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REKORLARA KOŞUYORUZ...
Ankara’da balık tüketiminde yüzde 20 artış gözlenirken Türkiye genelinde yıllık 
tüketim 5,4 kg’a geriledi. Ankara’daki artışın Trilye’nin varlığından kaynaklandığını 
bilmeyen yok. Ama yeterli değil. Bizim için Türkiye önemli. Balıkçılık Bakanlığı 
derhal kurulmalı. Zengin ve denize kıyısı olan ülkelerin pek çoğunda Balıkçılık 
Bakanlığı var. Ekonomilerin güçlenmesinde ve halkın protein gereksiniminin 
karşılanmasında çok etkili olacağına şimdiden imzamı atabilirim.

MAVİ VATAN BEREKETİ
Uskumru ve orkinos popülasyonunun gözle görülür bir şekilde arttığı, yıl 
boyunca sardalyeye doyduğumuz için önceki yıllarda yitirmediğim umudumu 
yine yitirmemekte kararlıyım. İnsan sağlığını kaybederse iyileşme olasılığı 
var. Para kaybederse tekrar kazanma olasılığı var. Ama umudunu kaybederse 
her şeyini kaybeder. Anadolu topraklarının yarısından fazla alana sahip mavi 
vatanımıza sahip çıkarsak, zamansız ve usulsüz avlanma yapmazsak, sularımızı 
kirletmezsek akvaryum olacağımız günler uzak değil. İnanın bana! 

BEBEK’E AZ KALDI
Her hafta inşaatı kontrol için gittiğim Bebek Trilye’de inşaat işçileri öğle molasında 
bir saat içinde bir kova istavrit, gümüş, kefal gibi balıkları yakalayabiliyorlar. 
Bazen yolunu şaşırmış palamut bile geliyor oltaya. İnşallah bahar aylarında 
Bebek şubemiz de açılacak. 

 LEZZETİN ROTASI
Milliyet Gazetesi’nin Cadde ekinde 6 yıldır yazdığım lezzet dolu yazıları bir araya 
getirip, güzellikleri aynı çatıda toplama fikri ile çıktım yola. Yazılarımın içlerinden 
daha çok ilginizi çekebilecek olanlarını titizlikle çıkarıp derleyip toparladım. 

Sıralamayı yaparken kronolojik veya alfabetik bir sıra izlemedim. Söz gider, 
satırlar kalır. O nedenle kitapların çok önemli bir yeri var yaşantımızda. 
İnsanların mutluluğuna, sağlığına, yaşantısına olumlu şeyler katabilecek yaşam 
zevkini ve kalitesini artıracak bilgileri bir araya getirmekle yararlı bir iş yaptığımı 
sanıyorum. 

TRIPADVİSOR’DA YİNE BİRİNCİ
Herhalde bir dünya rekoru kırıyoruz. Her yıl Ankara bölgesinde 3300 restoran 
arasından Trilye birinci seçiliyor. Trilye’ye en az bizim kadar sizlerin sahip 
çıkması, bizim çıtayı hep yüksek tutmamızda çok etkili oluyor. Teşekkürler Trilye 
severler, iyi ki varsınız, hep var olun.

Süreyya Üzmez
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Ülkemizde ve dünya çapında çok değerli hizmetler vermiş olan 101 başarı öyküsünden oluşan, Süreyya 
Üzmez’in dördüncü kitabı Trilye’nin Oltasına Takılanlar okuyucular tarafından oldukça ilgi gördü. Trilye 

müdavimlerinin en özel anılarının kaleme alındığı Trilye’nin Oltasına Takılanlar’ın ilk imza günü geçtiğimiz 
yıl Ağustos ayında Bodrum’da gerçekleşti. Süreyya Üzmez, kitabın ikinci baskısı ile Tunalı D&R Mağazasında 
17 Şubat tarihinde okuyucularıyla bir araya geldi. 

01

Fotoğraflar: Recep Peker TANITKAN

01  Mustafa Çıngır, Şebnem Çıngır, 
Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

02  Osman ve Memnune KaragöZ,  
Süreyya ÜZMeZ

03  Murat ÜÇÜncÜ, Süreyya ÜZMeZ

02
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04  Fatoş ve Mustafa gÜneri, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

05  nuray BaŞar, Süreyya ÜZMeZ

06  Selçuk PeHLiVanOĞLU, Süreyya ÜZMeZ

07  Hikmet ÇeTin, Süreyya ÜZMeZ

08  Şenol KaBa, aysun KaBa, Süreyya ÜZMeZ

09  nuran KOnUraLP,  Süreyya ÜZMeZ

04

05

06

08 09

07
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09  Fidan Birol, Süreyya ÜMeZ

10  Metin Uca, Süreyya ÜMeZ

11  Murat BaLKan, Süreyya ÜZMeZ

12  gani aKSOY, Süreyya ÜZMeZ

09

10

11 12
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13  arzu KUZU, nazar KUZU, güven KUZU,  
Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

14  gürbüz ÇaKıLcı, Çiğdem ÇaKıLcı, Süreyya ÜZMeZ

15  Süreyya ÜZMeZ, önder BÜLBÜLOĞLU,  
Mahmure ÜZMeZ

16  Şenay ULUSOY, Süreyya ÜZMeZ

17  Süreyya ÜZMeZ , ali rıza OnaT, ertuğrul OnaT

18  noyan BirOL, Süreyya ÜZMeZ

19  ömer YıLdıZ, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

13

15

14

16

17

18 19
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20  Ümit eriM, Süreyya ÜZMeZ

21  Sanem YÜrÜr, Süreyya ÜZMeZ

22  Teoman SeYiTHanOĞLU, Süreyya ÜZMeZ

23  Yeşim ve Füruzan öZKan, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ, 
eren öZKan

20

21

22

23



24

26

25

28

30

27

29

 11

24  Yaşar ve gül BaL, Süreyya ÜZMeZ

25  Filiz SaYar, Süreyya ÜZMeZ

26  nüket KanTarcı, Süreyya ÜZMeZ

27  Tamer ŞenYUVa, Süreyya ÜZMeZ

28  ipek geÇiM, Süreyya ÜZMeZ

29  Bülent SaĞTeKin, Süreyya ÜZMeZ

30  Şemsi er, Süreyya ÜZMeZ
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31

32

33

34

3635



 13

37

39

38 40

31  Hasan alkaya, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

32  nesrin ve Levent göKTaŞ, Süreyya ÜZMeZ

33  Sinem, Uras, Uğur BÜr, Süreyya ÜZMeZ

34  Mehmet ve duygu gÜndOĞdU, 
Süreyya ÜZMeZ

35  Bilal ÇaĞırıcı, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

36  Uğur dUrUKan, Süreyya ÜZMeZ

37  Çetin ve gülsün KaraBULUT,  
Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

38  erhan öZdiLLer, Süreyya ÜZMeZ

39  Çiğdem ve Süreyya SerdengeÇTi,  
Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

40  alper aLPSöKMen, Süreyya ÜZMeZ
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41

42 43

44 45



41  Süreyya ÜZMeZ, ayhan SÜMer, Mahmure ÜZMeZ

42  Kutluhan deMirKıLıÇ, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

43  Hayriye ve Murat ıŞıK, kızları dicle ve Hayal,  
Süreyya ÜZMeZ

44  Sami aLıcı, Süreyya ÜZMeZ

45  demir KaraOĞLU, Süreyya ÜZMeZ

46  Mustafa geÇeK , Süreyya ÜZMeZ

47  neziha gülşen ve ali ŞaHin  
Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

48  Tamer aKKıLıÇ, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

49  Salim TaŞÇı, Süreyya ÜZMeZ

50  Osman ve Melike TUFan, Çocukları ayşe Mina ve ali 
Baran, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ

51  ilhan KÜÇÜK, Süreyya ve Mahmure ÜZMeZ
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Mahkeme salonunda, seksen yaşlarındaki çiftin 
durumu içler acısıydı. adam inatçı bakışlarla, 

suskun ninenin ağlamaktan iyice çukurlaşmış göz-
lerini ve bitkin bakışlarını süzüyordu. Hakim tok 
sesiyle, yaşlı kadına:

“anlat teyze, neden boşanmak istiyorsun?” dedi. 

Yaşlı kadın, derin bir nefes çektikten sonra başör-
tüsüyle ağzını aralayıp, kısılmış sesiyle konuşmaya 
başladı:

“Bu herifin ettiği yetti gayri. elli yıldır bezdirdi ha-
yattan… Boşanmak istiyorum.” 

Sonra mahkeme salonunda uzunca bir sessizlik 
hakim oldu. Bu sessizlik bu tür haberleri yapan 
gazetecilerden birinin flaşıyla bozuldu. Kim bilir 
nasıl bir manşet atacaklardı, birlikte yaşanmış elli 
yılın ardından? Çok sayıda gazeteci izliyordu davayı. 
Herkes kadını dinliyordu. Yaşlı kadının gözleri dol-
du ve devam etti:

“Bizim bir sedef çiçeğimiz vardı. Çok severdim.  
O bilmez. elli yıl önceydi. O çiçeği bana verdiği  

çiçekler arasından kopardığım bir yapraktan to-
humlamıştım, öyle büyüttüm. Yavrumuz olmadı, 
onları yavru bildim. Bir süre sonra çiçek kuruma-
ya başladı. O zaman adak adadım. Her gece güneş 
açmadan önce bir tas suyla sulayacağım onu diye… 
iyi gelirmiş derlerdi. elli yıl oldu, bu herif bir gece 
kalkıp bir kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi. 
Ta ki geçen geceye kadar… 

O gece takatim kesilmiş uyuyakalmışım… işte ben, 
böyle bir adamla elli yıl geçirdim. Hayatımı, umu-
dumu, her şeyimi verdim. Ondan hiçbir şey gör-
medim. Bir kerecik olsun, kalkıp onun sulamasını 
bekledim çiçeğimi. ama olmadı. Onsuz daha iyiyim 
yemin ederim.”

Hakim yaşlı adama dönerek:

“diyeceğin bir şey var mı baba?” dedi.

Yaşlı adam bastonla zor yürüdüğü kürsüye gider-
ken, o ana kadar suçlanmış olmanın utangaçlığını 
hissettiren yüz ifadesiyle hakime yöneldi ve tane 
tane konuştu:

HER GÖREVİN ÜSTESİNDEN GELENLER

Trilye’den Esintiler...
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“askerliğimi reis-i cumhur Köşkünde bahçıvan 
olarak yaptım. O bahçenin, görkemli görünümüyle 
büyümesi için emeklerimi verdim. Fadime’mi de 
orada tanıdım. Sedefleri de… Ona en güzel çiçek-
lerden buketler verdim. ilk evlendiğimiz günlerin 
birinde, boyun ağrısından onu hekime gönderdim. 
Hekim, çok uzun süre uyanmadan yatarsa, boy-
nundaki kireç sertleşir, kötüleşir dedi. Her gece 
uykusunu bölüp uyansın, gezinsin dedi. Hekimi 
pek dinlemedi bizim hatun… Benim sözümü de… 
O günlerde de tesadüf bu ya çiçek kurumaya yüz 
tuttu. Ben ona, ‘gece çiçek sularsan, bu çiçek tek-
rar canlanırmış’ dedim. adak dilettim… Her gece 
onu uyandırdım ve onu seyrettim. O sevdiğim kadı-
nı, yavrusu bildiği çiçekleri sularken seyrettim. Her 
gece, o çiçek ben oldum sanki…

Her gece o yattıktan sonra kalktım saksıdaki suyu 
boşalttım. Sedef gece sulanmayı sevmez Hakim 
Bey… geçen gece de… Yaşlılık… Ben de uyana-
madım. Uyandıramadım. Çiçek susuz kalırdı ama 
kadınımın boyun ağrısı yine azabilirdi. Suçlandım… 
Sesimi çıkartmadım. Karar sizin Hakim Bey.”

O anda gazeteciler dahil, mahkeme salonundaki 
herkes ağlıyordu. 

Prof. Tbp. Tuğgeneral Ufuk demirkılıç’ı genelkur-
may Başkanlığı’na atandığım yıllardan beri tanırım. 
Hazmederek çıktığı başarı merdivenlerinin her ba-
samağını nasıl geçtiğinin en büyük tanıklarında-
nım. ama onun başarı öyküsünü anlatırken sedef 
çiçeği gibi zarif ve fedakar eşi Sibel demirkılıç’ın da 
bu başarıların en büyük pay sahibi olduğunu belirt-
mek isterim. evlilikleri süresince büyük özverilerle 
eşine destek olan Sibel Hanım, topluma yararlı iki 
evlat yetiştirmiştir. Kızı naz ve oğlu Kutluhan de-
mirkılıç ailesinin gurur kaynakları olmuştur. 

Prof. Tbp. Ufuk demirkılıç, gülhane askeri Tıp 
akademisi’nde gece gündüz, tatil günü demeden 
çalışmış ve profesör olmuş, askeri şura kararlarıy-
la generalliğe yükselmiş çok değerli tıp bilim ada-
mıdır. 

İNSANA DEĞER VERİR

Ufuk Paşa, kendisine hasta olarak gelen sivil, 
memur, er veya rütbeli kim olursa olsun yüzünü 
ekşitmeden, hiç sıkılmadan, başından savmadan, 
bazen yoğun iş temposunda bile zaman ayırır, din-
ler, önce hastayı güler yüzüyle ruhen tedavi eder. 
gecenin hangi saatinde aranırsa aransın insanla-
ra deva bulmaya çalışır. Onu farklı kılan o kadar 
çok insancıl özellikleri vardır ki saymakla anlata-
mam. Çok önemli makamlara geldiği halde miza-
cında hiçbir değişikliğe izin vermeyen müstesna 
bir insandır Ufuk Bey. 

