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Dergideki reklamların sorumluluğu firmalara,
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Bu yayının bir bölümü ya da tamamı yayıncısının 
izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Üç ayda bir yayınlanır.

TRİLYE YENİ EVİNDE
Trilye’nin dili olsa da konuşsa diye yazmaya başladık açılış davetiyemizde.  
17 yıldan sonra gelen ayrılık bizde hem burukluk hem de sevinç yarattı.  
Acı tatlı anılarımızın olduğu Trilye’nin Hafta Sokak’taki mekanına veda etme 
zamanı gelmişti. 

DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ
İlk günlerde koyduğumuz hedefti. Niçin başka ülkelerde de Trilye olmasın? 
Bir Ankara markası denizden yüzlerce kilometre uzakta bu başarıyı 
yakaladıysa daha gidecek yolun başlangıcında sayılır. Eski mekanımız 
teknik olarak böyle bir meydan okuyan markanın gereksinimlerine tam 
yanıt veremiyordu. Artık gelmişti ayrılık zamanı. Zor oldu bizim için ama 
yeni yerimizin cazibesi bizim burukluğumuzu mutluluğa çevirdi. 

TARLADAN MASAMIZA
Yeni Trilye’de ne yok ki? Kocaman bir otopark, üç adet özel oda (Lobster 
Room, Oyster Room, Jaguar Lounge). Jaguar Lounge Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğine sahip. Açık hava VIP odası. Üstü açılabiliyor, camlar da aynı şekilde.

Sera yaptık bahçeye, salatada kullandığımız sebzeleri üretiyoruz.

Sigara içmeyenlerin gemi karinası tavanlı ve şömineli salonda dumandan 
hiç etkilenmemesini sağlıyoruz.

Mutfağımız genişledi ve hazırlık mutfağı ayrı. 

Çöp odamız, soğuk oda tertibatlı.

Her yerde yerden ısıtma tertibatı var. Yaşayan duvar, canlı çiçekler, canlı erik, 
zeytin, limon ağaçları… 

Akdeniz’i getirdik tam Ankara’nın ortasına yerleştirdik.

Ankara’dan doğan Trilye, Ankaralılara hiçbir şey esirgemeden güzel bir 
mekan yaptı. Her şey sizin sayenizde oldu. İyi ki varsınız. 

Bol balıklı ve sağlıklı günler dileğiyle… Süreyya Üzmez
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Ankara iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatından 
pek çok sayıda ismin katıldığı açılış herkes 
tarafından çok beğenildi. Eşsiz tatlar ve 

keyifli sohbetler eşliğinde güzel bir akşam geçiren 
davetliler Trilye’nin Kuleli Sokak’taki yeni adresine 
olan beğenilerini ve tebriklerini ilettiler. 

TRİLYE BİR ANKARA 
MARKASIDIR

Açılış videosunu izlemek 
için QR kodunu okutun.
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Alper  
Taşdelen

Mahmure-Süreyya
Üzmez

Güntekin-Pınar
Köksal

Süreyya-Mahmure-Koray 
Üzmez

Çiğdem-Gürbüz
Çakılcı

Gani-Emine 
Aksoy

Bahadır 
Tabel Mehtap 

Ekim

Veli  
Sarıtoprak

Beril
Çavuşoğlu

Zeynep 
Okutan

Kutlu 
Tamay

Abdulkadir  
Özcan

Zeynep 
Okutan

Kutlu 
Tamay



 9

Kandemir-Hülya 
Alarko

Nezih 
Allıoğlu Seçil-Mustafa 

Koçak

Berker 
Bülbüloğlu

Yılmaz-Türkay
Helvacıoğlu

Bahar
Tektürk

Ebru-Sedat-Betül
Yılmazer

Suat-Eda 
Durkan

Beril
Çavuşoğlu

Nüket-Kemal
Kantarcı

Filiz 
Zafer

Osman 
Karagöz
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YENİ EVİNDE
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Evimiz diyoruz, zira 
misafirlerimize konforlu bir 
yemek için gerekli tüm ortamı 

yaratmak için her şeyi düşündük.

Son sistem yerden ısıtma sistemiyle, 
tamamı açılabilir bir teknolojiyi 
birleştirerek tüm mevsimlerde 
kullanılabilecek yeşil bir bahçe.
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GEMİ KARİNASI  
VE ŞÖMİNE Kendinizi bir gemide yemek deneyimi 

yaşıyor hissi veren şömineli bir salon.
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Kendinizi bir gemide yemek deneyimi 
yaşıyor hissi veren şömineli bir salon.



ÖZEL  
ODALAR

“Lobster” ve “Oyster” isimli, dekorasyonu 
isimleriyle özel olarak tasarlanmış, önemli 
görüşmelerinizi, kutlamalarınızı, spor müsabakalarını 
izleyebileceğiniz VIP odalarımız.
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JAGUAR İLE  
KEYİFLİ LEZZETLERE
Belki de Türkiye’de bir ilk: Bahçemizde prestij markası  

Jaguar’ın sponsorluğunda üstü açılabilir bir bahçe VIP salonu 
“Jaguar Lounge”. Tabii ki Jaguar olunca bununla kalmadık, 

dilediğiniz zaman önceden bilgilendirme yaptığınızda sizleri son model 
bir Jaguar XF ile benzersiz bir yolculukla, eşsiz lezzetlere ulaştırıyoruz. 
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JAGUAR İLE  
KEYİFLİ LEZZETLERE
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Ankara’nın ilk ve tek yeşil restoranı 
olma özelliği yine yeni Trilye’de: “Sera-
dan Tabağınıza” sloganıyla yenilebilir 

çiçekler, filizler en taze haliyle Trilye Sera’da. 
Tüm atıklarımızı kontrol ettiğimiz, yetkili ku-
rumlarla geri dönüşüme katkı verdiğimiz ve 
tabii ki sokak hayvanlarını unutmadığımız bir 
yeşil restoran yeni Trilye. 

KIRK ARAÇLIK OTOPARK

Otoparkımız en önemli ayrıcalıklarımızdan 
biri, araçlarınızı da güvenli bir şekilde mu-
hafaza etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

NASA’NIN FIRINI

İnovasyon denilince akla yıllardır Trilye gelir, 
bu özelliğimiz artarak devam ediyor yeni pi-
şirme yöntemleriyle. Dünyadaki tüm trend-
leri sizlerle buluşturmaya yeni evimizde de 
devam ediyoruz.

ÖZEL TASARIMLAR

Sunumlardaki farkımızı bu defa dünya mar-
kası Paşabahçe işbirliği ile üst seviyelere çı-
karmanın gururunu yaşıyoruz.

Trilye yeni yerinde günün tüm saatlerinde 
her türlü organizasyonunuza cevap verebil-
mek üzere tasarlandı, öğle yemeklerinde, 
özel kutlamalarda ve lansmanlarda beklen-
tilerinizin tamamını karşılamaya hazır pro-
fesyonel “Trilye Ailesi” sizleri bekliyor. 

Türkiye’nin en iyi balık restoranı, yaz ayla-
rında İstanbul’da “Bebek Trilye” ile dünyada 
adını duyurmaya hazırlanırken, Ankara’nın 
kalbi Gaziosmanpaşa’da 17 yıllık dostlarıyla 
yeni yerini kutluyor. 

İyi ki varsınız. 

TARLADAN 
SOFRAYA
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Ünlü yazar Thomas Carlyle, muhteşem eseri 
“Fransız Devrimi” isimli kitabını yazmayı bi-
tirdiğinde derin bir “Oh” çekti. Bu büyük el 

yazması eser, onun hayatı boyunca yaptığı en zor 
işlerden birisi olmuş ve tam iki yılını almıştı. Par-
lak zihninde oynaşan düşünceleri sabırla bu kitaba 
yansıtmıştı. Sonunda bitirdiği eserin parşömenle-
rini bir iple bağlayıp fikrini almak için yakın dostu 
John Stuart Mill’e götürdü.

Günler geçti ve bir akşam vakti Carlyle’in kapısın-
da atlı bir araba durdu. Carlyle sevinç içinde Mill’in 
arabasının kapısına doğru gitti. Yeni eseri hakkında-
ki düşüncelerini öğrenmek için sabırsızlanıyordu.

Kapıyı açtığında, John Stuart Mill’in bembeyaz ke-
silmiş hasta yüzüyle karşılaştı.

“Ne oldu?” diye sordu Carlyle, bir taraftan arkada-
şını içeri çekerken. Ağzından kelimeler zorlukla dö-
külüyordu Mill’in. Sonunda korkunç gerçeği söyle-
yebildi: Mill’in hizmetçisi, Carlyle’in parşömenlerini 
bilmeden şömineyi yakmak için kullanmıştı!

O sırada, Thomas Carlyle hiçbir şey söylemedi ama 
çok üzüldüğü her halinden belliydi. Günlerce oda-
sından çıkmadı. Hayatının iki yılı tam anlamıyla kül 
olmuştu. İçindeki her şeyi o yanmış kitaba akıtmıştı. 
Şimdi ise pınarının kuruduğunu hissediyordu.

Thomas Carlyle, her gün yukarı kattaki odasının 
penceresinden saatlerce dışarı bakmaya başladı. 
Sanki dışarıya değil de içindeki hiçliğe bakıyordu 
gözleri. Bir sabah pencereden dışarı bakarken dik-

Trilye’den Esintiler ...

HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRENLER
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katini uzaklardaki bir adamın kesik kesik hareketle-
ri çekti. Gözünü ona doğru odakladığında gördüğü 
şeyin ne olduğunu anladı.

Bir duvar ustasıydı bu. Tuğlaları üst üste koyarak 
duvar örüyordu. Carlyle onu izlemeye başladı. Adam 
her tuğlayı koyduktan sonra usulca harcı sürüyor, 
sonra başka bir tuğlayı koyuyordu. İşini sevdiği her 
hareketinden belli olan adamın tuğlaları sabırla üst 
üste koymasından harika görünümlü, aynı zamanda 
işe yarar bir duvarın şekillendiğinin farkına vardı. 

Birden ünlü yazarın zihninde bir şimşek çaktı. Nasıl 
sabır, sebat, gayeye bağlılık tuğladan bir duvar orta-
ya çıkarıyorsa, kendisi de “Fransız Devrimi” kitabını 
pekâlâ yeniden ayağa kaldırabilirdi.

Ruhuna nihayet huzur ve sükûn gelmiş, fikirler yine 
akmaya başlamıştı. Thomas Carlyle, yenilgi düşün-
cesini bir tarafa attı ve hayatının en büyük eserini 
yeniden yazmaya başladı. Zihni müthiş bir süratle 
işliyor, çalışması umulmadık şekilde hızlı ilerliyor-
du. Carlyle aynı yılın eylül atı bitmeden yanıp kül 
olmuş kitabından daha geniş daha mükemmel bir 
eseri yazmayı tamamlamıştı bile.

Galip Asal, Ankara’nın en yaratıcı girişimcilerinden 
birisi olup, başkente önemli katkılarda bulunan, çok 
değerli bir işadamıdır.

ÜRETKEN RUHA SAHİP

20 yıl kadar önce Samsun yolundaki benzin istas-
yonunda henüz Ankara, kültür mantarıyla yeni ta-
nışırken Galip Bey, istasyonun altındaki atıl kısım-
ları değerlendirmek istemiş ve mantar üretmeye 
başlamıştı. Gözlerindeki heyecanın pırıltısı beni çok 
etkilemişti. Buna benzer hep kaliteli üretimlerin 
peşinden koştu yeme-içme sektöründe. Hiçbir işi 
küçümsemeden yaptı. Tıpkı küllerinden doğan ese-
rin yaratıcısı gibi kendi sabrı ve çalışkanlığıyla çok 
güzel şeyler üretti. Hiç boş durmadı, çalıştı, çaba-
ladı. 

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİR

Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı dönemde asker-
ler de bu konuda öncülük etmek istemişlerdi. Ge-
nerallerin topluca seyahatlerinde münferit hareket 
etmelerinden ziyade makamlarına uygun bir araç 
kullanma arzuları vardı. Böyle bir arayış içinde olan 
Genelkurmay talebi ile fikir Galip Bey’e ulaştığında 
yaratıcı zekâsı ile kendi sattığı Mercedes Vito araç-
larını uçak konforunda seyahat edilebilir konuma 
getirdi. 

Hummalı bir çalışma sonucu çok kısa zamanda hiç-
bir kar amacı gütmeden böyle fonksiyonel ve zevkli 
bir araç hazırlayıp bizzat kendisi Genelkurmay Baş-
kanlığı nizamiyesinden getirip Ulaştırma Taburuna 

teslim etti. Herkesin büyük takdirini kazanan bu 
yetenekli genç girişimci ile tanıştığım o günden beri 
dostluğum sürmekte ve yaptığı tüm başarılı faali-
yetlerini gıpta ile izlemekteyim. 

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Galip Asal’ın Ankara’ya yetecek kadar kültür man-
tarı yetiştirdiği gün, birlikte yaptığımız kısa bir yol-
culukta anlattığı projeleri dün gibi kulağımda his-
sediyorum. Ankara’ya yaptırdığı projelerin çoğu 
gerçekleşti.

Öğrencilik hayatında da başarılı olan Galip Asal aile 
şirketini holding haline getirmede büyük çaba sarf 
etti. Otomotiv, akaryakıt, inşaat, turizm, tekstil, sek-
törlerinde hep başarılı işler yaptı.

Ünlü İtalyan markası Errea’nın Türkiye distribütö-
rü olan Galip Bey çok vefalı bir insandır. Memleketi 
olan Samsun’un futbol takımı Samsunspor’a çok 
büyük destekler vermektedir. Parayla pek işi olma-
yan gerçek bir gönül insanıdır Galip Bey.

HOLIDAY INN AÇTI

Ulus’taki turistik Asal Oteli’nden sonra Holiday Inn 
Çukurambar Oteli’ni de turizme kazandıran Galip 
Bey, “açık lobi” konseptini de Ankara’ya getirmenin 
mutluluğunu yaşamaktadır. Çoklu toplantı salon-
ları, spor ve spa merkezleriyle iş amaçlı seyahat 
edenlerin yeni adreslerinden birisi olarak yerini 
almıştır. Otelin modern ve rahat mimarisini muhte-
şem bir hizmet anlayışıyla bütünleştiren Asal, ote-
lin açılışında yaptığı konuşmada, inşaatta çalışan 
çıraklardan, emeği geçen herkese yürekten teşek-
kür ederken de gözyaşlarını tutamamıştı. Özellikle 
bunaldığı, umutsuz olduğu günlerde kendisine ya-
kın manevi desteğini esirgemeyen arkadaşı Oskar 
Elektrik’in sahibi Osman Karagöz’e teşekkür eder-
ken de çok duygulandı.

Hedeflediği konuya odaklanıp mutlaka hedefi yaka-
layan bir özelliğe sahiptir Galip Bey. Spora tutkusu 
uzun yıllardır devam etmektedir. Futbol federasyo-
nunda da aktif olarak çalışmış, üye olmuş, sporun 
olduğu yerlerde hep bulunmuştur.

Söz biter icraatlar konuşur. Galip Asal’ı anlatırken 
başkent, Samsun ve ülkemiz için yaptıklarına bak-
mak yeter. Sorumlulukları son derece ağır ve bo-
yutları insanları ürkütebilecek düzeydeki tüm işleri 
başaran Galip Bey, markasının gücünü hep doğru 
olarak kullanmıştır.

En çılgın hayallerin gerçekleşmesi, doğru yolda bu-
gün atılacak temellerle başlar. Hayatta kazananla-
rın daima kaybedenlerin yapmak istemediklerini 
yapanlardan çıktığını unutmamak gerekir.  
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İngilizlerin Hindistan işgali sırasında yaşadığı 
büyük zorluklardan biri, bölgede oldukça yay-
gın olan zehirli kobra yılanlarıydı. Bölgeye alışık 

olmayan İngiliz askerler sıkça yılanlar tarafından 
sokuluyor, zayiat veriliyordu.

