sanayicisi” ödülünü kazandı. 

Cazım Bey’in önemli tutkularından biri de bazı 
hafta sonları Trilye’de Türkiye eski güzeli eşi 
Aylin Hanım, yakışıklı çocukları Emin, Can ve 
Yağız ile birlikte balık yemektir.

Kriz dönemlerinden nasıl etkilendiği, çektiği 
sıkıntılar, o günlerden dürüstlük, azim ve karar-
lılıkla nasıl çıktığı, başarıyı nasıl yakaladığı ger-
çekten üniversitelerde okutulmalıdır.

DOĞRU ÜRÜN DOĞRU TEKNİK

Siyasetten uzak, herkese eşit mesafeli, dev-
letle iş yapmadan bugünkü konumuna gelen 
Özpor’un patronu Cazım Bey’in kurup 4 yıl 
önce Ursa firmasına sattığı camyünü fabrikası 
yakın zamanda Knauf firmasına satıldı.

O gerçek bir virtüöz. Elini attığı iş bir süre son-
ra ünlü markaların gözde yatırımı haline geli-
veriyor.

Doğru ürünü doğru teknik özelliklerde suna-
bilmek için yeni bir yatırımla ağustos ayında 
taşyününde kısa sürede pazarın liderliğini ya-
kalayacağına odaklanan ve kendisine hedef 
koyan Cazım Özal yaşantısında ve iş hayatın-
da hep yenikçi olmuştur.

“Yenilenmezsem yenilirim” anlayışıyla Türki-
ye’deki ilklere imza atan ve yalıtım sektörünün 
ve yatırımcıların önünü açan Cazım Bey’in ye-
nilenmiş yeni taşyünü yatırımı yakında heye-
canları doruğa çıkaracaktır. 

Giyimiyle, vizyonuyla, tarzıyla tam bir kariz-
matik kişiliğe sahip olan Cazım Bey, pazar 
günleri babasını da baş tacı yapıp yemekli 
sohbetlerinde hep yanında isterdi. Babası ile 
birlikte çalışmaya başlamıştı ilk kez. Baba-
sının son günlerine kadar deneyimlerinden 
hep yararlandı. 

Engebeli yollarla dolu yaşamda yolunuz-
daki güçlüklere teşekkür etmeniz gerekir, 
çünkü o güçlükler sizin kapasitenizi ve 
dayanıklılığınızı denemek içindir. O neden-
le hayat yolunda karşınıza çıkan zorluklar 
sizi güçlendiren ve olgunlaştıran fırsatlardır. 
Başarıyı tanımlamak için ise kişinin başlan-
gıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farka 
bakmak lazım. 

İnsanlar nişan almadıkları şeyi nadiren 
vururlar. 

Trilye’den Esintiler . . .
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MESLEKLERİNİN DUAYENLERİ

Hafta sonu gölde balık tutan genç bir ada-
mın oltasına her zamankinden farklı türde 
bir balık takılır. Balık konuşmaya başlayınca 

genç adamın şaşkınlığı iyice artar. 

Balık “Eğer yaşamama izin verir, tekrar göle dön-
memi sağlarsan üç dileğini yerine getireceğim” 
der. 

Şaşkınlığı üzerinden atmaya çalışan delikanlı “Sa-
dece üç dilek mi?” diye sorar. 

“Anlaşma yapalım, sen benim beş dileğimi yerine 
getir ben de seni tekrar arzuladığın yaşama geri 
göndereyim.” 

“Kusura bakma dostum” der balık, “Sadece üç 
dileğini yerine getirebilirim.”

Genç adam anlaşma yapmakta ısrarlıdır, dilek sa-
yısını artırmaya çalışıyordur. “Pekala” der, “Madem 
ki beş dileğimi yerine getiremiyorsun dört olsun 
öyleyse.”

Balık bu defa bitkin ve cılız bir sesle konuşur: “Üç 
dilek, başka yok.”

Bu kez genç adam düşünmeye başlar, üç dilek mi 
tutmalı yoksa ısrarcı mı olmalı, gölde başka konu-
şan balık varsa onları da yakalayıp dilek sayısını 
mı artırmalı…

Nihayet genç adam kararını verir: “Peki sen ka-
zandın konuşan balık, üç dilek tutmayı kabul edi-
yorum.”

Fakat onun bu sözlerine balık karşılık vermez. 
Genç adam sepete baktığında geç kaldığını ve 

balığın çoktan yaşamını yitirdiğini görür. 

Teoman Seyithanoğlu başarılı yaşam kariyerine 
cesaretli kararlar alarak çok erken yaşlarda baş-
lamış değerli bir hukukçudur. Ama onun hukuk-
çuluğu yanında çok ayrıcalıklı özellikleri vardır. 
Hayatı mücadele ile geçmiş olan Seyithanoğlu, 
Kahramanmaraş’ın eski, köklü ve tanınmış ailele-
rinden birinin ikinci erkek evladı olarak dünyaya 
geldi. 

MARKA PATENTTE GÖZ AÇTIRMAZ
İlkokula İzmir’de başlayıp Kahramanmaraş’ta bi-
tiren Seyithanoğlu, lise ikinci sınıfa kadar Maraş 
Lisesi’nde parasız yatılı olarak okuduktan sonra 
babasının görev yapmakta olduğu Kırşehir’e gele-
rek Kırşehir Lisesi’nden 1961 yılında mezun oldu. 
50 yılı aşkın süredir Ankara’da yaşamını sürdüren 
Teoman Bey, birkaç değişik üniversitede öğrenim 
yaptıktan sonra 1972 yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 

1973 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak baş-
ladığı serbest avukatlık faaliyetlerini bugüne kadar 
40 yılı aşkın bir süredir kesintisiz sürdürmektedir.

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku’nda, Marka ve Patent 
konuları başta olmak üzere hukukumuza görüş ve 
değerlendirmeleri ile önemli katkılar sağladığı ilgili 
camiada iyi bilinir ve her zaman takdir edilir.

Dünyanın en önde gelen medeni ülkelerinin va-
tandaşlarının Türkiye’de marka ve patent hakla-
rının korunmasında çok etkili olmuş ve Avrupa’da 
dahi bilinip takdir edilen mücadeleler vermiştir. 
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Haksızlıklara asla tahammül edemez ve haksız 
yere tanınmış markaları taklit edenlerin, kopyacı-
ların korkulu rüyasıdır Teoman Seyithanoğlu. Bu 
hususlardaki başarılı çalışmaları onun üst seviye-
deki temsilini açıklıkla ortaya koymaktadır.

AİLECE GURMELER
Uluslararası gurme kuruluşu olan Chaine des 
Rotisseurs’un Ankara bölgesi kurucularından eşi 
Kadriye Hanım’la birlikte 15 yılı aşkın süredir Tür-
kiye ve yurt dışı gurme faaliyetlerinin içerisinde 
yer almaktadır. Bu yemeklerin pek çoğunda bir-
likteydik. Ama 2009 yılında Monaco’da yapılan 
Prenses Caroline’in de katıldığı yemekte aynı ma-
sada idik. Kendilerini dikkatle izledim, gerçekten 
her yemekte yaptıkları yorumlar gerçek hakkını 
veriyordu. Yeme içme sektörünün çıta atlamasına 
katkı sağlayan bu faaliyetlerde Seyithanoğlu aile-
sinin sektöre verdikleri katkı yadsınamaz.

20 yıl ODTÜ’de ve daha sonra Bilkent’te öğretim 
görevlisi olarak çalışma hayatını sürdüren aynı 
zamanda yetenekli bir hanım olan Kadriye Ha-
nım bu dünyada tanıdığım en mütevazı ve dost 
canlısı insandır. Yüksek mimar olan Kadriye Ha-
nım, Türkiye’de Faruk Malhan gibi pek çok ünlü 
mimarın hocasıdır ve saygı ile kendilerine şükran 
duymaktadırlar.

Trilye’nin müdavimleri arasında yerini ön sıralarda 
koruyan Kadriye Hanım’ın deniz mahsulleri hazır-
layıp pişirmedeki mahareti arkadaş çevresinde 
çok konuşulur. 

HEMŞEHRİ CANLISIDIR
Gıda Mühendisi, Tıp Doktoru ve Avukat olan üç 
yetişkin kız çocuğunun babası olan Teoman Bey, 
Kahramanmaraşlılar tarafından hemşehri canlısı 
olarak bilinir ve çok sevilir. Sık sık emekli olmayı 

dile getirse de kendisinin engin deneyimlerinden 
her zaman istifade eden müvekkilleri buna olanak 
tanımamaktadır. Hukuk camiasında ihraz eylemiş 
olduğu yere kolay gelinmediğine İstanbul’a bir-
likte yaptığımız bir karayolu seyahatinde tanıklık 
ettim. Avukat Sanem Hanım’la birlikte bir çay mo-
lası bile vermeden İstanbul’a gidene kadar sanki 
duruşma salonundaymış gibi çalıştılar. Durmak 
bilmeyen çalışkanlığı ve azmi ona en azından yaz 
aylarında bile olsa Bodrum’da balık tutmanın ha-
yalinin ötesine geçemeyeceği veya bir süre daha 
erteleneceği sinyallerini vermektedir.

HAYIRSEVER KİŞİLİK
Teoman Seyithanoğlu sosyal sorumluluk projele-
rinde hep gönüllü olarak yer alır. Ankara’daki Kah-
ramanmaraş Eğitim ve Kültür Derneği’nin de kuru-
cuları arasında yer alan Seyithanoğlu 15 yıl önce 
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediye hudutları 
içinde babası hâkim Aldülgani Seyithanoğlu adı-
nı taşıyan bir ilköğretim okulu yaptırdıktan sonra, 
şimdilerde de Ankara’da Çankaya semtinde an-
nesi Nazlı Hanım adına modern görünümü ağır 
basan muhteşem bir cami inşa ettirmektedir. 

Müvekkilleri, sevenleri, hemşehrileri kariyerinin 
zirvesindeki Teoman Seyithanoğlu’na amatör ba-
lıkçılık yapmak için vize vermemekte çok haklılar 
çünkü o yaşlı sayılabilecek yaşlara henüz gelmedi. 
81’inde Benjamin Franklin Amerika Anayasası’nın 
kabulünü sağlayan diplomasiyi gerçekleştirdi. 
90’ında Pablo Picasso hala çiziyor ve oyuyordu. 
91’inde Eamon de Valera İrlanda başkanı olarak 
görev yaptı. 

100 yaşındayken büyükanne Moses, hala resim 
yapıyordu ve Tiziano “Battle of Lepants”ı yaptığın-
da 98’indeydi.

Ama Seyithanoğlu’nun vereceği o kadar çok şey 
var ki benim yakinen tanıdığım dünya devi olmuş 
markaların korunmasında çok büyük payı var.

Ne zaman çok yaşlısınız? Gerçekten verecek bir 
şeyiniz kalmadığı gün. Ve ben onu uzun yıllardır 
tanıyan birisi olarak iyi bir haber vereyim: O günün 
ille de gelmesi gerekmiyor. 
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GÜVEN VEREN ÖZEL İNSANLAR

Yaşlı tüccar emekliye ayrılıyordu. İşini iki 
oğlundan hangisine bırakacağına, onları 
tecrübe ederek karar vermek istedi. Bu 

sebeple her ikisine de aynı miktarda çok az bir 
para verdi ve:

“Bu para ile evi dolduracak herhangi bir şey alı-
nız” dedi. 

Büyük çocuk, hemen pazara gitti. Elindeki az 
para ile çok miktarda alınabilecek şeyin ancak 
saman olduğunu düşündü. Samanları alıp eve 
getirdi, ama evin her tarafını onunla kaplamak 
mümkün olmadığını gördü. 

Küçük çocuk, babasının akıl ve zekâ ile yerine 
getirebilecek bir iş verdiğini düşündü. Elindeki 
para ile yeterli sayıda mum satın aldı. Onları eve 
götürüp tüm odalara koydu. Geceleyin mumları 
yaktı. Mumların ışığı bütün evi aydınlatmıştı.

Baba, işi küçük oğluna bırakmaya karar verdi. 
Çünkü o aklını kullanmayı başarmıştı.

Parlak ışıklarını fotonlayıp bana gönderdiğini 
düşündüğüm Süreyya Serdengeçti ile henüz 

emekli olup kendimi sudan çıkmış balık gibi his-
settiğim ve restoranımı yeni açtığım günlerde ta-
nışmıştım. Kasım 2001 krizinin ikinci dalgasıyla 
karşılaşan Türkiye, zor bir dönemden geçiyordu.  

CNBC-e’ye her çıktığında yüreğime su serper-
di Süreyya Bey. Endişelerimi yok ederdi. 2001 
yılında uygulamaya koyduğu para politikaları 
ve aldıkları tedbirler ile dünyadaki büyük krizin 
Türkiye’ye etkisini azaltıp, daha sonraki yıllarda 
bağışıklık kazanıp çok çabuk şokları atlatmamı-
zı sağladı. Ekonomiden Sorumlu Bakan Kemal 
Derviş’e bağlı olarak çalışan Merkez Bankası’nın 
Başkanlığı’na atanan Süreyya Serdengeçti’nin 
ve ekibinin aldığı ciddi tedbir ve düzenlemeler 
Türkiye’ye hala daha faydasının olduğu ekonomi 
çevrelerinin dilinden hiçbir zaman düşmemiştir. 

DONANIMLI BAŞKAN
İstanbul’da doğup Galatasaray Lisesi’nde ilk ve 
orta öğrenimini tamamlayıp daha sonra ODTÜ 
Ekonomi bölümünü bitirdi. 1980 yılında Mer-
kez Bankası’nda göreve başlayan Serdengeçti, 
önce dış borç ödemelerinde çalıştı. Daha son-
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ra döviz rezervleri yönetimine geçti. 1990 yılın-
da Döviz İşlemleri Müdürü, 1994 yılında Genel 
Müdür Yardımcısı olarak Genel Sekreterlik Basın 
Danışmanlığına getirildi. Aynı yıl Dış İlişkiler Ge-
nel Müdür Yardımcılığına atanıp ödemeler den-
gesi ile uluslararası kuruluşlar alanında çalıştı. 
1998 yılında Başkan Yardımcısı oldu.

Fiyat istikrarını sağlamaya ve enflasyonla savaş-
maya yemin eden Serdengeçti, Merkez Bankası 
Başkanlığı yaptığı dönemde benim çevremde 
yakinen yaşadığım gibi pek çok yatırımcıya gü-
ven ve cesaret verip Türkiye için yatırım kararı 
almalarını sağladı. Çünkü onun duruşu hepimize 
her zaman güven veriyordu. 

ÖDÜLLERE DOYMADI
Pek çok ödülün sahibi oldu ama “2004 Yılının 
Merkez Bankası Başkanı” seçildi. 

Görev süresince Türkiye’nin çeyrek yüzyıllık yük-
sek enflasyondan kurtulma hayalini gerçekleşti-
rip enflasyonu tek haneye indirdi. Merkez Ban-
kası bağımsızlığının nasıl bir şey olduğunu dikte 
ettirircesine gösterdi. 

Hiç politize olmayan bu değerli bürokratın 
Türkiye’ye sağladığı yararları her kesimden, her 
partiden insanlar tarafından takdir edildi. Hiçbir 
zaman politik üslubu olmadı. Hiç kimse ve hiçbir 
parti ile ilgili olumsuz görüş beyan etmedi. Yo-
rum yapmadı. “Onlar kaka biz cici”yi oynamadı. 
Sadece odaklandığı Türkiye ekonomisinin istik-
rarı oldu. Ülke sevgisi, insan sevgisi onun yüre-
ğinin vazgeçilmez şiarıydı.

Kişisel duruş ve Merkez Bankası duruşunun 
nasıl olması gerektiğinin algısını yarattı top-
lumda. Politik kadrolara ev sahipliği yapma-
dığı gibi, siyasetçilerin kapsama alanında do-
laşmadı. Sadece işini yaptı. Gençlerin önünü 
ve kapısını herkese açan bürokrat izlenimini 
sürdürdü. 