ASKERLER ŞANSLI
Prof. Tbp. Ufuk demirkılıç, ülkesini çok sever ve 
kendisini yetiştiren kurum Silahlı Kuvvetler’e min-
net borcu olduğunu her fırsatta dile getirir. Hizmet 
götürdüğü, tedavi ettiği erinden generaline kadar 
pek çok insan onun iyiliklerini unutamaz. Ufuk 
Hoca da 10 yıl sonra bile olsa ameliyat ettiği hasta-
larının özelliklerini hatırlar. 

gaTa Kalp damar cerrahisi anabilim dalı Başkanı 
iken Prof. Tabip Tuğgeneral Ufuk demirkılıç’ın baş-
kanlığındaki cerrahi, anestezi ve perfüzyon ekibi, 
robotik kalp cerrahisi ameliyatlardan birini başa-
rarak Türkiye’de ilklere imza attı. demirkılıç ve 
ekibi robotik ameliyatı en iyi yapan ilk üç klinikten 
biri. Ufuk Hoca’nın en iyi robotik ameliyatı yapan üç 
doktordan biri olmasının en büyük göstergesi ame-
liyat ettiği hastanın 4 saat sonra yürümesi oldu. 

VATAN SEVGİSİ ÖN PLANDA
dünyadaki maddi değerlere, paraya pula hiç önem 
vermeyen Ufuk Paşa’nın vatan sevgisi yüreğinin en 
önemli bölümünde yerini almıştır. “Başka Türkiye 
Yok” felsefesiyle işine sevgiyle sarılan, kimseye 
ayrım gözetmeden kendi alanında ülkesine hizmet 
eden, uykusuz gecelere, uzun seyahatlere katla-
narak çalışan Ufuk Hoca, Samsunlu’dur. eşi Si-
bel Hanım Hataylı olduğundan hem balık hem de 
antakya’nın nefis yemekleri arasında mekik doku-
yan aile kaliteye her zaman önem verir. 

VARİSTEKİ UZMANLIĞI İLE DE TANINIYOR
Yaptığı varis ameliyatlarında müthiş bir başarı ya-
kalayan Prof. Tbp. Tuğgeneral Ufuk demirkılıç’ın 
gıyabında sivil hastalarından güzel sözler duymak, 
dostum olduğu için bendeki mutluluğa tavan yaptı-
rıyor. Yüzlerce tanıdığımı varis derdinden kurtaran 
Ufuk Hoca kendisiyle barışık, sosyal bir insandır. 
Spora oldukça düşkün bir yapısı vardır. Türkiye Vo-
leybol Federasyonu ile Trilye’de zaman zaman ko-
nuklarını ağırlayan demirkılıç, FıVB dünya Voleybol 
Federasyonu Medikal delegesi’dir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağrından çıkıp hem as-
kerlerin hem de sivillerin hizmetinde koşan,  Türkiye 
için çalışan, herkese pozitif enerji yayan çok değerli 
bilim insanı Prof. Tbp. Tuğgeneral Ufuk demirkılıç, 
ülkemiz için gerçekten önemli bir değerdir. Meslek-
taşları, hastaları, dostları ne kadar tanıdığım varsa 
onun adı geçince çok güzel sözler söylemektedirler. 

Fırsat buldukça hem ulusal hem de uluslararası 
kongrelere katılan, dünyadaki tüm gelişmeleri ya-
kından izleyen demirkılıç’ın yurt dışında yayınla-
nan birçok makalesi vardır. 

Ülkemize mal olmuş bu özel değer ile ne kadar  
gurur duysak azdır. 

Güler yüzlü olmayan dükkan açmamalı. •
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amerikan Prudential Sigorta Şirketi’nin Başkanı 
Joseph J. Melone, yapmış olduğu konuşmada 

şöyle der: “Şimdiye kadar okuduğum her şey gös-
teriyor ki, bu dünyada çok başarılı olan insanların 
gerçekten saydığı kişiler, hep aynı şeyi söylüyorlar: 
Hayatta en büyük zevk; zenginlik, ödül ya da yüksek 
mevkiden gelmiyor. değerli bir şeyi, değeri sürekli 
olan bir şeyi başarmaktan geliyor.”

Yaşamı boyunca sürekli değerli işleri başaran 
Mehmetçik Vakfı genel Müdürü emekli Tümgene-
ral Yaşar Bal’ı üsteğmen olduğu günden bu yana 
tanırım. Onun gibi insanların sayısı artsa Türkiye 
müreffeh, yemyeşil bir cennet olur. 

HASDAL’DAN ANKARA’YA

Yaşar Paşa ile üsteğmen rütbesindeyken Has-
dal Kışlası’nda tanıştık. Sayın cumhurbaşka-
nı recep Tayyip erdoğan’ın da aynı dönemde  

yedek subay olarak vatani görevini yaptığı dönem-
deydi birlikteliğimiz. Keşif bölüğünde üsteğmen 
olarak görevliydi. içi içine sığmayan bir ataklık, 
çalışkanlık gibi hasletleri vardı. genel Savunma 
Bölgesi’ndeki Kilyos Kalesi onun kontrolündeydi. 
O güne kadar unutulmuş bir kale gibi olan Kilyos 
Kalesi, Yaşar üsteğmenin el atmasıyla başka bir 
boyuta geçti. Birden bire gözbebeği oluverdi böl-
genin. Sarıyer’i çok severdi. Zarif eşi gül Hanım’ı 
bu dönemde tanıdı, Sarıyer’de Maliye’de yöneti-
ciydi o zamanlar. Sonra aşk bacayı sardı. “Bir Kız 
Tanıdım Sarıyer’de” şarkısı onların aşkından mı 
ilham aldı bilemiyorum!

DOĞAYI ÇOK SEVER

Yaşar Bal Paşa ile Hasdal’dan sonra Kıbrıs’ta da 
yakın çalıştık. Çöle dönmek üzere olan bölgeyi kıt 
imkanlarla yeşile döndürüverdi hemen. ayrılırken 
bambaşka bir yer bırakmıştı arkasında.

Trilye’den Esintiler...

KAHRAMANLARIMIZI YAŞATANLAR
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eskişehir yolunda ot bitmeyen etimesgut garni-
zonundaki tepeleri on binlerce ağaçla doldurdu. 
Zırhlı Birlikler Tümen Komutanıyken bir hafta sonu 
eşimle birlikte ziyarete gittiğimde gözlerime inana-
mamıştım. O bölgeyi Kara Harp Okulu’nda okudu-
ğum öğrencilik yıllarımdan çok iyi tanırdım. dönem 
sonu tatbikatları yapardık. Sanki başkent değil, do-
ğuda dağlık bir arazinin parçası gibiydi. Şimdi o 
yerler, on binlerce ağaç içinde tavşanların, tilkile-
rin, kekliklerin cirit attığı ormana dönüştü. Bölge-
den her geçişimde Yaşar Paşa’nın mesai mefhumu 
tanımadan çalışarak yarattığı bu doğa mucizesine 
hep dua ederim. 

İNSAN SEVGİSİ DORUKTA

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük tümeni sayı-
lan etimesgut’taki Tümen Komutanlığı yapan Bal, 
kurmay subay olarak Kara Harp akademisi’nden 
mezun olduktan sonra Türkiye’nin çeşitli yerlerin-
de görev yaptı. en son görev yeri olan etimesgut’ta 
ziyaretine birkaç kez gittim. Hep çamurlu botlarıyla 
dışarıdan gelir, odasında oturmayı hiç sevmezdi. 

Sürekli erlerin içinde dolaşır, tabaklarındaki son 
bulgur tanesine kadar yiyip yemediklerini, uykula-
rını alıp almadıklarını, sıkı giyinip giyinmediklerini 
kontrol ederdi. askerlere söylediği en önemli altın 
kural: “Haftada bir gün annenizi, paranız bitince de 
babanızı arayın” talimatıydı!

Yüreği insan sevgisi ile dolu tam bir anadolu çocu-
ğu olan Yaşar Paşa, hiçbir lüksü olmayan, yaşamı 
boyunca hep sadeliği seçmiş bir yapıdadır. 

MEHMETÇİK VAKFI

“Su yolunu bulur” sözünü ara sıra kullanırım. Meh-
metçik Vakfı gibi bir kurumun başına atanması, ülke-
mizin şehitlerinin maneviyatının yaşatılması, gazile-
rin yaşam standartlarının arttırılması açısından ne 
kadar isabetli bir karar. Çünkü onun meziyetlerinde-
ki bir insan bırakın Mehmetçik Vakfı’nın başına, bel-
ki dünyaya bile gelmez bir daha. Kendisini 36 yıldır 
tanıma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. 
Makamı ne olursa olsun hiç değişmeyen, mütevazı 
yapısı ve insancıl bir tavrı vardır Mehmetçik Vakfı ge-
nel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal’ın.

35’inci yılını dolduran Mehmetçik Vakfı, 770 bin ga-
ziye her ay maaş ödemekte. 35 yıllık sürede 51.078 
kişiye 668.205.484,25 TL yardım yapan vakıf, sade-
ce nakit ve gayrimenkul bağışlarıyla değil, her yıl 
kurban bağışlarıyla da gücüne güç katmaktadır. 

Sanat güneşi Zeki Müren’den, 2016 yılında kaybet-
tiğimiz ankaralı işadamı ali Kayum’a kadar pek 
çok insan Mehmetçik Vakfı’na bağış için yarışa 
girmekteydiler. 1200 öğrenci okutan vakıf, her ku-
ruşuna sahip çıkıp şehit ailelerine nasıl yardımı 
arttırabilirim hesaplarını titizlikle yürütmektedir. 

2014 – 2017 yılları arasında TSK dayanışma Vak-
fı genel Müdürlüğü görevinden, TSK Mehmetçik 
Vakfı genel Müdürlüğü’ne getirilen emekli Tümge-
neral Yaşar Bal, Türk halkına mal olmuş, var olan 
bir insandır. Onun buradaki varlığı ülkemiz için ger-
çekten güvence ve şanstır. Hayatında birinci derece 
akrabalarına bile torpil yapmayan, liyakate önem 
veren, doğu anadolu’nun ücra bir köyünden gelen 
askerin hakkını son güne kadar koruyan, çok özel, 
istisna yetenekleri olan bir komutandır Bal. 

Ocak ayında Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret ettiğim-
de çok duygulandım. cevizin kabuğunu kırmadan 
içini de dışı gibi zannedersiniz. aralık ayında ger-
çekleşen 3. ankara Marka Festivali’nde, ankara’ya 
değer Katanlar kategorisinde Mehmetçik Vakfı’na 
ödül verilmesi de hepimizi çok mutlu etti.

Bu halk gerçekten dünyada emsali görülmemiş 
bir halktır. Mehmetçik Vakfı’na yürekten inanmış 
ve verdiği destekle çok güçlü bir vakıf yaratmıştır. 
Türk halkının desteği onların geleceğine ışık tut-
maktadır. Vakfın benzin istasyonundan, Mehmetçik 
Sigorta’ya kadar pek çok alanda çalışmaları, kira 
gelirleri var. Bunları yönetecek dürüst ve yetenek-
li yöneticileri de işi başında. Şehit aileleriyle, gazi 
aileleriyle, Mehmetçik Vakfı’nın okutup mezun et-
tiği çocuklarıyla büyük bir aile olmuş burası. özel 
dergilerinde Mehmetçik çocuklarının mezuniyet 
sevinçlerinden, kültür gezilerine, mevlit faaliyetle-
rine kadar her konuya yer veriliyor. 

güzel ve duygulandırıcı şiirlere kadar paylaşımlar 
mevcut. derginin arka kapağındaki erzurum Tem-
silciğinde çalışan necati Yıldız’ın “Borcum Var” adlı 
şiirinin son dizelerini aktarmak isterim:

Borcum var,
Vatana, bu vatana
dahası, toprağı vatan yapana
Kahraman nefere, komutana
Bakma öyle
Borcum var
Beni anlasana

Mehmetçik Vakfı genel Müdürü emekli Tümge-
neral Yaşar Bal’ın ülkemiz adına çok güzel hiz-
metleri vermesinde en büyük desteği zarif eşi gül 
Hanım’dır. özel sektörde önemli görevlerde bulu-
nan oğlu Mert Burak ile kızı ilke, babalarının çalış-
malarına hep sinerji katmışlardır. 

Bu ülkenin çok büyük badireler atlatıp sarsılma-
masının en büyük nedeni isimsiz kahramanlarının 
çoğunluğundandır. işte önemli bir tanesini sizle-
re tanıttım. iyi ki varsınız, varlığınız bize güven ve 
mutluluk veriyor Yaşar Paşa. 

Kendine sakladıklarını zamanla yitirirsin. Oysa 
verdiklerin her zaman senindir.  •
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nobel edebiyat ödülü sahibi amerikalı roman 
yazarı William Faulkner, büyük düşünme konu-

sunda şunları söylüyor: 

“Yapabileceğinin en iyisini yapmak yeterli sayılmaz. 
Yapabileceğini bildiğinden de yükseğinin rüyasını 
gör ve her zaman o hedefe ulaşmaya çalış. Çağdaş-
larından veya senden öncekilerden daha iyi olmaya 
gayret et. Kendini aşmaya bak…”

e. Tuğgeneral dr. Murat Üçüncü’yü 1973 yılından bu 
yana tanırım. dile kolay 45 yıl geçmiş aradan. aynı 
sınıfta, aynı koğuşta ve hatta aynı ranzada geçen 
öğrencilik yılları. Çünkü ortaokulu yeni bitirmiş, 
henüz anne sevgisine yeterince doyamamış, sakal 
tıraşı vakti bile gelmemiş yıllardan bahsediyorum. 
Koğuştaki yatakları her sabah üzerine para atınca 
zıplayacak kadar gergin yapıp vaktinden önce ko-

ğuşu terk etmek, geç kalınca kapıya elinde cetvel-
le gelen “Totem” lakaplı matematik öğretmeninin 
“Yatarsan yatakta, sonra giyinirsin ayakta” deyip ya 
da geç kalanların elini açtırıp cetvelle okşadıktan 
sonra “Oğlum aç, oğlum kaç” nakaratlarını dün gibi 
hatırladığım günler. 