Buna çözüm olarak İngilizler, halkı da kullanmayı 
amaçlayarak bir kampanya başlattı, zehirli kobra 
ölüsü getirenlere 1 Sterlin ödül verilecekti. 

Amaç soyu kurutmaktı. Kampanya başlarda çok 
iyi gitmiş, sokulmalar oldukça azalmıştı.

Ama tek akıllı İngilizler değildi. Durumu fırsata 

çeviren Hintliler bahçelerinde zehirli kobralar 
beslemeye başladılar. Kolay para kazanımı kısa 
süre içinde bu beslemeyi üretime çevirdi ve bin-
lerce sterlin para dağıtılmasına sebep oldu.

Kurnazlığın farkına varan İngilizler, kampanyayı 
durdurma kararı aldı.

Kampanyanın durduğunu öğrenen işgal altındaki 
Hintliler, para kaynakları kesilince bütün zehirli 
kobraları doğaya salmaya başladılar. Durum ilk 
baştakinden çok daha vahim boyuta ulaştı ve ze-
hirli kobra popülasyonunun patlama yapmasına 
sebep oldu.

HİÇ TÜKENMEYEN BAŞARILAR

Trilye’den Esintiler ...
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İşte bu yüzden kötü giden bir şeyin düzelmesi için 
yapılan müdahale sebebiyle durumun daha da 
kötüleşmesine “Kobra Etkisi” denmiştir.

İbrahim Aybar, kendisini uzun yıllardır tanıdığım 
ve yakından izlediğim çok değerli bir yöneticidir. 
Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, ülke-
mizde kötü giden konularda kobra etkisi yöntemi-
nin tam tersi yaklaşımlarıyla hep moral vermiş, 
herkesi motive etmiştir. 

HEP POZİTİFTİR

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Uçak 
Mühendisliği’nden mezun olan İbrahim Aybar, 
daha sonra ABD’de doktora çalışmasını tamam-
ladı. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevin-
de de bulunan Aybar, Varan Turizm Genel Mü-
dürlüğü de yaptı. Devlette ve özel sektörde engin 
deneyimleri olan İbrahim Bey, Renault Mais Ge-
nel Müdürlüğü görevine başladıktan bu yana viz-
yonuyla, heyecanıyla, çalışkanlığıyla fark yarattı.

Onu zaman zaman fabrikada imalattaki işçilerle 
sohbet ederken, zaman zaman Renault marka 
otomobillerden birini pazarlarken ya da yeni bir 
ürünün lansmanında yürekten bir inanmışlıkla 
tanıtım yaparken görmeniz çok doğal bir hadise-
dir. O her zaman pozitif davranışlar içindedir.

İSTİKRARDAN YANA

Tanıdığım günden beri kendisindeki iş aşkı ve he-
yecanını hissetmem, Oyak Holding bünyesindeki 
yöneticilerin ne kadar güçlü bir ekiple birlikte ile-
riye doğru sağlam adım attıklarının göstergesidir.

Sadece kaliteli üretimin başarı sağlamayacağı-
nı her fırsatta dile getiren İbrahim Aybar, satış ve 
satış çabalarına çok önem vermektedir. “Ürettiği-
mizi satamazsak hiçbir anlamı olmaz” diyen Ay-
bar, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına çok önem 
verir. Ankara Sheraton Oteli’nde Fluence model 
araç tanıtımında iş hayatına sanki yeni başlamış 
gibi bir heyecan içinde işine nasıl sarıldığını, in-
sanları konuşmalarıyla nasıl etkilediğini yıllardır 
anlatırım. Gerçekten çok farklı bir insandır Aybar. 
Yükseldikçe mütevazı olanlardan.

YERLİ MARKA AŞIĞI

Sektöründeki iki hamle sonraki gelişmelerin ne-
ler olabileceğini görebilen Aybar, vizyon sahibi bir 
kişiliktir. Dünyadaki elektrikli araç pazarının bü-
yüyeceğini çok önceden görüp ilk kez elektrikli 
araç üretmeyi başaran Renault Mais patronu Ay-
bar, hep geleceğe, yeni yatırımlarla daha çok yerli 

araç üretmeye odaklanmıştır. Araçların teknoloji 
seviyesini çok yükseklere çektiğini söyleyen İbra-
him Bey, insan değerine de oldukça önem verir, 
bu nedenle güvenli sürüş üzerinde özenle durur. 
Çevreye çok duyarlıdır o nedenle de çevreyi daha 
az kirleten, daha az yakan otomobil beklentileri 
üzerinde yoğunlaşmıştır.

Ticaret olmadan ekonominin de devletin de sağ-
lıklı yürümeyeceğini çok iyi bilen Aybar, ticari 
araçlarda da iddialı bir seviyeye çıkmak için çaba 
sarf etmektedir. İnovatif düşünceleri çok dikkatle 
dinler, aklına, mantığına yatanları yaşama geçir-
mek için elinden geleni yapar.

EKONOMİYİ YAKINDAN TAKİP

21’inci yüzyılın internet yüzyılı olduğunu, insanla-
rın gelir seviyesinin yükseleceğini, kadınların ça-
lışma hayatında daha fazla yerinin olacağını her 
fırsatta dile getiren İbrahim Bey, çağı yakalaya-
mayanların rekabet gücünün asla olamayacağını 
sürekli anlatmaktadır.

İletişimde de üstün yetenekleri olan bir yöneti-
ci olan İbrahim Aybar, dünya markası olmuş bir 
firmanın Türkiye’de temsilciliğini yapmakta ol-
duğundan sorumluluğunun daha da arttığının 
bilincindedir.

Türkiye’de ve dünyada yaşama her olumlu ya da 
olumsuz gelişmenin Türkiye’deki satışları etkile-
diğini, faizlerin, dövizin oynaklığının sektöre ver-
diği hasarla, istikrarlı gidişatın sektördeki olum-
lu yansımalarına kadar her şeyi mercek altından 
tutan Aybar, çok çalışkan ve başarılı bir genel 
müdürdür. Zaten hasletinde var olan işini seve-
rek ve en iyisini yapmak arzusunu Renault Mais’e 
de yansıtmış, onun döneminde yakalanan üstün 
performans tarihe geçmiştir. 

Bir bilgeye sormuşlar:

“Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?”

“Terzimi severim” diye cevap vermiş.

Soruyu soranlar şaşırmışlar:

“Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kim-
se varken terzi de kim oluyor? O da nereden çık-
tı? Neden terzi?”

Bilge, bu soruya da şöyle cevap vermiş:

“Evet dostlarım, ben terzimi severim. Çünkü ona 
her gittiğimde benim ölçümü yeniden alır. Ama 
ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda 
karar verirler, ölünceye kadar da beni aynı gözle 
görürler.”  
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Bir heykeltıraş, işleyip heykel yapmak üzere 
mermer satın almak istiyordu. Mermerci-
nin bahçesinde dolaşırken köşeye atılmış 

bir kaya parçasına gözü ilişti:

“Bu mermer parçasının fiyatı nedir?” diye sordu 
mermerciye. “Bedava” cevabını verdi mermerci, 
“Eğer işine gerçekten yarayacağını düşünüyor-
san, para vermeden götürebilirsin.”

Heykeltıraş şaşırmıştı:

“Neden bedava veriyorsun bunu?”

“Şekli bozuk çünkü” dedi mermerci, “Kimse sa-
tın almak istemiyor ve bahçemi işgal etmekten 
başka bir işe yaramıyor. Alıp götürürsen, beni an-
cak mutlu edersin.”

Birkaç ay sonra heykeltıraş mermercinin dükka-
nına elinde bir kutuyla girdi ve kutuyu mermerci-
ye uzattı. Mermerci kutuyu açtı, içinde harika bir 
heykel duruyordu.

“Şu güzelliğe bakın!” dedi mermerci. “Eminim bu 
sanat eseri için büyük paralar isteyeceksin.” 

“Peki ama onu neden bana getirdin? Biliyorsun 
ben sadece mermer taşı satarım.”

“Hayır, hayır” diye cevapladı sanatkar, “Bu sana 
bir hediye.”

“Bana hediye mi? Neden?”

“Çünkü bu taş senin.”

“Nasıl yani?”

“Hatırlamıyor musun, buraya altı ay önce gelmiş-
tim ve bana bahçenin köşesinde duran bir taş 
parçasını vermiştin?”

“E… Evet, o heykeltıraş sendin. Şimdi hatırladım. 
İşte bu heykeli bana verdiğin taştan yaptım.”

Mermerci altı ay önce söylediği sözleri hatırlayıp 
utandı:

“Allah’ım! Bu harika heykelin o çirkin taştan çı-
kabileceğine kim inanabilirdi ki?”

Michelangelo da başka heykeltıraşların almak 
istemediği bir büyük mermer bloğu alıp o dün-
yaca meşhur Hz. Davud heykelini yapmıştı. Ken-
disine bu harika sanat eserlerini nasıl yaptığını 
soranlara da şu cevabı vermişti:

“Bu mermerlerin içinde bir melek görürüm ve 
onu özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar, merme-
ri keski ve çekicimle oymaya devam ederim.” 

SANATÇI RUHUYLA MARKA OLANLAR
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Ne dersiniz, çoğu zaman beğenmediğimiz, şika-
yet ettiğimiz hayatımız da o çirkin mermer parça-
sına benziyor mu? Yapmamız gereken hayat taşı-
mızın üzerindeki fazlalıkları atmak ve içimizdeki 
meleği açığa çıkarmak değil mi? 

Hayatımız “Yaratıcımız”dan bize bir hediye. Onun 
içinden çıkarttığımız sanat eseri ise bizim ona 
hediyemiz.

Ahmet Akıncı’yı Trilye’nin ilk açıldığı günlerden 
beri tanırım. Hayatımda tanıdığım en müteva-
zı işadamlarından biridir. Hem Ankara hem de 
Türkiye’nin kalkınmasında büyük çabalar sarf 
eden, ülkesini yürekten seven Akıncı, son derece 
zevkli, kibar, ince ruhlu, işini sanatçı aşkı ile ya-
pan ender insanlardan birisidir.

ÜLKENİN DEĞERLERİNİ ÖNEMSER
A4 Granit & Mermer A.Ş. firmasının Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Akıncı, Gazi Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 
yılından beri sahibi olduğu A4 Granit & Mermer 
firmasının ismini “kaliteli işlerin vazgeçilmezi” 
olarak duyurdu. Türkiye’nin doğal taş cenneti ol-
duğuna dikkat çekti. Yerli ve yabancı mimarlara 
Türkiye’nin doğal taşlarını tanıttı. Üniversitelerde 
yerli taşların tanıtılması için büyük çaba gösterdi. 
Mezun olan her öğrencinin konu üzerine çalışa-
cağını varsayarak konuyu hep gündemde tuttu. 

Ülkemizdeki inşaatlarda eşi benzeri olmayan 
kaliteli doğal taşların kullanılmasında Ah-
met Bey’in uzun yıllardır verdiği çabanın büyük  
rolü var.

MÜTEVAZI KİŞİLİK
Ahmet Akıncı yaşamındaki bunca başarıya, sek-
töründe geldiği noktaya rağmen yalın yaşamın-
dan, mütevazı kişiliğinden hiçbir şey kaybetme-
yen ender insanlardan birisidir. Başarılarının 
arkasında zarif eşi, diş hekimi Zeynep Hanım’ın 
olduğunu, iki insanın birbirini nasıl tamamladığı-
nı uzun yıllardır gıpta ile izlemekteyim.

Sanatçı ruhlu bir aile olan Zeynep ve Ahmet Akın-
cı çifti sosyal sorumluluk projelerinde her zaman 
ön saflarda yer almaktadırlar. Onları ya bir ker-
meste, ya da büyükelçiliklerin kimsesiz çocukla-
rın yararına düzenlediği bir gecede ön saflarda 
gördüğümde hiç şaşırmamaktayım. Bu kadar 
yoğun iş hayatında insanların yaralarına derman 
olmak için inanılmaz bir çaba harcamaktadırlar 
ve bundan büyük bir keyif almaktadırlar.

TÜRKÎ CUMHURİYETLERİNDEN 
AFRİKA’YA
A4 Granit & Mermer A.Ş. kurulduğu tarihten bu 
yana sürekli yenilikçi firma ideolojisini benimse-
yip yapıların görünümlerinde estetiğin ön plana 
çıkarılması için çaba göstermektedir. İnşaatlarda 
genel kabul gören bu yaklaşım firmanın yurtiçi ve 
yurtdışında pek çok özel projelerinde yer almasına 
neden olmaktadır. 

Afrika ülkelerindeki Amerikan büyükelçiliklerinin 
binalarından, Türkî Cumhuriyetlerindeki AVM’lere 
kadar pek çok yere ihracat yapan Ahmet Akın-
cı, Türkiye’deki de başta AK-Saray olmak üzere, 
Esenboğa Havaalanı, Kentpark, Tekfen Tower gibi 
ünlü yerlerdeki inşaatların taşlarını temin etmek-
ten oldukça mutluluk duymaktadır. Mekke, Medine, 
Riyad gibi yerlerde çok özel yapılarda A4 Granit & 
Mermer firmasının doğal ürünlerinin kullanıldığını 
büyük bir gururla anlatmaktadır Akıncı.

Başkent Organize Sanayi’nde konuşlanan fabrika-
sında dünyanın dört bir yanından gelen taşlar ile 
Türkiye’nin pek çok bölgesinden gelen doğal taşlar 
işlenmekte, aralıksız üretim yapılmaktadır.

Ülkemizin önde gelen üretici firmaları ile birlik-
te kesim ve montaj işlerini titizlikle yürüttüklerini 
söyleyen Akıncı, çalışmalarını belli bir kalite stan-
dardı içerisinde devam ettirmek ve geliştirmek 
için kendi kalite kültürünü oluşturduklarına dikkat 
çekmektedir. Çalışanların ilk yapıldığında ve her 
yapıldığında hatasız iş üretebilmelerini sağlayan, 
kalite sisteminden beklenen verimlilik artışını 
yönetimin ve çalışanların tam katılımı ile sürekli 
iyileşme ve gelişimine odaklayan bir yönetim fel-
sefesini şirketinde oluşturan Ahmet Bey son dere-
ce çalışkan ve titiz bir yapıya sahiptir. Bu yönetim 
felsefesi kalite akışının gerekleri yerine getirilerek 
proje alınmasından önce başlar, proje alımından 
sonra da devam eden aşamadaki çalışmaları kap-
sar. Ahmet Bey’in felsefesinde günü birlik iş yoktur. 
Hep süreklilik vardır. 

Ankara’daki ünlü AVM Podyum’u yapan, İstanbul-
lu tanınmış işadamı Adil Ersoy ile birlikte yıllardır 
Trilye’ye akşam yemeğine gelen Ahmet Bey için de-
niz ürünleri hayatının vazgeçilmezidir. Eşi Zeynep 
Hanım da balık ve deniz ürünlerine çok düşkündür. 
Sosyal faaliyetler çerçevesinde düzenledikleri ye-
meklerde de hep balığı tercih ederler.

Bu mütevazı çift gerçekten yürekleri güzel, gönül-
leri iyiliklerle dolu olan, başarıdan başarıya ko-
şan, durmak bilmeden çalışan Ankara’nın gözbe-
bekleridir.  
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Anadolu’da şirin bir köyde özgürlüğüne düş-
kün bir genç ile bir ağa yaşıyormuş. Gen-
cin öyle bir atı varmış ki dillere destanmış. 

Bütün yarışlarda ağanın atları dahil bütün atları 
geride bırakıyormuş. Fakat genç adam bir türlü 
atını satmaya yanaşmıyor ve ağa bu atın hasretiy-
le günden güne eriyormuş.

