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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.

HASRET BİTİYOR
Yeni sezona palamutsuz başladık ama suların soğumasıyla  
birlikte biraz moral bulduk. 

Yıllardır bu dergide dilimin döndüğü şeyleri kağıda döküp anla-
tıyorum. Ağustos ayında palamut yemeyin, çingene palamudunu 
bırakın, Boğaz girişinde yakalayamayın diyorum… 

Çünkü palamut, büyüyüp belli bir boya gelmeden üreyemiyor. 
Sonuç da vahim oluyor. Yıllar sonra palamut da kalmadı diyoruz. 
Sebebini kendimizde aramamız, hurafelere inanmamamız ge-
rekiyor. Zamansız ve usulsüz avlanmadan dolayı çocuklarımızın 
stokları bitiyor. 

TRİLYE BEBEK
Uzun süren izin ve inşaat döneminden sonra Trilye 
Bebek şubesinde tadımlara başladık. Kısa bir süre sonra 
İstanbullularla buluşuyoruz. Dört ayrı VIP salonu, İstanbul’un 
en güzel semtlerinden Bebek’in manzarası ve deniz kokusu 
eşliğinde balık yemenin keyfi Trilye kalitesi ile İstanbul’da çıtayı 
yükseltecek. 

Bazen “En geç en erkendir” diyerek, İstanbul ve Ankara’da 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın en iyi balık restoranı olma 
yolunda kararlılığımız sürecek. Heyecanımız ilk günkü gibi ama 
her zaman dorukta. 

Bol balıklı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir sezon diliyorum… 

Süreyya Üzmez
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Bilge bir adama sormuşlar:

“Kalbinize nasıl söz geçirebiliyorsunuz? Üç 
kez sizi imparatorun danışmanı olarak tayin et-
tiler ama hiç gururlanmadınız. Üç kez sizi bu 
görevden aldılar ama bu kararı her defasında 
gülümseyerek karşıladınız. Bunu nasıl yapıyor-
sunuz?” 

Bilge adam cevap vermiş:

“Ben kendimi asla başkalarından üstün görme-
dim, görevi elimden aldıkları zaman da tutmaya 
çalışmadım. Kazanmak ve kaybetmek bana bağlı 
değil diye düşünüyorum. Öyleyse ne diye üzüle-
yim ki? Ben diğerlerinden daha değerli miyim ki? 
Bilmediğim bir şey daha var: Ben mi değerliyim, 
bana verilen görev mi değerli? Eğer görev değer-
liyse demek ki değer bende değil, eğer ben de-
ğerliysem demek ki görevin değeri yok. İlk önce 
bu sorulara cevap verilmesi gerekiyor. İnsanların 
bana değer verip vermediklerini düşünecek za-
manım yok.”

Kaan Şahinalp, uzun yıllardır tanıdığım, dinamik-
liğini hiç kaybetmeyen, enerjisi tükenmediği gibi 
her geçen gün artan, ülkemiz için çok önemli bir 
değerdir. 

VİRTÜÖZ ÖZELLİĞİ

Şahinalp Hukuk Bürosu’nun sahibi Avukat 
Kaan Şahinalp, 1994 yılında Ankara Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra George-
town Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde 
yüksek lisans yaptı. 

Şahinalp hangi göreve gelirse gelsin, hangi işe el 
atarsa atsın sanki sihirli bir değnekle dokunul-
muş gibi ilgili birimi uçuşa geçirir. Tabi işin aslı 
çok çalışkan oluşu, bilimden sapmayışı, başarıya 
odaklanması, inancı ve vizyonudur. 

Zarif eşi Zeynep Hanım en büyük destekçisidir. 
Kızları Damla ve Duru’yu büyük bir özenle büyü-
türken iş hayatından kopmadı. O da eşi gibi ülke-
sine hep faydalı olmaya çalışır. Geçenlerde ulusal 
bir gazetede “Kayyım Koza’yı Uçurdu” başlığını 
görünce hiç şaşırmadım. TMSF yönetimindeki 
Koza Altın geçen yıla göre karını %100 arttırdı. 
Koza Altın Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şahinalp, 
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ergin Ergül,  

Genel Müdür Salih Güzel ve diğer arkadaşları ile 
sinerji oluşturarak önemli bir hizmete imza attı. 