Murat, uyku saatinde nevresimi üzerine çekip, 
geveze sohbetler yapan muzır arkadaşlarına ku-
laklarını kapatıp erkenden uyurdu. Kendisi gibi 
Trabzonlu (ama Of ilçesinden) Kadir Korkmaz’ı kız-
dıran koğuş arkadaşlarına asabi Karadenizli tep-
kisini vermesinden haberi olmazdı! aynı efendiliği 
Kara Harp Okulu’nda da devam etti Murat’ın. Yine 
aynı koğuşta, aynı bölükte ve elektrik elektronik  
Mühendisliği bölümündeydik. 

KENDİNİ AŞAN BAŞARILAR
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HEP BİRİNCİYDİ

genelkurmay Başkanlığı’nda da 10 yıl süreyle yine 
birlikte mesai yaptığımız Murat Üçüncü ile yolları-
mız hep kesişti. 

Trabzon’un on kasabasından biri olan Tonya’nın is-
kenderli Köyünde çok çocuklu bir ailenin üçüncü 
çocuğu olarak dünyaya gelen kıymetli arkadaşım 
Murat Üçüncü, 1976 yılında Kuleli askeri Lisesi’ni, 
1980 yılında Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitirdi.

Okul biter bitmez Boğaziçi Üniversitesi’ne Harp 
Okulu’na öğretim üyesi yetiştirilmek üzere gönde-
rildi. Yüksek lisans eğitimini ve doktorasını tamam-
ladı. Kısa bir süre Harp Okulu’nda öğretim üyeliği 
yaptıktan sonra genelkurmay Başkanlığı “Bize 
lazım” deyip, 1987 yılında genelkurmay Muhabere 
elektronik ve Bilgi Sistemleri daire Başkanlığı’na 
atadı kendisini. 25 yıl burada kalıp bir rekora imza 
attı ve genelkurmay’da en uzun süre çalışan subay 
ve general olarak tarihe geçti.

HER ZAMAN GERÇEKÇİ

Tanıdığım en dürüst, çalışkan ve efendi gibi pek çok 
erdemlere sahip olan e. Tuğgeneral Murat Üçüncü, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en stratejik sistemi olan 
TSK entegre Muhabere Sistemi TaFıcS projesinin 
genç yaşta askeri tarafta sistem mühendisliğini 
yaptı. Siber savunmanın çekirdek ekiplerini oluş-
turdu. 3 yıl yurt dışında uluslararası askeri bir ko-
muta kontrol bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde ve 
uygulamaya konulmasında önemli katkılar sundu. 
Çok süratli bir şekilde yükseldi, toplamda iki kez 
“Üstün Hizmet Terfisi” olmak üzere akranlarından 
dört yıl öne geçti. Hem komutanları, hem de devre 
arkadaşları onun bu başarılarını hep takdir etti.

Murat Paşa, doğru bildiği konularda babasını bile 
dinlemeyecek kararlılıkta, ihtiyaçları hep gerçekçi 
olarak tespit etmeye özen gösteren nesli tükenen 
kelaynak kuşlarına benzettiğim, Türkiye için çok 
önemli bir değerdir. 

ASELSAN’DAKİ BAŞARILAR

Hayatında çalışmayı, başarıyı kendisine düstur 
edinen Üçüncü, emekli olduktan kısa süre sonra 
aselsan yönetim kurulunda göreve başladı. Beş 
yılını doldurmasına rağmen aselsan da kendisini 
bırakmadı. doğru insanları hiçbir kurum bırakmaz. 
iyiler ve doğrular her zaman kazanır. Kendisi göreve 
başladığında piyasa değeri 25 – 30’uncu sıralarda 
olan aselsan, Türkiye’de ilk 5 firma arasına girdi. 
Büyük bir inançla yıllardır emek sarf eden aselsan 
çalışanları ile yönetimde bulunanların başarılarına 
sinerji kattı Murat Paşa. Yönetim kurulu üyesi ol-
masına rağmen mesaisini aselsan’da geçirip engin 
deneyimlerinden azami yararlanılmasını sağladı. 

ne öğrencilik yıllarında, ne de 10 yıl beraber ça-
lıştığımız karargahta kendisini mesaide hiç boş 
otururken görmedim. iş dışında subay, astsubay ve 
sivil memurlarla düzenli olarak futbol oynamaktan 
çok hoşlanırdı.

Karadenizliliği, dünya şampiyonu olan horon ekibi-
nin oyuncusu olan babasından kalan horon oyna-
mada belirginleşir. Profesyonel olduğu bir konudur 
horon. güzel kemençe nerede çalarsa orada kendi-
ni tutamaz Murat Paşa!

MÜTEVAZILIĞI HİÇ DEĞİŞMEDİ

öğrenciliğinde neyse, tırmandığı basamakların 
zirvesinde elde ettiği makamlarında da hep aynı 
oldu. general rütbesindeyken sivil memur ile de 
erlerle de oturur sohbet eder, sorunlarını dinler-
di. ağır bir yük taşıyor ama gece gündüz çalışı-
yordu. Kendisi ile sohbetlerimde “Bu kadar işin 
altından nasıl kalkıyorsun?” diye sorduğumda 
aklımda kaldığı kadarıyla bana şunları söyler-
di: “Ben ülkeme minnettarım, doğduğum köyde 
mutlu bir çoban olarak da kalabilirdim. Bana im-
kan sağlandı, en iyi okullarda okudum, çok zor ve 
aynı zamanda çok itibarlı görevler yaptım. Hiçbir 
zaman görev istemedim, verilen tüm görevleri 
layıkıyla yapmaya çalıştım. Temel felsefem sev-
diğim işi yapmak değil, bana verilen tüm işleri 
severek yapmaktır. Heyecanım hiç kaybolmadı, 
her gün yatağa yattığımda ertesi gün gelsin de 
geri kalan işlerime yeni bir heyecanla tekrar 
başlayayım düşüncesiyle uyurum. Beni üzen tek 
şey çeşitli sebeplerle yapamadan geride bıraktı-
ğım işlerdir.” 

Bu kadar işin arasında OdTÜ, ankara Üniversitesi 
ve Başkent Üniversitesi’nde elektronik Mühendis-
liği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora ders-
leri verdi.

öğrencilerin kendisi hakkında yaptığı anketi oku-
duğumda gözlerim doldu.  “Şimdiye kadar okulda 
en iyi ders veren hocalardan” diye başlayıp, “en şık 
giyinen”, “en iyi ders anlatan”, “Otoritesi çok iyi”, 
“öğrenci öğretmen seviyesi dengeli”, “Sinyal dersi 
hiç bu kadar kolay ve anlaşılır olmamıştı” gibi duy-
gulandıran sözler mevcuttu. 

Murat Üçüncü Paşa, reklamı sevmez, interneti ta-
rayın, hakkında bilgi bulamazsınız. Çalışmaktan 
reklama vakit bulamaz benim kıymetli arkadaşım. 
Kendi alanında Türkiye’de tam bir otoritedir. 

Türkiye’nin yetiştirdiği ender insanlardan birisi 
olan Murat Üçüncü Paşayı size tanıtmak istiyor-
dum. Kendisinin bunca başarısında zarif eşi nesli-
han Hanım’ın ve oğlu ali Bulut’un payları büyüktür. 

Ülkemizde böyle bir adam var. Haberiniz olsun. •
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Trilye’nin eski yeri, dr. reşit galip ilkokulu’nun 
karşısındaydı. Okula bu ismin neden verildiğini 

araştırmıştım ilk günlerde. Sonra bakın nasıl bir 
öykü çıktı. 

rodos’ta doğan reşit galip, ortaokulu bitirince kar-
deşiyle bir sandala binip Marmaris’e gelmiş. Liseyi 
izmir’de okumuşlar. Kardeşi Hüseyin ragıp Baydur 
diplomatlığı seçip büyükelçilik yapmış. reşit galip 
ise istanbul Tıp’a gidip doktor olmuş. öğrenciyken 
gönüllü olarak 1. dünya Savaşı’na katılmış. Kafkas 
cephesi dönüşü öğrenimini tamamlayıp fakültede 
asistanlığa başlamış. 1923 Mart ayında hekimlik 
yaptığı Mersin’e Mustafa Kemal Paşa geldiğinde 
bir konuşma yapmış ve herkesin yüceltme yarışına 

girdiği bir dönemde, gazi’ye “Bu milletin bir ferdi 
olmakla iktifa ve iftihar etmen senin en birinci bü-
yüklüğündür” diyerek onu milletin bir ferdi saymış. 
30 yaşındaki hatip herkesin dikkatini çekmiş, en 
çok da Mustafa Kemal’in. Kendisine milletvekilliği 
önermiş gazi. Ocak 1925’te meclise girmiş. Bir dizi 
görevlerde bulunduktan sonra onu bakanlığa taşı-
yan süreç 1931 sonbaharında bir sofrada başlamış. 

Sofradaki tartışma sonunda gerginlikten hoşlan-
mayan gazi, konuyu uzatmayalım diye ikazda bu-
lunmuş. “Kusura bakmayın Paşam” diyen reşit 
galip dik duruşunu bozmamış. atatürk’ün sofra-
sında kendisini ve bakanını sert eleştiren dr. reşit 
galip’i “Yoruldunuz, buyurun biraz istirahat edin” 

ANKARA’NIN GURUR MARKASI
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diyerek kibarca masadan kovmuş. Fakat reşit ga-
lip, “Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Milletin 
işlerini görüşüyoruz. Burada oturmak sizin kadar 
benim de hakkımdır” diyerek tavrını koymuş. 

atatürk, kendi fikirleriyle kendisini vuran bu genç 
adama bakarak, yanındakilere dönüp “öyleyse biz 
kalkalım” demiş. Sofradaki bütün heyet ayaklan-
mış, reşit galip’i yalnız bırakıp çıkmışlar. 

reşit galip, bütün geceyi dolmabahçe Sarayı’nda 
pencere kenarındaki bir koltukta geçirmiş. atatürk 
uyandığında genel Sekreterine reşit galip’i sor-
muş. 

“Sabaha kadar bekledi, mahcubiyetini size iletme-
mi istedi, ankara’ya gidecek kadar borç para istedi, 
25 Lira verdik” demiş. 

atatürk, “ankara’ya gidecek adama 25 Lira verilir mi? 
Bari benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydiniz” 
demiş. Sonra “cebinde beş parası yok ama karak-
terinden taviz vermiyor” diye eklemiş. cumhuriyet’i 
böyle kazanan anadolu’nun, başkentin yüce değer-
leri, ülkemizin çok kıymetli dinamikleridir. 

Tahsin coşkunoğlu, ülkemizin dinamiklerinden, 
başkentimizin gurur kaynağı olmuş çok değerli bir 
işadamıdır. ankara böyle değerli işadamlarından 
pek çoklarını yetiştirmiş bir kenttir. 

Henüz 5 yaşındayken Çıkrıkçılar yokuşunda ku-
yumculuk yapan amcasının yanında ticarete 
başladı Tahsin Bey. amcasının organize bir ekip 
tarafından soyguna uğrayıp dükkanında silahla öl-
dürülmesinden sonra kısa süren kuyumculuk se-
rüveni son buldu. 

MAKİNE YAĞI SATTI

Singer dikiş makinelerini bilirsiniz. “Her genç kızın 
rüyası” diye reklamı yapılırdı gençliğimizde. işte bu 
makinelerin en hayati malzemesi yağlarıydı. dün 
gibi hatırlıyorum. Bu yağları satarak ticarete ısındı 
Tahsin Bey. Sürümü çok oluyordu ve para kazan-
manın keyfini tatmıştı bir kez. Tutumluydu. Kazan-
dığını har vurup harman savurmazdı. Böyle dene-
yimlerle geçti çocukluk yılları. ama babasının tüm 
uyarılarını dinlerdi. Şu anda yakaladığı başarılı ve 
örnek bir işadamı portresinde, babasının büyük 
emeği olduğunu her zaman anlatır. 

KOYUNLU HALILARI

Beş yıl önce amansız bir hastalık nedeniyle kay-
bettiği babası Şemsettin Bey’den aldığı bayrağı hiç 
yere düşürmeden zirveye taşıyan Tahsin Bey, tanı-
dığım en çalışkan işadamlarından biridir. Ülkesine 
olan sevgisi onu işine daha çok bağlamış, marka 
yaratma konusunda daha inançlı çalışmasını sağ-
lamıştır. Koyunlu Halıları’nın kurucularından olan 
babasının yolunda ilerleyen Tahsin Bey’i Trilye’nin 

ilk açıldığı günden beri tanırım. Başarılarının kat-
lanarak artmasında en büyük destekçisi zarif eşi 
Figen Hanım’dır. Balık ve deniz ürünlerine tutkun 
olan çift, dostlarıyla Trilye akşamlarında bir araya 
gelir. Hala oğlu ünlü işadamı Mehmet Selvi ile de 
inşaat işine giren Tahsin Bey, yeni ufuklarda yine 
müthiş başarılara imza atmaya hazırlanıyor. 

COŞKUNOĞLU EFSANESİ 

nn emekliliğin ankara’da uzun yıllardır acenteli-
ğini yürüten sevgili dostum Mehmet gündoğdu ve 
eşim Mahmure ile Siteler’deki mekanında Tahsin 
Bey’i ziyaret ettiğimde çok duygulandım. 

dünyanın pek çok ülkesinden yabancıların kalite ve 
zarafeti almak için geldiği coşkunoğlu Mobilya’da 
ülkemize döviz kazandıran, yüzlerce çalışana iş im-
kanı sağlayan Tahsin Bey ile ne kadar gurur duysak 
azdır. Titiz ve prensipli tutumuyla ülkemize önemli 
bir marka kazandıran Tahsin Bey, istihdam yarat-
maktan son derece mutludur. Başka Türkiye yok 
şiarıyla yatırımlarına hiç ara vermeyen Tahsin coş-
kunoğlu, fırtınalı denizlerin cesur kaptanıdır. Stella 
adıyla da modern mobilyayı sevenler için ayrı bir 
dünya yaratan coşkunoğlu, doğaya saygılı, sosyal 
sorumluluk konularında duyarlı ve istekli hareket 
eden, annesi Şengül Hanım’ın hayır duasını alan, 
geleneklerine bağlı tam bir anadolu insanıdır. 