Ağanın en zeki adamlarından birisi ağaya:

“Ağam kendini üzme, akşama o atı ağılda bil”  
demiş. 

Adam her akşam köye döndüğü yolun kenarına 
yüzü koyun uzanmış ve delikanlı yaklaşınca da 
“Ah, karnım ölüyorum” diye inlemeye başlamış.

Genç adam atından indiği gibi adamın yanına git-
miş, onu usulca yerden kaldırarak atına bindir-
miş.

Sarsılmasın diye de kendisi atın yularından iple 
tutarak yürümeye başlamış. Birkaç dakika sonra 
hilekar adam, atın ipini yularından çözmüş ve at 
ile hızla uzaklaşmaya başlamış.

Atının ipleri elinde kalan delikanlı, giden atlıya 
bağırmış:

“Bir dakika bekle, bir şey söyleyeceğim. Sakın atı 
bu şekilde elde ettiğini kimseye söyleme!”

Adam gülerek, “Neden? Enayi olduğun ortaya 
çıkmasın diye mi?” demiş.

Delikanlı üzgün bir şekilde devam etmiş, “Ha-
yır onunla ilgisi yok. Fakat sen bu olayı herkese 
anlatırsan, bir daha hiç kimse yol kenarında ra-
hatsızlanan ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan 
insanlara durarak yardım etmez. Bu insan senin 
kardeşin bile olsa. Yani sen bu olayı anlatarak 
insanların içinde olan iyilik yapma arzusunu yok 
edebilirsin.” 

Bu sözlerden bir hayli etkilenen at hırsızı, özür 
dileyerek atı geri getirmiş ve:

“Asıl sen bu olaydan hiç kimseye bahsetme ne 
olur” demiş.

Havada siyah bulutların gezdiği, Ankara’nın ses-
sizliğe büründüğü bir öğleden sonra birdenbire 
Nükhet Duru belirdi restoranda. Anında negatif 
yüklü elektrikler yok olmuş, ortamın havası de-
ğişivermişti. Güler yüzüyle, canlılığıyla hepimizin 
odak noktası oluverdi.

SEVGİ ve ENERJİ DOLU
İnsanların birbirine güveni kalmadığı, herkesin 
birbirinin kuyusunu kazdığı, acımasızca katliam-
ların yapıldığı ve tadımızın tuzumuzun kaçtığı bir 

UZUN SOLUKLU SANATÇILAR
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dönemde Nükhet Hanım’la birkaç saat sohbet 
etmek, onun sevgi dolu yüreğinin sesinden ku-
laklarımıza güzellikler yönlendirmek ruhumuzu 
ferahlattı. Bu arada da beni evimden, sevdik-
lerimden ayıran ayrılık yıllarına ve o yılların di-
limden düşmeyen şarkılarına götürdü. Henüz 
annemle birlikteliğe doyamadığım ortaokuldan 
sonra gittiğim Kuleli Askeri Lisesi yıllarında 
“Dört Yapraklı Yonca” dediğimiz (Ajda Pekkan, 
Sezen Aksu, Nükhet Duru, Nilüfer) gruptaki yon-
canın bir parçasıydı Nükhet Duru.

ANKARA’DA YAŞADI
11-12 yaşlarında Ankara’da öğrenim hayatını 
sürdüren Nükhet Duru’nun müziğe eğilimi çok 
küçükken başlamış. Okulda şarkılar söylerken 
onu dinlemeyip derse girmeyi tercih eden kızlar-
la kavga edermiş.

Çocukluk hayatında başına gelenler pişmiş tavu-
ğun başına gelmemiş. Alarko’nun kurulumunda 
görev alan mühendisi Kemal Bey’in kızına çek-
tirmediği kalmamış. Anne babanın ayrılması, 
babanın ihmalleri neler çektirmiş neler Nükhet 
Hanım’a. Ama tüm zorlukları yenip başarıdan 
başarıya koşmak, zirvede olmak, hep zirvede yıl-
dız olarak tutunmak ancak özelliği olan, çok ça-
lışkan insanlara mahsus bir haslettir.

SÜREKLİ BAŞARI
1970’lerde, 1980’lerde, 1990’larda, 2000’li yıllar-
da hep adından bahsettirdi Nükhet Duru. Bugün-
lere kadar çok sayıda albüme imza atan, pek çok 
klasikleşmiş şarkı seslendiren müzik sanatçısı 
Nükhet Duru, Türk Pop Müziğinin efsane ismi 
olmayı başarmıştır. 

Sesinin rengi, tonu ve yorumu solo çalışmalar 
yapmasını sağladı Nükhet Duru’ya.

1975 yılında geniş dinleyici kitlesine ulaştı. “Beni 
Benimle Bırak – Gerisi Vız Gelir” adlı 45’liğiyle ilk 
altın plağını kazanan Duru, ilk albümü “Bir Nefes 
Gibi”yi 1977 yılında çıkardı. O yıl “En İyi Yorumcu” 
ve “Yılın En Başarılı Kadın Solisti” ödüllerini aldı.

GÜNEY KORE’DE BİRİNCİ
Hep iyi ve güzel haberler getirdi hanemize Nükhet 
Duru. Uluslararası başarılara da imza attı. Mo-
ral kaynağımız oldu. 1978 yılında Güney Kore’de 
Seoul’de düzenlenen şarkı yarışmasına Modern 
Folk Üçlüsü ile birlikte katıldı. Bu yarışmada bi-
rinci oldu.

1980’li yıllarda Türk Sanat Müziği eserlerini yo-
rumlamaya başladı. Sahnelerde assolist olarak 

kendini gösterdi. Ama o her zaman pop müziğine 
yakın oldu. Pop müziğinde sesi ve yorumuyla fark 
yaratan efsane isim Nükhet Duru albüm, tele-
vizyon programı, müzikal, sinema filmi, dizi film 
haricinde kariyeri süresince seslendirdiği şarkı, 
gerçekleştirdiği binlerce konserle Türkiye’nin en 
uzun soluklu isimlerinden oldu. Yaptığı her çalış-
mada başarılı oldu. “Allah vermiş bir ses, geri-
sini kendin seç” diyerek birden fazla müzikal ve 
kabarede de yer aldı. Haldun Dormen’den Suna 
Pekuysal’a, Sezen Aksu’dan Nilgün Belgün’e ka-
dar pek çok ünlü isimle gerçekleştirdiği gösteri-
lere imza attı. 

ANNESİ İLE ANILAR
Eşim Mahmure ile Nükhet Duru’nun annesi bir 
yurtdışı seyahatinde birlikte dolaştılar. Daha son-
ra Mahmure’yi evinde ağırlayan Güzin Hanım’ın 
güzelliği Zsa Zsa Gabor’a benzetilirdi. Güzin 
Hanım’ın kızına hayranlığı ve sevgisi doruk nok-
tadaydı. Annesini kaybettikten sonra Nükhet 
Hanım’ın özlemi günden güne arttı. Nükhet Duru 
annesiyle saatler süren keyifli yemeklerde onun 
nasıl ciddi, görgülü bir kadın olduğunu gözleri 
dolarak anlattı. “Mahmure” şarkısını da çok se-
ven Güzin Hanım donanımlı, kültürlü bir hanıme-
fendiydi. Ankara’yı çok seven Nükhet Duru’nun 
hayatında en önem verdiği kişi ise oğlu Cem.

Yakından tanıdığınızda bunca zorlu yıla nasıl 
meydan okuyup hala kendisini sevdiren, özleten 
Nükhet Duru’nun güzelliği ise nedense yıllar 
geçtikçe daha da artıyor. Yıldız olmak çok zordur, 
sürekli yıldız kalmak daha da zordur. Nükhet 
Duru’nun hep yıldız kalması dileğiyle.  
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Seattle Olimpiyatları’ndaki muhteşem gö-
rüntülerin üzerinden uzun yıllar geçti. Ama 
bir olay var ki bunca zamana rağmen hafı-

zalardan hiçbir zaman silinmedi. Tamamı fizik-
sel ve zihinsel engelli olan dokuz yarışmacı 100 
metre koşusu için başlama çizgisinde toplandılar. 
Başlama işareti verilince hepsi birlikte harekete 
geçti. Bir hamlede başlayamadılar belki ama en 
az yarısı bitirmek ve kazanmak için istekliydi.

Yarışın başladığı anda, içlerinden bir delikanlı, 
tökezleyip yere düştü ve ağlamaya başladı. Diğer 
sekiz kişi, delikanlının ağlamasını duymuşlardı.

Yavaşladılar ve geriye baktılar. Hepsi yönlerini de-
ğiştirdi ve geriye dönerek onun yanına geldiler. İç-
lerinden down sendromlu bir kız eğilip ağlayan ço-
cuğu öptü: “Bu onun daha iyi olmasını sağlar” dedi.

Sonra dokuzu birden kol kola girdiler ve bitiş çiz-
gisine doğru hep birlikte yürüdüler. Stadyumdaki 
herkes ayağa kalkıp dakikalarca onları alkışladı. 

Hayatta kendimiz için kazanmaktan çok daha 
ötede olan şeyler var, yavaşlamak ve rotanızı 
değiştirmek anlamına gelse bile, diğerlerine ka-
zanması için yardım etmek gibi.

Mehmet Göçmen, kol kola girdiği arkadaşlarıyla 
sahibi olduğu GöçMakSan firmasını hayallerinin 
ötesine taşıdı. Kararlı ve istikrarlı tutumu onu 
sektöründe vazgeçilmez yaptı.

BİLEK GÜCÜYLE BAŞARI

Hani bazı insanlar vardır analarından şanslı do-
ğar, bazıları da hiç şanssız. Ama şans dediğin şey 
her türlü kafaya konmaz, hazır kafalara konar. Siz 
gayret gösterirseniz, çalışırsanız, çabalarsanız, 
fırsat dediğiniz konu şans kılığında size gelir. 

GöçMakSan kurucusu Arif Göçmen Ankara’da 
1960 yılında kurduğu bir atölyede başlayan bilek 
gücünün büyük bir sermaye olacağını, 7 kıtada 
94 ülkede müthiş bir başarı yakalayacağını bile-
bilir miydi?

Zamanın ünlü demir ustalarından biri olan Arif 
Göçmen’in tek sermayesi bilek gücü, demir us-
talığıydı. Alın teri ile yaptığı inşaatçı el aletlerini 
yerel pazarlarda satarken kaliteli imalatları bir-
denbire ülkeye yayıldı ve kısa sürede dünyaca 
isim yaptı, global bir marka oldu.

ANKARA’DAN YÜKSELEN YILDIZ

Trilye’den Esintiler ...
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YARIM ASIRLIK DENEYİM
Mehmet Göçmen tanıdığım en renkli, en müteva-
zı simalardan birisidir. Hayatı dolu dolu yaşayan, 
çok çalışkan, yetenekli bir işadamıdır Göçmen. 
Merhum babası Arif Göçmen’den devraldığı bay-
rağı zirvelere taşımanın mutluluğunu yaşamak-
tadır. Yarattığı GöçMakSan (GMS) markasının 
bilinirliği kendisi kadar Ankaralıları ve ülkemizin 
insanlarını de son derece mutlu etmektedir. Çün-
kü yarım asrı aşkın deneyimi ve bilgisiyle GMS, 
sadece Avrupa’da, Asya’da değil, Afrika’nın adını 
bile yeni duyduğumuz ülkelerinde tanınmakta ve 
tercih edilmektedir.

Sektörel eğitim ve beklentileri değerlendirme, 
etkin çözümler sunma ve son teknolojiyi ilk kul-
lanan olma konusunda liderliği kimseye bırak-
mayan GMS, bu sorumluluğun yükünü taşıma 
bilincindedir. 

DOSTLUKLARI GÜÇLÜ
Mehmet Göçmen, deniz ürünlerini çok sık tüke-
ten, kaliteli yaşama, sağlığına çok dikkat eden, 
dostluk bağları çok kuvvetli bir işadamıdır. Özel 
hayatındaki bu tutum ve davranışları iş hayatın-
daki başarısının temeli olmuştur. 

İstikrarlı bir büyüme gösteren GöçMakSan sektö-
ründeki global markalardan biridir. Farklı kapasi-
te ve güçte inşaat demiri bükme ve inşaat demiri 
kesme makineleri üreten GMS, “Demiri dize geti-
ren güç” sloganıyla yedi kıtada inşaat sektörüne 
ürün sunmaktadır. Yurt içindeki satış ve servis ya-
pılanmasının yanı sıra yurt dışındaki distribütör-
lükleri ile dünyaya ürün ve hizmet sunan GöçMak-
San, yılların kazandırdığı tecrübe, güvenirlik ve 
kalitesiyle işlevsel, uzun ömürlü, nitelikli ürünle-
re gururla imza atmaktadır. Geniş ürün yelpazesi 
ve deneyimli kadrosu ile sektörde lider konumun-
da olan GMS’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Göçmen, örnek yaklaşımlarıyla, kararlı tutumuyla 
gelecek vadeden bir yapı içerisindedir. Yorulma-
dan, yılmadan çalışmalarına devam eden, dünya-
nın bir ucundaki faaliyetlere bile günlerce süren 
yolculuklar sonucu katılan Göçmen’deki iş aşkı ve 
azmi gerçekten hep anlatılacaktır.

Verdiği söze, sunduğu ürüne ve yaptığı hizmete 
sürekli sahip çıkan GMS, kalite, güven ve verim-
lilik unsurlarına riayet edip ilkeli çalışmaktadır. 
Köklü geçmişin itibarını sürekli olarak koruyan, 
kalite standardını ve verdiği her hizmetin ga-
rantisini sağlayan GöçMakSan emin ve sağlam 
adımlarla sanki işe yeni başlamış gibi devam et-
mektedir.

PAYLAŞMAYI ÇOK SEVER
Mehmet Göçmen’in kendisine ilke edindiği en 
önemli konu, çalıştıkça kazanmak, kazandık-
ça paylaşmak, paylaştıkça büyümektir. İstihdam 
sağlayarak, üreterek, ülke ekonomisine katkıda 
bulunmanın dışında sosyal sorumluluk bilinciyle, 
dayanışma ve yardımlaşma projelerine yürekten 
bir destek sağlayan Göçmen, sağlık ve eğitim 
alanlarında topluma karşı sorumluluklarını yeri-
ne getirme çabasındadır. Firmanın kurucusu Arif 
Göçmen’in adını taşıyan sağlık ocağından, pek 
çok kuruluşa sosyal yardım çalışmalarında bulu-
nan Göçmen, bireysel kurslara destek vermekte, 
pek çok kampanyaya katılmakta, eğitim ve sağlık 
odaklı faaliyetlere emek harcamaktadır.

ÇEVREYE DUYARLI
Kurulduğu günden beri çevre konusunda sorum-
luluk sahibi bir firma olan GöçMakSan, insan 
yaşamı kalitesinin temiz bir doğa, yaşanabilir bir 
çevre olduğunu sürekli savunmakta ve bu bilinç-
le hareket etmektedir. Üretimlerinde az enerji 
harcayan çevre dostu GMS makinelerinin çevre 
bilinci uyandırdığını söyleyen Mehmet Göçmen, 
çevreyle ilgili üstüne düşen görevi hem şahsı hem 
de şirketi adına yerine getirmektedir.

“Gelişim doğal bir süreç değil, bir seçenektir” 
diyen Mehmet Göçmen sektörde yarattığı dina-
miklerin bilinciyle kararlı bir şekilde gelişmesini 
sürdürmektedir.

Takım ruhuna çok önem veren Göçmen, çalışan-
larının işletmenin en önemli paydası olduğunu sık 
sık dile getirir.