Yaptığı para reformuyla Merkez Bankası’nın 
çıtasını gerçekten yükseltti ve dünyadaki tüm 
Merkez Bankası başkanlarını kıskandıran işlere 
imza attı. 

BAŞARIDA ÇİĞDEM HANIM  
FAKTÖRÜ
Konuklarını yıllardır Trilye’de ağırlayan, evlilik yıl-
dönümü ve doğum günü gibi günleri hiç atlama-
yan Süreyya Serdengeçti aradan yıllar geçme-
sine rağmen restorana geldiğinde insanlar ona 
saygısından ceketini ilikliyor.

Konuklarından hep 10 dakika önce gelen Sü-

reyya Bey’in saygıdeğer bir eşi vardır. Çiğdem 
Serdengeçti onun her zaman yanında en büyük 
destekçisidir. Pozitif dalga yayınlayan bir enerji 
kaynağı gibidir adeta. Afyonlu ünlü Çerçel aile-
sinin kızı (Adalet Partisi Milletvekili Rıza Çerçel’in 
kızı) Çiğdem Hanım ile ODTÜ’de tanışırlar, ev-
lenirler. Ama bize sorarsanız “hala evlenmemiş” 
gibiler. Sanki flört dönemindeki heyecan hiç bit-
memiş gibi.

Süreyya Bey hırslıdır, ailesine çok düşkündür. 
Son derece soğukkanlı ve çok çalışkandır. Oğlu 
Deniz, babası gibi çalışkan, yetenekli ve son de-
rece efendi bir kişiliğe sahiptir. 

Serdengeçti, en çılgın öncü birliği, savaşta düş-
mana yem olacak kadar cesur, öne sürülen bü-
yük birliğin başında giden demektir. Ser demek 
baş demektir. Yani ölümü göze alıp kelleyi koltu-
ğa koyan anlamındadır. 1500’lü yıllara dayanan 
Osmanlı’ya Serdengeçti yetiştiren atalardan ge-
liyor Süreyya Bey’in soyadı.

Anne tarafı Üsküdarlı, baba tarafı Rumelili’dir. 
Her iki dedesi de Atatürk’ün yakın arkadaşlığını 
yapmış. Süreyya Bey’in annesinin babası Sürey-
ya Hidayet Serter eski GATA komutanlığını göre-
vinde bulunmuş, Atatürk’ün de son muayenesini 
yapan heyette yer alıp ölüm raporunu kaleme 
alan kişidir. 

DENEYİMLERİ YOL GÖSTERİCİ
Öğrencilik yıllarında simitçiye gittiğinde elindeki 
5 kuruşunu uzattığında simitçinin “Bu para yet-
mez” dediğine içerleyen Serdengeçti, “Paran 
yetişmiyorsa istediğini alamazsın, bir kereliğine 
harçlığını arttırıyoruz” diyen ailesinin tutumun-
dan çok esinlenmiş ve ekonomiye küçük yaşlar-
dan beri ilgi duymaya başlamış. 

TOBB Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
deneyimlerini geleceğin ekonomistlerine an-
latan Serdengeçti’nin öğrencileri çok şanslı ve 
kimseye nasip olmayacak bir hocadan ders 
alıyor. Hem deneyim hem teori. Her şeyi canlı 
yaşayan bir öğretmenin verimliliği zirve yapar 
sanırım. 

Süreyya Serdengeçti herkes tarafından sevilmek 
gibi güzel duygularla anılabilir olmuş, çok zoru 
başaran örnek alınacak kişilikte, dürüst, vefalı, 
asil bir insandır. Bu duruşuyla hep var olacaktır. 

Zaten bu değil miydi? Hayatta var olmak veya 
varlıklı olmak.

İşte sen hep var ol, Süreyya Bey, varlığın mum 
ışığından daha güçlü ışık yayıyor her zaman. 
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TURİZME GÖNÜL VERENLER

Yakın tarihle uğraşan herkes Franklin D. 
Roosevelt’i hatırlar. Amerika’ya ardı ar-
dına dört kez başkan seçilerek bu ko-

nuda rekor kıran Roosevelt, 39 yaşında çocuk 
felci hastalığına yakalanır ve yürüyemez hale 
gelir. Fakat bu konumu onun başarı merdi-
venlerini hızla tırmanmasına engel olamaz. 
ABD’nin 32. Başkanı olan Franklin D. Roose-
velt, hayli tempolu geçen başkanlık günlerin-
de, buna 2. Dünya Savaşı da dâhil, onca işin 
üstesinden gelmesine rağmen nasıl bu kadar 
zinde ve dinç kalabildiği sorulduğunda şu 
yanıtı verir: “Beyler! Şu an ayağının başpar-
mağını hareket ettirebilmek için iki yıl uğraşan 
birine bakıyorsunuz.”

Seçim Aydın, sadece Ankara turizmi için 
değil, Türk turizmi için ömrünü adayan çok 
değerli bir iş adamıdır. Henüz emekliye ayrıl-
dığım 1999 yılında öğlenleri yeni açılan köf-
teci, tavukçu gibi yerlerde akşamları da Çan-
kaya’daki Mado’da toplanır, saatlerce sohbet 
ederdik. Çünkü o zaman Ankara’da restoran 
sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı. 
Gruptaki arkadaşlar “Değerli Türk Büyükleri!” 
olarak anılırdı: Radyo Bek’in ve Bektaşlar’ın 
sahibi merhum Hüseyin Bektaş, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Doğan Acar, Sergen’in sahibi 
Hasan Kabalak idi. Sohbetlerde ağırlıklı konu 
turizmin geleceği olurdu. 
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ANKARA TURİZMİNİN  
SAC AYAKLARI
Turizmciliği ile tanınan Vali Alâaddin Yüksel’in 
daha önceki görev yeri Antalya’ya sağladığı 
katkıları hepimiz biliyoruz. Turizmdeki “T”lerin 
yaratıcısı İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan 
Acar’la yıllardır yakın temasta çalışan Seçim 
Aydın bu üçlü ayağın adeta tamamlayıcısı gi-
bidir. 

Ankara kültür mirası ve kültür ekonomisinin 
oluşturduğu Ankara kültür envanterinin tamam-
lanmasında büyük çaba gösteren Seçim Ay-
dın, Anadolu Turizm İşletmeleri Derneği (ATİD)
in Başkanı’dır. Başarılı bir iş adamı olan Aydın, 
Efes Oteli’nin sahibidir. Gazetelerde uzun yıllar 
turizm konusundaki aydınlatıcı yazılarından is-
tifade ettiğimiz Seçim Aydın, aynı zamanda iyi 
bir yazardır. On parmağında on marifet bulunan 
Aydın’ı uzun yıllardır tanırım. Enerjisini hiç kay-
betmeden çalışıp, birleştirici yapısıyla herkese 
elinden geldiğince yardımcı olur.

OYBİRLİĞİ İLE SEÇİMİ KAZANDI
Geçtiğimiz mayıs ayında ATİD Başkanlığı seçi-
mini yeniden kazanan Seçim Bey’in seçiminde 
bulundum. Yaptığı çalışmalar hep oy birliği ile 
onandı. Bir ara ben oy vermemeyi düşündüm. 
Seçim Aydın muhalefete rağmen kazandı diye-
bilelim diye! Ama sevenleri ve onun dürüstlü-
ğüne, çalışkanlığına inanan büyük bir kitle var-
dı salonda. Hep birlikte ATİD Başkanı’nı seçtik. 
Ona güvendiğimizi onayladık. Sivil toplum ku-
ruluşu olarak ATİD’in yıllardır sektöre sağladığı 
faydalar yadsınamaz. Ucuz elektrik kullanımı 
dâhil, üyelerine her konuda sahip çıkıp ellerin-
den tutan bu kuruluş Seçim Bey’in başkanlığı 
ile birlikte pek çok yeniliğe imza attı. Çalışma-
larına aynı hızla devam ediyor. 

TURİZMDE YENİ ÜRÜNLER
Eskiden turizm denince akla Antalya gelirdi. 
Türkiye Antalya ile tanınıyordu. Rusya’ya yap-
tığım pek çok seyahatte tanıştığım insanlarda 
neredeyse Türkiye’nin başkentinin Antalya 
olduğuna bile inanabilecek kadar bir Antalya 
bilinirliği vardı. Turizm demek deniz, güneş ve 
kum demekti. Turizmin patlaması, Antalya’da 
yatak kapasitesinin tamamen dolması ile eş 
anlama geliyordu Türkiye için.

Seçim Aydın ATİD Başkanlığı’na başladık-
tan sonra hemen Anadolu için kolları sıvadı. 
Anadolu’ya dikkat çekti sürekli olarak. Sağlık 

turizmini kendi arasında tasnifledi. Kaplıcalar-
dan, spalara kadar Anadolu’nun şifa dağıtan 
değerlerine dikkat çekti. Komşu ülkelerin ta-
leplerinin nasıl karşılayacağının üzerinde durul-
masını sağlayıp modern hastanelerin yapılması 
algısını yarattı. Turizmin damarlarını kılcallarına 
ayırıp pazarlanması fikrini oluşturan ve her kıl-
calın birbirinden ayrı çok önemli değerler oldu-
ğunu söyleyen Aydın, bu konuda da oldukça 
büyük başarı sağladı.

ANKARA’NIN YENİDEN KEŞFİ
Ankara’nın kültür ve inanç turizmi konusun-
da bir hamle daha ileri gitmesinde büyük rolü 
olan kültür ve turizm derneği ATİD, Ankara’da 
bilim, sağlık, teknoloji ve ticaret alanında sağ-
lanan gelişmeler ve diplomasiyle bürokrasinin 
birikimleriyle birlikte turizm açısından da yeni 
ümitler doğduğunu gündeme getirdi. 

Ayrıca Ankara’ya özgü Ankara tavşanı ve Anka-
ra tiftiğiyle yapılan angora ve mohairin yeniden 
şahlanmasında da büyük rol oynadı Seçim Bey. 
Unutulmaya yüz tutmuş bu müstesna ürünün 
tekrar canlanmasında büyük çaba sarf etti. İyi 
de oldu. Yurt dışında büyük paralar ödediğimiz 
bu değerli ürünleri bu kez ziyaretlerimizde he-
diye olarak götürmeye başladık. Çünkü buram 
buram Anadolu ve kalite kokuyor.

Yıllardır turizm konusundaki öngörülerinin tut-
ması Seçim Bey’i daha da hırslandırdı, her ge-
çen gün büyük çabalarını artırarak çalışmaları-
na devam etmektedir.

İş hayatında son derece prensip sahibi olan 
doğruluk, kalite gibi konularda hiç taviz ver-
meyen bir mizaca sahiptir Seçim Bey. En zor 
dönemlerde bile çizgisinden ödün vermemiş 
ve asla sapmamıştır. Zaten güçlükler insanın 
gerçekten ne olduğunu meydana çıkaran 
şeylerdir. “Üstesinden gelinmesi” gereken 
zorluklar olmasaydı, insanoğlu en büyük 
zenginliği olan başarılarından tat alma duy-
gusunu yitirirdi. Derin ve karanlık vadiler ol-
masaydı, dağların dorukları da o kadar güzel 
olmazdı.

Ankara ve Türkiye turizmine yürekten inanmış-
lığıyla büyük gayret gösteren Seçim Aydın’ın 
meyvelerini hepimiz bir bir toplamaktayız.

Şunu unutmamak gerekir ki nisanda yağan 
yağmur yerleri çamur yapsa da mayıs çiçeğini 
getirir. 
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IKEA CEO’SU TRİLYE’DEYDİ

Haziran ayında IKEA CEO’su Fuat Atalay yakın dostu Arjantin Büyükelçisi Juan Jose Arcuri 
ve eşi, iş arkadaşlarıyla birlikte Trilye’de akşam yemeği yediler.

Mobilya pazarının önemli oyuncularından IKEA, ucuz ve kaliteli ürün yelpazesinde tercih edilen 
markalar arasında yerini aldı. Deniz ürünlerine oldukça meraklı Atalay, Trilye’deki konuksever-
likten çok mutlu kaldı. En kısa zamanda tekrar geleceğini söyleyerek restorandan mutlu bir 
şekilde ayrıldı. 

AVUSTURYALI GURMELER TRİLYE’DEYDİ

Çok uzun yıllardır Avusturya’da yaşayan ve pek çok başarılı işlere imza aran Ankaralı iş ada-
mı Bahadır Başol haziran ayında Avusturyalı konuklarını ağırladı.

Türkiye’de kısa bir geziye çıkan konuklar Avusturya’da kendi dallarında zirvede olan insanlar. 

Denizi olmayan Avusturya’nın balık ve deniz ürünlerine düşkün insanları Trilye’den çok keyif 
aldılar. Türkiye’yi de çok seven grup her fırsatta geleceklerini söyleyerek çok mutlu bir şekilde 
restorandan ayrıldılar. 
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FUNDA ARAR  
TRİLYE’DEYDİ

Türk popunun sevilen sanatçısı Funda Arar, 
mayıs ayında Ankara’da müzikseverlerin 

karşısına çıktı. Fırsat bulduğu akşamüzeri yakın 
dostlarıyla Trilye’ye gelen Arar, konukların ilgi 
odağı oldu.

Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Funda Ha-
nım, mütevazı tavırlarıyla her zaman takdir topla-
yan bir sanatçı. Restorandan çok mutlu bir şekil-
de ayrılırken, en kısa zamanda tekrar geleceğini 
söyleyip, Trilye’nin Meze Yolculuğu kitabından da 
alarak evde denemeye çalışacağını belirtti. 

KOOP-İŞ SENDİKASI  
GENEL BAŞKANI TRİLYE’DEYDİ

Örgütlenmedeki ve yeni üye kaydındaki üstün başarılı çalışmaları nedeniyle sendikal faaliyet-
lerde çok iyi bir isim yapan Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar haziran ayında 

yakın dostlarıyla birlikte Trilye’deydi.

Aynı zamanda Türk-İş Teşkilatlandırma Genel Sekreterliği görevini de yürüten Alemdar, teşkilat 
içinde mütevazı tavırları ve çalışkanlığıyla tanınır. 

Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan başkan, Trilye’ye her geldiğinde mutlu bir şekilde ayrılır. 
Çok yoğun çalıştığı için zamanının kısıtlı olduğunu, çok sık görüşemesek de balığın onun için 
vazgeçilmez olduğunu her zaman vurgulamaktadır. 
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DURUKAN AİLESİ TRİLYE’DEYDİ

Ankara’nın bütün dünyaya mal olmuş başarılı iş adamı Uğur Durukan, eşi Yeşim Hanım, annesi 
Mübiye Hanım ve kızı Nehir Hanım ile birlikte teyze kızı Handan Kubalas ve restorasyon projele-

ri ile İstanbul’da büyük isim yapmış Abdurrahman Kubalas’ın 30. evlilik yıldönümlerini kutlamak için 
Trilye’de toplandılar. 
Dünyanın pek çok ülkesine lolipop satan Durukan ailesi, özel günleri hiç pas geçmezler. Son derece 
birbirine bağlı bir yapı içerisinde olan aile, oldukça mutlu bir gece geçirdiler. 
Başka bir etkinliği beklemeden en kısa zamanda tekrar geleceklerini belirterek keyifli bir şekilde resto-
randan ayrıldılar.  

BÜYÜKELÇİ RICCIARDONE TRİLYE’DEYDİ
Ocak 2011 tarihinden beri ABD’nin 
Türk iye  Büyüke lç is i  Franc is  
J. Ricciardone’nin görev süresi haziran 
ayında doldu. Eşi Dr. Marie Ricciardo-
ne ile kendileri için verilen veda yemek-
lerine katılan Büyükelçi Trilye’deydi. 