TUI TEMSİLCİSİ

Merkezi Almanya’da olan uluslararası turizm 
şirketi TUI Türkiye Temsilciliğini de yürüten Av. 
Kaan Şahinalp, uzun yıllardır turizm sektörüne 
de büyük destek vermektedir. Türkiye’nin ta-
nıtımı için özveri ile çalışan, Avrupa parlamen-
tolarında konferanslar veren özel bir yetenektir 
Şahinalp. Yaşam gustosu ve gurmeliği onu farklı 
kılan bir özelliğidir. Ankara’da sosyal hayatın diri 
kalmasında önemli bir rolü vardır. 

Özellikle bu yıl Almanya ve Avrupa topluluğu ül-
kelerindeki görüşmelerinde Türkiye’nin turizm-
de yeniden dev olacağını söyleyen Şahinalp, her 
zaman pozitiftir. Yağmurlu havalarda yerdeki ça-
mura hiç bakmaz, hep bulutların arasından çıka-
cak güneşe odaklar kendisini. Konuşmalarında 
“Başka Türkiye yok” deyip ülkesine karşı olan 
büyük sorumluluğunu dile getiren Kaan Bey, ger-
çek bir milliyetçidir. Türkiye’nin kalkınması için 
yürekten çaba sarf etmektedir. 

MÜTEVAZI İNSAN

Türkiye’nin en çok vergi ödeyen hukukçuları 
arasında da gördüğümüz Kaan Şahinalp, yaşa-
mında son derece mütevazıdır. Ailesine düşkün, 
çocukları ve eşiyle vakit geçirmekten hoşlanan 
Şahinalp’in kalıcı dostlukları vardır. Kendisi ile 
barışık, insanlara yardım etmekten hoşlanan 
Kaan Bey, sosyal sorumluluk projelerinde her 
zaman ön safhalarda yer alır. 

Kendini insanlığa adamış, iyi eğitim almış, yürek-
lerindeki ülke sevgisi çok fazla olan insanların 
farklı düşünceleri vardır. Baktıklarında berrak 
görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde iyi duymayı, 
görünüşleri bakımından sıcak olmayı, davranış-
larında saygılı olmayı düşünürler. Konuşmaların-
da doğru olmayı, işlerinde ciddi olmayı, kuşkuya 
düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşü-
nürler. Öfkelendiklerinde sorunları, kazancı gör-
düklerinde adaleti düşünürler. 

İyi ki varsın Kaan Bey, yolun hep temiz ve açık  
olsun. 

BAŞARI ODAKLI İNSANLAR
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1940’lı yıllarda Notre Dame takımının orta 
saha oyuncusu olan Szymanski bir davada ta-

nık olarak dinlendi. Hakim sordu: “Bu yıl Notre 
Dame takımında mı top koşturuyorsunuz?” “Evet 
efendim.” “Hangi pozisyondasınız?” “Orta saha-
da oynuyorum efendim.” “Orta sahada ne kadar 
iyisiniz?” Szymanski yerinde kıpırdadıktan sonra, 
“Efendim ben Notre Dame’ın şimdiye kadarki en 
iyi orta saha oyuncusuyum.” Mahkeme salonun-
da yerini almış olan antrenör Frank Leahy şaşır-
dı, Szymanski hep alçakgönüllü, kendi değerini 
pek takdir etmeyen bir futbolcuydu. Sorgulama 
bittikten sonra Szymanski’yi bir köşeye çekti ve 
neden öyle söylediğini sordu. Syzmanski kıpkır-
mızı oldu, “Bunu söylemek zoruma gitti aslında. 
Ama kutsal kitap üzerine yemin ettiğimden ger-
çeği söylemek zorundaydım” diye yanıt verdi. 

Avukat Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, kıvrak ze-
kasıyla aynı anda birden fazla işi yürütebilen, 
Başkent’in renkli simalarındandır. 

Ankara’daki pek çok etkinlikte karşınıza çıkan, 
sosyal yönü oldukça kuvvetli bir insan olan Selim 
Bey, soyadıyla aynı adı taşıyan hukuk bürosunun 
sahibidir. 

ULUSLARARASI HİZMET

Kendi alanındaki uzmanlığını uluslararası alan-
da da kanıtlamış olan Selim Bey’in hukuk bürosu 
bünyesinde Çince, İngilizce, İspanyolca, Almanca 
ve Fransızca dillerinde hizmet verilmektedir. 