Mehmet Bey’le oturup sohbet etmek, deneyimle-
rini dinlemek, akıllara durgunluk başarılara nasıl 
ulaştığını kavrayabilmek, Afrika’nın ücra bir kö-
şesine gidip oradaki inşaatta kullanılan ürünleri 
görmek, bu kısa ömürde büyük başarılara nasıl 
ulaşıldığını keyifle izlemek çok farklı bir duygu.

Hep şikayetçi, hep bıkkın görüntülerin çok olduğu 
bu zamanda Mehmet Göçmen ve firması GöçMak-
San insanın moralini arttırıcı, karamsarlık içinde 
olmamamızı, istenirse sürdürülebilir başarıların 
her zaman insanların elinde olduğunun gösterge-
sidir.

Yağmurlu havalardan sonra yerdeki çamura bakıp 
moralimizi iyice çöküntüye sokmayalım. Mutlaka 
güneş açacak dünya var oldukça. Yeni ufuklar gö-
rünecek yaşam sürdükçe. 

Umudunuzun hiç eksilmemesi dileğiyle. 
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Frederick Smith 1944 yılında Mississippi’de 
doğmuş, erken yaşta babasını kaybetmiş, 
kendisi de küçük yaşta kemik hastalığı-

na yakalanmıştı. Yale Üniversitesi’nde okurken, 
öğrencilerden ileride ne yapmak istedikleri ko-
nusunda bir ödev hazırlamaları istenmişti. Fre-
derick, Amerika’yı kapsayan bir dağıtım ağı ta-
sarladığını yazdı. Bu ödevi gören profesörü onun 
kâğıdına bakınca, kafasını sallayarak “Olanaksız 
bir şey düşünüyorsun,” dedi ve kırık not verdi.  

Frederick, Yale’den mezun olduktan sonra 
Vietnam’da çarpışan Amerikan birlikleri arasın-
da uçakla iki yüzden fazla sefer yaptı.

Sonra 1970 yılında iş hayatına atıldı ve işin uz-
manlarına Yale Üniversitesi’nde öğrenciyken sı-
nav kâğıdına yazmış olduğu hayallerinden bah-
setti. Nitekim onun fikrini beğendiler ve hemen 
uygulamaya koydular. Uçak ve kamyonları satın 
almak için çok para harcandı. Bu işte çalışan 

HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞANLAR

Trilye’den Esintiler ...



 31

personelin ücreti de yüklü bir meblağ tutuyordu. 
Fakat Frederick, olumlu düşünen, daima “Ben 
yapabilirim!” diyen bir insan olarak, birçok kişiyi 
bu işe para yatırmaya ikna etmişti.  

Fakat 1973’te ilk uçak sefere çıktığı zaman, Yale 
Üniversitesi’nde kendisine bu işin yürümeyeceği-
ni söyleyen profesörün söyledikleri gerçekleşti. 
Bu iş için 25 uçak alınmasına rağmen, ilk sefer-
de sadece 18 paket gelmiş, ayrıca bütün dünyayı 
sarsan o ünlü petrol krizi patlak vermiş ve taşı-
ma ücretleri çok yükselmişti. İşler o kadar kötü 
gidiyordu ki şirket uçaklara yakıt alacak parayı 
bulamıyor, pilotlar kendi kişisel kartlarıyla yakıt 
alıyorlardı.

Amerikalı girişimci Smith, posta tekelini kıran ilk 
insan olarak özel bir mektup ve paket ulaştırma 
servisi olan Federal Express şirketini kurdu. Bu-
gün şirketin mal varlığı 8 milyar dolara ulaşmış 
bulunuyor. 85 binden fazla kişinin çalıştığı şirke-
tin yılda taşıdığı paket sayısı bir buçuk milyona 
ulaşmış durumda. Dünyanın en ücra köşesine 
ulaşan dağıtım ağının gerçekleşmesi, hayallerini 
ertelemeyen Frederick Smith’in başarısıdır.

Prof. Dr. Selçuk Yahşi, Ankara’nın en renkli si-
malarından çok değerli bir bilim adamıdır. Bilim 
adamlığı şapkasından başka şapkaları da bulu-
nan, girişimci ve çalışkan bir insandır Selçuk Bey.

DAMAĞI ÇOK DUYARLI
Uzun yıllardır yabancı konuklarını, dostlarını 
Trilye’de ağırlayan Prof. Dr. Selçuk Yahşi, yeme 
içme konularında çok seçici ve bilgilidir. Ulusal 
bir gazetede gurme yazarlık teklifi alacak dere-
cede hassas damaklara, araştırmacı bir yapıya 
sahiptir. 

Trilye’nin açıldığı günden beri kendisindeki da-
mak zenginliğini hissetmenin ve onun vizyo-
nundan zaman zaman önemli deneyimler elde 
etmemizin mutluluğunu tüm Trilye personeli ta-
şımaktadır.

ENVY şirketinin sahibi Prof. Dr. Selçuk Yahşi, son 
derece yenilikçi bir o kadar gelenekselliğin sa-
vunucusudur. Sürekli projeler geliştirir ve “Yeni-
lenmeyen yenilir” sloganına en fazla inananlar-
dandır. 

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
Yıllar önce kafasına koyduğu her şeyi gerçekleş-
tirme çabasında olan Selçuk Bey hayallerini çok 
kısa sürede hayata geçirmenin hazzını her zaman 
yaşamaktadır. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı yemek 

konusunda da çok titiz olan Prof. Dr. Selçuk Yahşi 
insan sağlığına en yararlı ürün olan zeytinyağı ile 
ilgili üretim çalışmalarına karar vermiş ve kendi 
zeytinliğinde mükemmel bir zeytinyağı üretmiştir. 

Elindeki tasarım harikası bir şişe ve içinde asi-
ditesi düşük, güzel bir teruarda yetişmiş ölmez 
ağaçlardan elde edilen zeytinyağını tadınca; “Bizi 
küçümseyen yasımızı tutar” demekten kendimi 
alıkoyamadım.

Zeytinyağı ile yakından ilgilenen birisi olarak bu 
üretime şapka çıkardım doğrusu. Çünkü çok in-
san zeytinyağı ile ilgili yanlış şeyler biliyor. Örne-
ğin “Sızma yağıyla kızartma yapılmaz, zeytinyağı 
çabuk yanar” diyorlar, sadece salatada kullanıl-
masını salık veriyorlar. Hâlbuki çok yanlış bir ina-
nış. Yemeğin de, kızartmanın da en alası, en sağ-
lıklısı, iyi cins soğuk basım, naturel sızma yağı ile 
yapılanıdır. “Sağlık bekçiliğimizi” yapan zeytinya-
ğının içinde bulunan fenoller antioksidan görevini 
görürler. En kaliteli yağlar ise içeriğindeki fenol 
miktarı en yüksek olan düşük asitli naturel sızma 
yağlardır.

Böyle kaliteli, insan sağlığına çok yararlı bir zey-
tinyağı ürettiği için ona ayrıca saygı duymaktayız. 
Çünkü tüketim toplumlarında üreten insanlara 
eskisinden daha çok gereksinim var. Kaynakların 
iyice kıt olmaya başladığı bir dönemdeyiz! 

SÜREKLİ YENİ PROJELER
Envy Mühendislik şirketinin sahibi olan Selçuk 
Bey, sosyal sorumluluk projelerinde de öncülük 
etmektedir. Bursa İnegöl’de kendi ismi ile anılan 
Prof. Dr. Selçuk Yahşi İlköğretim Okulu bulunan 
Yahşi’nin şirketi Envy, yenilenebilir enerjiden, 
petrol ve doğalgaza, nükleer enerjiye kadar pek 
çok konuda uzmandır. 

“Ne yaparsan yap en iyisini yap” felsefesi Selçuk 
Bey’in yaşamına yansımıştır. El attığı her işte bu 
yoldan gitmektedir. Doğruluğun yanından hiç ay-
rılmayan, haksızlıklara hiç tahammül edemeyen, 
kendisiyle barışık, yaşamı seven, dopdolu bir in-
sandır Selçuk Bey. Hayallerinde gerçekleştirmek 
istediği acaba neler var ben de merak ediyorum. 

İnsan ruhu felç olmaz. Soluk alabiliyorsanız, düş 
de kurabilirsiniz. Önce rüyayı görmeden hiçbir 
şey olmaz. 

Hayallerinizi gerçekleştirmek için size sihirli 
gücü verecek aslan her birinizin içinde yatıyor. 
Onu salıvermenin şimdi tam zamanıdır. Yarınlar 
düşlerinin güzelliğine inananlarındır.
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Fırtınalı denizlerin cesur kaptanı olarak bi-
linen, henüz 25 yaşındayken fabrika sahibi 
olup Türkiye’de ve dünyada iyi bir isim yapan 

başarılı işadamı Cazım Özal ve oğlu Can’ın do-
ğum günü kutlaması için Özal ailesi yakın dost-
larıyla birlikte Trilye’de buluştu.  

Palet Pastanesi’nin Fe-
nerbahçe renkleriyle 
süslediği muhteşem 
pastayı birlikte kesen 
baba oğul çok mutluy-
dular. Kutlamada Bü-
lent Özal, Nilgün Özal, 
Oğuzhan Özal, Rüveyda 
Durmaz, Remzi Dur-
maz, Cazım Bey’in zarif 
eşi Aylin Hanım ve oğul-
ları Yağız keyifli saatler 
geçirdiler.  

Trilye’nin yeni mekanına 
hayran kalan Özal ailesi, 
Ankara markalarının 

uluslararası arenada isim yapmalarından ol-
dukça keyif alıyorlar. En kısa zamanda bir baş-
ka kutlamayı beklemeden mevsim balıkların-
dan denemek için tekrar Trilye’de olacaklarını 
söyleyerek mutlu bir şekilde restorandan ayrıl-
dılar. 

TRİLYE’DE ÇİFTE KUTLAMA

ÇAKILCI ÇİFTİ 
TRİLYE’DE

Ankara’nın tanınmış işadamların-
dan Gürbüz Çakılcı ve eşi Çiğdem 
Hanım Trilye’de evlilik yıldönüm-

lerini kutladılar. 

Deniz ürünlerine ve yaşam gustosuna 
çok önem veren çift, sık sık Trilye’de ke-
yifli saatler geçirmek için bir araya gelir. 
Uzun yıllar süren evliliklerin meyvesi 
olan Ekin adında genç yaşta babası gibi 
büyük başarılara imza atan bir oğulla-
rı bulunan aile, birbirlerine o kadar sıkı 
bağlı ki evlilik yıldönümlerinde sergi-
ledikleri tablo sanki hiç evlenmemiş ve 
flört evresindeymiş gibiydi. 

“Sadece özel günümüzde değil, fırsat 
bulduğumuz her keyifli zamanda kendi-
mizin özel hissedildiği Trilye’ye tekrar 
geleceğiz” diyerek çok mutlu şekilde 
restorandan ayrıldılar.  

Trilye’den Esintiler ...
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Ankara’nın tanınmış, başarılı işadamlarından 
Osman Karagöz, yılın ilk günü ailesiyle bir-
likte Trilye’de kutlama yaptılar.

“Elektriğin Oscar’ı” olarak anılan Oskar Elektrik 
firmasının sahibi Osman Karagöz, eşi Memnune, 
kızları Elif ve Naz ile birlikte deniz ürünlerine çok 
düşkündür. 

Trilye’nin açıldığı günden beri hafta sonları ailece 
yemeğe gelen Karagöz ailesi, yılın ilk gününde çok 
keyifli bir gün geçirip, Trilye ailesine yeni yılda gü-
zellik ve mutluluk temennilerinde bulunarak resto-
randan ayrıldılar. 

YENİ YILI TRİLYE’DE KUTLADILAR

Ankara’nın tanınmış iş kadınlarından Duygu 
Köksal ve eşi Burak Bey, doğum günü kut-
laması için Trilye’de yakın dostlarıyla birlikte 

bir araya geldiler. 

Griffin Vip Transportation firmasıyla araç kiralama, 
otel rezervasyonu, havaalanı transferi, VIP araç ile 
özel şoför tahsisi işleri ile hizmet veren ve yaptığı 
kaliteli hizmetlerle kısa sürede başkentin önemli 
bir ihtiyacına cevap veren Duygu Hanım, son dere-
ce ciddi, titiz ve başarılı bir iş kadını.

Eşinin başarılarından büyük gurur duyan Burak Bey, kendisine özel bir doğum günü kutlaması gerçek-
leştirdi. Deniz ürünlerinden tadım menüsünün yapıldığı yemek çok güzel bir kutlama havasında geçti. 

Ulusoy Elektrik A.Ş.’nin güzel yönetici asistanı Kı-
vılcım Hanım aynı zamanda çok yetenekli bir ya-
zar. Sinopsis Yayınevi’nden çıkan “Kendinden Ka-

çan Kadın” bir solukta okuyabileceğiniz güzel bir eser. 

Balık ve deniz ürünleri tutkunu olan Kıvılcım Kalay, 
Trilye’nin en zarif konuklarından. Yayınevi sahibi 
Ceyda Pırıl Köstem ile Trilye’de değişik deniz ürünleri 
tadan Kıvılcım Hanım, mutlu bir şekilde restorandan 
ayrıldı. 

DUYGU KÖKSAL DOĞUM GÜNÜNDE 
TRİLYE’DE

“KENDİNDEN KAÇAN KADIN”IN YAZARI 
  TRİLYE’DE



34 34 

Aslı ve Behiç Demir çifti, çocukları Selim Alp ve Eda ile  
Trilye’nin eşsiz deniz ürünlerini tattılar.

Cevriye ve Cem Aysoy çifti, kızları Ece ve Gülce ile Cevriye Hanım’ın  
doğum gününü Trilye’de kutladılar.

Pazar Günleri Balık Yiyoruz ...
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Şeyda Şenel ve İbrahim Uyar çifti, çocukları Azra Naz ve Tunga Han,  
oldukça balık meraklısı bir aile.

Cem Kılıç eşi Filiz Hanım  ve anneleri Emine Sava, başarılı oğulları Emir ve Yaman 
ile Trilye’de keyifli bir pazar günü geçirdiler.
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ÇOCUK 
OYUN  
ALANI

Trilye’nin yeni yerinde 
çocukların güvenli ve rahat 
bir şekilde oynayıp aktivite 

yapabilecekleri bir alan.
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Trilye’nin Çocukları ...

Berna ve Tanzer Ergül’ün 
oğulları Dora, doğduğundan beri 
balıksever. 

Gizem ve Altuğ Dönmez’in 
oğulları Alpay, çok sempatik bir 
balıksever.

Mine ve Sami Eren’in oğulları 
Kutay, Trilye’nin yeni adresindeki 
çocuk oyun alanında çok keyifli 
vakit geçirdi.

Hande ile Alperen Altıntaş’ın 
kızları Alya’nın en sevdiği  
Trilye lezzeti kalamar tava.
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Ağaçta Kalamar
Balık kavağa çıkar da 

kalamar ağaca çıkmaz 
mı? Yeni sunum şekli olta 

kalamarı eşsiz bir lezzet eşsiz bir 
görüntü ile görücüye çıkıyor. 
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İsli Ahtapot
Bu yıl Trilye’nin yeni inovasyonlarının 

yılı olacak. Dumanlar arasında 
dokusu bozulmadan pişirilen isli 

ahtapotu yiyenler dünyada eşine benzerine 
rastlanmadığını söylüyorlar. 
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Kitab-ı mukaddes, Tanrı’nın yerdeki tüm yaratıkları ve havadaki tüm kuşları adem’in önüne getirdiğini söyler. 
Peki ya balıklar? adem balıklardan bahsetti mi? Bahsetseydi sanırım tek telaffuz edeceği balık ismi lüfer 
olurdu. Kalkan ve levrek gibi diğer balıklar da gücenmesin ama lüferin lezzetine olumlu tepki vermeyen 

dünya insanına henüz rastlamadım. Çok ünlü yabancı isimlere lüferi tattırma şansım oldu ve hepsinin dilinin, 
damağının ve gözlerinin gülümsediğini izledim! 