1975 yılında kurulan coşkunoğlu Mobilya marka-
sını pek çok ülkede ünlü yabancı işadamlarının ev-
lerinde ve ofislerinde görmekten çok mutlu Tahsin 
Bey. Üretim sevincini yaşayarak markasını ulusla-
rarası boyutlara taşımaktan büyük keyif alıyor ve 
ülkemiz adına hepimizi de gururlandırıyor. 

geniş bir çevreye sahip olan Tahsin coşkunoğlu’nun 
en önemli özelliği vefa duygusudur. Yenimahalle 
Belediye Başkanı sevgili Fethi Yaşar’ın çalışkanlı-
ğından çok etkilenir. Fethi Bey, her cumartesi Tah-
sin Bey’i mağazasında ziyaret edip sıkıntısı olup 
olmadığını sorar. Bu durumdan çok memnun olan 
coşkunoğlu, gıpta ile anlatır.  

Yaptığı başarılı işler için “Henüz yolun başındayım” 
diyerek mütevazı kişiliğini yansıtan coşkunoğlu, 
gelecekle ilgili vizyoner projelere hazırlanmakta, 
sürekli öğrenmekte, yenilikleri izlemekte, dünya-
daki teknolojileri yakından takip etmekte ama Türk 
insanının yetenekleriyle de hiç kimseyi kıyaslama-
maktadır. Zevkli çalışmaları, performansı pek çok 
kişiye örnek olmakta, ilham vermektedir. iyi ki var-
sınız, var olmaya devam edin. 

Mükemmelliğe artık eklenecek şey kalmadığında 
değil, çıkarılacak bir şey olmadığında erişilir. Sür-
dürdüğünüz hayatın niteliği ne işle meşgul olursa-
nız olun, mükemmelliğe ne kadar adanmış olduğu-
nuza bağlı olarak belirlenir. •
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Trilye’den Esintiler...

Babasının sürekli ikaz ve söylenmelerine kat-
lanmak istemeyen genç evi terk etmeye karar  

vermişti. 

“diş fırçalarken suyu açık bırakma.” 

“Salondan en son kim çıktı? Televizyon neden açık?” 

“Odada kimse yok, ışıkları niçin kapatmıyorsun?”

“Makası kullanıp neden tekrar yerine bırakmıyorsun?” 

Sabah bir iş görüşmesine gidecek ve eğer kabul 
edilirse aile evini bırakıp, kendisine bir ev kiralaya-
caktı. Kararı kesindi. artık kendi hayatını yaşamak 
istiyordu. Sabah, babası onu kapıda uğurladı. 

“dikkatli ol ve bütün soruları cevaplamaya çalış 
oğlum” dedi ve her zamankinden daha fazla harç-
lık verdi. görüşme adresine gelince, kapıda bekçi 
yoktu. Bahçe kapısı açıktı ama sürgülü kilidin de-
miri dışarıdaydı, giren çıkan herkes bu demire de-
ğiyordu. Hemen kilit sürgüsünü geri çekti ve içeriye 
girdi. Bahçede bir hortum suyunu boşa akıtıyordu. 
Onu aldı ve sulasın diye bir ağacın dibine bıraktı. 
Bir avluya girdi, duvar dibinde boşa çalışan bir van-
tilatör gördü. gayri ihtiyari bir hareketle vantilatörü 
kapattığını fark etti. artık huyu nefsine galip geli-

yordu. Kendisini tuhaf hissetti ve bu durumundan 
nefret etmeye başladı. 

Oradan küçük bir odaya girdi. Üzerindeki okla ‘gö-
rüşme Salonuna gider’ yazan kağıt ters bir şekil-
de asılı duruyordu. Onu düzeltmek istemedi, fakat 
babası karşısında duruyor gibiydi ve ona “Onu dü-
zelt” diyordu sanki. Kağıdı düzeltip görüşme sa-
lonuna girdiğinde diğer adaylar oturmuş sıralarını 
bekliyorlardı. Salonun ışıkları açıktı ve günün ışığı 
yeterince aydınlatıyordu. aldırmak istemedi fakat 
babasının sesini duyar gibi oldu, “Kapatın bu ışıkla-
rı” diyordu. Bu ses dikkatini dağıtıyordu. duramadı 
hemen gidip ışıkları kapattı ve sırasını beklemek 
için bir kenara oturdu. Sıra ona gelince görüşme 
odasına çağırıldı. Masanın öbür tarafında oturan 
kişi evraklarını istedi. diplomaları inceledikten 
sonra, işe ne zaman başlayabileceğini sordu. Bunu 
bir tuzak saydı ve “imtihanın bir parçası olmalı” 
dedi kendi kendine. ne cevap vereceğini bilemedi. 
Tedirginliği yüzüne yansımaya başladı. Karşısında-
ki adam “neyi düşünüyorsunuz?” diye sordu. “Biz 
burada kimseye soru soramadık. adayları cevapla-
rıyla değil davranışlarıyla değerlendirmek istedik. 
adaylardan hiçbirisi senin gibi davranmadı. Bahçe 
girişinden itibaren herkesi izledik. açık sürgü kilidi, 

CAMIN BÜYÜSÜ İLE YILDIZI PARLAYANLAR
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boşa akan su, vantilatör, ışıklar ve ters kağıt hepsi 
imtihanın birer aşamasıydı. Bu sınavı başarılı bir 
şekilde tek sen geçtin. Yeni işin hayırlı olsun!”

Babasının disiplini ve sürekli ikazlarına kızması 
geldi aklına, bundan pişmanlık duydu ve bu işi sa-
dece disiplinle kazandığını anladı. eve çok mutlu 
döndü ve ertesi gün babasını alıp yeni iş yerini gös-
termek için can atıyordu. 

Prof. dr. ahmet Kırman, hayatı boyunca disiplinli ve 
çevreye gösterdiği saygılı çalışmalarıyla her zaman 
başarıyı yakalamış, çok değerli bir insandır. 

Yıllar önce, gelibolu Tarım Kredi Kooperatifi Müdü-
rü olan yeğenim Ziya nur ile gelibolu’da 18 Mart 
Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumda tanışan 
Kırman, bir akşam Trilye’yi ziyaret edip yeğenim-
den selam getirmişti. Yeğenimin de hayran kaldığı 
ahmet Bey kıvrak zekası ve mütevazı tavrıyla beni 
de etkilemişti.

HER ZAMAN İDDİALI

öğrencilik yıllarından beri çok çalışan, ilgilendiği 
alanda hep bir numara olma hayalinin peşinde ko-
şan, vizyon sahibi Prof. dr. ahmet Kırman, Türkiye 
Şişe ve cam Fabrikaları a.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve genel Müdürü’dür. 

Uzun yıllardır avrupa ve asya’daki mutfak, züccaci-
ye fuarlarına giden birisi olarak; Şişecam’ın dünya 
klasmanında ağırlığını hissederdim. ama hep içim-
de uhde kalan bir konu, ülkemizin gurur kaynağı 
olan bu kurumu devler liginin ilk sıralarında görme 
arzumdu. işte bu arzumu hayata geçirenlerden bi-
risidir ahmet Bey. iki yıl önce dubai’de ziyaret et-
tiğim dünyanın en büyük porselen fabrikalarından 
birisi rak Porselen’de incelemelerde bulunurken 
yöneticilerin Paşabahçe’nin izinde yürüdüklerini, 
Paşabahçe’den aldıkları ilhamla dünya pazarında 
yer aldıklarını duyunca koltuklarım kabarmıştı. 
Porselene ve cam ürünlerine harcanan dövizlerin 
azalmasında Şişecam çok etkin rol oynadı. 

HİNDİSTAN’DAN İTALYA’YA

düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam 
elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve 
krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünya-
nın önde gelen üreticilerinden Şişecam toplulu-
ğu, Hindistan pazarındaki varlığını güçlendirdi. 
Hng Float glass Limited’in önemli hisse sahibi 
olan Şişecam topluluğunun cesur kaptanı Prof. dr. 
ahmet Kırman, sürdürülebilir büyüme ve yüksek 
performansa dayalı yatırım politikaları doğrultu-
sunda, potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek 
için sürekli çalışır, kafa yorar, ülkesinin dinamik-
lerinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya duyur-
mak adına büyük çaba sarf eder. 

italyan şirket Sangalli Vetro Manfredonia’yı sa-
tın alan Şişecam bünyesindeki Trakya cam’ın bu 
operasyonuyla, topluluğun italya’daki en büyük 
Türk üreticisi konumunda bulunduğunu hatırlatan 
Kırman, 13 ülkede üretim faaliyetinde bulunup 
avrupa’da lider olduğumuzu sık sık dile getirmekte 
ve emin adımlarla yolunda ilerlemektedir. 

SINIRLARI AŞAN YETENEK

Sevgili dostum ilhan il’in de Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinde bulunduğu dünya devi Şişecam toplulu-
ğunun uzun yıllardır Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan ahmet Kır-
man, iki hamle sonrayı görebilen, aslında ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş 
bir hukukçudur. aB rekabet Hukuku dalında dokto-
ra yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve Profesör 
unvanları kazanmıştır. ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği, enstitü mü-
dürlüğü, ana bilim dalı ve maliye bölüm başkanlığı; 
galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğre-
tim üyeliği yapmıştır. Çalışma hayatına işbankası’nda 
başlayan Prof. dr. ahmet Kırman, 2006 yılından bu 
yana çalıştığı gruba çıta atlatmıştır. Son derece zevk 
sahibi olan Kırman, üretimle birebir ilgilenmekte-
dir. Son yıllarda Paşabahçe mağazalarında gördü-
ğünüz; kültürümüzü, geleneklerimizi modern çiz-
gilerle yansıtan güzel ürünlerde hep onun parmağı 
vardır. nude serisi ürünlerin ince ve zevkli tasarım-
larında ahmet Bey’in dokunuşları vardır. Bu denli 
yoğun iş temposunda ankara’ya her geldiğinde 
Trilye’ye uğrayan ahmet Bey, Paşabahçe’nin inova-
tif, zarif ve şık ürünlerini restoranda görüp yaratı-
cı çalışmalarımıza esin kaynağı olmasından dolayı 
çok mutlu. ağaçta kalamar sunumumuz, tamamen 
ahmet Bey’in yaratıcı görüşlerinden esinlenerek 
yapılmıştır. Yabancı ülkelere seyahatlerimizde hedi-
ye paketlerini özenle süsleyen satış elemanlarının 
zevkli ambalajlarını hiç bozmadan götürüp verdiği-
mizde Türkiye’de böyle güzel eserler yapıldığından 
mutluluk duymaktayız. Ülkemizin dinamikleri ile ne 
kadar övünsek azdır. Hiç komplekse kapılmadan, 
mutfaktan sanayiye her konuda dünyaya meydan 
okuyan bir Türkiye olmamak, hep yerdeki çamura 
bakmakla karamsar bulutlar altında yaşamak bi-
zim hak ettiğimiz bir olgu değildir. 

güneşli havalar her zaman ve sürekli olacaktır. 
işte Prof. dr. ahmet Kırman’ın başında olduğu Şi-
şecam topluluğu içimizi aydınlatan fotonlardan 
sadece birkaçıdır. Hem toplulukla hem de sağlam 
karakterli, değer odaklı ve açık sözlü bir insan olan 
ahmet Bey ile ne kadar gurur duysak azdır. iyi ki 
varsınız, hep var olun ki siz var oldukça ülkemiz de 
varlıklı olacaktır. 

iyi yöneticiler, insanlar için para sağladıkları kadar 
yaşamları için anlam da sağlarlar. •
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açıldığı günden beri tüm özel günlerini 
Trilye’de kutlayan, yurt içi ve yurt dışından 

gelen tüm misafirlerini Trilye’de ağırlayan Çiğ-
dem ve gürbüz Çakılcı çifti, Çiğdem Hanım’ın do-
ğum günü için Trilye’de pazar keyfi yaptılar. 

Yaşam gustosu çok farklı olan Çakılcı çifti, deniz 
ürünlerine ve sağlıklı beslenmeye oldukça ilgi duyar.

Trilye ailesi ile bütünleşmiş olan Çakılcı ailesi, 
“Bizim için buraya geldiğimiz her gün özeldir”  
diyerek mutlu bir şekilde restorandan ayrıldılar.

COŞKUN SABAH 
TRİLYE’DEYDİ

Yılbaşı öncesi bir dizi program yapmak üzere ankara’da bu-
lunan ünlü şarkıcı coşkun Sabah, balık ve deniz ürünlerini 

denemek için Trilye’ye geldi.

Uzun yıllardır Trilye’nin ismini duyduğunu ama bir türlü gele-
mediğini söyleyen, gençlik yıllarımdan beri tanıdığım Sabah, 
yıllara meydan okurmuşçasına dinç, zinde ve gündemde kal-
mayı çok iyi başarabilen bir sanatçı. 

coşkun Sabah, arkadaşıyla uzun sohbetlerin ardından çok 
mutlu bir şekilde restorandan ayrılırken ankara’ya her geldi-
ğinde bundan sonra daha sık görüşeceğimizi de belirtti. •

ÇAKILCI AİLESİNİN TRİLYE RİTÜELLERİ



 27

EVLİYAGİL AİLESİNİN ÖZEL KONUKLARI
ajans Türk’ün sahibi başarılı işadamı Sarp  

evliyagil, eşi eda Hanım ve kızı Serra, alem 
dergisi’nin editörü ceylan Yeniacun ile mart ayında 
Trilye’de bir araya geldi. 

Trilye bir mutluluğa daha ev sahipliği 
yaptı. Başkentin tanınmış ailelerin-

den nesrin ve Levent göktaş’ın özel 
konukları, kızları irem ezgi göktaş’ın 
nişan yemeği için Trilye’de bir araya 
geldiler. 