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Avusturya ve Mek-
sika gibi ülkelerin resmi avukatlığını üstlenen Dr. 
Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, tuttuğunu koparan, 
hedeflediğini mutlaka ele geçiren, çok çalışkan 
ve azimli bir hukukçudur. Yetenekli, genç ve uz-
man hukukçuların bulunduğu ofisinde başarılı 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

İSPANYA’DAN LİYAKAT NİŞANI

2004 yılında babasının kaçırdığı 6 yaşındaki ço-
cuğu, İspanyol annesine kavuşturan Avukat Ya-
vuz Selim Sarıibrahimoğlu, Kral I. Juan Carlos 
tarafından Sivil Liyakat Nişanı’na layık görüldü. 

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Manuel De La 
Camara tarafından büyükelçilikte düzenlenen 
törende Sarıibrahimoğlu’na sunulan liyakat ni-
şanı, çok önemli niteliklere sahip olan kişilere 
veriliyor. Türk baba tarafından kaçırılarak yıllar-
ca İspanyol annesine gösterilmeyen 6 yaşındaki 
çocuğu annesine kavuşturan Selim Bey, İspanyol 
basınında geniş yankı bulan olayda hiç kimsenin 
başaramadığını gerçekleştirdi. 

İZLANDA FAHRİ KONSOLOSU

İzlanda Fahri Konsolosluğu görevini de yürüten 
Selim Bey ile pek çok ülkenin resepsiyonunda 
karşılaşırız. Samimi ve içten davranışları, doğal-
lığı, yabancıların ona karşı ilgisinde önemli bir 
etkendir. İçinden geldiği gibi davranan, ülkesini 
çok seven, mücadeleci ve dürüst insan Sarıib-
rahimoğlu, uluslararası ticaret yapan iş adam-
larımızın zor durumlarda kalmaması, haklarının 
korunması konularında son derece deneyimli bir 
yaklaşımla çözüm yolunu her zaman gösterir. 

YAŞAM GUSTOSU FARKLI

Bankacılık, düzenleyici kurumlar, telekomüni-
kasyon ve enerji sektörünün yanı sıra Arjantin 
ve Türkiye’deki IMF uygulamaları konusundaki 
çalışmaları ile de tanınan Selim Sarıibrahimoğ-
lu, aynı zamanda iyi bir gurmedir. Hindistan’dan, 
İngiltere’ye kadar pek çok ülkeye seyahat ettiğin-
de en özellikli mekanlar konusunda mesajlaştı-
ğım Selim Bey, yaşam gustosu farklı, sosyal so-
rumluluk projelerinde öncü istisna bir insandır. 

Başarılı çalışmalarında zirve yapmasında za-
rif ve titiz eşi Gülnur Hanım’ın da büyük des-
teği olduğunu her zaman dile getiren Selim 
Sarıibrahimoğu’nun önemli özelliklerinden biri 
de mütevazı oluşudur. Yediden yetmişe herkese 
samimi davranan, dostlukları sağlam temellere 
dayanan, halkın içinden biri olduğu imajını hep 
hissettiren Selim Bey, gerçekten Ankara’nın dün-
yaya açılan gözü ve rengarenk bir simasıdır. 

Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla 
yaşlanmaz. 

BAŞKENT’İN RENKLİ SİMASI
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Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla otur-
muş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki 

köpeği izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, diğe-
ri siyahtı ve on iki yaşındaki çocuk kendini bildi 
bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde bo-
ğuşup duruyorlardı. 

Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından 
ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi 
korumak için biri yeterli gözükürken niye ötekinin 
de olduğunu, hem niye renklerinin illa da siyah ve 
beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. 

O merakla sordu dedesine. Yaşlı reis, bilgece bir 
gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı:

“Onlar,” dedi “Benim için iki simgedir evlat.”

“Neyin simgesi?” diye sordu çocuk. 

“İyilik ve kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün 
köpekler gibi iyilik ve kötülük içimizde sürekli mü-
cadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu 
düşünürüm. Bu yüzden yanımda tutarım onları.”

Çocuk, sözün burasında mücadele varsa kaza-
nan da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has, 
bitmeyen sorulara yenisini ekledi:

“Peki sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?”

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa:

“Hangisi mi evlat?”

“Ben hangisini daha iyi beslersem o kazanır.” 