MENÜLERİN BAŞ TACI
Padişahların Boğaz ziyafetlerinde menüye ana yemek olarak lüfer yazılırdı. menüde her türlü yemek malzemesi 
kayığa konurdu. Lüferi önceden tutmaya gerek kalmazdı. yemeğe başlamadan önce sürüler halinde Boğaz’ın her 
yerinde dolaşan o kadar çok lüfer vardı ki nasıl olsa oltayı denize bıraktığımız an hemen yakalanır garantisi vardı.

AVCILIĞI ZORDUR
Keskin dişleri nedeniyle oltanın ucundaki misinayı kestiği için “Oltacı Cemal” derlerdi balıkçılar lüfere. Çok dikkatli 
avcılık gerektirir. Parmağınız hassas olmalı. yoksa alır yemi kaçar. Dalga geçmeye gelmez. yakaladığınızda gevşek 
bırakırsanız hızla yukarı yüzer, misinayı dişiyle kesip kaçar. Çok hızlı çekmeniz gerekmiyor ama sürekli boşluk 
bırakıp ona manevra yapma olanağı vermeden çekmelisiniz. 

Lüferle  
Fazla Oynamayın
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neyi kovaladığını, hangi yemi aradığını bileceksiniz; istavrit mi izmarit mi, çok hoşlandığı zargana mı? Bulup 
hazırlayacaksınız, kılçıklarıyla değil, kuyruk altını özenle keserek. Tekneyi demirleyip olta atmak yok. Demir ipi 
vınlar suyun içinde, lüferi kaçırır. Oltayı fazla dibe yaklaştırmayın, yengeç falan didiklerse yemi beğenmez lüfer. 
yakaladıktan sonra iki dizinizin arasına sıkıştırıp, parmağınızı solungacın içinden sokup diğer elinizle oltayı 
çekeceksiniz ki ağzını kapayamasın. yoksa parmağınızı ısırır.

ALTINCI TAT OLUR MU?
Lüferdeki derin tat, damağımdaki bıraktığı izlerin dakikalarca sürmesi, üzerine başka bir şey yemek istemeyişim 
acaba beşinci tat ‘umami’den sonra yeni bir tat mı? zaman zaman bu soruyu hep sormuşumdur. Çünkü hiçbir balıkta 
bulamadığım bu farklı lezzet beni başka dünyalara götürüyor. fazla da dillendirmek istemiyorum. Korkuyorum 
çünkü japonlar ‘umami’den sonra ‘lüferi’ diye bir tat keşfedebilirler. O zaman lüferi sadece rüyamızda görürüz!

MUTLAKA IZGARA
Çok fazla tarif yapacağım diye geleneksel tatlardan uzaklaşmamalı. 200 yıl uğraşılıp içine kıyma yakışan karnıyarığa 
tavuk koyup yenilik yaptım diye alkış bekleyen şefler, lüferi de zaman zaman rezil ediyorlar. Lüfer bütün pişirilmeli. 
Kömür ızgarası, yanında roka, kırmızı soğan, lüferin olmazsa olmazıdır.

Sunumda kompozisyon yaratın ama lüferle fazla oynamayın. Hakkını helal etmez sonra size.
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Kabuklu Tüyolar

2002 yılında Ankara’da hayallerimi gerçekleştirmek için açtığım 
restoranımın ilk yılında kabuklu deniz ürünlerini de yaygınlaştırmak için 
bir hayli çaba harcadım. Binlerce liralık istiridyeyi çöpe atmam, kilolarca 

vongoleyi imha etmem, sülüneslerle ilgili kötü tepkiler almam denizlerdeki 
kabuklu ürünlere karşı ilgimi hiç azaltmadı. 

BALIK YEMİ SÜLÜNES
Londra’da iki yıl önce Covent Garden’daki J Sheekey isimli restoranda güzel bir kompozisyonla 
sunulan sülünesi yerken, bir akşam garsonumun sinirli bir şekilde elinde sülünesli tabakla 
yanıma gelip: “Müşteri size çok kızdı, hayvan yemi mi satıyorsunuz artık dedi” deyişini hatırladım. 

Sülünes dolgun etiyle oltadan kolay ayrılmadığı için balıkçılar tarafından tercih edilir. Dip 
balıkları ile sülünes kolay avlanır. Sülünesi çıkarmak meşakkatlidir. Elinizdeki çentikli zıpkınla 
kumsallarda suya girmeniz gerekir, denizin dalgalı olmaması durumunda çıplak gözle sülünes 
deliklerine zıpkını sokup çıkardığınızda sülünes avlanır. Haşlayıp kabuğu açıldıktan sonra 
tereyağında çevirip servis edebilirsiniz. Eti çok lezzetlidir.
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İSTİRİDYE BAYRAMI
Eylül ayı tüm dünyada denizlerdeki şölenin başladığı aydır. Biz palamut ve lüferin boğazdan 
geçişini podyuma çıkan mankenlere benzetirken, İrlanda’da her yıl eylül ayında istiridye 
festivali yapılıyor.

İrlanda’nın Galway şehrinde tam 61 yıldır istiridye sezonunun açılışı coşkulu bir festivalle 
kutlanıyor. İlk kez 1954 yılında 34 katılımcı ile gerçekleşen etkinlik bugün tüm dünyada yarım 
milyon insanı çekiyor. Üç milyon istiridye tüketilen festivalde istiridye açma şampiyonası da 
yapılıyor. İstiridyeyi çiğ yemek adettendir. Limonu sıktığınızda hareket etmesi gerekir. Şoktan 
çözülmüş, öldükten sonra bekletilmiş istiridye tüketimleri sıkıntı yaratabilir. “Deniz suyu ile 
birlikte tüketilir” sözüne aldanmayın mutlaka tuzlu soğuk suda iyice yıkayın. 

KARA MİDYE REVAÇTA
Vongole, tarak, parlak, pina gibi kabukluların tüketiminde yıllık kişi başına düşen miktar bir 
gramın altında. Tadına doyamadığımız, sahillerde üzerine limon sıkıp düzinelerce yediğimiz 
siyah midyenin bile yıllık tüketimi 27 gramı geçemedi şu ana kadar. 

Kabukluları atmosfere çıkardıktan sonra temizleyin ve kapaklarının kapalı olmasına dikkat 
edin. Sıcak suda kapakların açılması yeterince piştiği anlamına gelir. Kırık kenarlıları asla 
kullanmayın. Demirlerin üzerinde büyüyen midyeleri koparıp pişirmeye kalkmayın. 
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İspanya’ya gidip de sadece madrid’de kalmak, da-
maklarınızın mutsuz olarak dönmesine yol açar. 
Her bölgede o kadar güzel lezzetlere yelken açma-

lısınız. Toledo, San Sebastian, Barcelona lezzet mer-
kezlerinin sadece birkaçı.

Sabah erken saatlerde madrid’ten karayolu ile Geta-
ria istikametine doğru yol aldık. Oğlumun İspanyol 
arkadaşı nicanor Tocina müthiş bir damağa sahip, en 
az bizim kadar heyecanlı. Beş saat süren yolculukta 
ilk durağımız 143. km’deki mola yeri. madrid-Bur-
gos karayolunda ribera del Duero bölgesinin yanın-
da aranda de Duero’da tipik bir papaz köyünde arti-
zanal üretim yapan bir restoran olan milagros’ta her 
şeyin doğalını buluyorsunuz. 

Balıktan  
Uykuluk Olur Mu?

DOĞAL LEZZETLER

milagros’un yanı başında kuzular serbestçe dolaşıyor, 
tavuk sesleri, cıvıl cıvıl bir çiftlik. restoranın için-
de kocaman bir fırın var. Domuz (cochinillo) ve süt 
kuzusu (lechazo) bu fırında özel odunda pişiriliyor. 
Çiftlikte besiye alınan vahşi domuzların jambonları 
ve bu jambonlardan yapılan sandviçler çok ilgi gö-
rüyor. Birkaç saat sonra “Dünyanın en İyi Balıkçısı” 
olarak gösterilen elkano’ya gideceğimiz için fazla ye-
memeye özen gösteriyoruz. 
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YASSI BALIKLARIN MEKÂNI

San Sebastian’a 45 dakikalık mesafede tam da gü-
neşin tepemizde olduğu bir saatte sahil kasabası 
Getaria’nın ünlü balık mekânı elkano’ya geldik. Ka-
pıda koltuk değnekleriyle bizi karşılayan patronun 
oğlu aitor arregi, biraz sonra yanımıza gelip önerile-
rini sıraladı. Teknelerin her gün balığa çıkıp kendile-
ri için yakaladıkları balıkları sunduklarını söyledi. O 
nedenle menüdeki balık sayısı kısıtlıydı. ama bence 
kalkan, dil balığı ve diğerleri demek lazım. 

800 gram ağırlığındaki dil balığı göz kamaştırıcı. 
ama elkano’da kalkan balığı yenir. Sirkeli bir sosta 
bekletip kömür ızgarasında bütün olarak pişirilen 
kalkanı yemek için bile elkano’ya gidilir. Barbunya 
balığının ciğeri, karides ve ıstakoz da çok lezzetliydi.

BALIK GERDANI

aitor, kokotxa balığının gerdanının çok nefis olacağı-
nı anlatıyor. Uykulukla çağrıştırdı hemen, deneyelim 
dedim. Olağanüstü bir lezzet. yaratıcılığın sonu yok 
gerçekten, uykuluğun balık versiyonu…

Kendi yaptıkları peynirli dondurmayı orman meyve-
leriyle süsleyerek sundukları tatlı, kalkan balığının 
tadının üzerine duble etki yaptı damağımızda.

Deniz manzarası yok, sezonu olmayan ürünler yok, 
tek yol lezzet dedirten, michelin yıldızlı bir restoran 
elkano.

İstanbul Boğazı’nda denizin içinde bu kalitede bir 
restoran açık ara rakipsiz olarak dünyanın en iyisi 
tahtına oturur.
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Bazı Yemekler  
Unutulmalı

Genelkurmay Başkanlığı’nda görev yaptığım 
yıllarda yüksek askeri Şura zamanları çok 
heyecanlı olurdu. Komutanların terfileri ka-

dar benim sunacağım ikramlar ve yemekler de me-
rakla beklenirdi. Her ihtimale karşı planlarım ve 
tedbirlerim vardı. Bazen Kuvvet Komutanlıkları’nda 
verilecek öğle yemeği toplantının uzaması nedeniyle 
iptal edilir, Şura Salonu’nda hafif ve pratik yiyecekler 
alınırdı.

Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın Şura 
Salonu’na gelişi sırasında ben de salonun girişinde 
bulunurdum. nedense benimle karşılaşan herkes he-
men yemekle ilgili sohbete başlardı.

SÜTLÜ BALIK MODASI

1993 ağustos Şurası’nın başlama saatinden kısa bir 
süre önce Havacı Tümgeneral Şevket Turan ile kar-
şılaştık, bana ayaküstü sütte çipura tarifi verdi. Çok 
lezzetli olduğunu söyledi. “Komutanım, o kadar süte 
beni de yatırsanız ben de çok lezzetli olurum” diye 
espri yapmıştım. Komutan da yorum yapmadan sa-
lona geçmişti.

O günden beri deniz ürünlerinin sade olarak yenmesi 
konusunda biraz daha inatçı oldum. zaman zaman 
böyle balık tarifi görünce hayretimi gizleyemiyorum. 

YAŞATALIM MI UNUTALIM MI

Unutulmaya yüz tutmuş yemeklere “ah, vah” edip 
duruyoruz. O tür yemekler unutulmayı hak ettiği 



 47

için unutulmuştur. Genel kabul gören yemeklerimiz 
zaten baş tacı oluyor. 

Tuzda balık pişirmek çok sağlıklı bir usul, üstelik lez-
zetli de. Kendi suyuyla pişen balığa dışarıdan hiçbir 
sıvı ya da kimyasalın etkisi yok. Daha da canlandırıl-
malı, türevleri üzerinde durulmalı.

Uskumru bu yıl bol. Kurutup çiroz yapılmalı, yaşatıl-
malı bu geleneksel lezzet.

Lakerda da daha çok gündemde olmalı. Geleneksel 
bir tat bizim için ve gurur kaynağı. Tuzda pişir, yer-
ken hiç tuzla karşılaşma. müthiş bir teknikle hazırla-
nan balık etinden lokum icadı. Osmoz yöntemiyle de 
pişirebilirsiniz. Torikten yapmanız şart değil. Diğer 
balıklardan da aynı teknikle yapabilirsiniz. 

İSTİRİDYE YARAMAZ ÇOCUK

Canlı yenmesi yaygın olan istiridyeye limonu sıktı-
ğınızda büzüşen vücudunu izlemek sizin de yüzünü 

buruşturuyorsa diretmeyin. Vazgeçin yemekten. Do-
kuya uymuyorsa yapacak bir şey yok.

Vongoleye daha iyimser yaklaşabilirsiniz, makarnala-
ra iyi yakışıyor. Deniz tarağı da öyle. midye ile zaten 
sorun yok. Dolmaya mahkum olmamalıyız. Çöp şişe 
sarıp tavaya, şarap döküp tencereye atalım, keyifle-
nelim.

Bazılarını yaşatıp, yalın lezzetlerden uzaklaşanları 
unutalım. yaşasın lüfer ızgara, çiroz, lakerda, kalkan 
tandır, güveçte karides!
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Mavinin masum çığlığında buluştuk bizler. 
Sonuna kadar dost olduk. Çıkarsız, sebepsiz 
kenetlendik birbirimize. Bilgiyi paylaşmak, 

hayatı müşterek yaşamak için bir zincir olduk. İs-
mini BADİM koyduk. BADİM koyduk ki; sualtında 
hayat kurtaran buddy’lerimizden en az birini de 
yeryüzünde bulabilmek için...

Maviye olan tutkusu  nedeniyle o dönemde yaptığı 
gazetecilik mesleğine son veren Erhan Öztürk ta-
rafından 2000 yılında Türkiye’nin kalbi Ankara’da 
kurulduk. Muhteşem sualtı dünyasını  insanlar ile 
paylaşmak ve bu dünyayı onlara tanıtırken profes-
yonel eğitim standartlarımız doğrultusunda bilinçli 
dalıcılar yetiştirmek amacı ile yola çıktık. Günlük 
hayatın stresinden bir parça uzaklaşmak için aile 
ve dostluk ortamı içerisinde yaptığımız bu aktivite-
de en önemli unsuru dalış güvenliği olarak benim-
siyoruz. Doğaya ve insana saygıyı, sualtı ekolojik 
dengesinin önemini, spor ve sporcu ahlakının öğ-
retilmesini öncelikli prensiplerimizden kabul et-
mekteyiz.

Maviye hasret Ankara’mızdan haftasonu çıkışlı 
yurtiçi dalış turlarımızda özel servisler ile yaptığı-
mız yolculukların keyfini, molalarda ve teknelerde 
yediğimiz yöresel yemekler, yolculuk sırasında-
ki oyunlarımız, tekne konaklamalı dalışlarımızda 
gece yıldızlar altında uyumanın huzuru ve anıları-
mıza kazıdığımız eşsiz görüntüler ile çıkarıp, dalı-
cılarımızın evlerine mutlu ulaşması ile sonlardır-
manın gururunu yaşıyoruz. Yurtdışı turlarımızda 
ise sualtının güzelliklerini su üstündeki eserlerin 
uyumu ile tatlandıracak bölgeleri seçerek, dalı-
cılarımızın farklı kültürleri tanımasına ve hayata 
bakışlarına yeni bir açı kazandırmaya gayret gös-
teriyoruz.