Çok mutlu görünen ezgi göktaş ve 
Okan Toyran çifti, davetlilerle tek tek 
ilgilendiler. Birbirinden güzel deniz 
ürünlerinin sergilendiği yemekte gök-
taş ve Toyran aileleri oldukça hoş vakit 
geçirdiler. 

Biz de Trilye ailesi olarak mutluluk-
larının sonsuza dek devam etmesini 
diliyoruz. •

1993 yılından bu yana renkli ve dolu içeriği ile ya-
şam ve aktüalite dergisi olarak yayın hayatına de-
vam eden alem dergisi’nin editörü ceylan Hanım, 
sürpriz bir röportajın da müjdesini verdi. •

GÖKTAŞ VE TOYRAN AİLELERİNİN
MUTLU GÜNÜ
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Onur ÜSTÜNEL

Çınar ve Masal GÜNGÖR

Trilye’nin Çocukları
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Poyraz KAPTAN

Victor HEMMINGS
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Mertay DAYANÇ, İrem ERKE, Zeynep ve Tansel ERKE, Emre ERKE

Aysev ve Akın YÜCEL, çocukları Mila ve Mustafa Aras

Pazar günleri Balık Yiyoruz ...
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Selcen ve Miraç ŞAHİN, oğulları Şanlı

Arda GÖROĞLU, Esra ve Rıza GÖROĞLU
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Sandalda Kabak Çiçeği 
Tempura
Közlenmiş patlıcan, sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçeği ile damak çatlatıyor. 

Sandal ile sunum da iştah artıyor. Sanki denizden yeni çıkmış hissi uyandırıyor. •
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deniz Tarağı 

Bagette Balık
Başlangıçtaki atıştırmalıkların en çok tercih edilenleri arasına çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. 

Çünkü lezzet mükemmel. •
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Vongoleli Mürekkepli 
Makarna
Mürekkep sadece dolmakalemde mi kullanılır? Al dante bir makarnada lezzet arttırmaz 

mı? Size parmaklarınızı yedirtmez mi? Deneyin kararı siz verin. Çünkü damak zevki 
renk katmanları gibidir. Herkes farklı yaklaşır bu renklere. •
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Orkinos Tataki
Çeşme Ildırı bölgesinde dünyanın en iyi orkinosları bulunuyor. Trilye’de tatakiye 

dönüşünce damaklar bayram ediyor, diliniz gülümsüyor. •
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Sultan Ezme
Sultanların damağına layık bir meze. O kadar çok ilgi görüyor ki diğer mezeler haklı 

olarak kıskançlık yapıyor. •
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Zencefilli Balık
Uzak Doğu’nun keskin kokulu zencefilinin, yumuşak dokulu balık ile buluşması 

muhteşem birliktelik oluşturdu. Yeni sezonda yıldız ürün olabilir. •
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İsli Pancarlı Yoğurt
Biraz cesaret isteyen bir yenilik. Gördüğü ilgi karşısında kendisi bile şaşkınlığını 

gizleyemedi. Hem lezzet hem de görsellik kendisine bağladı meze severleri. •
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Hep zeytinyağlı denedik. Bezelyeli, közde patlıcanlı 
yaptık, asla bıkmadık ama bir de ızgarasını deneyelim 

dedik. Müthiş oldu.

Erik Soslu Levrek Seviçe
Yılın bombalarından. Hem erik sosu hem de prenses levrek buluşunca bakın neler oluyor, 

deneyip görmenizi öneririm. •
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Enginar Marin
Çiğ olarak yenilen enginarın faydaları tartışılmaz. 

Şimdi lezzeti de tartışılmaz oldu. •
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Armut Tatlısı
Oldum olası güzel bir tatlıdır armut tatlısı. Ama kırmızı şarapla birlikte pişeni 

olağanüstüdür. Bir tanede bırakmak şartıyla sunuyoruz. •
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Teknede Limon Sorbe
Denize açılmışsınız, sıcak bir havada sizi serinleten bir şeyler arıyorsunuz. Buyurun 

limon sorbeye. Üzerine su bile içmeyin, rayihalar uzun süre ağzınızda dans etsin. •
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Şubat ayında Ankara çok renkli bir etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Başkent Üniversitesi Thermo-
polium Gastronomi Akademisi’nde 8 Şubat per-

şembe günü uluslararası bir organizasyon olan Çin 
Festivali düzenlendi. Çin hükümeti 2018 “Çin Yeni 
Yılı” vesilesiyle bu yıl Çin Gastronomi Festivali etkin-
liklerini Türkiye’de gerçekleştirdi. Çin’den gelen Çin 
Mutfak Birliği (CCA), Çin’in gastronomide önde gelen 
ünlü uzmanları ve master şeflerinden oluşan 9 kişi-
lik heyet, Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde 
Çin ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirmek, Çin 
yemek bilimi ve kültürünü tanıtmak üzere başkentin 
önemli konuklarıyla bir araya geldi. 

BAŞKENT’TE ÇİN FESTİVALİ
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ÇİN MANTISI
Özellikle Çin’in Güney Kanton bölgesinde en lezzetlileri 
yapılan Çin mantısı, Çin’de çok yaygın. Ama onlar Kayseri 
mantısını da çok iyi biliyorlar. Yıllar sonra Türkiye’deki Çin 
Büyükelçiliği’nde Kültür Müsteşarı olarak göreve başlayan, 
Türkiye’nin her yöresindeki yemeklerin lezzetine hakim 
olan ve Kayseri mantısını çok seven Ruilin Shi, Çin şefle-
rin yaptığı yemeklerin nasıl pişirildiğini çok güzel anlattı. 
Akademinin Master Şefi Deniz Orhun, Çinli meslektaşlarıyla 
buluşunca müthiş bir sinerji oluştu atölye çalışmasında. De-
niz Hanım zaten Türkiye’de en takdir ettiğim; donanımlı, 
yetenekli ve bir o kadar da mütevazı bir şef. 
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KÖKLÜ BİR MUTFAK
Çin mutfağı dünyanın en önemli mutfaklarından biri. Atöl-
ye çalışmasında kullanılan teknikler Türk mutfak sanatına 
yakın olduğunu gösterdi. 9 Çinli şefin hazırladığı yemek-
ler Ankyra Restoran’da servis edildi. Üniversitenin Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal, tüm etkinlikleri baştan sona kadar iz-
ledi. Akademinin Müdürü Ebru Vural organizasyonu çok iyi 
koordine etmiş, misafirperverlik konusunda bize çok benze-
yen Çinli konukları adeta evlerinde hissettirdi. 

Çin lahanası çorbası, tatlı acı karides, tavuk ve karabiber sos-
lu kızarmış çıtır mantar, kuzu pirzola, haşlanmış mantar ile 
turp tavuk sosuyla, dana kıymalı kızarmış yulaf mantısı, tatlı 
patatesten yapılan aynı kabak tatlısına benzeyen tatlılar ve 
sunumları çok güzeldi.

Son yıllarda Çin - Türk dostluk ilişkileri artıyor. Yemek bu 
ilişkilerin artmasında önemli bir yer tutuyor, ortak bir dil 
oluşuyor adeta… Çinli şef Çin mantısı tarifini anlatırken bu 
ortak dili çok iyi hissediyorsunuz.

Çin Gastronomi Federasyonu Başkan Yardımcısı Bian 
Jiang’ın “Çin Geleneksel Bahar Bayramı Yemek Kültürü”  
konulu vermiş olduğu seminer ile etkinlik sona erdi.

Süreyya Üzmez
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Başkent Ankara ünlü mekanları yaşatmama ko-
nusunda oldukça nam yaptı. Papermoon, Hard 
Rock Cafe, Zarifi, T.G.I Friday’s, Park Fora gibi 

mekanlar Ankara’da hayal kırıklığına uğradı. Bence 
yaşamalıydılar. Başkent’e katkıları büyük olurdu ama 
olmadı. Bazı savlara göre bu yıllarda açılmış olsalardı 
kapanmazlardı deniyor. O zamanki Ankara’da dışarı-
da yemek yeme alışkanlığı oldukça azdı. Şimdi durum 
değişti. Ayakta kalmak yeterli olur mu bilemem, her iş-
letme varlığını sürdürüp ARGE’sini geliştirip önümüz-
deki yıllara güçlü girmek için para kazanmak zorunda.

MÜTHİŞ YENİLİK
Prof. Dr. Selçuk Yahşi, kabına sığmayan, çok çalışkan 
ve üretici bir insandır. Hobi olarak yaptığı zeytin ve 
zeytinyağı, salça, Karadeniz’de 50 km içeride bal üre-
ticiliği parmak ısırtacak başarılardır. 

En son Ankara’ya kazandırdığı mekan L’Avare Sah-
ne çok konuşulacak gibi. İçinde tiyatro var. Tiyatro 
sanatçısı oğlu Alper Yahşi, gastronomiye çok merak-
lı. Haftada bir gün tiyatro oynanıyor salonda. Servis 
ekibinde tiyatro öğrencileri var. Yemekler de bir o ka-
dar lezzetli. Tek Michelin yıldızlı İtalyan şef Michele 
Serafini harikalar yaratıyor. İtalyan mutfağı ağırlıklı 
mekanda ‘Prof. Hamburger’i mutlaka denemenizi 
öneririm. Ev yapımı ravioli, pizza ve makarna lezzet-
te zirve yapmış. 

İsmini Moliere’in yazmış olduğu oyundan alan tiyat-
ro cafe, Paris’teki ünlü kafeleri andıran şıklıkta. Çok 
sıcak bir atmosferi var. Her ürün özenli bir şekilde 
sunuluyor. 

BAŞKENT’TE YENİ 
KONSEPTLER
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YENİ SOLUK LUPPA
Çayyolu ve Kavaklıdere’de açılan şık mekan Luppa, 
değişiklik arayanlar için bir nefes alma yeri. Mart 
ayında öğleden sonra ziyaret ettiğim mekan günün 
her saati dolu. Kapalı bölümün ortasındaki fırından 
çıkan pizzalar menüde önemli bir yer tutuyor. Tatlı 
çeşitliliği göz kamaştırıcı. Çikolatalı eklerini, frambu-
azlı ve vişneli tatlıları İlkbaharı denemeden final ya-
pılmaz. Dana bacon pizza ve dil peynirli sebzeli pizza 
tercih edilebilir. Koray İnşaat’ın yıllardır bitirmeye 
çalıştığı ve sonunda tertemiz bir alan yarattığı yere 
Paşabahçe de taşınmış.

Detoks içecekler çok başarılı. Sağlık mı lezzet mi di-
yenlere hem sağlık hem lezzet diye yanıt veriyor burası.

Sahibi Ergun Tekin oldukça titiz birisi. Luppa, Ankara 
için soluklanma yeri adeta. Vale hizmeti ve karşısında 
kocaman bir otopark da mevcut. Damağına güvendi-
ğim birkaç dostumu burada görünce Ankara’nın bir 
mekan daha kazandığına sevindim.

Süreyya Üzmez
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Balık eti, kemik gelişiminde, gözün farklı ışıklara uyum sağlaması ve 
görebilmesinde, vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli 

rolü olan A vitamini; kalsiyumun kemiklere yerleşmesi, kemik sağlığı ve 
gelişiminde görevli olan D vitamini ve özellikle kanın akışkanlığında görevli  
K vitamini bakımından oldukça zengindir. 

Haftada üç kez düzenli balık ve diğer su ürünlerinden tüketmek, 
vücudun tüm gereksinimini karşılar. Balık etinin yağ içeriğini temel 

olarak uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri oluşturur. Bu yağ 
asitleri göz sağlığı, kanın akışkanlığı, beyin fonksiyonları, kalp 

krizi, kalp damar hastalıkları, damar sertliği, depresyon, 
migren, eklem romatizmaları, şeker hastalığı, yüksek 

kolesterol ve tansiyon ile kanser gibi pek çok 
hastalıktan korunmada önemli sağlık 

etkilerine sahiptir. •

HAFTADA  
ÜÇ KEZ  

DÜZENLİ BALIK
A, K ve D VİTAMİNİ DEPOSU

Yazı: Peker TAN
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Recep Peker  Tanıtkan’ın  Objektifinden
UFUK ÇİZGİMİZ 
NEREDEN NEREYE KADAR
Kuşlar, onlar hep özgür. Ufuk, onlar için bir 
sonsuzluk.

Tek başlarına ya da birlikte, hep bir koşu, durmak 
yok. Yetişme, ulaşma. Sonsuzluk içinde.

deniz. Kara, hava ve deniz.  Üçgenin bir parçası. 
Bilinmeyenlerin dünyası.

neleri yaşatıyor, neleri barındırıyor, neleri saklıyor 
ve de neleri sunuyor.

günlük yiyeceğini, günlük rızkını çıkarmak için 
denize açılan bir balıkçı.

Ufuk çizgisi içinde ilerlerken, neler neler düşündü 
acaba o gün.

Mutlu, sağlıklı, belki de tersi, bilinmez ki.  Bir yalnız 
adam. Bir günün, uzun süren bir günün yorgunluğu.

eve dönüş. Belki balık tuttu, belki tutamadı. Sadece 
deniz üzerinde mi gezindi acaba.

Bir yaşam çizgisi içinde, ufuk çizgisinden dönüş. Bir 
yorgunluk var.  Mutlu ya da mutsuz.

Bir yolculuk tamamlanıyor. Yaşam boyu hep bir 
şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz.

deniz, durgun veya coşkulu.  dalgalar çoğu zaman 
şarkı söyler.  Ya o kuş.  Hep uçuyor.  özgürlük ve 
ufuk.

Bazen düşünmek gerekmiyor mu, denizin bir katresi 
ya da kuşun kanadında ki özgürlük.

asıl önemlisi de o ufuk çizgisi. gitsenizde, 
gidemesenizde. Yorgun da olsanız. Yalnız da.

O ufuk çizgisi, yaşamın özü. O aslında biraz da biziz, 
farkında olmasak da. 