Türkiye’ye ilk geldiği günden bir gün 
sonra 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
eşini alıp Trilye’ye gelen Ricciardone, 
oldukça balık düşkünü bir büyükelçi. 
Görevi sırasında Trilye’yi sık sık ziyaret 
eden, çok güzel Türkçesiyle ve müte-
vazı kişiliğiyle herkesin ilgisini ve sevgi-
sini kazanan Ricciardone, Türkiye’den 
ayrılsa bile gönlü Türkiye’den kopma-
yacağa benziyor. 

Trilye’den Esintiler . . .
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ÜMİT BOYNER TRİLYE’DEYDİ
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin eski Başkanı Ümit Boyner ağustos ayında Trilye’deydi. 

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)in de Kurucu Üyeliği ve dört yıl süreyle Başkan Yardımcılığı 
görevini üstelenen, aynı zamanda Sualtı Arkeoloji Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Tohum 
Otizm Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesi olan Boyner, başarılı bir iş kadını ve sosyal sorumluluk projele-
rine kendini adamış bir hanımefendidir.
Deniz ürünlerine oldukça ilgisi olan Ümit Hanım, oğulları ve gelin adayı ile birlikte büyük bir keyifle 
deniz ürünleri yedikten sonra İstanbul’a dönmek üzere havaalanına doğru hareket etti. Her Ankara 
seyahatinde mutlaka Trilye’ye uğrayacağını belirterek mutlu bir şekilde restorandan ayrıldı.  

CAMALTI SANATININ USTASI TRİLYE’DEYDİ
Ülkemizin en büyük ca-
maltı sanatçılarından ve 
Kültür Bakanlığı’nın ilk 
camaltı sanatçısı res-
sam Aynur Ocak Gün-
doğan Tr i lye’deydi.  
İstanbul’daki çalışmala-
rından sonra Ankara’ya 
dönen sanatçı balık ye-
menin keyfini  Trilye  
Restorant’ta  çıkardıktan 
sonra LVZZ Hotelde ka-
tılacağı sergi için 
Bodrum’a gitti. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Özlem ve Levent Güdüllüoğlu çifti kızları ve Yasemin Trilye lezzetlerini çok seviyor. 
Özlem Hanım’ın doğum gününü kutlayan aile restorandan mutlu bir şekilde ayrıldı. 

Banu ve Gürcan Bulat çifti kızları Deniz’in doğum gününü kutladılar. Trilye 
müdavimi olan Bulat ailesi oldukça keyifliydi. 
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Neslihan ve Başar Ezer çifti kızları Azra ile birlikte Trilye’nin bahçesinde bol balıklı 
bir pazar günü geçirdiler. 

Ahmet ve Lale Harut’un oğulları Efe, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarı Bölümünden mezun oldu. Harut Ailesi dostları Ahmet Biçer, Ramiz Akgün 
ve Metin Köksal’ın da aralarında bulunduğu kutlamayı Trilye’de yaptılar.
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Pelin ve İlhan Küçük’ün 
kızları Kayra, Trilye’ye 
geldiğinde balık araba
sından balığını kendisi 
seçer. 

Nesrin ve Ümit Yüksel 
çiftinin oğulları Yiğit, 
kalamar tava ve levrek 
ızgaradan vazgeçmiyor.
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Didem ve Can Vulkan’ın 
oğulları Mert, zeytinyağ
lı karidesi çok seviyor. 

Burcu  ve Gürol Oktay’ın 
kızları Doğa’nın en sev
diği Trilye lezzeti, son 
zamanların en sevilen 
tatlısı olan Suyun Ötesi.
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Eko no mi de “mar ji nal fay da” de ni len bir ta n›m
la ma var d›r. Çok ha ra ret li ol du €u nuz gün de 
dem le di €i niz tav flan ka n› bir ça ya ka vufl tu €u

nuz da, si ze dün ya n›n en iyi içeceği hissini ve re cek tir. 
‹kin ci bar dak da öy le. Ama üçün cü bar dak tan son ra 
çok be €en di €i niz içe cek sa man gi bi ge le cek tir. Mar
ji nal fay da azal ma ya bafl la m›fl t›r. 

Pa la mut ba l› €›n da da du rum ay n› d›r. Bir y›l bo yun ca 
öz le di €i niz Bo €az de fi le si bafl lar. De fi le nin ba fl›n da 

lü fer ge lir, ar ka s›n dan pa la mut. Hat ta a€us tos ay›
n›n ikin ci haf ta s›n da kü çük boy lar da ya ka la nan çin
ge ne pa la mu du ba l›k mev si mi nin bafl lan g› c› ile il gi li 
ilk bul gu la r› yo rum la ma m›z da yar d›m c› olur. ‹lk pa
la mut ba l› €› çok lez zet li ge lir ama bir kaç kez ye dik
ten son ra ça buk b› ka r›z, tat al ma ma ya bafl la r›z ama 
sa€ l› €› n› z› dü flü nü yor sa n›z pa la mut ye me ye de vam 
edin. Çün kü son bul gu lar pa la mut ba l› €› n›n ço cuk
lar da göz ve be yin ge li fli mi nin d› fl›n da bo yu da uzat
t› €› n›n ka n›t lan d› €› yö nün de dir. 

BALIKLARIMIZ

ESKİMEYEN LEZZET

Palamut
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TRİLYE’NİN LEZZETLERİ

MALZEMELER

• 800 gr palamut bal›€›
• 1 kg nar
• 1 kahve fincanı zeytinya€›
• Yeterince tuz

YAPILIfiI 
Pa la mut ba l› €› n› te miz le yip hal ka hal ka ke sin ve de rin bir ka b›n 
içi ne b› ra k›n. Nar la r›n su yu nu s› k›p pa la mut hal ka la r› üze ri ne 
dö kün ve 30 da ki ka bek le tin. Da ha son ra ön ce den ›s›t t› €› n›z 
›z ga ra da her iki yü zü nü tuz la y›p çe vi re rek ve sü rek li f›r ça ile 
ya€ sü re rek 10 da ki ka pi fli rin. 

Izgarada  
Palamut Takozları
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TRİLYE’NİN MEZE TEPSİSİNDEN
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Muhteşem Üçlü
AHTAPOT KARPAÇYO - PEYNİRLİ PAPRİKA - AVOKADOLU KARİDES

Yılın yıldız oyuncuları gibi bu üçlü. Her geldiğinizde aynı nefaset 
aynı kalite. Her fırsatta sipariş edin derim. 
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Bonfile Izgara
Balık ve deniz ürünlerine alerjisi olanlar balık lokantasında bu 

kadar lezzetli kırmızı et mi olur diyeceklerdir mutlaka. Kesinlikle 
bir gün deneyin. 

Çökertme Kebabı
Muğla’nın dünyada eşi benzerine rastlanmayacak güzellikteki Çökertme Koyu 

gerçekten muhteşem bir yer. Bu koyun ismiyle anılan et yemeği de insana 
parmaklarını yedirtiyor. Bonfile jülyen kesiliyor, kibrit patates müthiş yakışıyor. 

TRİLYE’NİN LEZZETLERİ
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TRİLYE’NİN LEZZETLERİ

Deniz Mahsullü Linguini
Trilye’de makarna nasıl olur? Merak mı ediyorsunuz? Deniz ürünleriyle 

müthiş olur. Hemen deneyin, hiç geç kalmadan. 
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TRİLYE’NİN TATLILARI
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Ballı Çıtır Hamur Üzerinde 
Limon Kreması, Vişne Sorbe 
ve Orman Meyveleri 
Tatlılarda birazcık inovasyon takılanlara farklı bir lezzet. Limon, vişne, orman 

meyveleri, bal işin içine girince sorbelere diyecek sözüm olmuyor. 
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Dünyadaki ilk rezervasyon sistemi Anadolu’da 
mahalle hamamlarında başladı. Romalıların 
hamamlarından sadece zenginler yararlanır

dı ama Anadolu hamamlarında mahalleli önceden 
hamamcıya tasını gönderir, o tas kurnanın başına 
konurdu. Dolayısıyla o kurna tasın sahibine ayrılır
dı. Rezervasyonsuz hamama giden bir mahalleli tüm 
kurnaların tutulduğunu görünce birisine oturup, re
zervasyon için bırakılan tası saklayınca, hamama 
gelen tasın sahibi tasını bulamaz, hamamcıdan da 
“Tas kayıp” yanıtını alırdı, dolayısıyla da hamama 
giremeden kapıdan geri dönerdi. 

Böyle kalabalık organizasyonlara gidince tasın kay
bolacağı ve aç kalacağım endişesiyle önceden tedbiri
mi alırım. Ama bu kez organizasyonun başında Prof. 
Dr. İbrahim Birkan ve Sheraton Ankara Oteli Mutfak 
Şefi Zeki Açıkgöz olunca hiç kuşku duymadım.

Prof. Dr. İbrahim Birkan, nisan ayında Gökçea
da’daki panelde Kral Midas’ın Son Yemeği ile ilgili 
çalışmalar yaptığını anlatmıştı. Bir zamanlar antik 
Frigya’nın başkenti Gordiyon’da dokunduğunu al
tına çevirdiği ve eşek kulaklı olduğu söylenilen bir 
Kral Midas yaşadı. 

KRAL 
MİDAS’IN 
SON YEMEĞİ
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TÜMÜLÜS BÖREĞİ
30 ülkeden 300 yabancı konuğun da katıldığı yemek 
Polatlı’daki Gordiyon Müzesi’nin bahçesinde düzen
lendi.

2700 yıl önce Midas’ın cenaze töreni ve yemeğinden 
kalan kirli kap ve tabakların arkeologlar ve bilim 
adamları tarafından incelenmesi sonucunda yenilen 
yemekler hakkında bilgi sahibi olabildik. Menü bu bul
gulara göre hazırlandı. Toprak bardak ve sürahilerin 
kullanıldığı yemekte, Tümülüs şeklinde kapakları olan 
toprak tabaklarda yemekler sunuldu.

Kaz etli Tümülüs böreği, bal ve üzüm suyu ile marine 
edilmiş fırında kuzu sırtı ve yumak tatlısı yüzyıllar önce 
bu topraklarda ne kadar lezzetli yemeklerin yapıldığını 
gözler önüne serdi. Hiç aksamadan sunulan yemekler 
yerli ve yabancı tüm konukların beğenisini kazandı. 

FRİG DEFİLESİ
Gordiyon Tümülüs kalıntıları üzerinde Pensilvanya 
Üniversitesi’nden arkeologlar 1957 yılından beri kazı 
yapıyor. Tümülüsün içinde dar bir yoldan giderek ulaş
tığınız Kral Midas’ın görkemli mezarı var. Kazıların 
sonucunda Büyük Frigya Krallığı’nın eserleri aydınlı
ğa kavuşmuş. Tümülüslerin pek çoğu kazılmamış ve 
gün yüzüne çıkmamış pek çok eserin olduğu tahmin 
ediliyor.

Ancak yemek kalıntıları ile birlikte gün yüzüne çıkan 
diğer bir konu ise Frigyalıların giydiği kıyafetler. Eski
şehir Olgunlaşma Enstitüsü’nün Frig dönemi kıyafetle
rinden esinlenerek hazırladığı 47 giysiden oluşan Frig 
kreasyonu, “Midas’ın Son Akşam Yemeği Öncesi Frig 
Uygarlığı” defilesiyle mankenler tarafından sunuldu. 

PASTADAN MİDAS ÇIKTI
Yemeğin sonunda yine bir sürpriz gerçekleşti. Tümü
lüs şeklindeki pasta açıldı ve içinden Kral Midas çıktı. 
Ama şekil maksada kurban edilmemişti, lezzet muh
teşemdi.

Güne özel şıranın otantik toprak bardaklarda ikram 
edildiği yemekte garsonların kıyafetleri eski çağları 
andırıyordu. Yemeğe katılan konuklara üzerinde Kral 
Midas’ın Son Akşam Yemeği menüsünün yazılı oldu
ğu, Frig motifleriyle işlenmiş porselen hatıra tabağı da 
hediye edildi.

Kral Midas’ın Son Akşam Yemeği krallara layık bir 
ziyafet menüsüyle yüzyıllar sonra duygusal anlar yaşa
mama neden oldu. 
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LJUBLJANA
DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ

M.S. 14 yılında Aemona adıyla bir Roma İmparatorluğu kenti olarak 
kurulan Ljubljana, bugünkü görüntüsünü 20. yüzyılda, ünlü mimar Jose 
Plecnik’in planlamaları sayesinde kazanmış. 1800 yayıncının bulunduğu 
bu küçük başkentte, yılda ortalama 4000 eser yayınlanıyor. UNESCO, 
Ljubljana’yı 2010 yılında “Dünya Kitap Başkenti ilan etmiş. 

YAZI : Kaya DORSAN
FOTOĞRAFLAR : Recep Peker TANITKAN / Slovenya Büyükelçiliği ARŞİVİ
YAZI : Kaya DORSAN
FOTOĞRAFLAR : Recep Peker TANITKAN / Slovenya Büyükelçiliği ARŞİVİ
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Slovenya’nın yaklaşık 300.000 nüfuslu başkenti Ljubljana, ül
kenin merkezinde yer alan şık bir şehir. İlk bakışta, Türkler 
için zor okunan bir isim gibi geliyor ama, eğer “Lyubliana” 

diye okursanız, doğru telaffuz etmiş oluyorsunuz. Şehir, Lyublianika 
nehrinin iki yakası üzerine kurulmuş ve nehir kıyıları zarif köprülerle 
birbirine bağlanmış. 

ROMALıLARDAN BUgÜNE
Ljubljana, yaklaşık 2000 yıllık bir yerleşim merkezi. İlk kez, M.S. 
14 yılında, yani Roma döneminde, “Aemona” adıyla kurulmuş. O 
dönemden kalan bir çok arkeolojik buluntu, bugün Ljubljana Şehir 
Müzesi’nde ve Slovenya Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. Aemona’nın, 
5. yüzyılda Hun saldırıları sonucunda yıkılmasının ardından, bu kez 
Ljubljana şehri oluşmaya başlamış. 

Şehrin tarihinde, önce 1511, sonra da 1895 yılında yaşanan iki bü
yük depremin büyük önemi var. 1511 depreminin ardından yeniden 
inşa edilen Ljubljana’da, Avusturya’nın etkisiyle,  barok mimari tarzı 
egemen olmuş. Bugün dahi, şehirde, Belediye Binası ve hemen karşı
sında yer alan, ünlü Venedikli heykeltıraş Francesco Robba’nın yaptı
ğı “Carniola nehirleri” çeşmesi gibi bu tarzın en mükemmel örnekle
rine rastlamak mümkün. Zaten şehirdeki barok eserler ve Avusturya 
mimari özelliklerinin baskın olduğu tarihi doku özenle korunuyor.

1895 depremi sonrasında, bir kez daha yenilenmesi gereken kentte, 
bu kez Art-Nouveau tarzı ön plana çıkmış. O dönemin en güzel ta
nığı, ünlü “Ejderha köprüsü” ve bazı binaların rengarenk cepheleri. 
Ama, bugünkü Ljubljana’ya asıl damgasını vuran, ünlü Mimar Joze 
Plecnik olmuş. Daha önce Prag ve Viyana’da önemli mimari çalış
malar yapan Plecnik, 1921 yılında döndüğü Ljubljana’yı, antik Atina 
şehrinden esinlenerek yeniden düzenlemiş ve “Tromostovje” (Üçlü 
köprü), Krizanke Tiyatrosu, Bezigrad Stadyumu ve St. Michael Ki-
lisesi gibi pek çok eserin yaratıcısı olmuş. Plecnik’in oturduğu ev, 
bugün de müze olarak hizmet veriyor.

Lyublianika Nehri

Krizanke Tiyatrosu

Belediye Binası

Hauptman Evi
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LJUBLJANA’Yı KEŞFETMEK
Ljubljana, modern yapılarla büyümesini sürdürme
sine rağmen, tarihini de özenle koruyan bir kent. 
Mimari dokusunun yanında, nehir kıyısı ve özellik
le yaz aylarında müzisyenlerle şenlenen parke taş 
döşeli sokaklarıyla keyifle keşfedebilecek bir yer. 
Küçüklüğü nedeniyle yürüyerek, tekne turuyla, mini 
trenle ya da kiraladığınız bir bisikletle muhteşem 
bir gezintiye çıkabilirsiniz. Nehir kıyısı eğlence, 
müzik ve gençlik demek. Gece hayatı da son derece 
dinamik. Şehirde, her yıl 14 uluslararası festival or
ganize ediliyor. Zaten, bu küçücük şehirde 15 müze, 
42 sanat galerisi ve 150 kadar da kütüphane var. 