2000 yılında yaptığımız ilk tur olan Hurgada /  
Mısır ile başlayan yurtdışı ziyaretlerimize; Kapalai 

- Sıpadan / Malezya, Sharm El Şeyh / Mısır, Mal-
divler, Bali - Manado - Lembeh / Endonezya, Küba, 
Vietnam / Kamboçya, Palau / Mikronezya ile devam 
ettik ve her yıl iki defa olmak üzere yeni rotalarda 
devam etmeyi planlıyoruz.

Sevgili dalış dostları sizleri en kısa sürede aramız-
da görmek arzusuyla, “BADİM Dalış Merkezi dalışa 
bekler herkesi”. Sağlıcakla dalın.

BADİM TRİLYE İLE 
MİKRONEZYA’DA
BADİM ekibi Trilye için  
Palau Mikronezya’da 
mercanlar arasında  
Trilye Dergisi’ni görüntüledi
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Greg Pepin 
ALASKA’da
Greg Pepin’i Genelkurmay Başkanlığı’nda çalıştığım yıllardan beri tanırım. NATO İrtibat Subaylığı 

görevinden emekli olduktan sonra Boeing firmasının Türkiye Genel Müdürü olarak görev 
yaptı. Trilye’nin açıldığı günden beri müdavim olan Pepin, Mönch Yayıncılık’ın sahibi Hakkı Arıs 

ile birlikte öğle yemeğine gelirdi. Deniz ürünlerine ve balık avcılığına çok meraklı olan Pepin, her yıl 
Alaska’ya balık tutmaya gider ve yakaladığı balıkların fotoğraflarını gönderir.

Türkçe’yi de çok iyi konuşan Pepin, ülkemizin 
hayranı. Onun için ne biz onu, ne de  
O bizi unutamıyor. 
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Restoranlar 
Şekil Değiştiriyor

18. yüzyılda hasta ya da bitkin birine gücünü kazandırma 
özelliğine sahip yemek ya da ilaç olarak tanımlanan 
restoran sözcüğü o yüzyılın bulyonundan, 19. yüzyılın 

işletmesine, minyatür bir çorba kasesinden görkemli sunuma, 
duyarlılıktan siyasete gibi bütün geçişleri ayrı ayrı tanımlamıştır. 

Son yıllarda yeme içme sektöründe gözle görülür bir büyüme 
yaşanmasına rağmen sektörde öne çıkan sorunlara çözüm için 
sürekli alternatifler gelişmekte.  

SİGARA İÇİLEN ALANLAR
Sigara içme yasağına harfiyen uyan mekânlarda önemli ölçüde 
düşüş gözleniyor. İnsanların soğuk havalarda bile açık havada 
oturup açık hava soba takviyeleriyle sigara eşliğinde yemeklerine 
devam ettiği gerçeği azımsanamayacak boyutta. Bu nedenle tente 
sektörü sürekli inovasyon peşinde.

Alkol alanları evine bırakma, portatif motosikletle geri dönme, 
otoparktaki valeye birazdan kalkacağını bildiren elektronik ikaz 
sistemlerine, VIP odalara varıncaya kadar yeni değişiklikler 
sektörde yerini almaya başladı. 

TEGTAB PLATFORMU
Her soruna ilginç çözüm bulma yeteneği olan Türk insanı müthiş 
bir buluş gerçekleştirdi. “Ne vereyim ağabeyime?”den yola çıkılıp 
“Sen ağabeyine bir şey vermeden önce ağabeyin neler yiyeceğini 
gözüyle görsün, başımda fazla durma ihtiyaç duyulduğunda 
düğmeye basıp seni çağırayım” mantığından yola çıkılarak 
geliştirilen tablet, müşterinin işini oldukça kolaylaştırıyor. 

Başkent restoranlarının müdavim müşterisi, Oskar Elektrik’in 
sahibi Osman Karagöz ile Ankara JW Marriott’un sahiplerinden 
Mansur ve Mahmut Özdoğan, TEGTAB dijital menü platformumun 
fikir babaları. Dijital menü platformu sayesinde bir tıkla sipariş 
alma süreci tamamlanabiliyor. 

İşletmeye kazanç sağlayan bu uygulamayı, Tegmos A.Ş. 
Samsung’un çözüm ortaklığında geliştirdi. İlk uygulamaya tanık 
olan birisi olarak çok etkilendim. Çok kapsamlı interaktif platform 
internet tabanlı uygulanıyor, işletmelerden hiçbir ücret alınmıyor. 
Menü baskı ve garsonların captain order’ları maliyetinden de 
kurtarıp anlık fiyat ve görsel değiştirme imkânına kavuşturuyor. 
Müşterilere yemek yerken pek çok özel uygulama ve avantaj 
sunuyor. 

GERİ BİLDİRİM İMKÂNI 
Sosyal medya uygulamalarıyla da entegre olan sistem, işletmelere 
geri bildirim sağlıyor, hangi müşterinin daha önce neler yediğini, 
favori yiyecek ve içeceklerinin neler olduğunu, yemek ve hizmetten 
memnun kalıp kalmadığını rahatlıkla görebilmeyi sağlayan sistem 
yeni bir devrim yaratacağa benziyor.
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Stil-Moda-  
Tasarımcı-
Türkiye

Başlığımda da belirttiğim gibi bu dörtlüyü artık 
ülkemizde daha sık duymaya başladık değil mi? 
Evet ben çok seviniyorum. Çünkü, yıllardır yurt dı-

şına imrenmek ve oradan hazlar almak beni üzüyordu. 
Şimdi, ya da “son yıllarda” diyelim, ülkemizde de çok 
önemli “fashion” adımlar atılmaya başlandı ve bu adım-
lar küçük adımlardan büyük adımlara doğru yol alıyor. 
Her gittiğim Avm, restoran,  cafe, sokak ve caddelerde 
bakımlı ve şık erkekler görünce insanın içi açılıyor.

Türkiye’de son zamanlarda Emre Erdemoğlu fırtına-
sı esiyor farkında mısınız? Çok güçlü bir giriş yaptı ve 
adından, kendinden söz ettirmeyi başardı. Erkek Sti-
line farklı bir yorum kazandırdı, farklı bir açılım yaptı, 
çizimleri ve tasarımları  Avrupai yönüyle ise çok ko-
nuşuldu. Konuşulmaya da devam ediyor… Genç yaşına 
rağmen yaşamına birçok ödül ve başarı sığdıran Emre 
Erdemoğlu, günümüzde de en çok üreten, koleksiyon-
ları hem moda eleştirmenleri hem de modaseverler 
tarafından en çok beğenilen bir moda tasarımcısı. 
İtalya’da MEDMODA organizasyonunda 200 tasarımcıyı 
geride bırakarak ilk 10’a girmeyi başaran, yurtdışında-
ki ilk defilesini gerçekleştiren, aldığı olumlu tepkilerle 
de yurtışındaki diğer defilelerin kapısının açılmasına 
vesile olan Erdemoğlu, büyük bir alkış almayı hakedi-
yor bana göre… 

Erkek Stil’de dikkat 
etmeniz gereklere 
de kısaca değinir-
sek; proporsiyon-
larımıza göre kıya-
fetlerimizi seçelim, 
darkesim pantolon-
lar - ceketler - göm-
lekler yani  slimfit  
seçimlerimiz olsun, 
ayakkabı seçimle-
rimizi lütfen ve lüt-
fen her daim rugan 
seçimimiz olmasın  
alternatif ve günü-
müze uyarlanmış bir 
çok markanın  spor 
ayakkabılarını artık 
takım elbise altına 
giymeye başlama 
startını da vermeyi 
unutmayalım …

Stil’inizin peşine koşun ve tarzınızı konuşturmayı unut-
mayın derim…

Sertaç Darcan
Erkek Stil Danışmanı 
       @sertacdarcan           @Sertac___ 
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ALTIN KÖŞK TAPINAĞI

Kinkakuji
“Taşrada çalışan Budist bir rahip olarak babam, sınırlı kelime dağarcığı ile 
bana bu dünyada hiçbir şeyin Kinkakuji kadar güzel olmadığını söylerdi…”  
Ünlü Japon yazar Yukio Mishima, “The Temple of the Gold Pavilion” isimli kitabında 
tapınağı bu sözlerle anlatıyor. 

Japonya’nın Kyoto Eyaleti’nin Kyoto Şehri’ndeki, altın varaklarla kaplı bu Budist 
Tapınağı, mimarisi ve kusursuz bahçe düzenleme sanatı ile Japon sanatının en güzel 
örneklerinden birisini temsil ediyor. Adeta Japonya’nın sembolü olmuş bir tapınak. 
YAZI ve FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN
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Altın kaplama olan bu tapınağın güneş ışıklarında parlayışını ve göle vuran yansımala-
rını seyretmek insana ayrı bir keyif veriyor. Bu tapınağa değer katan diğer bir unsur da, 
Japonya’nın kendine özgü geleneksel bahçesi. Japon bahçeleri, doğa güzelliklerinin insa-

noğlu tarafından en güzel bir şekilde kısıtlı bir alana sığdırılmış sanat eserleri. Ufak göletler, 
bunlar üzerindeki ufak adalar ve bunları birbirine bağlayan dekoratif köprü ile bahçelerin vaz-
geçilemez İkebana sanatı ağaçlarına bakarken ve şelalelerin seslerini dinlerken zamanın akıp 
gitmesine hiç aldırmayın. Zaman burada hayatta olduğu gibi süratle akıp gitmiyor. Yavaşlıyor. 
Yaşamınız içerisinde zamanın yavaşladığı anı yakaladığınız dünyadaki ender yerlerden birisi bu-
rası. Yavaşlayarak akıp giden zaman, insana da huzur veriyor. Bu da, kısa da olsa her şeyden 
uzaklaşmanın en güzel yolu.

14. yy.da Şogun Yoşimitşu Aşikaga tarafından olgunluk yaşı 38’i doldurması nedeni ile köşk ola-
rak inşa edilmiş ve daha sonra da tapınağa dönüştürülmüştür.

1950 yılında fanatik bir rahip tarafından yakılan Kinkakuji tapınağı, 1955 yılında orijinaline uygun 
olarak tekrar inşa edilmiştir. 

1994 yılında son derece etkileyici bahçesi ile birlikte hak ettiği değer göz önüne alınarak önemli 
kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Bugün tarihi değeri, etkileyici parıldayan ve göz kamaştıran güzelliği ve muhteşem, huzur veren 
bahçesi ile Japonya’nın görülecek önemli yerlerinden birisi konumunda olan Altın Köşk Tapınağı, 
Japonya’da iken gezilecek yerlerin başında bulunuyor.
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ANKARA BALIKSEVERİNİ KAYBETTİ

ALİ RIZA ONAT

B İ R  P O RT R E

Afrikalı kaşif David Livingstone’a bir gün Güney Afrika’daki derneklerden biri şöyle 
bir mektup gönderir:

“Bulunduğunuz yere ulaştıracak ‘iyi bir yol’ tespit ettiniz mi? Eğer böyle bir yol varsa 
bize bildirin. Böylece size katılmak isteyenleri yanınıza gönderebilelim.” 

Livingstone’un mektuba cevabı şu şekilde olur:

“Buraya eğer iyi yol varsa gelmek isteyenleri ben istemiyorum. Benim yol olmadığı 
halde gelmek isteyenlere ihtiyacım var.”

6 Aralık günü kaybettiğimiz Ali Rıza Onat, yaşamı boyunca patika bile olmayan 
yolları keşfetmiş, yaratmış, aydınlatmış çok değerli bir işadamıydı.

Trilye’ye 14 yıldır her öğlen balık yemek için gelen Onat, vaktinden önce, hiç tahmin 
etmediğimiz bir zamanda, çalışmakla ve zorluklarla geçen bir ömrün yarattığı 
değerlerin keyfini çıkaracağı bir dönemde aramızdan ayrıldı. 
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SÖZÜNÜN ERİ İNSANDI

ali rıza Onat, yıllardır ankara vergi rekortmenleri 
listesine girdiği zamanlarda sevinçle listeyi getirip 
gösterirdi. Okullarda okutulması gereken gerçek 
bir başarı öyküsü vardı Onat’ın. Sözünün eri, 
mert bir insandı. “yaptığın güzel işleri halkımıza 
anlatayım demiştim” birkaç kez. ama o kendisinin 
başarılarının övgüyle anlatılmasından hoşlanmazdı. 
Son derece mütevazı, kendinden küçüklere bile 
“ağabey” diyen, insanlara insan olarak değer veren 
Onat, ankara’nın gerçekten çınar ağacıydı. O ağacın 
nasıl yıkıldığına hala daha inanamıyorum. İyi bir 
gurmeydi. Lüfer zamanı onun en keyifli dönemiydi. 
Balıkların gözlerini mutlaka görür, eliyle test yapardı. 
Çok sevdiği bir tat yakaladığında ertesi gün fıstıklı 
baklavalarla restorana gelip çalışan arkadaşlara 
dağıtırdı. Herkese teşekkür edip giderken ızgara şefi 
Kamil Ustaya “ellerine sağlık” diyerek ayrılırdı.

EKONOMİDE DERİN BİLGİLİYDİ

Ticaret Lisesi’nden ayrıldıktan sonra ticaret hayatına 
atılan ali rıza Bey, 1981 yılında beyaz eşya ticaretine 
başlayarak sektörde lider markaların yetkili bayiliği 
olmuş, ardından kum ticaretine başlayıp kabına 
sığmaz bir performansla hayatında başarıdan başarıya 
koşmuştur. Ondaki girişimci ruh, nefesinin sonuna 
kadar hiç eksilmemiştir.

ali rıza Onat müteahhitlik a.Ş. ve ali rıza Onat 
İnşaat malzemeleri a.Ş. firmaları ile birçok başarılı 
projeye imza atmıştır ali rıza Bey. İlerleyen yıllarda 
Polat Hazır Beton a.Ş., ali rıza Onat motorlu araçlar 
a.Ş., mentaş Kırma eleme Tesisleri’ni ve Onat alçı 
fabrikasını kuran Onat, ömrünün sonuna kadar 
mütevazılığını hiç yitirmemiş ve çok çalışmıştır.

BETON SEKTÖRÜNÜN KRALIYDI

Birkaç yıl önce beton şirketlerinde piyasa belirleyici 
rol oynayan sektörün bel kemiğiydi ali rıza Bey. 
İnşaat camiasında çok saygın bir yeri vardı. yemek 
yerken bile telefonu susmazdı, günün 24 saati 
kendini iş hayatından hiç koparamazdı. 

Trilye, onun için bir nefes alma yeriydi. yoğun tempoda 
kısa bir kaçamaktı adeta. Torunu ali rıza ile arkadaş 
gibi gelir, saatlerce sohbet ederdi. Oğulları ertuğrul ve 
yiğit, kızı Burcu ile arkadaş, dost gibi oturur, onlara 
çok yakın olurdu. yanlarındayken iş ciddiyetini 
hissettirir, benimle yalnız kaldığında çocuklarıyla 

gurur duyduğunu söylerdi ve çocuklarının işi daha 
ileriye götüreceklerine yürekten inanırdı ama hiç de 
belli etmemeye çalışırdı derin sevgisini ve inancını. 
yüreği çok temiz bir insandı. yiğit Beton’un sahibi 
yavuz Bey onun dert ortağıydı. Sık sık balık yemeye 
gelirlerdi. “Kankam” dediği eşim mahmure’yle kahve 
içmeden restorandan ayrılmazdı. Oğlum Koray’ın 
ağabeyiydi. Karşısına alır uzun uzun deneyimlerini 
anlatırdı, hoş nasihatlerde bulunurdu. Trilye’deki 
her personelin de ağabeyi, dert ortağıydı ali rıza Bey. 
restorandaki komiden, restoran müdürü erdinç 
Seferoğlu’na kadar herkesi ismen tanır, ilgi gösterir, 
onore ederdi. O’na çok alışmıştık çok!

yaşasaydı ne inovatif fikirler yaratırdı. ne büyük 
başarılara imza atar, belki de dünya çapında isim 
yapardı. Çünkü yaşı henüz çok gençti. Sporu 
severdi. merdivenleri atlayarak çıkardı. restorana 
adeta rüzgar gibi girerdi. yıllarca Gençlerbirliği Spor 
Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

GÜÇLÜ İRADESİ VARDI

Olağandışı hafıza, ticari zekası, prensipli iş hayatı, 
geleceği öngörme yeteneği, haksızlığa tahammül 
edemeyişi ali rıza Bey’i farklı kılan özelliklerindendi.