Kuş onun farkında. denizle cilveleşmesi ondan.

ismail Bayer. 20 eylül 2017. ankara. Sabaha karşı, gecenin  
bir vakti.
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Recep Peker  Tanıtkan’ın  Objektifinden
Yılların Bakışından Süzülenler / İsmail BAYER
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UZaKdOĞU’nUn giZeMLi ÜLKeSi, MYanMar

İNLE GÖLÜ

Myanmar’ı belki eski isimlerinden Burma ya da Birmanya adıyla hatırlayacaksınız. 

Myanmar’ı tanıyan ya da bu ülkeyi Türkiye’den ziyarete giden kaç kişi vardır sorusuna tam bir 
sayı söylemek zordur. Çünkü dünyadan ülkeyi toplam olarak senede bir ile iki milyon turistin 
ziyaret ettiği göz önüne alındığında ve Türk turistlerin de bu sıralamada çok altlarda olduğu 
gerçeğinden hareketle cevap, çok az olacaktır. 

Her geçen zaman içerisinde biraz daha modernleşen ve batılı standartlarda yaşam 
tarzlarına ulaşan diğer Uzakdoğu ülkeleri ile mukayese edildiğinde halihazırda 
Uzakdoğu gelenek ve kültürlerini yaşayan, turizmin yıkıcı ve yok edici darbelerinin 
hissedilmediği, sakin karakterli insanı, doğası, Budist tapınakları ile Myanmar, 
gerçekten gezip gördükçe insana keyif veren bir ülke. 

YAZI ve FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN • olay.salcan@gmail.com
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Myanmar, bu günkü haliyle hiç el değme-
miş, ülkeye gelen turist sayının azlığı 
ile daha turisti ve turizmi anlayamamış, 
kendi halinde, bozulmamış doğal yapısı 

ile meraklıları için görülecek bir ülke. Sahip olduğu 
değerlerle kısa bir zamanda büyük bir değişime uğ-
rayacağının şimdiden kuvvetli sinyallerini veriyor. 
Gezginler için şimdiki görüntüsünün gelecek görün-
tüsünden çok daha enteresan ve görülmeye değer ol-
duğu da bir gerçek. Bu gerçek de, Myanmar’a gecik-
meden gidilmesi için güçlü bir neden. 

Gezilecek birçok yer var. Bunlardan bazıları, Yan-
gon’daki insanın başını döndüren muhteşemlikteki 
Shwedagon Pagoda, mistik görüntüsü ile Bagan tapı-
nakları bölgesi, boyunlarındaki halkalarıyla uzun bo-
yunlu Karen kadınları ve ülkede sayılamayacak kadar 
çok olan çeşitli büyüklükteki pagodalar ile rahipleri, 
tik ağaçlarından yapılmış görüntüsü ile farklılığı ya-
kalayan Ubein Köprüsü ve doğal güzelliğine hayran 
kalınacak sürprizlerle dolu İnle gölü. 

Tüm bunları ve gördüğüm diğer güzellikleri bir tek 
bu yazımda anlatmak imkansız olduğu için ben, bu 
yazımda sizlere yalnızca İnle gölü ile ilgili izlenimle-
rimi aktarmaya çalışacağım. 

Bu gölün üzerinde 70.000 nüfuslu bir kasaba var. 
Öyle yoklukların yaşandığı bir yer değil. Hastanesi, 
okulu, pagodaları ve otelleri ile birlikte tam teşekkül-
lü bir kasaba. İsmi de, Nyanung Shwe. Bir zamanla-
rın kendi halinde, kimsenin ismini bilmediği ve sakin 
bir kasaba olan Nyanung Shwe, bu günlerde turizmin 
getirdiği hareketlilikle turistlerin cazibe merkezi ha-

line gelmiş. Sahip oldukları ile de bunu hak ediyor. 

Gölde evlerin bir kısmı, gölün adaları üzerine ya da 
sahillerine inşa edilmiş. Suyun üzerine inşa edilmiş 
evler de var. Nerede olursa olsun evler ağaç kazıklar 
üzerine inşa edilmişler. Bu da, göle diğer dünya göl-
lerinden farklı bir görüntü veriyor. 

Yaklaşık 22 km. uzunluğunda ve 7 km. genişliğinde 
olan göl, sığ bir derinliğe sahip. Teknelerle taşımacı-
lık yapılıyor. Tekneler uzun ve ince olarak inşa edil-
mişler. Gölde derinlik az olduğundan uzun bir şaft ile 
kıçtan motorlu çalışıyorlar. Bu da, teknelere her yere 
girme imkanı sağlıyor. Pervane aynı zamanda dümen 
görevi de görüyor. Oldukça süratli olan bu tekneleri 
turistler için daha konforlu bir şekilde düzenlemişler. 

Göl, aynı zamanda bir kuş cenneti. Gölün birçok 
yerinde kuşların korunması ile ilgili işaretlere rastla-
mak mümkün. Kuşların bir kısmı yerli, bir kısmı da 
göçmen. Turizmin getirdiği hareketliliğin, kuşlar açı-
sından olumsuz bir ortam yarattığı açıkça görülüyor.

Gölün üzerinde kökleri suda olan domates, salatalık 
ve biber gibi sebzelerin yetiştirildiği sebze bahçeleri-
nin sayısı az değil. Bunlar arasında dolaşmak gölün 
gezginlere sunacağı sürprizlerden sadece birisi.

Gölde yaşayanların önemli gelir ve besin kaynağı, ba-
lıkçılık. Bu gölün balıkçıları da, dünyanın diğer ba-
lıkçılarına benzemiyorlar. Geniş pantolonları ve ka-
falarındaki geniş kenarlı şapkaları ile sevimli ve özel 
bir görüntü verirken; tek ayakları ile kullandıkları 
küreklerindeki kendilerine has stilleri ve maharetleri 
onları dünyada hem özel hem de tek yapıyor. 
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Uzun, çok dar ve motorsuz olan balıkçı teknelerinin 
ön tarafında yalnızca balıkçının durabileceği kadar 
düz bir alan var ve balıkçı tek küreği ile tekneyi ha-
reket ettiriyor ve aynı zamanda yön veriyor. Bunu el-
leri ile yapamaz çünkü elleri ağlar ile dolu. Bir ayağı 
üzerinde dururken ve diğer ayağı ile küreği kullanıp 
tekneye yön ve hareket verirken aynı zamanda ağları 
göle serpmelerindeki sergiledikleri ritmik hareketle-
rin ahengi ve ustalığını seyretmek son derece güzel 
ve keyif verici. Buna bir de güneşin batışı esnasındaki 
renklerin dansı eklendiğinde, ortaya çıkan görüntü 
kışkırtıcı, şaşırtıcı ve baştan çıkarıcı. Doğanın ve in-
sanoğlunun ortaya koyduğu bu manzarayı dünyada 
yalnızca İnle Gölü, Myanmar’da görebilirsiniz. 

Bu tek bir kişinin oynadığı muhteşem oyunun yalnız-
ca birinci perdesi.

İkinci perde açıldığında balıkçı elinde serpme ağ 
yerine huni biçiminde bir ağla birlikte karşımızda 
duruyor. Yine tek ayağı ile küreği kullanarak tekneyi 
yönlendirip hareket ettirirken elleriyle bu huni şek-
linde ağı suya daldırıp balık topluyor. Bu muhteşem 
manzarayı mı seyredeceksin yoksa fotoğraf mı çeke-
ceksin? Bu ikilem arasında sıkışıp kalmakta, başa ge-
len bir çaresizlik. Ne olursa olsun bu anı yaşamak ve 
orada olmak da, gezenin ayrıcalığı.

Gerek birinci ve gerekse ikinci perdede balıkçının 
yaptığı hareketlerdeki uyum ve mükemmeliyet üst 
seviyede olup her türlü takdirin üzerinde. Ancak 
daha da önemlisi bu hareketleri yaparken sağladığı 
denge inanılmaz ve muhteşem. Denge hareketleri-
ni jimnastik yarışmalarında ya da sirklerde görmüş 
olabilirsiniz. Bunlar sonunda bir yarışma ya da gös-
teridir. Bu ise yaşamın içerisinden gerçek bir ke-
sit. Balıkçı hayatını kazanmak ve ailesine bakmak 
için bunları yapmak zorunda. Bunu bir hobi ola-
rak değil hayatının bir gereği olarak yapıyor. Güzel 
olan bu değil de nedir? Ancak bunu bir gereklilik 
olarak bu günün balıkçıları yapıyor. Ben eminim 
ki Myanmar’da turizm geliştiğinde balıkçıların bu 
muhteşem görüntüsü çok yakın bir zamanda yal-
nızca gösteri olarak yapılacak ve bu günkü doğallı-
ğı da yok olacaktır. Myanmar’a şu senelerde gitme-
nin önemli nedenlerinden bir başkası.

Güneş batarken ve doğarken mutlaka gölün üzerin-
de olun ki bu muhteşem manzarayı kaçırmayın. Hele 
fotoğrafçılar için mutlaka ama mutlaka kaçırılmama-
sı gereken bir fırsat. Bu özel görüntüleri çektiğinizde 
kendinizi de özel hissedeceğinizi umuyorum.

Uzun yıllar boyu dış dünya ile ilişkisi kesilen 
Myanmar’da sanayi yok. İnsanlar ihtiyaçlarını tamamen 
elle ve büyük bir ustalıkla yapıyorlar. Gölde bulunan 
elle işletilen tezgahlarda kendi ihtiyaçlarının yanında 
turistler için de hediyelik eşyalar üretiyorlar. Lotus yani 
Nilüfer çiçeğinin lifleri ile yapılan keten benzeri ku-
maşlar, bunların içerisinde en ilgi çekenleri. Bunların 
yanında elle yapılan geleneksel teknelere, eski usulle 
döverek bıçak üreten demircilere ve yalnız elle yapılan 
yerel puroların sarıldığı yerlere kadar İnle, size unutul-
maz anlar yaşatacaktır. Hayatınızda hiç sigara içmemiş 
olsanız dahi aklınızdan burada yalnızca şöyle bir tüt-
türmek geçecektir. Bu katiyetle bir tütün içmek arzusu 
değil, sadece insan emeğine ve onu saranın katkısına 
olan hürmettir. Çünkü artık bunların dünyada Küba 
gibi çok az örnekleri kaldı. Yarın bu ülkeye makineler 
geldiğinde bunlar da gösteriden ileri gidemeyecektir.

Göl üzerinde yaşayan bu kadar kişinin olduğu yerde 
pagodanın olmaması da imkansız. Çok sayıda bulu-
nan pagolardan Phaung Daw oo Pagoda’daki Buda 
heykeli diğer pagodalardakinden farklı. Pagoda’nın 
ortasında yuvarlak kaya şeklinde beş adet taş duru-
yor. Bunlara Buda diyorlar ve bunların üzerine ziya-
retçiler, altın yapraklar yapıştırıyorlar. Bu yapıştırma 
işini sadece erkekler yapabiliyor, kadınlara bunu yap-
mak yasaklanmış.



58 

Bir zamanlar Nga Phe Kyaung adlı manastırda ya-
şayan bir rahip, burada beslenen kedilere çemberin 
içinden atlamayı öğretmiş. Zamanla kedileri ile ünle-
nen manastıra, Zıplayan, Kediler Manastırı denmeye 
başlanmış. Turistler de, manastırı görmek için değil, 
kedileri görmek için gelmeye başlamışlar. Cambaz 
kediler yüzünden gerçek isminin unutulduğunu, gü-
zelliğinin ve öneminin gölgede kalmaya başladığını 
anlayan rahipler bu uygulamaya son vermişler. Son 
zamanlarda kendi adıyla anılıyor ve kediler de çem-
berin içinden atlamıyor, sakin sakin oturuyorlar.

İnle gölünün batısında bulunan ve teknelerle ka-
nallar arasından kıvrıla kıvrıla güzel bir manzaranın  

eşliğinde gidilen İntha Bölgesi’ndeki yüzlerce pago-
danın yer aldığı İndein Pagodaları görülecek en gü-
zel ve önemli yerlerden birisi. M.Ö.3. yüzyılda ünlü 
Budist Kral Ashoka tarafından yapımına başlatılmış 
olmaları, pagodaların tarihini değerini attırıyor.

Günümüzde tarihin derinliklerinden gelen gelenek-
sel hayat tarzlarını ve kültürlerini yaşayan Myanmar’a 
artık her sene artan sayıda turist ve dolayısı ile para 
da gelmeye başlamıştır. Buna paralel olarak yabancı 
yatırımlarında beraberinde geleceği bir gerçektir de. 
Bunu bu gün de görmek mümkündür. Onlar da, za-
manla modern dünyanın olanaklarına kavuşacaklar 
ve hayat standartları da gelişecektir. Uzak olmayan 
bir zaman dilimi sonunda bu günkü yaşam tarzlarını 
terk ederek modern hayata döneceklerdir. Bu onların 
doğal hakkıdır. Yaşadıkları bu günkü geleneksel ha-
yat ve kültürleri müzelere kaldırılacak ve resimlerde 
birer anı olarak kalacaktır.

Bu gelişmeler göz önüne alındığında Myanmarlı-
ların kültürleri ve geleneksel yaşam tarzları müze-
lere kaldırılmadan ve tozlu raflarda yerini almadan 
Myanmar’ı ziyaret etmek ve onlarla beraber bu tarihi 
yaşamak kaçırılmayacak şanstır. 

Myanmar, gezmeyi sevenler için gezi listesinin ilk sı-
ralarında yer almayı hak eden bir ülkedir. •





60 

Cardinal üzümü aynanın karşısına geçmiş, “Ayna ayna söyle bana benden daha tatlısı var mı” 
demiş. Ben olsam, “En tatlı üzüm”derdim. Çünkü yiyenler de bilir ki, bu üzüm en tatlı üzümdür.

Türkiye’ye ilk kim getirdi bilemiyoruz ama bildiğimiz, Cardinal üzümü E. Synder ve F. Harmon 
tarafından 1939 yılında Kaliforniya’da Flame Tokay ve Alfonse Lavallee üzümlerinin melezlenmesi 
sonucu ıslah edilmiş bir çeşit. Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Erkenci bir çeşittir. Temmuzun ikinci haftasında olgunlaşır...