Şehrin merkezi ve en ünlü meydanı olan Presernov, 
Ortaçağda ticaret merkeziymiş. Adını ünlü Sloven 
şair France Preseren’den alan bu çekici ve kalaba
lık meydan, aynı zamanda bir buluşma noktası. Son 
derece estetik binalarla çevrili meydanın ortasında 
şairin heykeli var. Presernov meydanının en göz alı
cı yapısı ise, şehrin sembollerinden sayılan, 17. yüz
yıl yapımı  Fransiskan Kilisesi. 

Kilisenin tam karşısında, Presernov meydanının en 
dikkat çekici noktası olan Tromostovje köprüsü bu
lunuyor. Siz buna “Üçlü Köprü” de diyebilirsiniz. 
Büyük lambalar, sütunlar ve kırmızı çiçeklerle süslü 
“Üçlü Köprü”, şehrin en önemli simgesi. Yan yana 
üç köprüden oluşuyor. Eskiden ortadaki köprüden 
arabalar, diğer iki köprüden yayalar geçermiş. Şim
di hepsi yayalara ait. Köprünün bugünkü hali, mi
mar Plecnik’in eseri. 

Üçlü köprüden başlayan ve tarihi binaların önün
den nehir kıyısı boyunca devam eden uzun yürüyüş 
yolu, seyir terasları, şirin kafelokantaları, sokak 
satıcıları ve köprüleriyle son derece eğlenceli ve 
şık bir yol. 

Presernov Meydanı’ndan Üçlü Köprü ile karşıya 
geçtiğinizde ulaşacağınız Mestni, şehrin en önemli 
meydanı. Trafiğe kapalı meydanda yer alan Barok 
stildeki, şirin ve estetik Belediye Binası (Mestna 
Hisa) 13. yüzyılda yapılmış, cephesinde orijinal 
Ortaçağ armaları barındırıyor. Binanın ilk avlu
sunun duvarında Ljubljana’nın 17.yüzyıldaki hali
ni gösteren kabartma bir harita var. Mestna Hisa 
önündeki “Carniola nehirleri Çeşmesi” ülkenin üç 
önemli nehri Sava, Krka ve Lyublianika’yı temsil 
ediyor. Dikili taşla süslü çeşme, Roma’daki ünlü  
Piazza Navona çeşmesinin benzeri. Meydanın he
men bitiminde yer alan, eski şehrin ana sokağı 
Stari’de rengarenk ortaçağ evleri, galeriler, şık bu
tik oteller, kafeler ve pasajlar var. 

Carniola Çeşmesi

Tromostovje Köprüsü

Preseren Anıtı
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EJDERHA KöPRÜSÜ
Mestni meydanı yakınlarındaki Vodnikov Meydanı’nda, ikiz 
yeşil kuleleri ve kubbesiyle Aziz Nikolay Katedrali ve Baş
piskoposluk Sarayı, iki bronz kapısı ve üzerindeki işlemelerle 
dikkat çekiyor. Katedralin hemen yakınında her gün meyve, 
sebze, baharat ve çeşitli eşyaların satıldığı, tertemiz ve çok 
çekici renklilikte, büyük bir Açık Hava Pazarı kuruluyor. Özel
likle cumartesi günleri balık ve bit pazarı çok rağbet görüyor. 
Göz alıcı bir yapı olan Kapalı Merkez Pazarı da Joze Plecnik 
tarafından 1940’larda tasarlanmış. İki katlı pazarın nehre 
bakan kısımları pencereli, caddeye bakan tarafı ise sütunlar
la bezeli. Eskiden tartıda hile yapan fırıncılar, ana köprüden 
nehre atılarak cezalandırılırmış. Bu ceza kalkalı çok olsa da,  
halkın satıcıları kontrol edebilmesi için pazarda hala tartı ku
lübeleri var. 

Bazılarının kısaca “Vodnik” dediği Vodnikov Meydanı’nın ku
zeyindeki ünlü Ejderha Köprüsü, hem kültürel bir miras, hem 
de  ArtNouveau stilinin en güzel örneklerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Bir zamanlar tahtadanmış, deprem sonrasın
da, 1901’de Venedik stilinde yeniden yapılmış. Dört köşesinde 
bakırdan, zamanla yeşillenmiş kanatlı dört ejderha yer alıyor. 
Bu ürkütücü ejderhalar nedeniyle, köprüye şaka yollu “Kay-
nana Köprüsü” diyenler de var. Efsaneye göre, antik Yunan 
mitolojisi kahramanlarından Jason, Ljubljana yakınlarındaki 
bir bataklıkta canavarla çarpışıp, onu yenmiş. O zamandan 
beri ejderha, şehrin armasını ve bayrağını süslüyor. 

Ejderha Anıtı

Pazar Yeri
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Şehrin bir başka simgesi olan Ljubljana Kalesi ise, 
Lyublianika Nehri’ne hakim Kale Tepesi’nde yer alı
yor. 1905 yılından beri kültür-sanat merkezi olarak 
hizmet veren Kaleye fünikülerle birkaç dakikada 
çıkmak mümkün. Dik, spiral demir merdivenlerle 
ulaşacağınız Gözlem Kulesinin en üst noktasında 
muhteşem bir şehir manzarasıyla karşılaşıyorsunuz.   

Lyubliana’nın diğer bir önemli yeri olan Kongresni 
Meydanı, NeoRönesans tarzı Slovenya Filarmoni 
Orkestrası binasını barındırıyor. 1701’den bu yana 
Haydn, Beethoven, Brahms ve Paganini gibi çok 
özel isimleri ağırlamış. 1902’de inşa edilen, Alman 
Rönesans tarzı ve Barok kuleli, son derece zarif 
eski bir saray olan Lyubliana Üniversitesi ile Sloven 
Barok sanatının şaheseri olan, sarı kolonlu, 18.yüz
yıl tarihli Ursulinska Kilisesi de yine bu meydanda. 

Republike,  yani  Cumhuriyet  Meydanı  ise 
Slovenya’nın bağımsızlık ilanına tanık olmuş. Par
lamento binası burada; hemen yakınındaki Sloven-
ya Ulusal Müzesi ise şehrin en önemli müzelerin
den. En değerli parçası, 45.000 yaşındaki, dünyanın 
en eski flütü. Şehrin ve Slovenya’nın en büyük parkı 
olan Tivoli de, koşu alanları, bisiklet yolları, yürü
yüş parkurları, doğal gölü ve hayvanat bahçesi ile 
insanı büyülüyor. Tren Garına 10 dakika uzaklıktaki 
Metelkova Sokağı da şehrin en ilginç noktalarından 
bir diğeri. Burası marjinallerin mekanı. Eski bir 
kışla yenilenmiş ve canlı bir Punk sokağına dönüş
müş. Metelkova’da çıplak bir duvar bulmak imkan
sız, her yer çılgın renklerle ve resimlerle bezeli. 

Ursulinska Kilisesi

Michael kilisesi Metelkova Sokağı

MerkezCobbler Köprüsü



44

6 Aralık 1931’de Bursa’da dünyaya geldi. Annesi ev hanımı Hayriye Ha
nım, babası kereste tüccarı Kaya Müren’dir. İlk musiki nağmelerini, sesi
nin güzelliği ile tanınan dedesi, Şehadet Camii müezzini Bıçkıcı Mehmet 
Efendi’den duyan Zeki Müren üç yaşında şarkı söylemeyi öğrendi. İlköğ

retime Orhangazi İlkokulunda başlayan Zeki Müren’in sahneye ilk çıkısı aynı 
okuldaki bir oyunda çoban rolünü oynaması ile oldu.

Zeki Müren on bir yaşında Bursa Tahtakale Ortaokuluna başladı. Koyu bir Mü
zeyyen Senar hayranı olan ve onun bütün plaklarını biriktiren Zeki Müren ilk 
derslerini Bursalı tambur üstadı İzzet Gerçeker’den aldı. Zeki Müren o yaşlarda 
hocasından usul, nota ve solfej derslerini aldı. Müzeyyen Senar’ın okuduğu şarkı
ları hocası ile karşılıklı meşk etti.

Ortaokulu birincilikle bitiren Zeki Müren ailesini ikna ederek İstanbul 
Boğaziçi Lisesine yatılı olarak kayıt yaptırdı.  Zeki Müren ilk bestesini 
1949’da yaptı. Acemkürdi makamında bestelediği bu şarkı radyoda Su
zan Güven tarafından okunduğunda dikkatleri çekmeye başladı. Zeki 
Müren o sıralar Boğaziçi Lisesine müzik dersleri vermeye gelen 
değerli bestekarlar Şerif İçli ve Kadri Şençalar’ın derslerini takip 
etmeye başladı. Müziğin yanı sıra edebiyat ve resim sanatına 
da olağanüstü ilgi duyan Zeki Müren, o günlerde Yeşilçam’ın 
ünlü rejisörü Arşivir Alyanak’ın babası Agopos Efendi’den na
zariyet dersleri almakta, Şerif İçli’nin evine giderek musiki 
derslerini sürdürmekteydi.  

Katıldığı radyo imtihanında  Veli Kanık, Yorgo Bacanos,  
Refik Fersan, Fahire Fersan, Cevdet Çağla ve Baki Süha  

Türk Sanat Müziğinin eşsiz 
sesi, uzun yıllar Bodrum’da 
yaşayan Zeki Müren’in ölü-
münden sonra Bodrum’da yaşadı-
ğı evi Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore 
ettirilerek “Zeki Müren Sanat Müzesi” olarak 
ziyaretçilere açıldı. Bu eşsiz müzeyi siz değerli 
okuyucularımız için görüntüledik.

BODRUM’UN 
PAŞASI
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Edipoğlu gibi değerli edebiyat ve müzik üstadların
dan oluşan jüri karşısında başarılı bir sınav verdi ve 
sınavı birincilikle kazandı. Kısa bir süre sonra rad
yoda ilk canlı yayın programı için davet aldı. Yakla
şık 45 dakikalık bir başarılı konser verdi. Radyonun 
önü akın akın gelen insanlar ile doldu.

Zeki Müren daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi 
(Mimar Sinan Üniversitesi) Süsleme Bölümü’nü sı
navla kazandı ve buradan 1954 yılında birincilikle 
mezun oldu.

İlk plağını 1950 yılında doldurdu. Artık Zeki 
Müren’i bütün Türkiye dinliyordu. 1954 yılında 
gelen teklif üzerine kamera karşısına geçen Zeki 
Müren “Beklenen Şarkı” filminde başrolü Cahide 
Sonku ile paylaştı. 

Filmlerine devam eden ve akademiyi bitiren Zeki 
Müren, yoğun gazino teklifleri karşısında ilk kez 26 
Mayıs 1955’de sahneye çıktı. Saz sanatçıların tek 
tip kıyafet, T biçimli sahne, perde, dekor, her beş 
eserde kostüm değiştirme gibi yenilikler ile sahneye 
çıkan Zeki Müren büyük ilgi ve beğeni gördü. Aynı 

yıl “Manolya” adlı bestesi ile ilk altın plağını aldı. 

Plak, film, beste, şiir ve desinatörlük gibi çalışma
larını uzun yıllar sürdüren Zeki Müren 1980 yılı 
Haziran ayında Kuşadası’nda bir kalp spazmı geçir
di.  Yılların yorgunluğu ile sarsılan sağlığına önce 
Türkiye’de sonra da ABD’deki hastanelerde deva 
aradı. Türkiye’ye dönünce sağlığı açısından uygun 
gördüğü Bodrum’a yerleşti.

Zeki Müren 24 Eylül 1996’da TRT’den gelen bir 
teklifi rahatsız olmasına rağmen kabul ederek 
Bodrum’dan İzmir’e gitti. 45 yıl önce radyoda din
leyicilerine seslendiği ilk mikrofon kendisine arma
ğan edildi. O heyecan içinde Zeki Müren, armağan 
edilen mikrofonu aldıktan sonra rahatsızlanarak, 
sevgi ve saygının en büyüğünü gördüğü sahnede saat 
20.59’da hayata veda etti.

Bütün servetini TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eği
tim Vakfı’na bırakan bu büyük sanatçının evi Kültür 
Bakanlığınca restore edildi. Zeki Müren Sanat Mü
zesi haline getirildi. 
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B odrum kalesinin bulunduğu yer, ilk çağda Zephyria ismi ile anı
lan bir adadır. Plinius M.S.  I. yüzyılda adanın kara ile bir
leştiğini söylemektedir. Burada 1261-1269 yılları arasında 
Menteşe Beyliği’ne bağlı denizciler tarafından bir Türk kalesi 

inşa edilmiştir. 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’ndan sonra St. Jean 
Şövalyeleri Mehmet Çelebi’den İzmir’de yıkılan kalelerine karşılık yeni 
bir kale yapmak üzere yer istemişlerdir. Mehmet Çelebi, Halikarnassos’ 
daki Türk Kalesinin bulunduğu yeri şövalyelere vermeyi kabul etmiştir. 
Şövalyelerin kökeni, kutsal Kudüs kentine hacca giden Hıristiyan hasta 
ve yaralılarına hizmet amacıyla 1408 yılında kurulan hastaneye dayanır. 
1108 yılında, Haçlı Seferleri’nin de etkisiyle, Augustinus’un görüşü doğ
rultusunda, St. Jean Hastaneci Şövalyeler adıyla, askeri dini bir örgüt 
kurulmuştur. Şövalyeler 1291 yılında Kudüs’ten çıkarılmışlardır. Kısa süre Kıbrıs’ta kalarak, 1309 yılında 
Rodos ve çevresindeki adalara yerleşmişlerdir. 1406 yılında da Halikarnassos’a geldiklerinde Menteşe Beyi 
İlyas Bey’in, tüm karşı koymalarına karşın, Mesy adını verdikler Halikarnassos’da kalelerini inşa etmeye 
başlamışlardır. 

St. Jean Şövalyeleri, kalenin yapımı sırasında Halikarnassos’dan ve Mavsoleion’dan topladıkları taşları 
kullanmışlardır. 

Kalenin inşası 1406 yılında başlamış ve yüzyıl kadar bir sürede tamamlanmıştır. Kale, iki liman arasında ka
yalık bir yarımada üzerindedir. Beş ana kulesi ile ünlüdür. Bunlar Fransız Kulesi, İtalyan Kulesi, İngiliz Kulesi, 
Alman Kulesi ve İspanyol Kulesi (Yılanlı Kule)’dir. Yedi ayrı milletten oluşan şövalyeler, egemenlikleri sırasın
da kale içinde 150 kadar asker bulundurmuşlardır. Kale duvarlarında ve kulelerde çeşitli armalar vardır.  

Bodrum Kalesi iki liman arasıda bir alan üzerinde 
kurulmuştur. Antik Çağ’da önce ada olan bu alan 
sonraları kente bağlanarak yarımada durumuna 
gelmiştir. Kale 1406-1523 yılları St. Jean şövalye-
leri tarafından inşa edilmiştir. Kalenin doğu duvarı 
dışında kalan bölümleri çift beden duvarları olarak 
takviye edilmiştir. İç kaleye 7 kapı geçilerek ulaşılır. 
Kapılar üzerinde armalar bulunmaktadır. İç kalede 
şapelin altı dahil olmak üzere 14 sarnıç vardır. Bod-
rum Kalesi, 19. yüzyıl sonunda hapishane olarak da 
kullanılmıştır.