Öyle güzel tespitleri dobra dobra söylemesi, hiç 
kimseden menfaat beklemeden düz bir insan olarak 
hareket etmesi, onu gerçekten unutulmaz kılmıştır. 

İradesine hayran olurdu herkes ve ben. İradeli insan 
sadece ölüme teslim olur, o da yalnız bir kere olur. 
Sürekli sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyip 
kendini telkinlerdi. “yaşamı kazanmak zorundayız 
Süreyya Bey, ölüm zaten herkese mahsustur” derdi. 

Hatırlanmamak ikinci ölüme benzer. Büyük insanlar 
ise bu ölümden korkar. Seni asla unutmayacağız  
ali rıza Bey. 

Ve bir gün herkes anlar,

 Sevdiğinin kıymetini.

 ama gidince,

 ama bitince,

 ama ölünce,

 Kısaca; iş işten geçince.  
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ankara’nın başkent oluşunun 92. yılının kutlan-
dığı 13 ekim 1915 tarihinde Türkiye’nin ilk 
satranç müzesi açıldı.  Sahip olduğu satranç 

takımı sayısı ile Dünya’da ilk 7 arasına giren Gökyay 
Vakfı Satranç müzesi’nde 103 ülkeden 540’a yakın sat-
ranç takımlarının yer aldığı vitrinler arasında  tarihten 
günümüze uzanan bir geziye çıkıp satranç dünyasıyla 
tanıştım.

Hamamarkası mevkiinde altındağ Belediye bina-
sıyla karşıya karşıya bulunan 2 katlı eski bir ankara 
evi’nin restore edilerek 1008 m2’lik bir alanda sergi-
lenen Satranç Takımlarını görmeden önce ankara İl 
Kültür ve Turizm müdürü Doğan acar, Turizm yazarı 
Hüsnü Gümüş ve Gökyay Vakfı Başkanı akın Gökyay 
ile Vakıf müdiresi Binnur Hanım’ın odasında  bulu-
şuyoruz. Hüsnü Gümüş getirdiği bir satranç takımını  
müzeye bağışlıyor.

1952 yılından bu yana satranç oynayan akın Bey, 
1975 yılında İtalya’nın milano şehrine yaptığı  bir gezi 
sırasında, bir vitrinde gördüğü bir satranç takımını al-
mak istemiş, ancak hafta sonu olması nedeniyle kapalı 
olan dükkânın açılması için 3 gün beklemiş heyecan-
la. zamanla satın alma ya da hediye olarak kendisine 
verilen satranç takımlarının sayısı öylesine artmış ki 
2012 yılında 412 satranç takımıyla Guinness rekorlar 
kitabına girerek Dünya’nın en fazla satranç  takımına 
sahip kişi unvanını elde etmiş, koleksiyondaki sayının 
540’a ulaşması üzerine rekorunu artık  yenilemek iste-
diğini ifade ediyordu sohbetimizde.

müzede sergilenen satranç takımlarını arasında ge-
zimize başlıyoruz. Bir İngiliz arkadaşının hediye et-
tiği 1863 tarihli  satranç takımı en eskisi. Tarihinin  
m.Ö 2. yüzyıla  uzandığı sanılan satranç oyunu-
na mısır piramitlerindeki kabartmalarda rastlanmış. 

 

YAZı ve FOTOğRAFLAR: Adil ÇULHAOğLU
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Hindistan’da bulunan yazılı belgelerde 
‘caturanga’, araplarda ‘Satranj’, Çin’de 
‘Sat-rançu’ şeklinde adlandırılan satranç 
oyununun takımı ilk kez nişabur’da 
bulunmuş. Satranç oyununun stratejik 
bir oyun  olduğunu, analitik düşünebil-
meyi gerektirdiğini öğreniyorum akın 
Bey’den.

amerika, Şili, İngiltere, Tanzanya, İtalya, 
Türkmenistan, yeni zelanda gibi  bütün 
Dünya’dan 103 ülkeden çeşitli figürlerde  
imal edilmiş satranç takımları için kimisi 
savaşçı, kimisi şehirlerin simgelerinden 
esinlenilmiş. Londra ve amsterdam şehir 
simgelerinde yapılmış satranç takımlarını 
görünce grupta herkes ankara’ya  benzer 
bir çalışma için fikir jimnastiği yapmaya 
başlıyor. red Kit ve Daltonlar, asterix, 
Şirinler gibi satranç takımları da çocukla-
rın dikkatini çekiyor. ahşap, balık kemi-
ği, mermer, keçe, polyester ve çeşitli me-
taller gibi maddelerden  üretilen satranç 
takımları  ülkelerin  geleneksel ve tarihi 
olaylarını yansıtan taşlarıyla tanıtım işlevi  
de gördüğünü düşünüyoruz geziyi bitir-
diğimizde.
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zamanla ve çevresel faktörlerin etkisiyle kaçınıl-
maz olarak cilt kalitesi bozulmaktadır. Kolajen 
ve elastik lifler parçalanır ve vücudun kendi 

hyaluronik asit miktarı ve işlevi değişir. 30 yaşından 
sonra her yıl %1 kolajen kaybı yaşanır. Cilt daha mat, 
daha kuru görünür ve elastikiyeti azalır. yüzünüzde-
ki ifadeyi kaybetmeden bu durumu düzeltmenin gü-
venilir yolu uygulanan Pi sistem denilen bir yöntem 
ile sağlanabilir. 

Bu sistem, polinükleotidler ve hyaluronik asit mo-
leküllerinin cilde zerk edilmesiyle uygulanmaktadır. 
Protokolü oluşturan moleküller vücudun tamamen 
doğal elemanlarıdır. Polinükleotidler, somon balığı 
spermlerinden elde edilen Dna molekülleridir. Hya-
luronik asit ise bağ dokumuzun temel maddesi olup, 
cildimizin nem dengesini sağlamaktadır. 

Bu sistemi oluşturan moleküller sayesinde hem cildi-
nizi oluşturan hücrelerin çekirdeği onarılmakta, hem 
de cildinizi destekleyen hücre matriksi yapılandırıl-
maktadır. Dna molekülleri ve hyaluronik asit mo-
lekülleri birbiri ile sinerjik etki yaratarak cildinizin 
yenilenmesi için güçlü etki oluşturmaktadır.

8 milyondan daha fazla klinik deneyim sonucunda 
yüz, boyun, dekolte ve ellerde bu protokolün hasta 
memnuniyeti sağladığı görülmüştür.  ayrıca patentli 
teknolojisi sayesinde Dna molekülleri yabancı pro-
teinlerden arındırılmış olup alerjik reaksiyona sebep 
olacak risk minimumdur.

Kişinin cilt yapısına göre seans sayısı 3 ila 5 arasında 
olup uygulama sıklığı 7 ila 15 günde bir olarak de-
ğişmektedir.

İnce iğne enjeksiyonları ile cilde verilir, öncesinde 
uygulanan lokal anestezik krem sayesinde bu uygu-
lama çok acılı değildir. 

Bu sistemi diğer mezoterapi yöntemlerinden ayıran 
nedir?

İçeriğinde bulunan Somon Dna’sı ve hyaluronik asit 
molekülleri, klasik mezoterapi ürünlerinden ortala-
ma 10 kat daha fazladır. Bu sebeple hem hücre çekir-
değini hem de hücre matriksi en güçlü şekilde onarıp 
istediğimiz sağlıklı cilt sonucunu sağlar.

Sonuç olarak, etkin cilt yenilenmesi ve ciltte nemin 
arttırılması sonucu, sağlıklı görünen ve daha aydınlık 
bir cilde sahip olabilirsiniz. 

SOMON DNA’SI AŞISI İLE 
ZAMANIN AKIŞINI GERİYE ÇEVİRMEK

Doç. Dr a. Hakan ErBİL
Dermatoloji Uzmanı  
ahakanerbil@gmail.com 

SaĞLIK
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yoğun bir çalışma döneminin ardından stres-
ten arınma, bedensel ve ruhsal rahatlamaya 
yönelik güzel tatil planları yapılmaya başlan-

dı. ancak kışın fazla alınan kiloların verilip, bir an 
önce ideal vücuda kavuşma çabası, birçok kişi için 
büyük bir stres kaynağıdır. Bu geçiş döneminde fazla 
kilolarınızdan kurtulabilmek adına yaşam tarzınız ve 
beslenme alışkanlıklarınızda bir takım değişiklikler 
yapmanız gerekebilir.

yaz dönemini fit karşılayabilmek için aşağıdaki adım-
larla günlük beslenmenizi düzenleyebilirsiniz.

1. Öğünlerinizi planlayarak işe başlayın: 

Gün içinde düzenli aralıklarla beslenmeye çalışın. 

Öncelikle güne kahvaltısız başlamayın. Gece bo-
yunca uzun süren açlık durumu kan şekerinizde 
düşüşe neden olur. Bu durumu sürdürdüğünüzde 
performansınız olumsuz etkilenir. Kahvaltı öğünü, 
metabolizmanızın canlanması ve günün ilerleyen 
saatlerinde daha fazla kalori almanıza engel olmak 
adına günün en önemli öğünüdür. Kahvaltıda kan 
şekerini yavaş yükselten, düşük glisemik indeksli 
tam tahıllı ürünleri (tam tahıllı ekmek, tam tahıl-
lı kahvaltılık gevrekler), düşük yağlı süt ürünleri 
-peynir çeşitleri, yumurta ve çiğ sebzelerden tüket-
meye çalışın.

ana öğünlerin arasına küçük ara öğünler ekleyin. 
araştırmalar sık aralıklarla (günde 5-6 öğün) bes-

FitYaza
Başlangıç

www.nevrademirel.com
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lenen kişilerin vücut yağ oranlarının daha düşük, 
kas kayıplarının daha az olduğunu göstermiştir.

2. Sıvı alımınızı artırın. 

İnsan vücudunun ortalama %60’ı sudan oluşur. Vü-
cut suyunun %10’dan fazla kaybı sağlığımız için ol-
dukça risklidir.  Vücut ısısının denetimi, besinlerin 
sindirimi, toksinlerin atımı ve dehidratasyonu önle-
mek adına günde 8-10 bardak su içmeyi asla ihmal 
etmemelisiniz. Sıvı alımı doygunluk hissinde de artış 
yaratarak diyete uyumu kolaylaştırır. Sabahları ılık 
limonlu su içerek güne başlamayı deneyin.  Böylece 
limonun güçlü antioksidan C vitamini içeriği iyi bir 
detoks etki yaratacaktır. Çay, kahve gibi kafein içeren 
içecekler ise diüretik etkiyle vücuttan daha fazla su 
atımını sağlar.

3. Uyku düzeninize dikkat edin.  

Çalışmalar, günde 7-8 saat düzenli uyuyan kişilerin, 
az uyuyanlara göre daha az kilo problemi yaşadığını 
gösteriyor. İştah dengesini sağlayan açlık ve tokluk 
hormonu olan leptin ve ghrelin seviyelerindeki deği-
şiklikler buna sebep oluyor. Günlük beslenmenizde 
yer vereceğiniz balık, yulaf, muz gibi besinlerin tüke-
timi ise uykuya yardımcı melatonin hormonu salını-
mı için destekleyicidir.  

4. Günde bir öğün proteinden zengin beslenin.   

Protein alımındaki yetersizlik kilo vermeyi zorlaştırır 
ve duraksamalara neden olur.  Her iki öğünde de sa-
dece sebze veya sadece protein tüketirseniz de hata 
etmiş olursunuz.  Öğle ve akşam öğünlerinden bi-
rinde;  sebze, yoğurt, ekmek ve salata, diğer öğün ise 
avuç içi kadar ızgara balık/et/ tavuk/hindi eti, salata 
ve tam tahıllı bir karbonhidrat çeşidi tüketerek  doğ-
ru bir denge sağlarsınız. 

5. Tuzu azaltın. 

Kilo kaybında etkili unsurlardan biri de azaltılmış tuz 
tüketimidir.  Günlük alınması gereken tuz miktarı 5 
g (2.3 g sodyum)  civarındadır. ülkemizde ise bu or-
talama 15 gr’a kadar çıkıyor. fazla kullandığınız tuz, 
vücudunuzda gereksiz su tutumuna ve kemik yoğun-
luğunuzun azalmasına neden olmaktadır. Unutmayın 
1 gram tuz vücutta yaklaşık 200-250 ml su tutar.

6. Egzersizi ihmal etmeyin. 

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir bireyin haftalık 150 
dk egzersiz yapmasını öneriyor. Buna göre haftada 5 
gün 30 dakikalık egzersiz yapmanız kilo vermenizi 
kolaylaştıracaktır.  

7. Bol lifli beslenin.   

Günde 4-5 porsiyon 
sebze meyve tükete-
rek ve karbonhidrat 
seçimlerinizi tam ta-
hıllı olanlardan yana 
kullanarak ihtiya-
cınız olan 25-30 
g posayı almış 
olursunuz. Posa 
tüketiminizin ye-
terli oluşu doygunluk hissinizde artışa, kan şekerinde 
ve kolesterolde düşüşe destek olur.  

1. GÜN
Uyanınca
Oda sıcaklığında limon dilimi ilaveli su 

Sabah
4-5 kaşık organik müsli / yulaf 
1 bardak az yağlı süt 
1 yemek kaşığı yaban mersini

Ara
3-4 adet kuru kayısı  

Öğle
Lor peynirli kinoalı ıspanak salatası 
(1 kase ıspanak, mevsim yeşillikleri, 4 yemek kaşığı 
haşlanmış kinoa, 1  kapya biber,1 salatalık, 1 doma-
tes, 3 yemek kaşığı lor peyniri, 1 tatlı kaşığı zeytinya-
ğı, taze limon suyu)

Ara
1 kutu probiyotik yoğurt + 2 wasa

Akşam
Somon ızgara  +  roka salatası 

Ara
1 porsiyon meyve + 8 -10 adet çiğ kaju fıstık

SaĞLIK

BAŞLANGIÇ  İÇİN 
3 GÜNLÜK ARINMA DİYETİ
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2. GÜN

Sabah

1 avuç doğranmış bebek ıspanak 

 1 adet dilimlenmiş salatalık 
 ½  yeşil elma 
          ½ dondurulmuş  muz
 ½ bardak badem sütü veya light süt  
 2 tatlı kaşığı chia tohumu
 ½ bardak su 
 3-4 adet buz küpü

Tüm malzemeleri aşamalı olarak blenderden geçirin.

Ara

2 tam ceviz  +  4 kuru erik

Öğle

yulaflı omlet 

(1 yumurta  beyazı + 1 tam  yumurta, 2 yemek kaşığı 
yulaf ezmesi, ince kıyılmış maydanoz, karabiber, pul 
biber) Domates, salatalık, biber

Ara

2 adet galeta  + 1 dilim peynir

Akşam

ızgara tavuklu yeşil salata

(ıceberg, roka, domates, salatalık, mantar, ızgara ta-
vuk şeritleri, zeytinyağı ve limon) 
1 dilim tam tahıllı ekmek 

Gece

1 bardak kefir  + 1 porsiyon meyve

3.GÜN

Uyanınca

Oda sıcaklığında limon dilimi ilaveli su 

Sabah

Keçi peynirli ve domatesli tost (tam tahıllı ekmek ile 
hazırlanmış)  
1 kapya biber, maydanoz-bol limonlu

Ara

üzerine tarçın serpilmiş armut / elma dilimleri

Öğle

1 kâse çorba
Buharda pişirilmiş brokoli / karnabahar
1 kâse yağsız yoğurt 

Ara

1 küçük boy muz  + 8-10 adet çiğ  badem 

Akşam

Levrek fileto 
Karabuğdaylı mevsim salata

Ara

1porsiyon meyve 



Her zaman doğru yerde olmak için...