Cardinal üzümünün tanelerinin rengi kırmızı ve mor olarak tanımlansa da benim gördüğüm daha çok 
kırmızı ve kırmızının tonları şeklinde. İyice olgunlaştığında ise, siyaha yakın koyu kırmızı bir renk alıyor. •

Cardinal üzüm
EN TATLI ÜZÜM

Hikmet ÇAKMAK
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Balık, konuk olduğu sofralarımızın yanı sıra, zaman 
zaman da farklı alanlarda da karşımıza çıkarak biz-
lere ve yaşantımıza daima hoş sürprizler hazırla-

yan ilginç bir canlı. İşte bu alanlardan biri de sanat tarihi 
boyunca daima sanatçılara ilham olmuş, resim, heykel, 
fotoğraf gibi değişik türdeki sanat dallarında muhteşem 
renkleri ve biçimleriyle yaşantımızı süslemiştir. 

Ressam Şenol SAK, 90’lı yılların 
ortalarında bu yana yaptığı balık 
ve sualtı resimleriyle, deniz 
canlılarını duvarlarımıza taşıyor.

NAMI DİĞER   
“BALIK RESSAMIMIZ”  
ŞENOL SAK KİMDİR?

1964 yılında Bolu’da doğdu. AIBÜ-EF, Resim-İş 
Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1990’lı yılla-
rın başından itibaren 27’si Türkiye’de, 7’si de yurt 
dışında toplam 34 kişisel sergi açtı. 40’tan fazla 
ülkede 400’ün üzerinde karma ve grup sergileri, 
çeşitli bienal, trianel ve sanatsal etkinliğe katıldı. 
Değişik ülkelerde sanatsal çalışmalarda bulundu. 
Ulusal ve uluslararası ödüller aldı. Çalışmaları, 
çok sayıda kitap ve katalogta yayınlandı. Yurt içi 
ve yurt dışındaki çok sayıda özel ve resmi kolek-
siyonda eserleri bulunan SAK, (A.I.A.P) Ulusla-
rarası Plastik Sanatlar Derneği üyesi ve GESAM 
Bolu temsilcisidir. 25 Yıldan bu yana sadece ‘balık’ 
temalı eserler üretmektedir. 

Şenol Sak
TÜRK İYE ’N İN  BAL IK  RESSAMI 

YAZI: Recep Peker  TANITKAN
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“Sizi balık resmi yapmaya iten ne oldu” sorusuna Ressam 
Şenol Sak; “Güzelliği oldu tabi ki” yanıtını veriyor satır arala-
rında hep, en kısa tanımlamayla...

Sak’ın eserleri, salt bir balık resmi olmayıp, kendine özgü 
kurgusu, plastik tadı ve felsefi yönü olan görsel bir dildir 
aslında ve geçmişteki bilindik, şematik ve tasarım ürünü 
görsel formlara uymamaktadır. Bunu daha çok, sanatçının 
imgelem dünyasıyla açıklamak mümkündür. Nesnel olarak 
da, penture (boya), yazı, form(balık) ve mikroçip benzeri 
teknolojik malzeme katmanlarından oluşan, Sak’ın kendine 
özgü kurguladığı görsel bütünlük sanatçının özgün tarzını 
yansıtmaktadır.

Başlangıçtaki balık kompozisyonlarında, iki boyutlu değişik 
tekniklerin yanı sıra üç boyutlu heykeller ve rölyef etkili 
kabartmalı çalışmalarında direkt olarak mikroçipleri yüzeye 
monte eden Sak, 2000’li yıllardan sonra bunu iki boyutlu 
yüzeylere ve daha çok tual yüzeylerine uygulamıştır... 
Sanatçının son dönem çalışmalarında ise, belirgin bir şekilde 
balığı soyutlama eğilimleri göze çarpmakta ve bu, şu anki 
haliyle tamamen alışılmadık bir sanatsal tavır ve yaklaşım 
olarak dikkat çekmektedir.
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ŞENOL SAK İÇİN NE DEDİLER?
Şenol SAK için, 2013 yılında kaybettiğimiz ünlü ressam 
Osman Zeki ORAL;

“…Bizim Şenol Reis de dolamış fırçanın ucuna balıkları 
onlara renkler dünyasından nasiplerini verip durmuş ve 
ortaya çok güzel işler koymuş.. Onun resimleri allı pullu, 
değişik biçimlerde ve renk cümbüşü içinde..” demiştir.  

Prof. Dr. Alpaslan UÇAR ise,

“...Şenol SAK, sınırları zorlamıyor, yeni sınırlar oluştu-
ruyor. ‘Balık’la özdeşleşen sanatsal kimliği; evrensel bir 
kartvizit artık. O, çağını yansıtmayı, meşgul zihnini, zen-
gin öznelliğini ve güncelerini estetik ve plastik bir tatla 
aktarmayı biliyor. O’nun evreni tinsel ve şiirsel bir boyut-
ta... Tıpkı okyanusun derinliği gibi derin, sonsuzluğu gibi 
sonsuz. Çünkü O’nun resimlerindeki balıklar, balıklar ka-
dar özgür ve samimi.”  diye tanımlamaktadır… 

Sırp yazar Nicola KITANOVIC’de, 2010 yılında  
sanatçının eserleri hakkında şunları söylemiştir; 

“…Şenol Sak’ın resimleri semantik katmanlar, renk zen-
ginliği, zarif kompozisyonlar, kendine has bir form anla-
yışı ve özel bir iç şiirsellik barındırır… Şenol kendine has 
bir stili ve görsel sanatlara bireysel bir yaklaşımı olan ve 
devamlı kendini geliştiren bir sanatçıdır. Belli bir form 
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ve kompozisyon dahilinde, tabloları deniz canlılarını, 
çoğunlukla da balıkları resmediyor…

… Renk kullanımının kendine has bir özelliği var. Sak’ın 
çalışmalarının günümüz postmodern ve dışavurumcu 
ressamlarının çalışmalarıyla güçlü bir diyalog içinde ol-
duğunu görmemiz mümkündür. Bununla beraber, Sak’ın 
kendi odak noktasını oluşturduğunu, kendi renk anlayı-
şına sahip olduğunu ve hepsinin ötesinde çağdaş sanat 
akımlarına kendi katkısını yaptığını vurgulamamız ge-
rekir. Sak bir takipçi değil, çalışmalarıyla çağdaş görsel 
sanatlara yön veren sessiz bir lider. Renkleri enerji ve 
duygu dolu, ama bunlar aynı zamanda düşünen renk-
ler belli bir mesajı iletme kaygıları ve çalışmanın planı 
içerisinde yerine getirdikleri bir işlevi bulunmaktadır.. 
…Sak bütün bunları çalışmalarında bir araya getirme-
yi başarıyor, resimlerinin bu kadar büyüleyici ve muh-
teşem olmasının sebebi de bu.” 

Balığı dünyadaki, en bilindik, en evrensel formlardan biri 
olarak tanımlayan Sak, bunu sanatının odağına oturtmuş 
bir ressamımız. Bunu, Dünya’daki tüm halklara ve kültür-
lere aracısız ulaşabilme fırsatı olarak da gören sanatçı, bu 
sayede sanatın gerçek amacına hizmet edeceğine inanıyor. 

Sanat, sonuç itibarı ile dünya kültürlerinin de bir ortak 
dili değil midir? •
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Gebelik süreci, hareketsiz yaşam, aşırı kilo alıp 
verme gibi nedenlerle yağları göbek çevresin-
de toplanan kişilerin imdadına karın germe 

ameliyatı yetişiyor. Birkaç saat süren operasyonla ka-
rın gerginleştiriliyor, bel inceltiliyor.

•	 Karın	germe	ameliyatı	nedir?

Karın germe, göbek altındaki sarkmış ve çatlaklar içe-
ren karın derisi ve aşırı yağ dokusunun çıkarılarak, 
karın kaslarının tekrar gerginleştirilmesi işlemidir. 
Bu sayede gebelik öncesindeki düz, gergin ve fit bir 
karın yapısına yeniden kavuşulur. Egzersiz, spor ve 
cilt sıkılaştırıcı programlar ile düzeltilmesi mümkün 
olmayan durumlarda karın germe operasyonu ile 
mükemmel sonuçlar elde edilebilir.

•	 Karın	germe	ile	ne	elde	edilebilir?

Karın germe ameliyatı; karın, bel ve sırt gölgesinde 

incelme, deride ve kaslarda sıkılaşma, göbek esteti-
ğinde düzelme sağlar. Bu ameliyat, göbek altı ve kasık 
arasındaki çatlakları yok eder. Göbek üstünde çatlak-
lar varsa bunlar aşağıya doğru yer değiştirir. Böylece 
hem gerginleşme etkisi ile görünürlüğü azalır, hem 
de bu çatlakların bir kısmı bikini içinde kamufle olur.  
Göbek, etrafındaki gevşek deri dokusu alındığı için 
daha estetik bir şekle kavuşur. Ayrıca genital bölgede-
ki sarkma da bu işlem sırasında düzeltilebilir. Karın 
germe işlemi, gebeliğin karında yapmış olduğu tüm 
olumsuz değişiklikleri düzeltir ve kişiyi gebelik önce-
sindeki görünümüne kavuşturur.

•	 Kimler	karın	germe	için	uygun	adaylardır?

Karın ve bel bölgesinde sorunlar olan sağlıklı kişi-
lerde bu ameliyat yapılabilir. Ameliyat kilo sorunları 
nedeniyle yapılıyorsa 18 yaşından itibaren rahatlıkla 
uygulanabilir. Sağlıklı kişilerde üst yaş sınırı yoktur. 
Yeni geçirilmiş bir gebelik sonrası emzirme sürüyorsa 
bu işlem ertelenmelidir. Ameliyat emzirme bitimin-
den 3-4 ay sonra gerçekleştirilebilir. Emzirme söz 
konusu değilse gebeliğin sonlanmasını izleyerek en 
az 4-6 ay sonra yapılmalıdır. Çünkü karın kasları bu 
süreden sonra daha etkin olarak sıkılaştırılabilir. Do-
ğum sırasında eşzamanlı olarak karın germe işlemi 
kesinlikle yapılmamalıdır. Ayrıca alt karın bölgesinde 
sarkıklık olan erkekler de karın germe operasyonu 
için harika adaydırlar.

•	 Karın	 germe	 ameliyatı	 sonrası	 gebelik	 
sakıncalı	mıdır?

Karın germe ameliyatı yapılan bir hasta genel inanışın 
aksine daha sonra gebe kalabilir. Gebelikle ilgili tıb-
bi bir sakınca olmamasına rağmen, gebelikten sonra 
ameliyat ile elde edilmiş olan olumlu sonuç bir mik-

Prof. Dr. Mustafa ŞENGEZER

DÜMDÜZ BİR KARINA  
SAHİP OLMAK  

KESİNLİKLE MÜMKÜN
ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA PLASTİK CERRAHİ İLE İLGİLİ İLKLERE İMZA 
ATAN DUAYEN PLASTİK CERRAH PROF. DR. MUSTAFA ŞENGEZER BİZE  
KARIN GERME AMELİYATI İLE İLGİLİ DOĞRULARI ANLATTI.
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tar bozulabilir. Bu nedenle 1-2 yıl içinde tekrar gebe 
kalmayı düşünenlerde, ameliyatın gebelik sonrasına 
ertelenmesinde yarar vardır. Gebeliğin ameliyat son-
rası 1-2 yıl ertelenmesi uygundur.

•	 Ameliyat	 öncesinde	 nelere	 dikkat	 etmek	
gerekir?

Plastik cerrahınız ile yapılacak görüşmede has-
ta, önceki gebelikleri, kilo değişimleri, hormonal 
durumu, kullandığı ilaçlar konusunda doktorunu 
bilgilendirmelidir. Yaşam biçimini, aktivitelerini ve 
bu ameliyattan beklentilerini belirtmelidir. Zaten 
elde edilecek sonucun boyutları hastaya ayrıntıla-
rıyla anlatılacaktır. Karın bölgesi, bel ve sırt böl-
geleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Bel ve sırtta 
deri sarkması, derideki katlantılar, yağ birikimleri 
ve kum saati görünümü söz konusu ise abdomi-
noplasti (karın germe) ameliyatı yanı sıra bel ve 
sırt yörelerine liposuction işlemi de eklenmelidir. 
Bu durumlarda sadece karın germe işlemi,  bel ve 
sırt bölgesinde yeterli incelmeyi sağlamaz ve este-
tik sonuçlar yetersiz olur. Zayıf bel ve sırt bölgesi 
normal olan, karında cilt sarkması ve çatlaklar ile 
bombelik olan hastalarda sadece karın germe ya-
pılması yeterli olur. Hastanın istek ve beklentileri 
ile ameliyatla elde edilebilecek sonuçların birbirine 
uyumlu olması önemlidir.

•	 Ameliyat	nasıl	yapılır?

Ameliyat tam donanımlı ameliyathanelerde, genel 
anestezi altında yapılır. Ameliyatta göbek ve kasık 
arasında kalan cilt ve cildin alttaki yağ dokusu bir 
bütün olarak çıkarılır. Karın kasları orta hatta yak-
laştırılarak karındaki bombelik ortadan kaldırılır. 
Göbek üzerindeki deri göğüs kafesine kadar kasla-
rın üzerinden kaldırılarak aşağıya çekilir. Orijinal 
göbek deliği yerinde bırakılır ve aşağıya çekilen 
cilt içinde uygun yerde açılan delikten dışarı çıka-
rılarak dikilir. Böylelikle göbek deliği korunur ve 
estetik olarak küçültülerek yeniden şekillendirilir. 
Ameliyatta bel ve sırt bölgesinde de cilt fazlalıkla-
rı ve katlantılar varsa, deri çıkarılması işlemi bele 
doğru hatta gerekirse arkada sırta kadar yapılabilir. 
Bel ve sırt bölgesinde cilt fazlalığı yok ancak yağ 
birikimleri varsa bu bölgelere daha iyi sonuç ve 
incelme için aynı anda liposuction işlemi gerçek-
leştirilir. Karın germe ameliyatında, karında yağ 
dokusu kalın ise ameliyatta bu bölgeye liposuction 
yapılarak daha düzgün bir karın ve daha fazla in-
celme elde edilir.