Bodrum Kalesi

YAZI:  Gürşans UZALA-Serap YAKAR (Arkeologlar)
FOTOĞRAFLAR: Recep Peker TANITKAN

Bodrum Kalesi
ST. JEAN ŞÖVALYELERİNDEN GÜNÜMÜZE...
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Rodos adası 1522 yılında Türkler tarafından alın
dıktan sonra şövalyeler teslim olmuşlardır. Bod
rum ve çevresini 5 Ocak 1523’te terk etmişlerdir. 
1895 yılından itibaren kale, Türklerin en ünlü ha
pishanelerinden biri olmuştur. Bodrum, 1960’lı 
yıllarda Anadolu’nun unutulmuş bir sahil kasabası
dır. Halk yaşamını süngercilik, balıkçılık ve naren
ciyelikle sürdürmektedir. Gelidonya’da görülen 
batık, dünyadaki ilk bilimsel sualtı kazısının ülke
mizde yapılmasına neden olmuştur. 6 Kasım 1964 
yılında kurulan Müze Müdürlüğü, 1981 yılında 

“Sualtı Arkeoloji Müzesi”ne dönüştürülmüştür. 
Kırk yılı aşkın bir sürede, Akdeniz’in en yeşil kale
si olmuştur. 1960’lara kadar metruk olan kale, gü
nümüzde ziyaretçilerin akın ettiği Türkiye’nin tek, 
dünyanın önemli Sualtı Arkeolojik Müzesi ile bir 
kültür kalesine dönüşmüştür. Şövalyelerin kalesin
de farakalı batıkların öyküsü anlatılmaktadır. Ser
gilemelerle geçmiş, gözler önünde canlandırılmak
ta, sarıp sarmalanmakta ve ziyaretçileri yüzyıllar 
ötesine götürmektedir. 
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CAM SALON
B odrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Cam Salonu, 

1985 yılında açılmış, 2004 yılında yenilen
miştir. Camlar karanlık bir mekanda alttan aydın
latılarak sergilenmektedir. Böylelikle camın rengi 
ve deseni daha iyi görülebilmektedir. 

Cam salonunda, M.Ö. XIV. yüzyıldan M.S. XI. yüz
yıla kadar, çeşitli üniversite ve bilim kurumlarının 
yaptığı arkeolojik kazılardan, satın alma, bağış ve 
zor alım yolu ile müzeye kazandırılmış cam bulun
tular sergilenmektedir. En eski örnekler Uluburun 
Batığından çıkan yüz elliyi aşkın kobalt mavisi, 
turkuaz ve lavanta renkli cam yassı külçelerden 
ikisidir. Bu külçeler bililen en eski hammadde cam
lardır. 

Sergilemede yer alan silindir gövdeli sürahi, sof
ra eşyası olarak kullanılmakala beraber, bu tür 
eserler kremasyon sonucu ölü küllerinin konduğu 
“urne” denilen kül kabı olarak da karşımıza çık
maktadır. Bu urnelere daha çok Orta Avrupa’da 
rastlanmaktadır.

Cam rastlantı sonucunda bulunmuş olmalıdır. İlk 
cam örnekler kaplama ve glazür şeklinde imal 
edilmiş dekorasyon malzemeleriyle, boncuklardır. 
Tarihleri M.Ö. IV. ve III. binli yıllara kadar inmek
tedir. Örnekleri cam yapımı için merkez Mısır ve 
Mezopotamya olmuş, sonraları M.Ö. I. binde Doğu 
Akdeniz kıyılarına yayılmıştır. Antik çağda cam 
eşyalar saraylarında oluşturulan atölyelerde yapıl
mış ve altın eşyalar kadar değerli sayılmıştır.  

Salonda M.Ö. II. binden sonra Arkaik Döneme ka
dar herhangi bir cam eser bulunmamaktadır. M.Ö. 
VI. ve V. yüzyıllara tarihlenen alabastron ve amp
horiskos ölü hediyesi olarak kullanılmış olmalıdır.  

Hellenistik Döneme ait, az sayıda cam vardır.  
1986 yılında Stratonikeia’ da bir mezarda bululan 
amphoriskos, Doğu Akdeniz ürünüdür. 

Silindir gövdeli, uzun boyunlu, damla biçimli göv
deli parfüm şişeleri yanında iğ biçimli unguentari
um, müzedeki tek örnektir.  Bu parfüm şişesi, Ka
ria Bölgesine batıdan ithal edilmiş olmalıdır. 

Orta İmparatorluk Çağı’na ait eserler; kaseler, be
zemeli sürahi ve minyatür küp, şişeler, kare şişe, 
şamdan tipi unguentariumlardır. Günlük yaşamda 
sofra eşyası ya da malzeme depolamak için kulla
nılan küresel ve silindir gövdeli şişelere, malzeme 
depolamak için kullanılan kare şişelerden de ör
nekler bulunmaktadır. Bunlar antik çağda, pazar 
yerlerinde, dükkanlarda, içlerindeki ürünle beraber 
pazarlanan ve günlük yaşamda kullanıldığı kadar 
mezarlara armağan olarak konmak üzere de satıl
mışlardır. Çok pahalı olmayan basit, yerel üretim 
eşyalarıdır.

Geç Roma İmparatorluk Çağı’na tarihlenen camlar 
diğerlerine göre sayıca azdır. 1969 yılında Yassıa
da Geç Roma Batığından çıkarılan sarı renkli şişe 
M.S. IV. yüzyıl sonu V. yüzyıl başına tarihlenmek
tedir. Bu eser ön kalıba üfleme tekniği ile yapıl
mıştır. Gövde üzerinde dikey kaburga izleri vardır. 
Boynuna sağlamlaştırmak için cam lifi sarılmıştır.

Sergilemenin bir bölümünü de “Serçe Limanı Cam 
Batığı” camları oluşturmaktadır. Çoğu ince çeper
li cam kaplar, renksiz, açık ve koyu yeşil, sarı pem
be tonlarda kalıba üfleme teknikleriyle yapılmıştır.  
Serbest üfleme tekniğiyle yapılanlar arasında kes
me bezemeli olanlar özel olarak imal edilmiştir. 

Bodrum Kalesi



49

CAM BATIĞI
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen önemli batıklardan 
birisi de, M.S. 1025 yılında Marmaris Serçe Limanı’nda batan cam 
yüklü bir teknedir. Bu nedenle sualtı arkeolojisinde “Cam Batığı” olarak 
bilinmektedir.

G emide yüklü olan mamul camın çoğu İran ve Doğu 
Anadolu’ dan getirilmiş, Fatimilerin egemen ol

duğu Suriye’deki cam atölyelerinden toplanmıştı. 
Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma’nın soyundan ge
len Fatimiler (909-1171), önce Kuzey Afrika sonra 
Ortadoğu’da hüküm süren Müslüman bir hanedan
dı. İmparatorluğun merkezi Mısır’dı. 1.Haçlı Seferi 
(1096-1099) öncesi barış dönemi Hıristiyan-Bizans 
toplumu ile Müslüman Fatimilerin arasında ticari iliş
kilerin iyi gittiği bir dönemdi. Fatimiler, düşük gümrük 
tarifeleri uygulayarak uluslararası ticaretin gelişmesi
ne destek verdiler. Bu tekne M.S.1025 yılında, büyük 

bir olasılıkla Konstantinopolis’ten yola çıkmış, Fatimi 
Devleti sınırları içinde bulunan Filistin kıyılarından 
ucuza külçe ve hurda camları toplamış ve Bizans  
topraklarında bir cam atölyesine götürmek isterken 
batmıştır.

1977 yılında kazısına başlanan bu tekne, iskelesi üze
rine yattığından sancak kısmı tamamen tahrip olmuş
tur. Batıktan camın yanında çoğu Bizans İmparatoru  
Basileious II Bulgaraktonos’a ait bakır Bizans sikke
leri de bulunmuştur. Kazı bittiğinde batık tüm malze
mesi ile birlikte Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne 
getirilmiş ve burada ziyarete açılmıştır. 
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KAŞ ULUBURUN BATIĞI
K aş’ın Uluburun açıklarında 1984-1994 yılları 

arasında yapılan kazılarda bulunan Uluburun 
gemi batığı genç Tunç Çağı’nı tarihlendirmektedir. 
Uluburun gemisinin taşıdığı zengin ve çeşitli  yükün en 
büyük bölümünü hammaddeler oluşturmaktadır.  Yak
laşık on ton ağırlığındaki saf bakır, öküzgözü, pide ve 
değişik formlarda külçeler şeklinde taşınmıştır.

Uluburun gemisi yaklaşık 15 metre uzunluğunda se
dir ağacından yapılmıştır. Bilinen en eski, sağlam ham 
cam külçeler bu batıkta bulunmuştur.  Sayıları yüz elli
den fazladır. Kobalt mavisi, turkuaz ve lavanta renkle
rinde ve yuvarlak diskoit formludur. Batıktan yaklaşık 
150 adet Kenan Amphorası çıkarılmıştır. Ayrıca bir 

düzineden fazla su aygırı dişi, tam ve kesilmiş fildişleri 
çıkarılmıştır.  Hammaddelerin yanı sıra  gemide dö
nemin işlenmiş ürünleri de taşınmıştır. Bir tanesi koç 
başı, diğeri kadın başı şeklinde fayanstan içki kapla
rı ele geçirilmiştir. Dokuz pithotan (küp) ikisi içinde, 
Kıbrıs üretimi;  yağ kandilleri, pişmiş toprak kase ve 
kaplar bulunmuştur. İnce işçilikli bu kaplar çark kulla
nılmadan tamamen elde şekillendirilmiştir. 

Kenan ülkesine ait zengin bir mücevher grubu da or
taya çıkarılmıştır. İşlenmiş takılar, pendantlar, yüzük
ler, madalyonlar, boncuklar şeklindedir. Ayrıca batıkta 
Mısır skarabeleri de ele geçmiştir. Skarabeler, kişisel 
mühür ya da nazarlık olarak kullanılmıştır. Som altın

Bodrum Kalesi
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dan yapılmış bir skarabenin üzerinde hiyeroglif yazıyla 
Mısır Firavunu Akhenaten’in karısı Nefertiti’nin ismi 
bulunmaktadır. Bu altın skarabenin dünyada başka bir 
örneği yoktur. Batıkta nar ile dolu bir pithosun içinde, 
birbirlerine fildişi menteşe ile tutturulmuş, şimşirden 
yazı tahtası bulunmuştur. Yazı tabletleri olasılıkla Or
tadoğu kökenlidir. Batıkta bulunan sedir ağacından bir 
odun parçası dendrokronolojik yöntemle M.Ö. 1305 
yılına tarihlendirilmiştir. Taş çapalar ve terazi ağır
lıklarının yanı sıra kısmen keramik testilerden oluşan 
yükten geminin Suriye, Filistin kıyılarından yola çıktı
ğı düşünülmektedir. Seyri sırasında Kıbrıs’a uğrayan 
gemiye, bakır külçeler yüklenmiş olmalıdır. İki Myken 

kılıcı, iki Myken mührü ve bazı kişisel eşyalar gemide 
en azından iki Myken’linin bulunduğunu göstermekte
dir. Bu kişilerin ticaret için gerekli terazi ve ağırlık 
taşları gibi gereçleri bulunmadığından, tüccar olma
dıkları sanılmaktadır. Geminin nereye gittiğini söyle
mek oldukça güçtür. Uluburun’a çok yakın olan Rodos, 
Tunç Çağ’da önemli bir limandı. Belki gemi Rodos’ta 
yolculuğunu tamamlayacaktı. Ya da kıta Yunanistan’a 
veya kuzeye yönelerek Batı Anadolu’daki Myken yerle
şimlerine, belki de Karadeniz’e ulaşacaktı.

Uluburun gemisi, Mısır firavunu Tuthankomon’un me
zar buluntuları ile Girit’teki Knossos Sarayı’ndan son
ra, son yüzyılın üçüncü önemli buluntu topluluğudur. 
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AMPHORALAR
Amphora; kilden yapılmış, iki kulplu testidir. Eski Yunanca amp

hi (iki taraflı) ve phoros (taşınabilir) kelimelerinden oluşmuştur.  
Kelimenin kökeni, Miken Linear B tabletlerindeki “Amphoreus” ya da 
“Amphiphoreus”a dayanmaktadır. Yapımında kil çamuru içine mika, 
kum, kireç gibi direnç veren maddeler konulmaktadır. Hazırlanan bu 
karışım çiğnenerek içindeki hava kabarcıklarından arındırılmakta ve 
dinlenmeye bırakılmalıdır. Daha sonra dönen çark yardımıyla kil ça
muruna biçim verilir. Çarktan alınan amphora bir süre gölgede bekle
tilir ve 800 ila 1000 derece sıcaklıktaki fırında pişirilir. 

Amphoralar antik devir ticaretinde şarap ve zeytinyağı, kuru gıda 
maddelerinin taşınmasında ve depolanmasında kullanılmıştır. Dö
nemlerinde, günümüzdeki bidon, teneke, şişe, varil gibi ambalaj mal
zemelerinin yerini tutmaktadır. 

Su altı kazılarında amphoraların gemilerde nasıl taşındığına dair 
bazı kanıtlar bulunmaktadır. Alt sıradaki amphoralar geminin dibine 
düşey olarak sıralanırken, üst sıradakiler alttakilerin arasındaki boş
luklara sokulmuştur. Amphoralar arasına çarpmaları önlemek için, 
çeti ve hasır gibi malzemeler konulmuştur. 

Amphoraların içinde, taşınan maddelerin sızmalarını ve hava ile te
masını engellemek için çeşitli yalıtım yöntemlerinin kullanıldığı bi

linmektedir. Bu yöntemler astarlama, firnisleme veya içlerine 
reçine, zift ve katran gibi organik maddeler kaplanmasıydı. 
Amphoraların kulpunun üst kısmında, omuza birleştiği 
yerde bulunan yazılar kent adı, krallık arması, atölye ismi 
veya tüccarın adını simgelemektedir. Antik çağdan günü
müze testi yapım geleneği hemen hemen hiçbir değişikliğe 

uğramadan gelmiştir. 

Bodrum Kalesi
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KARYALI  
PRENSES ADA
M .Ö.386’da Atinalılar ve Persler arasında 

yapılan Kral Barışından sonra Anadolu, 
Pers egemenliğine girerek satraplıklara ayrıl
mıştır. Karia Bölgesi de Mylasalı Hekatomnos 
sülalesine verilmiştir. Satrap, kendi bölgesini 
Perslere bağlı olarak yöneten validir.  Karia Böl
gesinin ilk satrabı Hyssaldomos’dur.  Karia’yı 
başkent Mylasa’dan yönetmiştir. Hyssaldomos’ 
un oğlu Hektamos M.Ö. 392- 377 yılları ara
sında Karia’yı yönetmiştir. Ölümünden sonra 
çocukları Maussolos, Artemisia, İdrieus, Ada 
ve Piksadoros sırasıyla yönetime geçmişler
dir. Maussolos, satraplığı sırasında başkenti; 
elverişli limanı, savunmanın kolaylığı ve ik
lim koşullarının daha uygun olması nedeniyle 
Halikarnassos’a taşımıştır.

1989 yılında Bodrum Yokuşbaşı’nda yedi adet 
blok taşın altında mezar odası içinde soylu bir 
kadına ait lahit bulundu. Lahit kapağı açıldığın
da göz kamaştıran güzellikteki tacı başında, bi
lezikleri kolunda ve yüzükleri parmağında iske
let çıktı. Bu soylu kadın mezara, üzerinde altın 
işlemeli ipek dokuma elbisesi, en çok sevdiği ve 
kullandığı ziynet eşyalarıyla birlikte gömülmüş
tü. Bu soylu kadın bir zamanlar Halikarnassos’u 
yöneten Karia Prensesi Ada idi. 

Mezar odası ve lahit arasında siyah sırlı, yonca 
ağızlı bir oinochoe (şarap sürahisi) bulunmuş
tur. Üç kadeh şarap alabilen bu sürahi, olası
lıkla Karialı Prensesin  en sevdiği kaptı. Bilezik 
halkaları dövülerek elde edilmiş altın çubuğun 
elip şeklinde yuvarlatılmasından oluşmuştur. 
Prenses, altın, kalsedon taşlı ve akik taşlı ol
mak üzere üç yüzüğe sahipti. Yüzük taşlarının 
ortaları uzunlamasına deliktir. 