Bilinmeyen numaralar servisiniz



66 

HSDD  olarak kısaltılan “Hypoacative Se-
xual Desire Disorder” yani  tercümesi 
cinsel arzu duyum eksikliği hastalığı 

olan moda tanıma göre bu hasatlık kadınlarının  
% 30-40’ta görülmektedir. 

Bu yılın ağustos ayında Kadın için Viagra ola-
rak lanse edilen küçük pembe hap  flibanse-
rin (addyi) için menapoz öncesi  HSDD vakası 
olan kadınların kullanımı için aBD’de izin çık-
tı. zorlu bir süreçten  geçen ilaç 2010 ve 2013 
yıllarında kullanım için gerekli izinleri fDa’dan 
alamamıştı. 

Kadınların çoğunda  gözlemlenen  cinsel istek-
sizliğin nedeni  çoklukla vücutla ilgili biyolojik 
bir nedene bağlı değildir. Kadınlarda cinsel so-

runlar ya kendini cinsel ilişki için isteksizlik  ya 
da cinsel ilişkiden zevk alamama olarak göster-
mektedir.

yani burada erkeklerde % 100 etikili olan kü-
çük mavi hap (Viagra ve benzerleri PDe-5  blo-
ke edicileri) gibi var olan cinsel isteğe eylemde  
destek olma gibi mekanik bir durum yoktur. 
Burada amaçlanan bir küçük pembe hapla ka-
dının cinsel yaşamdan bir şekilde zevk almasını 
sağlamaktır. Olayın psikolojik yönününü tedavi 
edebilmektir. Viagra kullanımı ihtiyaca göre alı-
nırken flibanserinin her gün (100 mg) olarak 
alımı gerekmektedir. Her gün alınan ilacın etkisi 
ancak haftalar sonra çok az kadında  görülebil-
mektedir. etkisi 12 haftada da görülmüyorsa ilaç 
zaten kesilmelidir. 

Doç. Dr. B. nazan WaLPOTH
Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
nazan.walpoth@insel.ch

Kadınlar İçin Viagra  

Flibanserin
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aslında bir depresyon ilacı olan flibanserin al-
man Bohringer İngelheim firması tarafından ge-
liştirilip piyasaya çıkarılmıştı. fakat gerekli ilgiyi 
göremeyince amerikan Sprout Pharmaceuticals 
firmasına satılmıştı.

flibanserin beynimizde arzularımızı  bloke eden 
seratoninin kan seviyelerini düşürürken kon-
santrasyonu ve mutluluk veren hissi artıran do-
pamin ve noradrenalin seviyelerini yükseltmek-
tedir. İki maddede kadının cinsel isteğini yani 
libidosunu artırmaktadır.

Pek çok uzman etkisinin azlığının yanında var 
olan çokça yan etkilerinden  dolayı  kullanımını 
çok tavsiye etmemekte. 

İlacın etkisi  haftalar sonra 10 kadından birinde 
görülebilmektedir. fayda gören bu az  kadının   
cinsel isteklerinin çok az arttığı, ilaç kullanma-
yanlara göre  fazladan ayda sadece bir kez  cinsel 
doyum yaşadıkları yazılmaktadır. 

Görülen başlıca yan etkiler ise bayılmaya kadar 
giden baş dönmesi, tansiyon düşmesi, bulantı,  
yorgunluk, korku hissi, kabızlık  olarak sırala-
nıyor. ayrıca ilacı kullanan kadınların ilacı al-
dıkları her gün (ki kesintisiz alınması gerekiyor) 
kesinlikle alkol almamaları gerekiyor. Çünkü 
alkolün var olan yan etkileri dolayısıyla bayıl-
ma ve buna bağlı yaralanma  riskini çok artır-
dığı biliniyor. İlacın kan basıncı düşürme, baş  

dönmesi ve bayılma gibi yan etkileri bilindiğin-
den kadınların ilacı her gün yatmadan önce al-
maları önerilmektedir. 

Uzmanlar  hemen ilaca  uzanmak yerine kadın-
ların neden cinsel isteksizlik yaşadığını anlama-
ya yönelik olarak ilişkilerini ruh ve beden sağlık-
larını, yorgunluklarını gözden geçirmelerini ve 
gerekirse bir psikiyatristen eş / aile tedavisiyle 
destek almalarını önermektedirler. 

etkileri bu kadar az yan etkileri çok fazla bu ilacı 
uzmanların çoğu tavsiye etmezken dünyamızda  
milyonlarca kadının bunu denemek isteyeceği  
tahmin edilmektedir. Çoğu erkeğin de kadının 
bu uğurda harcayacağı paraya itirazının olmaya-
cağı düşünülmektedir neticede bildiğimiz gibi 
sex sales. 
Sağlıcakla kalın.

SaĞLIK
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Vahap Taşkınsoy
BİR DUAYENİN SULUBOYAYLA YÜZLEŞMESİ

Ümit Yaşar GÖZÜM (Sanat Felsefecisi-Yazar)
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SANAtLA YOğRULAN 60 YıL...

Dil kolay söyler, oysa bir 
ömürdür altmış yıl. ankara’nın 
taşrasında henüz sanatla 
yüzleşememiş bir süreçte resme 
gönül vermek ve onu bir yaşam 
biçimine dönüştürmek hiç kolay 
olmasa gerek.
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malatya’da kalabalık bir ailenin içine doğar Vahap Taşkınsoy. 
O yılların malatya’sında, temadan kurguya, kahramandan 
mekanlara, bir çocuğun sanat yapmak için,  somut örnek-

lerle karşılaşma şansı yok gibidir. evlerindeki tek gaz lambasının 
ışığında, içinden geleni bütün canlılığıyla kağıda akıtıp boyamak 
büyük bir tutkudur. 

Sanatı vazgeçilmez yapan bu tutku, sanatçının kalıcı değer 
yaratmasını da sağlıyor. yalnız yoğrulmakla kalmayıp bir ömrü 
sanata adamanın  anlamı da sanatın tutkuya dönüşmesi.

Hiçbir teknik bilgisi olmadan çizdiği bir resimle yaşıtlarından bir 
yıl önce ilkokula başlama şansı yakalar. Lisede evlerinin damına tır-
manıp yaptığı çalışması okul panosuna asılınca, resim öğretmeni bu 
genç yeteneği keşfeder. Öğretmeninin yönlendirmesi ile artık geriye 
dönüşü olmayan zor bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğa lise sı-
ralarında portresini yapıp bir mektupla kendisine verebilmek için 
günlerce kıvrandığı sınıf arkadaşı ve büyük aşkı Sezer Hanım eşlik 
eder bir ömür.

Okulda hep on puanları aldığı resim sınavlarının birisinden sekiz 
alır. Gençliğin cesaretiyle, kendisine çok değer veren bayan resim 
hocasının karşısına dikilip hakkını aramaya kalkar. yediği okkalı 
tokattan çok aldığı nasihati ve hocasını hiç unutmaz. Hocası “Ben 
seni sanatı seven birisi olarak tanırdım. Oysa not için karşıma diki-
liyorsun” dediğinde anlar ‘sanatın para, puan veya ödül almak için 
yapılan bir uğraşı değil, bir yaşam biçimi olduğunu.’

aradığında kısıtlı olarak ulaşabildiği, almak için parasının yetebildi-
ği suluboya ve fırçayla yaptığı resimlerinin Halkevi salonunda ser-
gilenmesiyle coşkusu ve umutları artmış, geleceği belirginleşmiştir. 

Bir döneme damgasını vurmuş (1957 yılında almanlar tarafından sa-
nayi dalına katkıda bulunmak amacıyla kurulan, seramik, iç mimar-
lık, grafik, tekstil ve dekoratif resim bölümlerinden oluşan) Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar yüksek Okulu’nun ilk öğrencilerinden birisi 
olur ve İç mimarlık bölümünden başarıyla diplomasını alır. 

zorlu yıllardır, mavi, sarı ve kırmızı üç renk boya ve ucuz bir fır-
çayla, üç yüz kişi arasında üçüncü olarak kazanmak. ancak büyük 
hayalinin sürmesi için aileden gelen sınırlı destek, kiraladığı yıkık 
dökük ve hiçbir zaman ısıtamadığı evde yaşamasına yetmediği  için 
çalışmak zorundadır.
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Bu durumu hocası ve bölüm başkanı Cevdet Koçak’a açtı-
ğında,  geleceği parlak öğrencisi için, arkadaşının bürosunda 
okuldan sonra çalışabileceği iş ayarlar. 

Okulda alman hocalar çoğunluktadır ve büyük çoğunluk gibi 
yabancı dilleri yeterli değildir. mustafa Pilevneli, erol eti, nur 
üstüner ve jale yılmabaşar gibi her biri alanlarında başarılı ol-
muş ve tanınmış arkadaşları, yılmabaşar’ın yaptığı çevirilerle 
dersleri sürdürürler.

alman hocası rommel’in renk tonlamasını anlatıp, siyah ve be-
yaz ile yapmalarını istediği tonlama çalışmasını gördüğünde, 
yüzünün aldığı hali ve hayret duygusunu hiç unutamadığını 
aktarır. 

Suluboya Resimle Özdeşleşmek
Vahap Taşkınsoy ile bir sergi açılışında tanışmıştık doksanlı 
yılların ortalarında. ziyaretime geldiği bir gün sanat üzerine 
düşüncelerimizi paylaşma şansı yakalamıştık. Suluboya ile 
başladığı sürecin, hedefinden şaşmadan sürdüğünü söyledi-
ğinde hayretimi gizleyememiştim. Hiç yağlı boya çalışmamış 
olması da ilginçti. 

resimlerine konu bulmakta zorlanmayacak kadar, tasavvuru 
geniştir. Çiçekler; onun fırçasında renklendiğinde bütün can-
lılıklarıyla çıkarlar karşınıza. Sokaklar; üst üste bindirilerek 
derinlik kazandırılmış, yaşanmışlıklardan izler taşıyan eski do-
kulu sokaklara, tarihi mirası işlediği İstanbul, seni de çizdim 
Ankara’ma, Malatya’ya ve peri silüetli Peribacaları’na bir de 
Taşkınsoy’un gözleriyle bakmak gerekir. Kemerli kapılardan 
bakmak tarihi camilere, saraylara ya da Sultanahmet meydanı, 
Beşiktaş ve adalar iskelelerinde soluklanmalarını anımsayarak 
aktarır resimlerine.

İstanbul’da tanıştığı denizden hiç kopamaz ve daraldığını 
hissettiğinde engin denizlerde fırça sallarken bulur kendisi-
ni. Doğduğu topraklarda harman yerinde daneleri toplarken 
gördüğü güvercinler, İstanbul’da da karşısına çıkar. Güver-
cinleri, kuşları resmetmekten alıkoyamaz kendisini.

Balıklar: Öğrencilik yıllarının tek odalı bekar evinin küf ve 
incir ağacı kokan, güneş görmez, rutubetli ortamından kaç-
tığı bir gün Beşiktaş iskelesine atar kendisini. Bir büyük dal-
ga çarpar kıyıya ve denize inen basamaklar üzerindeki balığı 
farkeder. O çırpındıkça, Beşiktaş pazarındaki balıkçıların, 
kalabalık ve telaşlı sesleri çınlar kulaklarında. Uskumruyu 
eline alıp, okşamaya çalıştığında su ve renk olup kayar avuç-
larından. Balık denize atarken kendini, ressamımızda anıla-
rına. O balık binlerce çoğalır, onlarca renge dönüşür içinde 
ve tek fırça darbesiyle çizdiği vazgeçilmezlerinden birisi olur.

Ağaca ve keçilere tutkusunu Kumluca’nın Karaöz köyünde-
ki atölye olarak kullandığı mütavazı evinde giderir. Keçileri 
kaçırmak ve bin bir türlü ağaç dokusunu kağıda aktarmak. 

Özel yaşamında bir hesap adamı olmayan Taşkınsoy’un,  ya-
şamında da lüksü yoktur. Sanatta mükemmeli hedefleyen, 
şimdilerde ise ak saçlı düşleri olan bir sevgi insanıdır. nice 
sanat ve dostluk dolu yıllara sevgili Vahap ağabey.



Dünyayı daha iyi okumak için

Aylık Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Politika Dergisi
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Greg Pepin in ALASKA
ı’ve known Greg Pepin for years, since the time ı worked at the from the Office of the Chief of Staff. after retiring 

from his duties as naTO Liaison Officer, he served as the General manager of Boeing Turkey. 

from the day that Trilye opened, Pepin would come in for lunch with the owner of mönch Publishing, Hakkı 
arıs. Pepin is very interested in seafood and fishing, and he would send me photos every year of the fish he caught 
on his trips to alaska. 

Pepin speaks Turkish very well, and is a huge fan of our country. for this reason, we can never forget him, nor can 
he forget us.  
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TURN BACK TIME 
WITH A SALMON 
DNA VACCINE

associate.Dr. a. Hakan Erbil
Dermatology Specialist  
ahakanerbil@gmail.com - www.hakanerbil.com

ıt is inevitable that skin quality will deteriorate over time due to 
environmental factors. Collagen and elastic fibers become fragmented, and 
the body’s own hyaluronic acid amounts and functions change. after the 

age of 30, 1% of collagen is lost every year. The skin appears more matte, 
dry and shows a loss of elasticity. Without losing the ability to make facial 
expressions, a new and reliable way to resolve these issues is a system called Pi.

This system is applied by injecting polynucleotides and hyaluronic acid into 
the skin. The protocol-forming molecules are completely natural elements in 
the body. Polynucleotides are Dna molecules obtained from salmon sperm. 
Hyaluronic acid is the primary substance of the connective tissue, and provides 
moisture and balance in the skin. 

Due to the molecules that make up this system, the nucleus of the cells that 
create the skin are repaired, and configures the matrix that supports the skin 
cells. Dna molecules and hyaluronic acid molecules have a strong, synergistic 
effect with each other on skin renewal. 

more than 8 million clinical studies have demonstrated patient satisfaction 
with the application of this protocol to the face, neck, chest, and hands. 
additionally, with this patented technology, there are minimal risks to foreign 
proteins that may cause allergic reactions. 

Depending on the individual’s skin structure, the number of sessions may vary 
from 3-5 over the course of 7-15 days. 

The application is not incredibly painful; prior to the injection with a fine 
needle, a topical anesthetic is applied. 

What distinguishes this system from other mesotherapy methods?

Compared to traditional mesotherapy methods, the salmon Dna and 
hyaluronic acid molecule content is 10 times higher. for this reason, we 
achieve the results we desire through repair to the cell nucleus and the cell 
matrix. 

finally, by regenerating your skin and increasing the skin’s moisture, you will 
achieve younger, brighter looking skin. 
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?????????????????????????????????

CALAMARI ON A WOOD PLANK

If fish can fight, can calamari not climb a tree? This new presentation of calamari showcases its 
unprecedented flavor and beauty.  

????????????

T RİLYE’S FLAVORS
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?????????????????????????????????

SMOKED OCTOPUS 
This year will be Trilye’s year of new innovations. Fans of smoked octopus are saying that they have 

not come across a better version of our smoked octopus, which emerges from the smoke without 
losing its texture. 

????????????
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