•	 Ameliyat	sonrası	süreç	nasıldır?

Karın germe ameliyatından sonraki iyileşme süresi 
7-10 gün arasındadır. 3-4 gün sonra hasta banyo ya-
pabilir ve normal günlük yaşamına dönebilir. Basit 
ev işleri, yorucu olmayan aktiviteler ve araç kullanıl-
ması 1 hafta içinde mümkündür. İlk 1 ay ağır fiziksel 
aktivite ve spor yapılmaması önerilir. Hastalar ame-
liyat sonrası yaklaşık 4 hafta korse kullanmalıdırlar. 
Deneyimli ellerde karın germe ameliyatı yapıldığında 
bilinenin aksine hastaların birkaç hafta süreyle öne 
doğru eğilerek yürümelerine asla gerek yoktur. Has-
taların ameliyat sonrası önemli, ciddi ağrı yakınma-
ları kesinlikle olmaz. Hastalar ameliyatın ertesi günü 
hastaneden taburcu olurlar.  

•	 Riskleri	var	mı?

Ameliyat sonrası karın derisi altında kanama ve kan 
birikimi (hematom) oluşma riski vardır. Hafif dere-
celi hematomlar kendiliğinden eriyebilir ve müda-
hale edilmeden düzelebilirler. Karın germe işleminin 
en sık komplikasyonu ameliyattan 1 hafta sonra cilt 
altında seroma adı verilen sıvı toplanmasıdır. Bunu 
önlemek için de ortalama 4-5 gün diren kullanılır. 
Küçük asimetriler veya cildin yanlarda fazla olması 
gibi sebeplerle lokal anestezi ile revizyon adı verilen 
küçük düzeltmeler gerekebilir. Aşırı kilolu ve yaşlı 
hastalarda emboli gibi çok önemli komplikasyonlara 
ek olarak yarada gerginliğe bağlı açılma söz konusu 
olabilir. Bu durumda da yaranın yeniden dikilmesi 
gerekebilir. Aşırı kilolu hastalarda ameliyat sonrası 
yağ nekrozu (yağların canlılığını yitirmesi) nedeniyle 
yarada uzun süre pansumanlar gerektiren akıntılar 
olabilir. Ancak hasta seçimi doğru yapıldığında, titiz 
ve doğru ellerde bu komplikasyonlar söz konusu de-
ğildir. 

•	 İz	kalır	mı?

Karın germe işleminde yara izi sezaryen izinin olduğu 
yörede ancak hastanın durumuna göre değişik uzun-
luklarda olabilir. Bu iz çizgi şeklinde olup başlangıçta 
hafif kızarıktır. Ancak 6 ay 1 yıl içinde solarak belli 
belirsiz duruma gelir. İzin uzunluğu yanlarda çıka-
rılan derinin uzunluğuna bağlıdır. Yara izi mutlaka 
bikini içinde kalacak şekilde planlanmalıdır. Bu du-
rumda izle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmaz. •

SAĞLIK

İletişim Bilgilerimiz:
Prof. Dr. Mustafa ŞENGEZER

Muayenehane Adres: Simon Bolivar. Cad. No: 3/5  
Çankaya/ANKARA

Muayenehane Telefon: 0312 441 56 56
Muayenehane Fax: 0312 441 45 07

E-mail: drsengezer@hotmail.com • www.estetikveplastik.net
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Unutma Beni
Mayıs - Ağustos aylarında açan minik unutmabeni çiçekleri, beş taç yapraklı ve genellikle mavi 

bazen beyaz ya da pembe renkli olur. Çiçeklerin ortası, kuşgözü gibi sarı lekelidir. Çiçek tarhları 
ile bordürlere çok yakışan unutmabeni bitkisi, lale ve nergislerle yan yana yetiştirildiğinde pek 

güzel bir görüntü uyumu sağlar. Unutmabeni, yetiştirilmesi kolay ve bakımı pek zahmetsiz olan süs bitki-
lerdendir.

Yaklaşık elli tür barındıran cins oldukça çeşitlidir. Türlerin büyük bir kısmı küçük (yaklaşık 1 cm veya daha 
küçük çapta) ve yassı 5 mavi taçyaprağa sahip çiçekler açarlar. Baharda açan çiçeklerde renk çeşitliliği sık-
lıkla görülebilir; genel olan mavi rengin dışında beyaz ve pembe renkler de sıklıkla görülebilir. Gölgeyi ter-
cih eden bitki bahçelerde oldukça yaygındır ve kültive edilmiş olanları sıklıkla birkaç renkte çiçek açarlar. 

Yazı:  Ayşe Nur ALAN
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Çiçek hakkında birçok farklı efsane vardır ve efsa-
nelerin çoğunda çiçeğin ismi bir şekilde açıklanır. 
Örneğin bir Alman efsanesine göre, Tanrı tüm çi-
çekleri adlandırdığında, adlandırılmamış ufak bir 
çiçek bağırır: “Unutma beni, Ey Tanrım!” Tanrı ya-
nıtlar “Bu senin adın olacak.” Bir başka efsanede 
ise Adem ile Havva cenneti terk ederken çiçek hay-
kırır: “Beni unutmayın!” Bunların dışında sıklıkla 
tekrarlanan bir başka efsane ise Orta Çağ’da geç-
mektedir. Bu Alman efsanesine göre Tuna Nehri 
kıyısında yürüyüşe çıkmış bir şövalye ve sevgilisi, 
nehir kenarında sulara kapılıp gitmek üzere olan 

bir mavi çiçek görürler. Sevgilisinin çiçeği arzu et-
mesi üzerine çiçeği almaya çalışan fakat bu sırada 
nehrin sularına kapılan şövalye son bir hamleyle 
çiçeği sevgilisine doğru atar ve “Vergissmeinnicht!” 
yani “Unutma beni!” diye haykırır. Birçok başka 
efsanede de yer alan çiçek edebiyatta da kendisine 
önemli bir yer bulmuştur; birkaç Grimm kardeşler 
masalında adı geçen çiçek ayrıca birçok şiirde de 
konu edilmiş, birçok edebiyatçı tarafından övül-
müş, örneğin Goethe bu çiçek için “en canlı çiçek, 
zariflerin en zarifi” demiştir. •



Her şey bir isimlikle başladı. Müşteri-
lerimizin istekleri doğrultusunda ve 
tamamen kendi  tasarımcılığımızla 

uygulamaya geçip 2005 yılında, el emeğiyle, 
doğruluk, dürüstlük, samimiyetle ve düz-
gün işler yapmak maksadıyla mesleğe ilk 
adımımızı attık. Bıkmadan, yılmadan, yo-
rulmadan, azmederek, çalışarak, teknoloji 
ile dostluk kurup kısa bir sürede müşterile-
rimize  piyasaya göre daha kaliteli işler sun-
maya başladım. Ufak ayrıntılara bile  önem 
vererek, müşterilerimize verdiğimiz hizmet-
te ve serviste büyük  bir titizlik gösterdiğim-
den dolayı, gerçek hizmetin keyfini  yıllardır 
yaşayıp, yaşatmaktayım. 2005 yılından beri, 
doğru, dürüst ve ilkeli çalışmalarımı güçlü 
ve işinin ehli kadroyu oluşturmaya borçlu-
yum. Reklamcılık ve promosyon adına her 
konuda atılım yaparak, yurtiçi ve yurtdışı 
teknolojik fuarlar ve haberleri takip ede-
rek, müşterimize her zaman en doğrusunu 
bulmak, hem adımı  duyurmakta, hem de 
memleketimizin gurur kaynağı olmaktayım. 
Bugün de arkama dönüp baktığımda bunu 
başarmış olduğumu görmekteyim. Çalışkan 
olmak, azimle başarıya ulaşmak ve de insan-
lara faydalı olarak paylaşmaktır, kazancım 
mutluluktur. . . •

İsmet Hüseyin EKER
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ÇALIŞKAN OLMAK, AZİMLE BAŞARIYA 
U L A Ş M A K  V E  D E  İ N S A N L A R A 
FAYDALI OLARAK PAYLAŞMAKTIR,  
KAZANCIM MUTLULUKTUR.
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

Successful businessman Sarp Evliyagil, who 
is the owner of Ajans Türk, his wife Eda and 

his daughter Serra came together with Ceylan 
Yeniacun, the editor of Alem Magazine, in Trilye. 

ÇAKILCI FAMILY’S TRİLYE RITUAL
Celebrating all of their special days and hosting 

their guests from both Turkey and abroad 
at Trilye, Çiğdem and Gürbüz Çakılcı spent a 
wonderful Sunday at the restaurant celebrating 
Çiğdem’s birthday.

The Çakılcı family, who enjoy a distinct way of life, 
share a passion for seafood and a healthy lifestyle.

Becoming a part of the Trilye family, the Çakılcı 
couple said “Every day we have spent here has been 
a special day for us”, and left the restaurant happily. •

Ms. Ceylan, the editor of Alem Magazine, which was 
first published in 1993 as a life and current events 
magazine, and which covers many interesting topics, 
has also given the good news of a surprise interview.  •

SPECIAL GUESTS OF THE  
EVLİYAGİL FAMILY



 75

Ankara hosted a very interesting event in February. 
The international Chinese Festival was held 

at Baskent University Thermopolium Gastronomi 
Academy on February 8. The Chinese government 
hosted the Chinese Gastronomi Festival on the 
occasion of the 2018 “Chinese New Year” in Turkey. 
Representatives of the Chinese Cuisine Association 
(CCA) in China, famous Chinese gastronomy specialists 
from China, and a committee of nine master chefs came 
together with important guests from the capital at 
the Thermopolium Gastronomi Academy to 
advance the friendship between China and 
Turkey, and to introduce the participants to 
Chinese food science and culture. 

DIM SUM
They make the most delicious Dim Sums 
in South Guangdong region and it is very 
popular in China. However, Chinese people 
also know Kayseri Mantısı (Turkish ravioli) very 

well.  Taking up office as the Culture Undersecretary 
at the Chinese Embassy in Turkey after many years, 
Ruilin Shi knows well the tastes of the different types 
of food from each region of Turkey. He enjoys Kayseri 
mantısı very much, and provided an explanation of how 
Chinese chefs cook food. The event brought together 
Deniz Orhun, the master chef at the Academy, with 
her Chinese counterparts, bringing a synergy to the 
workshop. Ms. Deniz is a well-equipped, skilled and a 

humble chef who I appreciate very much in Turkey. 

A ROOTED CUISINE
Chinese cuisine is one of the most important 
in the world. The techniques used during 
the workshop served to demonstrate its 
similarities to the Turkish cuisine. The food 
cooked by the nine chefs were served in 

the Ankyra Restaurant.   Dr. Ali Haberal, the 
Rector of the University, followed the events 

from beginning to end. Academy Manager Ebru 
Vural coordinated the event very well, making the 

Chinese guests, whose hospitality matches our own, feel 
at home.

Chinese cabbage soup, sweet chili prawn, chicken and 
crispy fried mushroom with black pepper sauce, lamb 
chops, boiled mushrooms and beetroot, fried oat mantı 
with ground beef and chicken sauce, desserts made of 
sweet potatoes, similar to those made with pumpkin, 
as well as their presentations, were all great.

The relations between China and Turkey have been 
improving in recent years,  and food plays an important 
role in increasing these amicable relations, forming 
a common language between countries... While the 
Chinese chef was explaining the Dim Sum recipe, you 
come to understand this common language.

The event came to an end with a presentation given by 
Bian Jiang, Deputy Director of the Chinese Gastronomy 
Federation, on “Chinese Traditional Spring Festival 
Food Culture”. •

CHINESE FESTIVAL IN THE CAPITAL
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TRİLYE’S FLAVORS

Tempura in a Zucchini 
Blossom Boat

Grilled eggplant with zucchini blossom, picked 
in the early hours of the morning, is a really 

mouthwatering dish, and its presentation in zucchini 
makes it even more appetizing. It arouses feelings 
that are reminiscent of emerging from the sea.•

Squid Ink Pasta with 
Vongole

Is ink used only in pens? Doesn’t al dante enhance 
the taste of pasta? Isn’t it delectable? Decide for 

yourself, because the taste buds are like layers of 
color, and everybody approaches these colors in 
different ways. •

Tuna Tataki

The best tuna in the world is raised in the Çeşme 
Ildırı region, and when they become tataki in 

Trilye, they become really delicious and make your 
stomach happy. •

Fish in Baguette

This quickly entered the list of the most popular 
starters, due to perfect taste. •
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Sultan Paste

A meze fit for Sultans. It attracts so much attention 
that the other mezes are jealous of it. •

Yogurt with Smoked Beetroot

This innovation requires you to be a little courageous. The interest 
it attracted is amazing. Both its taste and presentation bring meze-

lovers to the table. •

Fish with Ginger

When the ginger of the Far East, with its strong 
odor, meets the soft texture of fish, a great 

unity is created. It may well be star product of the 
new season. •
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T RİLYE’S FLAVORS

Sea Bass with Plum  
Sauce  Ceviche

One of the best of the year. I recommend that you 
try for yourself what happens when plum sauce 

and the princess sea bass come together. •

Pear Dessert

Pear Dessert has always been delicious, but when 
made with red wine, it is incredible. We serve on 

the condition that you only take one. •

Artichoke Marine

The benefits of artichoke, eaten raw, are well 
known, and now its taste is also inarguable. •

Lemon Sorbet  
in the Boat

You are sailing on the ocean, and wondering what 
can cool you down under the hot sun. Here, you 

have lemon sorbet! Do not drink water afterwards, let 
the scent dance in your mouth.•



Medyadaki Gücünüz

Medyadaki Gözünüz