Kraliçe Ada, Hekatomnos’ un kızı, Maussolos’un 
kız kardeşidir. Ağabeyi İdrieus ile evlenmiştir. 
İdrieus öldükten sonra yönetimi devralır.  En 
küçük kardeşi Piksadoros, Ada’yı Karia’nın ku
zeyindeki dönemin önemli kentlerinden biri 
Alinda’ya sürer. Piksadoros, M.Ö. 334’te ölün
ce Piksadoros’un Persli damadı Orontabates, 
satrap olarak Karia’yı yönetir. M.Ö. 334’de 
Makedonia Kralı İskender şehirleri direnmeden 
teslim almıştır. Halikarnassos’ u da halkın uzun 
süren direnmesinin ardından alır. Bu sırada 
Ada, Büyük İskender’den kendisini analığa  
kabul etmesini ister, İskender de kabul eder. 
Kraliçe Ada, İskender’in kumandanlarından 
Ptolemaios’la birlikte bir süre daha Halikar
nassos’u yönetmiştir. 

Bodrum Kalesi
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Define Adası’nın yazarı İskoç romancı Robert 
Luis Stevenson, antibiyotik ilacının daha 
bulunmadığı dönemde büyük bir sorun olan 

verem hastalığına yakalanmış ve yatağa mahkûm 
olmuştu. 

Karısı, kötü bir şekilde öksürürken gördüğü eşine 
moral vermek amacıyla “Hala harika bir gün oldu
ğuna inanmanı bekliyorum” dedi. 

Stevenson, pencereden içeri süzülüp duvarlara yan
sıyan gün ışığına baktı ve yanıt verdi: “İnanıyorum, 
bir sürü ilaç şişesinin ufkumu daraltmasına asla izin 
vermeyeceğim.”

Emekli olduktan sonra başarı merdivenlerini çok hızla 
ama emin adımlarla çıkan Kadir Yıldırım Remax’ın 
Türkiye genelinde satış rekorları kıran çok değerli bir 
iş adamıdır. Kendisiyle tanıştığımızdan beri çok önem 
verdiği değerli dostlarını benimle tanıştırır. 

Yine iki yıl önce bir öğle vakti Bodrum Mutfak’ın 
sahibi Mustafa Güneri ile Trilye’ye öğle yemeğine 
geldi. İlk tanışmada büyük bir pozitif enerji aldığım 
Mustafa Bey ile çok sık telefonla görüşüp “Hayat 
dostlarla güzel” diye başlarız sohbete. Ortak o ka
dar çok konu var ki paylaştığımız, sohbetlerimizin 
ardı arkası kesilmez. 

B İ R  P O R T R E

HAYAT DOSTLARLA GÜZEL

Mustafa Güneri
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SÜNGERCİLİKTEN MAVİ YOLCULUĞA

Bodrum’da doğup Türkiye’ye mal olmuş, çizgilerin 
dans ettiği olağanüstü şıklıkla ve dünyanın hiçbir 
yerinde göremeyeceğiniz dizaynlarla yaratılmış 
Bodrum Mutfak ürünlerinin fikir babası ve yara
tıcısı Mustafa Güneri, ününün ülke sınırlarını aş
masındaki en önemli payın babası Mehmet Yılmaz 
Güneri’ye ait olduğunu söylemekte. Bu vefa yük
lü insanın babası süngercilik yapardı, daha sonra 
deniz hikâyesini mavi yolculuğa taşıdı. Babasının 
öyküsünü renkli fotoğrafla birlikte “Merhaba Kap
tan” isimli kitapta toplayan Mustafa Bey’in babası 

1970’li yıllarda dünyayı Bodrum mavisi ile buluş
turan mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri olmuş, 
pek çok ismi Bodrum’a aşık etmiştir. 

Denizin derininde bir sünger gibi çeker babam beni,

Vurgun yememek için gözlerine kilitlerim kendimi,

Hayaline kapılıp da sürüklenmeyeceğim diye anıla
rında,

Karaya değmeden ayakları,
Önce gözleri değer sahile.
Babamı görürüm…
Akşam olup da karışınca karşı koya,
Ben de ona karışırım. 

Baba sevgisini, ona sadakatini dizelerle dile geti
ren Mustafa Güneri, son derece dürüst ve güvenilir 
bir iş adamıdır. Bodrum ve civarında yaşayanlar ile 
İstanbul, Ankara ve İzmirli olup da yaz aylarında 
Bodrum’da yaşayan pek çok ünlü iş adamı, sanatçı 
gibi çoğu insanın evlerine rüyalarını süsleyecek gü
zellikte ürünler yapmıştır.

DOĞA DOSTU

Rant için satıp, o güzelim mandalina bahçelerini, 
zeytin ağaçlarını yok edip beyaz beton yığınları di
kenlerin aksine bahçelerini koruyan ve Bodrum ge
leneklerine sahip çıkan Mustafa Bey, tam bir doğa 
dostu. Bodrum’un doğa güzelliğinin korunması için 
elinden geleni yapıyor. Bodrum’un ileri gelenlerine 
parti verip onları bir araya getiriyor. Toplantıların 
adına da “Hayat Dostlarla Güzel” deyip Bodrum’a 
sahip çıkma vurgusu işleniyor. 

En büyük servetinin dostları olduğunu da dilinden 
hiç düşürmeyen Mustafa Bey, gerçekten dostluklara 
çok önem veriyor. 

Süreyya Üzmez
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B İ R  P O R T R E

MUTFAĞIN ŞEFLERİ KAPTAN OLUYOR

Başarısı kitaplara konu olan Mustafa Güneri, sık 
sık Ankara’ya gelir ve Ankaralıların ikinci adresi 
olmuştur yarattığı Bodrum Mutfak Mobilya.

Ev hanımlarına kendi mutfaklarının kaptanı ol
masını sağlayan tasarım harikası tekne şeklinde
ki mutfak, adeta karayı denizle birleştirmektedir. 
Mutfaklarda deniz esintisini hissettiren Güneri’nin 
tasarladığı yeni moda butik otel odası dünyanın hiç
bir yerinde göremeyeceğiniz bir tasarım harikasıdır. 

SIRA DIŞI TASARIMLAR

Mustafa Bey’in en beğenilen özelliklerinden birisi 
çok yaratıcı olmasıdır. Türk zekâsının neler yapa
bileceğinin tam göstergesidir. Mobilya, otel oda
sı şeklindeki gardırop gibi ürünler minicik yerlere 
sığdırılan büyük kullanım alanları gerçekten insanı 
büyülüyor.

Sıra dışı mutfak tasarımlarıyla adını Türkiye’nin 
her yerinde duyuran Mustafa Güneri 18 yıl önce 50 
metrekarelik bir dükkânda başladığı faaliyetlerine 
1200 metrekarelik görkemli mağaza, en son tekno
loji ile üretilmiş makine parkını içeren üretim tesi
siyle devam etmektedir.  

AR-GE’YE ÖNEM VERİYOR

Yurt içi ve yurt dışında mutfak ve mobilya sektörün
deki yenilikleri dikkatle izleyerek hep daha iyi olma 
arzusuyla yeniliklere devam etmekte “Yenilenme
yen yenilir” felsefesiyle hareket etmektedir.

Sürekli ArGe çalışması yapan ve yenilikler peşinde 
koşan, özel evlere özel projeler üreten, Bodrum’un 
huzurunu projelere yansıtan çalışmalar yapmak
tadır Mustafa Bey. Denizin berraklığını, güneşin 
parlaklığını ve Bodrum temasını hep yansıtmıştır 
çalışmalarında. 

İşini, ülkesini, dostlarını bu kadar çok seven, çok 
farklı bir iş adamıdır Mustafa Güneri. Bodrum An
kara arasında kurduğu dostluk köprüsünde sürekli 
sevgi taşımaktadır. 

Bardakta bir papatya bile olsa, gözünüzün önünde 
daima güzel şeyler bulunsun.

Zaten tüm güzellikler de görenin gözünde değil 
midir? 
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Yazın son günlerinde gidebildim Bodrum’a. Ama geçen yıllara göre 
daha yoğun olduğunu gözlemledim. Sanıyorum Palmarina’nın bir 
hayli etkisi olmuş Bodrum’a. Yatlarla akın akın gelen yabancı turistler 
Bodrum’u cazibe merkezi haline getirmiş. 

YENİ MEKÂNLARı DENEDİM
Bu yıl yeni açılan Yalıkavak Marina’da ünlü Japon 
restoranı Nobu’ya ayırdım bir gecemi. Black cod, 
suşi, kral yengeç, kaya karidesi, waghyu denedim. 
Tokyo’daki Japon şefler en iyi waghyu’nun (Kobe sı
ğırı) Japonya’da yenileceğini söylerler. Elbette Tok
yo’daki Sazanka’da yediğiniz biraz fark atıyor ama 
Nobu’daki de güzeldi. Nobu, marinaya renk getirmiş. 
Japon mutfağı sevenler için bence kalitesiyle dünyanın 
her yerinde kendisini kanıtlayan bir mekân.

Bodrum’un Son Demleri

A
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u
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HÜNKÂR MARİNA’YA ŞARTTı
Trendy mekânlar, dünya mutfakları hepsi denenmesi gere
ken yerler. Ama annemin yemeklerini özlediğimde, Türk 
mutfağında da dünya mutfaklarından da daha leziz yemek
ler yapılabilir mi diye düşündüğümde Hünkâr vazgeçilmez 
adresim. 

İstanbul’a her gidişimde Fatih’teki Hünkâr benim için bu
luşma noktasıydı. Yolda çay bile içmezdim güne Hünkâr’ın 
kelle paçasıyla başlayacağım diye. 1950’den beri faaliyet 
gösteren Hünkâr “Bu âlemde biz de varız” deyip kalitesi ile 
damgasını vurmuş ve marinaya yakışmış. Uğurcan Ügümü, 
babasından aldığı bayrağı zirvelere çıkarmak için kararlı. 

MANZARAYA DOYAMAYANLAR
Panorama Pasanda Restoran’da gün batımından önce ye
rinizi aldığınızda yemeğe başlamadan karnınız doyar. De
falarca el değiştiren mekâna Fadime ve Murat Ulucan çifti 
demir atmış. “Burada Tanrı her saniye resim çiziyor, aynı 
manzarayı iki kez göremezsiniz” diyor Murat Bey. Yalı
kavak Marina’ya gelen giden tekneler, koyu ziyaret eden 
yelkenliler adeta tablo gibiler.

Cevizli kabak, acılı tarator, deniz börülcesi gibi lezzetli 
mezelerle ve balık simidi, ciğer gibi sıcaklarla geceyi ta
mamlayabilirsiniz. 

Malades Restoran henüz birinci yılını tamamlamış. Bil
kentli çiftin işlettiği bir mekân. Bodrum Marina tam kar
şısında. Yenilik peşinde koşan gençler titizlik içinde yü
rütüyor. Topik, kalamar bacağı salatası, ahtapot dolma, 
saganaki, çiroz gibi soğuk ve sıcak başlangıçlar güzel. Ta
rihi evde gürültüden uzak bir ara sokakta. 

ASPAT KOYU MÜTHİŞ
Temiz deniz ve doğa arayanlara, kafa dinlemek isteyenle
re, tatilde lüks aramayanlara biçilmiş kaftan Aspat Beach 
Resort. Makul fiyatlarla Bodrum’un içinde cennet olduğu
nu anlıyorum. Nehir ile deniz birleşmişler adeta size huzur 
vermek için. Azmakta kano ile gezinti yapabiliyorsunuz. 
Rüzgâr sörfü için de ideal. 

EVCİL HAYVAN SERBEST
Can dostlarınızı kimseye emanet edemeyenlere de kucak 
açmış burası. Birbirinden güzel can dostlar bir kenarda sa
hipleriyle denize giriyorlar ama kendilerine verilen önemin 
farkında hepsi.

Sanata düşkün ve parada gözü olmayan sahipleri Murat 
Balkan ve Rıfat Vardar burayı korumayı başarmış. Azma
ğın karşı kıyısında tarihi bir hamam bulunmuş ve korumaya 
alınmış. Lelegler’in yerleştiği eski tarihi liman kalıntıları
nın olduğu Aspat’ta 9000 civarında böcek türü saptanmış.

Her yıl eylül ayının ilk gününden itibaren dünyaca tanınmış 
heykeltıraşlar gelip çalışma yapıyor. Yaptıkları heykelleri 
tesise bırakıyorlar. 

Ankara’ya dönerken can dostum Tontik’e müjdeyi verdim. 
Seneye tatile çıkarken onu evde veya veterinerde bırakma
yacağız! 
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Şatafatlı dekorasyon, kafa kol ilişkisi, kısa sürede 
çok para kazanmak gibi kavramlarla yaşayan, 
klasik kalmak istemeyen restoranlar için gelecek 

korkusu yok. Ama Avrupa’daki restoranlar gibi birkaç 
yüz yıl varlığını sürdürmek isteyenlerin işi zor. Çünkü 
hammadde kaynakları azalıyor. Seyirci kalmaktansa 
bir şeyler yapmak lazım. 

18 Mart Üniversitesi Gastronomi Bölümü eski Baş
kanı Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven pek çok eseri olan, 

sözden çok icraata önem veren değerli bilim adamıdır. 
Merhum Büyükelçi İnal Batu, Dışişleri Bakanlığı’nda 
Yunan Dairesi Başkanı iken Gökçeada’ya yarı açık ce
zaevi yapma kararında imzası olduğuna hala daha çok 
üzüldüğünü söylemişti. Ada ivme kaybetmişken idea
list bir bilim adamı geldi ve eşi Ebru Hanım ile birlikte 
kolları sıvadılar. Kendisine inanan öğretim üyelerini de 
yanına alarak Belediye Başkanı ve Kaymakam’ın des
tekleriyle Gökçeada’ya büyük katkıda bulundular. 
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GELECEĞE YATIRIM
Bağcılık ve zeytinciliğin bir zamanlar çok yaygın oldu
ğu Gökçeada’da yaşanan göçlerden sonra terk edilmiş 
köylerdeki asırlık zeytin ağaçlarını gördükçe hep içim 
burkulurdu. Şimdi tarım alanındaki güzel gelişmeler 
yüreğime su serpiyor. Adada su bol ve mineral değeri 
yüksek. Ceviz, badem, bal adanın deva dağıtan yiye
cekleri. 

YAVAŞ ŞEHİR NE DEMEK
Ekogastronomi kongresinde; dünyada nüfus artışı, 
kentleşme ve küreselleşme gibi algıların meydana ge
tirdiği yeni yaşam şekilleri, olumsuz beslenme alışkan
lıkları ve Gökçeada gibi kendine yeten yerleşim mer
kezlerinin korunmasında alınan mesafelerin gelecekte 
yaratacağı olumlu etkiler konuşuldu. Yavaş şehir ilan 
edilen adaya gelen turistler salatalarına limon iste
meyecek. Çünkü adada limon yetişmiyor, onun yerine 
sirkeyle yetinecekler. Çünkü adada üzüm yetişiyor ve 
sirke yapılabiliyor. Adanın değerlerini koruyup adayı 
örnek ve cazip hale getirmek, sürdürülebilir gastrono
miye katkıda bulunmak amaç. 

Prof. Dr. İbrahim Birkan konuşmasında su kaynakları 
ile ilgili konuya dikkat çekti: 1 kg sığır etine sahip ola
bilmek için 16 ton, 1 kg çikolata için 25 ton su gereki
yor. Dünyadaki suyun yüzde yetmiş beşi tarım ürünleri 
için harcanıyor. 

SENEDE BİR GÜN BALIK
Otlarla beslenen sarpa balığının nezleye iyi geldiğine 
inanan adalılar yılda bir kez bu balığı tüketiyorlar. 

Defne Koryürek, Nedim Atilla, Yorgo Ksinos ve benim 
de konuşmacı olduğum panelde doğadaki kaynakların 
sürdürülebilir olması için yapılan çabalar dile getirildi. 

DÜNYADA İLK VE TEK
Az sayıda malzeme ile kendi kendine yeten adada 
yetişen ürünlerle yaşamlarını idame ettiren adalılar 
sağlıklı bir ömür sürdürüyor. Adanın eski adı İmroz. 
Bereket tanrısının tarım tanrısının adı. Daha sonra 12 
tanrılı dinlerde Hermes’e dönüşüyor.

Dünyada ada olarak ilk ve tek yavaş şehir Cittaslow 
unvanına kavuşan adada her yerde “Yavaşlayın Gök
çeada’dasınız” uyarısı var.

Yıllardır gittiğim Gökçeada’da en çok sıkıntı çektiğim 
konu kalite standardına uygun otel bulamayışımdı. 
Anemos Otel’de kalınca nihayet bu işe de el atılmış de
yip çok mutlu oldum. Etkinlikteki tüm yemekleri ve 
servis hizmetlerini gastronomi bölümü öğrencileri yap
tı. Büyük şehirlerde eti yumuşatmak için uygulanan 
tekniklerden ve kaybolan lezzetlerden sonra özgürce 
adada dolaşıp kekik yiyen kuzu ve oğlakların etleri beni 
Gökçeada’nın yavaş şehir olma fikrine daha da yakın
laştırdı. Her şeyin doğalı, yalını bir başka oluyor. 
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ANADOLU 
TURİZMİ 
A T A K T A

Türkiye’de çok güzel şeyler de oluyor deyip mayıs 
ayındaki Eskişehir seyahatimi anlatacağım. 
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun civarına yaptığım 
tüm seyahatlerimde kullandığım Şinkansenlerin 
benzerinin Türkiye’de yaygınlaşmaya başlaması 
gerçekten heyecan verici. Zar zor 06.45’teki trene 
yer bulabildik. Biraz kitap okuma ve uyuklama 
lüksünü bile yaşayamadan gözümü açtığımda 
Eskişehir’deydim. Öğrencilik yıllarımda Çanakkale 
Ankara otobüsleri, Eskişehir’in garajına uğrayıp 
yolcu bırakıp alırlardı. Buz gibi havası, soğuk 
görünümü hep uzak tutardı beni Eskişehir’den. 
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PORSUK’TAKİ GONDOLLAR
Porsuk Çayı, o kadar güzel ıslah edilmiş ki hem içi 
hem de civarı çok temiz. Venedik’teki gibi sizi ra
hatsız eden kokular yok, pırıl pırıl. 

Köprüler tam bir sanat eseri. Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen kendini adayınca gö
nüllü sanatkâr da takılmış peşine. İlk gondolları 
ve köprüdeki heykelleri yapan, şehirdeki ince işle
re damgasını vuran Metalurji Döküm Uzmanı Ata 
Ersoy, Ata Döküm’ün Yönetim Kurulu Üyesi aynı 
zamanda. Eskişehir’in fanatiği. “Yaptığım eserlerin 
satış fiyatının 4-5 mislini teklif edip başka şehir
lere yapılmasını isteyen başkanlar çıkıyor ara sıra 
ama eserler Eskişehir’e özgü kalsın diye teklifleri 
kabul etmiyorum” diyor. Dünyanın pek çok ülkesine 
ihracat yapan Sürel Grup’un Yönetim Kurulu Baş
kanı Metin Sürel de kendini Eskişehir’e ve ülkesine 
adamış. 30 trilyon harcayarak yaptırdıkları TED 
Eskişehir Koleji’ne dünyanın bir başka ülkesinde 
bile rastlamanın çok zor olacağını söylesem hiç de 
abartmış sayılmam. 

GASTRONOMİYE HİZMET
Fırına dayanıklı döküm güveç kaplarına ve porse
len takımlara yıllarca çok büyük dövizler akıttık. 
Kütahya Porselen ile Avrupa çizgisini yakalayınca 
porselende derin bir nefes aldık. Ama Paris’teki 
şık marketlerden büyük güçlüklerle taşıdığım bagaj 
yükünü arttıran ürünlerin Eskişehir’de yapıldığına 
tanıklık etmem bundan sonra aşırı yük yüzünden 
bel rahatsızlığı yaşamayacağım anlamına geliyor 
artık. Ünlü şefler gelip özel siparişle bu şık döküm 
tavaları, fırın kaplarını yaptırıp harika lezzetlerin 
oluşmasına vesile oluyorlar. 

ÇİBÖREKSİZ OLMAZ
Eskişehir’in cıvıl cıvıl barlar sokağı var. Porsuk’ta 
tekne turu yaparsanız, şehrin sonunda ünlü çibörek 
tesislerine varıyorsunuz. Muazzam bir bina yap
mış belediye ve bu işi en iyi yapan kişiye kiralamış.  
Tıklım tıklım yerli ve yabancı turist dolu. 

Mutfak ekibi hummalı bir şekilde çalışıyor. Hiç yağ 
çekmeyen nefis çibörekler geliyor. Mutfak ekibinin 
başında çalışan sahibi Erol Uluçay da uğruyor ma
samıza. Çiğ börek algılamasına açıklama getirmiş 
restoranın ortasına yaptırdığı büyük bir levha ile. 
“Bu böreğin adı çiğ börek değildir. İçindeki kıyma 
da çiğ değildir. Kırım’da lezzet anlamındaki “çi”den 
adını almaktadır.” 
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Ankara’nın otantik mekanların
dan kale mahallesinde At 

Pazarı mevkiinde yer almak
tadır.  Ankara’nın ruhu olan 
nadir yerlerinden olan kale 
ve civarından söz etmeden 
olmaz; Ankara Osmanlı’nın 
yıkılışından sonra genç 
Cumhuriyete başkentlik ya
parken bu değişimin bedelini 
olumsuzca ödemiş bir şehirdir. 
Değişimin olumsuz örneklerinden en 
önemlisi belki de  Ankara’nın bir Selçuklu şehri oldu
ğunun unutulması ve bundan hızla uzaklaştırılmasıdır. 
Oysa; Ankara tarihi ve sosyal kültürel özellikleri açı
sından tam bir Selçuklu kentidir. Bunun Ankara kale 
ve çevresinde birçok örneğini görebilirsiniz. Başlangıcı 
13. yüzyıllara dayanan sırasıyla; Allaattin Keykubat, 
Aslanhane cami, Ahi Elvan vb. camiler, 14-15 ve 16. 
yüzyıl yapıları; Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çengel 
han, Ali Paşa (Pilavoğlu), Çukur ve Safran hanlar gibi 
vb. bu örnekleri çoğaltabiliriz. Öyle çoğaltabiliriz ki 
Ankara’da bulunan tarihi dokunun büyük bir bölümü
nün Kale ve civarında olduğu görülür. Hatta iç kale ve 
kale dışı çeşitli medeniyetlere ait yerleşimlerin M.Ö. 
yıllara kadar uzandığı görülür. Kısaca Ankara Kale
si kapalı alanları, açık alanları ile yüzlerce yılın ya
şanmışlığını ve bu ruhu, adım attığınız andan itibaren 
yansıtan eşsiz bir müzedir.

Atölye 9 / MüniART
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Bu nedenlerden dolayı bu bölgenin korunması ve de kol
lanması gerekir. Avrupa’nın birçok başkentinde koruma
nın adeta bir kültür olduğunun canlı örneklerini çok rahat 
görebiliriz. Üstelik coğrafyamızda medeniyetlerin geçmişi 
ve çeşitliliği azımsanmayacak ölçekte ve zenginliktedir. 
Bu nedenlerle Ankara Kalesi’ne sahip çıkmamız gerekir. 
Eğer kale gibi yerleri bir sonraki nesillere özgün halde bı
rakamazsak kötülük yapmış oluruz; tabii kale sadece eski 
ve otantik yapısı yanında bunu o felsefeyle yaşayanla da 
çok özel bir mekan. Bu konuda yerel yönetimlerin, çevre 
esnaf ve sakinlerinin tarihi dokuyu koruma yönünde çaba 
göstermeleri gerekiyor. Kale içini bir yaşam alanı olarak 
seçenler kadar, burayı bir geçim alanı veya bir sanat ala
nı olarak uğraş verenlerde takdir edilmelidir. Bu bölgenin 
ayakta kalmasına ve sanata dair katkıları sadece Ankara 
Kalesi’nin tanıtılması ve sevilmesi yanında toplumsal ay
dınlanmamızda ve çağdaş uygarlık seviyesine gelmemizde 
katkıları olacaktır.

İşte Atölye 9 / MüniART böyle görevi sadece sanat adına 
yapmaya çalışmaktadır. Atölye 9 / MüniART, sanatı dost
lukla  sıcak bir ortamda sunulduğu Ankara Kalesi’nde çok 
özel bir mekan. Herşeyden önce sevgili dostum Engin ve 
Münire  Hanım sıcak  insanlar Atölye 9  açıldığı günden bu 
yana sergilediği özgün eserlerden; seramik sanatçısı Müni
re Kaplan, seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı,  füzyon cam 
uygulamaları ile Bedia Saçak, sıcak cam çalışmalarıyla 
tanınan cam sanatçısı Fahri Kaplan, karikatürist ressam 
Derya Sayın, mozaik uygulamaları ile Semire Sertkaya, Fi
gen Tanışık, Gönül Ergin, özgün çini uygulamaları ile Filiz 
Doğruer ve Şükran Koşaroğlu, Yasemin Obuz’a ait ürünle
rin yer aldığı özgün bir mekan. Atölye 9 / MüniART’ta  aynı 
zamanda haftanın belirli günlerinde mozaik ve çini atölye 
çalışmaları; gerek eğitim, gerek obje temini, tasarım, çini 
ve seramik sırlama ve fırınlama hizmetleri de sunulmakta
dır. Geleneksel el sanatlarının modern yorumlarını, farklı 
tasarım ve çağdaş sanatsal eserlerinde yer aldığı Atölye 9/
MüniART’ta hayat damarlarından birini çoktan kaybetmiş, 
sanatın yok sayıldığı bu ortamda hak ettiği yerlerde olması 
yönünde çabaladığını görmekteyiz. Ekonomik bir beklenti 
olmadan sadece sanat ve sanatın toplumu aydınlanmasının 
beklentisi ilkesi ile ayakta durmaya çalışan bu mekan ve  
eser veren sanatçılara destek vermekte çağdaş olmanın bir 
gereği olsa. 

Ankara Kalesi’nin ruhuna, şirin ve sıcak ortamıyla ufak da 
olsa bir nefes veren bu güzel yeri herkese öneririz. 
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Berrin Duma

“Aile İçi Şiddet ve Çocuk Gelinler” konulu resim sergisi ile 
Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunları resimleriyle anlatan 
bir kadın sanatçı Berrin Duma.

Sanatçı, kendinden işte böyle bahsediyor:

Yaşamın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum. Renklerin 
ışığıyla kendimi, içimde biriktirdiklerimi yansıtırken, bazen 
çektiğim fotoğraflardan bazen izlediğim görüntülerden yarar-
lanıyorum. Hızla akıp giden zamanda, bir duraklama ile algı-
ladıklarımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu durak anında, re-
simlerimi izlerken, yüreğinize dokunabilmeyi umut ediyorum. 

Farklı teknikleri deneyerek aradığımın kendim olduğunu bili-
yorum. Boyaları karıştırırken rengimi bulmayı deniyor, deni-
yorum. Çabam, şimdiye kadar gözardı ettiklerimi görünür hale 
getirmeye yönelik.

Nietzsche’nin de dediği gibi  “Sanat, hayatı mümkün kılmanın 
en büyük aracı ve bireysel yaratıcılık açısından en temel insani 
eylemidir.’’

KADINLARIN YAŞADIğI SORUNLARI RESİMLERİYLE ANLATAN SANATÇI
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SANAT ELEŞTİRMENLERİNİN GÖZÜNDEN
“Yaşama tanıklığını, görsel bir şölenle yansıtıyor 
Berrin Duma. Resme dönüştürdüğü her şey, gör-
sel okumalarının belleği gibi.”

İbrahim KARAOĞLU
Sanat Eleştirmeni, Yazar

“Yapıtlarını ve çalısmalarını yakından izleme  
fırsatı bulduğum Berrin Duma’nın yoğun çalış-
ma azmi ve sanata olan tutkusunu her zaman 
takdir etmişimdir. Değişik konulara ilgisiyle 
farklı olmayı başaran bir sanatçı Berrin Duma,  
örneğin fil resimleriyle akıllarda kalmayı başar-
dı sanırım. Fırçan kurumasın yolun açık olsun  
sanatçı arkadaşım.”

Nusret DÖKMEcİ
Ressam

“Berrin Duma, takı tasarımları ve gravürleri, yağlıbo-
ya ve suluboya çalışmaları kadar renkli olan el be-
cerisini çok yönlü geliştirebilmiş sanatçılarımızdan 
birisidir. Son yıllarda suluboya resim çalışmalarında 
yoğunlaşması, kendi tarzını bulmasına ve renklerini 
oluşturmasına büyük katkı vermiştir. Bazı sanatçıla-
rın, konsept oluşturmada ve üretmede yaşadığı sı-
kıntıların tam aksine üretkenliğiyle kısa sayılabilecek 
sanat yaşamının her yılına bir kişisel sergi, 30’dan 
fazla karma sergi sığdırabilmiştir. Sanat yaşamını bu 
yaratıcılıkla sürdürdüğü takdirde, suluboya resim 
sanatında iz bırakacak yetkinlikte sanatçılarımızdan 
birisi olacaktır. Kendisi sosyal sorumluluk projelerine 
katılımıyla özellikle de; Kadına Şiddet, Çocuk Gelin-
ler, Ekolojik Kadın Köyü Lansmanı, Gelincik Projesi 
ve Farkındalık-1 ve Farkındalık-2 Penguen Sergisi 
gibi toplumumuzun sosyal bilinç yaratılması gereken 
konularında sorumluluk alması ve katkı vermesini 
bir kadın sanatçı olarak duyarlılık göstermesini çok 
önemsiyorum.”

Ümit Yaşar GÖZÜM
Sanat Eleştirmeni, Yazar
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BERRİN DUMA KİMDİR ?
1960 Alpullu doğumlu. Resim sanatına,  2005 yılında 
Ferda Demirel ile Siyah Kalem Atölyesinde başladı. 
2006-2011 yılları arasında  Nusret Dökmeci ile devam 
etti. Yağlıboya çalışmalarına halen kendi atölyesinde 
devam etmekte. 2011 yılından itibaren Selma Kutlu 
ile suluboya da çalışmaya başladı. Halen Raif Gökkuş 
ile Sardunya Sanat Galeri’sinde devam etmekte. 2006 
yılında Çağdaş Yasamı Destekleme Derneği Ümitkoy-
Çayyolu Şubesi’nde de gönüllü olarak çalışmaya 
başladı ve halen sürdürmekte.  SESAN ve Turkish 
Paintings üyesi. Evli ve bir çocuk annesi. 
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Bir ajanstan daha fazlası
Kemer Sokak 10/A Gaziosmanpaşa 

Çankaya / Ankara
0312 446 85 65

mg.biz.tr
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Gülmek içinizdeki mutluluğun bir ifadesidir. 
Güzel gülüşleri yeniden dizayn ederek gülme 
hattınızı beraber planlamak, estetik ve koz

metik diş hekimliğinin güncel çalışma alanlarından
dır. Neden istediğimiz gibi rahatlıkla gülmeyelim ki 
sevdiğimiz ya da gülme şeklini beğendiğimiz biri 
gibi… Gülmek, yüzümüzdeki pek çok kas grubunun 
çalışmasıyla oluşan ve dişlerimizin göründüğü bir 
mimiktir. 

Modern diş hekimliği, bulunan yeni teknikler ve 
tasarımlar ile hekim ve hastaların neredeyse  bü
tün estetik beklentilerini karşılayabilecek ölçüde 
gelişmektedir. Teknikler, tasarımlar her ne kadar 
gelişmiş olsa da gülüş tasarımı sadece teknikle 
ilgili olmayıp başka faktörlere de bağlıdır. Gülü
şümüzü etkileyen pek çok faktör vardır. Güzel bir 
gülüş için öncelikle yüz biçiminizle, dudak yapı
nızla uyumlu dişlere sahip olmanız gerekir. Bun
lara yaş, cinsiyet, dişetleri, dişlerin rengi, formu 
ve yüz hattınızı ilave edebiliriz. İşte gülüş dizaynı, 
size kişisel özellikleriniz ve isteklerinizle doğallık 
ve fonksiyonu birleştirerek yüzünüze en uygun ide
al gülümsemeyi oluşturmak için vardır. Ağız içine 
yapılan uygulamaların çevrenizdekiler tarafından 
anlaşılmaması bu tasarım çalışmalarında temel 
başlangıç noktamızdır. 

Diş beyazlatma, dikey boyut yükseltme, kozmetik 
düzenleme, bonding laminate veneerler, implant gibi 
yöntemler kullanılarak istediğiniz gülüşü yakala
mak artık mümkün. 

Tüm bu işlemler başlamadan öncelikle ağız içi ve 
ağız dışı fotoğraflarınız çekilir. Panoramik ağız 
filminiz alınır. Fotoğraflar bilgisayar ekranına 
yansıtılarak filminiz ve özel istekleriniz doğrultu
sunda sahip olmak istediğiniz gülme hattı belirle
nir. Dişlerinize herhangi bir müdahale yapılmadan 
diş rengindeki malzemelerle mocap (geçici model) 
çalışması yapılır. Mocap sayesinde dişlerinize do
kunulmadan bittiğinde neye benzeyeceğini görmüş 
olursunuz. Dilerseniz tedaviye devam edersiniz,  
dilerseniz tamamen vazgeçebilirsiniz.

Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI
Diş Hekimi-Ağız Diş Çene Hastalıkları
Cerrahisi Uzmanı

Gülüş
Dizaynı
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Göze hoş gelen, uyumlu ve temiz bir gülüş sağlama
nın ilk adımı diş ve dişeti harmonisini sağlamaktır. 
Güldüğümüzde görünen dişeti miktarı, dişlerimi
zin boyutunu da etkiler. Asimetrik dişeti kenarları, 
dişlerimizin düzensiz ve gülüşümüzün eğri olduğu 
izlenimini verir. Eğer dişetlerimiz çekilmişse, dişle
rimiz olduğundan daha uzun görünür. Enflamasyon 
(bir çeşit dişeti ödemi) nedeniyle şiş ve kırmızı olan 
dişetleri, dikkatlerin dişetlerine çevrilmesine yol 
açar. Ödemli ve kalınlaşmış dişeti kenarı, dişlerin 
1/3 dip kısımlarında gölge oluşumuna neden olur. 
Bu gölgelerden dolayı diş renkleri de olduklarından 
1-2 ton daha koyu görünürler. Ayrıca oluşmuş olan 
ödemden dolayı kalınlaşmış dişeti kenarında bakte
ri plağı birikimi daha kolay olur. Bakteri birikimi, 
iki diş arasındaki üçgen dişeti bölümünün çekilme
sine ve iki diş arasında koyu renkli, bazen de siyah 
bölümler oluşmasına neden olacaktır.

Kullanılan çay, kahve, sigara ve gazlı içecekler diş
lerinizin renginde koyulaşmaya,minede aşınmalar 
oluşturarak dişlerin kırılmasına, çatlamasına sebep 
olur. Dişlerin boylarındaki kısalmalar çene kemiğin
deki yıkım ve yaşın ilerlemesi de birleşince yüzde 
çökmelerde görülmektedir.

Dişlerdeki koyulaşmaları beyazlatma işlemi ile hal
ledebiliyoruz. 

Ön dişlerdeki aşınmalar, kırılmalar içinde kompo
zit lamina veya porselen lamina kullanılmaktadır. 
Arka dişlerde meydana gelen aşınmalarda onley, 
inley veya porselen kronlarla çözümlenebilmektedir.

Gülüşünüzden memnun musunuz?
Gülerken ağzınızı kapar mısınız?
Dişlerinizin şekli sizi rahatsız ediyor mu?
Dişlerinizin rengi sizi rahatsız ediyor mu?
Hiç başka birinin gülüşüne sahip olmak istediniz mi?
Dişetlerinizin görüntüsü sizi memnun ediyor mu?

Yukarıdaki sorulara vereceğiniz en az bir olumsuz 
cevap sizin gülüş dizaynına ihtiyaç duyduğunuzun 
bir göstergesi olabilir.
Yüzünüzdeki sert ifadeyi daha ılımlı bir hale getir
mek oval bir yüzü  dişlerin uzunluğu ile oynayarak 
daha hoş bir hale getirmek şişman bir yüzü daha 
zayıf göstermek eğer bütün bunlar bir ilizyon ise  bu 
bizim işimiz ama bunlar hokus pokus değil yüzünüz 
de biçimlendirdiğimiz görünür unsurlardır…
Gülüş dizaynı ile yeni bir gülüş yeni bir siz demektir, 
farklı ve güncel konularda buluşmak dileği ile…

SAĞLIK
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Yazı: Canan ÇELİK
Koleksiyoner Sanatçı

    Uçurtma 
 Tutkusu



73

T arihi çok eski zamanlara dayanan, gökyüzü
nün nazlı nazlı süzülen rengârenk kanatsız 
kuşları uçurtmalar…

Ne kadar da yakışıyorlar gökyüzüne. Uçurtmaların 
2000 yıl önce ilk defa Çinliler tarafından uçurul
duğu sanılıyor. Aynı zamanda baharın gelişini müj
deleyen uçurtmalar, çocuklar kadar büyüklerin de 
eğlencesi. Çocuklar uçursun diye yapılır ama ipleri 
genelde babaların elindedir uçurtmaların…

Uçurtmalar bir bakıma içimizdeki çocuğun dışa 
yansımasıdır aslında. İpleri her ne kadar uçuranın 
elinde olsa da özgürlüğü çağrıştırırlar her zaman.

Ben çocukluğumda şeytan ve çıtalı diye adlandırdı
ğımız uçurtmalardan yapıp uçururdum. Onlar gök
yüzünde salınırken nasıl da mutlu olurdum. Yıllar 
sonra bir tesadüf eseri Martı Uçurtma Kulübü’yle 
tanışmam çok sevdiğim uçurtmalarla bir kez daha 
buluşmamı sağladı. Hemen kulübe üye oldum ve et
kinliklerine katılmaya başladım. Öyle renkli öyle gü
zel uçurtmaları vardı ki hayran kaldım. Daha önce 

hiç bu kadar farklı ve büyük uçurtmalar görmemiş
tim. Uçurtmaların çok çeşitli isimleri olduğunu da 
bilmezdim. Uçurtmalarla ilgili çok şey öğreniyorum 
ve bu da beni inanılmaz mutlu ediyor.

Uçurtma yapmak ve uçurmak bir tür terapi. Ken
di ürettiğiniz ve gökyüzünde süzülen bir uçurtmaya 
bir iple bağlı olmak sizi heyecanlandırıyor. Renk
leri, desenleri ile ilginç tasarımlar yapmak bir tür 
sanat. Uçurtma her yaştan insanın ilgilenebileceği 
güzel bir hobi ve aynı zevkleri paylaşan insanlarla 
bir arada olmak bambaşka bir duygu. Günümüzde 
uçurtma ile havadan fotoğraf çekmek, uçurtma ile 
balık avlamak gibi birçok farklı yönleriyle de uçurt
ma insanı içine çekiyor. Şimdiki çocukların bizim 
kadar şanslı olmadığını düşünüyorum. Oyun oyna
yacakları alanlar çok kısıtlı. Teknoloji yüzünden bi
zim yaşadığımız bir çok şeyi yaşayamıyorlar. Aslın
da uçurtma uçurulacak alanlar da çok azaldı.

Bu güzel kültürümüzün yok olmaması için yapılan 
festivallerin daha da artmasını ve katılımların daha 
çok olmasını diliyorum. 



Tepe Prime, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 A Blok No:26 Çankaya / ANKARA
Tel: + 90 312 428 04 84 (PBX) - Faks: + 90 312 428 04 83





76

Famous People Visit Trilye...

IKEA’S CEO AT TRİLYE 

In June, IKEA CEO Fuat Atalay, his close friend Argentinian Ambassador Juan Jose Arcuri and 
his wife, as well as other colleagues were together at Trilye for dinner.  

IKEA, which is an important player in the furniture market, has taken its place among the range 
of preferred brands of affordable and high quality products.  
Atalay, who is a great lover of seafood, was very pleased with the hospitality of Trilye. He ended 
the evening by mentioning that he would be sure to come back to the restaurant again. 

AUSTRIAN GUESTS VISITS TRİLYE 

Bahadir Başol, an Ankaran who has been living in Austria for quite some time and has put his 
name on many successful projects, visited Trilye in June with a group of Austrian guests.  

The guests, who on a short visit to Turkey from Austria, are all experts in their own fields. 

Those who are from Austria (a country without a sea) and happen to be fond of fish and sea-
food truly enjoyed their time at Trilye. The group ended their evening at the restaurant by noting 
their love for Turkey, and that they would return at every possible opportunity. 
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Famous People Visit Trilye...

FUNDA ARAR  
VISITS TRİLYE

The much loved Turkish pop artist Funda 
Arar performed for Ankara’s music lovers in 

Ankara in May. Arar made time one evening to 
stop by Trilye with her close friends, and attrac-
ted the attention of all the guests. 

Arar, who is quite the fan of seafood, is an artist 
who always wins recognition for her modest 
demeanor. Upon departing from the restaurant 
after an enjoyable evening, she mentioned that 
she would certainly visit the restaurant again, 
and made sure to note that she would try the 
recipes from the book “Trilye’s Meze Journey” 
at home. 

ÜMİT BOYNER VISITS TRİLYE
Former President of the 

Turkish Businessmen’s 
and Industrialists’ Asso-
ciation (TUSİAD) was a 
guest at Trilye in August. 

Boyner, who was a foun-
ding member The Asso-
ciation of Women Entrep-
reneurs (KAGİDER) and 
served as Vice President 
for four years, was also 
simultaneously a member 
of the Underwater Arc-
heology Foundation, the 
Turkish Educational Vo-
lunteers Foundation, and 
a Member of the Board of 
Trustees of the Tohum Autism Foundation. She is a woman who has found success in the busi-
ness world, and has dedicated herself to numerous social responsibility projects. 

We were honored to host Ms. Boyner, who is incredibly interested in seafood, and her sons and 
soon-to-be daughters in law. After enjoying a delicious feast of seafood, the group left for the 
airport to return to Istanbul. Ms. Boyner departed the restaurant by making sure to mention that 
each time she visited Ankara in the future she would be sure to visit Trilye. 
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Famous People Visit Trilye...

US AMBASSADOR RICCIARDONE  
VISITS TRİLYE 
US Ambassador to Turkey, Francis J. 

Ricciardone, who has been serving 
in this post since January 2011, comple
ted his tenure in Ankara in June. Toget
her with his wife, Dr. Marie Ricciardone, 
they celebrated with a farewell dinner for 
themselves at Trilye. 

From the day after the first day he arrived 
in Ankara, Ambassador Ricciardone bro
ught his wife to Trilye for a Valentine’s 
Day dinner on February 14. The ambassa
dor is quite a fan of fish; during his tenure 
in Ankara, he was a frequent visitor of 
Trilye. With his exceptional grasp of the 

Turkish language and his humble personality, he attracted much attention, and won over many hearts. It 
seems that even though Ambassador Ricciardone will leave Turkey, he will always have a place for this 
country in his heart. 

THE DURUKAN FAMILY VISITS TRİLYE
Uğur Durukan; the suc

cessful businessman 
who brought Ankara on the 
world scene, his wife Yeşim, 
his mother Mübiye, and his 
daughter Nehir gathered 
in Trilye to celebrate 30th 
wedding anniversary of her 
cousin Handan Kubalas and 
Abdurrahman Kubalas, who 
became famous with his res
toration projects in Istanbul.  

The Durukan family, who is a 
lollipop distributor to a num
ber of countries around the 
world, would never miss a 
special day to celebrate. This family, who has such strong bonds amongst them, enjoyed quite a pleasant 
evening at our restaurant. 

They left the restaurant being sure to mention that without even waiting for another special event, that 
they would be sure to return to Trilye as soon as possible. 
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İnsan vücudu şekere ihtiyaç duymaz. Zaten enerjisi dışında 
şekerin ne proteini, ne temel yağ asidi, ne vitamini, ne de 
minerali vardır. Toz, küp, pudra, şurup ne şekilde olursa 
olsun şeker bir katkı maddesidir. Yani antibesindir. 

Şeker katkısı olmayan sakız bir rüya idi. Peppersmith ile bu 
rüya gerçek oldu. Ne kadar özlemişiz doğallığı, ödüllere 
boğuldu şekersiz sakız. Huş ağacının reçinesi ise tam bir 
sağlık iksiri. 

Neden Peppersmith?
Hiçbir kimyasal madde (Yapay aroma, 

renklendirici, koruyucu ve Aspartam) 
içermez. Sakızımızda çiğnenen kısım da 
plastik değil gerçek sakızdır.

Şeker içermez (%100 Ksilitol, Huş 
ağacından elde edilen).

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) 
içermez.

Diş dostudur. Dişleri çürütmez, plak 
oluşumunu azaltır. Uluslararası ve İngiliz 
Diş Sağlığı Kuruluşları tarafından onaylıdır.

Vejetaryenler ve Veganlar için uygundur.  
Hayvansal ürün ve türevlerini içermez.

Çölyak hastaları için uygundur. Gluten 
içermez.

Diyabet hastaları için uygundur. 
Glisemik İndeks değeri düşüktür (Gİ=7).

Süt ürünlerini ve türevlerini içermez.

Soya, Fındık, Fıstık, Badem, Ceviz, 
Yerfıstığı gibi alerjen ürünleri ve türevlerini 
içermez.

Tamamen doğal ve en kaliteli 
malzemelerden üretilmiştir. Birçok kalite ve 
lezzet ödülüne sahiptir.

FSC onaylı, sağlıklı ve çevre dostu 
ambalajlıdır. 

Yüksek İngiliz standardı.

FARKIMIZ OLSUN İSTEDİK, HER ŞEYİ DOĞADAN SEÇTİK !

SÜREYYA ÜZMEZ

PEPPERSMITH TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ : Alpertuğkan DEMİR

Çetin Emeç Bul. 1042 Cad. 1327 Sk. No:12/2  06460 A.Öveçler  Çankaya/ANKARA • Tel: 0312 472 26 45 • Faks:0312 472 26 99 • www.peppersmith.com.tr
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There is not a place in the world that can equal the beauty of Muğla’s Çökertme village. 
This dish, which honors the village for which it was named, will leave you asking for 

more. It includes julienned steak accompanied by matchstick potatoes. 

ÇÖKERTME KEBAB

TRİLYE’S FLAVORS

SEAFOOD LINGUINI
How do we prepare pasta at Trilye? Aren’t you curious? Of course, with seafood it’s 

fantastic! Give it a try without delay!  
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This trio is akin to three awardwinning actors. You can count on the same equisite products 
and the same quailty each time you order. I suggest you order it at every opportunity. 

CRISPY HONEY PASTRY TOPPED WITH LEMON CREAM, 
SOUR CHERRY SORBET, AND FOREST FRUITS

THE TASTY TRIO FROM TRİLYE’S 
MEZE TRAY

A little bit of sweet innovation and a new flavor for dessert lovers. When the tastes of lemon, 
sour cherry, forest fruits, and honey meet on your plate, you’ll be left speechless. 