Doğan Karataş, yaşamı boyunca hep iyilikleri bes-
lemiş, çok değerli bir işadamıdır. 1988 yılında ku-
rulan Doğan Karataş İnşaat’ın sahibi olan Doğan 
Bey’i çok uzun yıllardır tanırım. Mütevazı tavırla-
rı, sadeliği, temiz yüreği, insancıl davranışları onu 
farklı kılan özelliklerinden sadece birkaçıdır. 

BAŞARILI İNŞAATÇI
Titizlikle yürüttüğü inşaat işleri Doğan Bey’in her 
zaman tercih edilmesini sağlamıştır. Binaların 
insanların yaşam alanı olduğunu ve günün çok 
büyük bölümünü geçirdiklerini düşünerek hare-
ket eden Karataş, detaycı, ince ayrıntıları hiçbir 
zaman atlamayan, çok çalışkan bir insandır. 

Bursa İznik Devlet Hastanesi’nden, Erzurum 
Teknik Üniversitesi Eğitim Binasına kadar, Kay-
seri Tomarza Devlet Hastanesi’nden, Tekirdağ 
Saray 75 yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımına, 
yurdun dört bir yanında kurduğu şantiyelerle ba-

şarılı işler çıkaran Doğan Bey, her zaman tercih 
edilenlerin başında gelmektedir. 

Yaptığı her işte farkındalık yaratan, hiçbir zaman 
günübirlik düşünmeyen, 100 metre koşucusu de-
ğil maratoncu olduğunu ifade eden Doğan Karataş, 
bu nedenle de her zaman başarıyı yakalamıştır. 

VEFALI DOST
Dostlukları uzun süreli ve ölümsüz olan gerçek bir 
Anadolu evladıdır Doğan Bey. Yakın dostları ünlü 
işadamı Sezai Bilekli ve Tahsin Gürboğa ile uzun 
yıllardır balık sofralarında sohbet etmekte, iş ye-
meklerinde birlikte olmaktadırlar. Bir gün bir in-
sanı kırdığını, yüksek sesle tartıştığını işitmedim. 
Kendisine bu yüzden büyük saygı duyulmaktadır. 

Doğan Bey Anadolu’nun bağrından çıkıp çok 
büyük işler elde etmesine karşın asla özünden, 
geleneklerinden bir şeyler kaybetmemiş, yüreği 
ülke sevgisiyle dolu olan, büyüdüğü toprakları 
asla unutmayan, oralardan hiç kopmayan, örnek 
bir işadamıdır. Uzun ömürlü dostlukları, kendisi-
ne yapılan iyilikleri unutmama özelliği onun vefalı 
bir insan olmasının en büyük özelliğidir. Gerçek 
arkadaşları arasına hiçbir zaman mesafe sok-
maz. Yaşadığı deneyimleri hep paylaşır. İlgi, sevgi 
ve güven sözcüklerinin ne anlama geldiğinin Do-
ğan Bey’den öğrenilmesi gerektiğini çok iyi bilir 
çevresindeki dostları. 

VERGİ REKORTMENİ
Doğan Karataş, gerçekten bir dürüstlük abidesi-
dir. Paylaşmayı seven, kazandığını harcamasını 
bilen ve devlete olan yükümlülüklerini sonuna 
kadar yerine getiren bir işadamıdır. 

Firmasını açtığında yaptığı ilk iş, beş derslik bir 
okul olan Doğan Bey sosyal sorumluluğa oldukça 
önem verir. Son derece yardımseverdir, insanları 
mutlu etmek, yaralar sarmak hayatının vazgeçil-
mezleridir. Davranışlarında her zaman saygılı ol-
mayı, konuşmalarında doğru, işinde ciddi olmayı 
düşünen Doğan Karataş, kazancı gördüğünde dü-
şündüğü şey adalettir. On kardeş oldukları için On-
kar adında başka bir firması daha olan, memleketi 
Ağrı’da vergi rekortmenleri listesinin başlarında 
da gördüğümüz Doğan Bey, ülkemizde istihdam 
sağlayan, gurur duyduğumuz ve yolunun her za-
man açık olmasını dilediğimiz nadide bir insandır. 

Yapabildiğiniz ya da düşleyebildiğiniz her neyse baş-
layın. Cesaretin dehası, kudreti ve büyüsü vardır. 

DOĞRULARDAN ŞAŞMAYAN İNSANLAR
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Kimya hocası bir deney sırasında öğrencilerine 
ders vermek amacıyla “Hiç gözlem yapmıyorsu-
nuz. Ezbere hareket ediyorsunuz. Yaptıklarınızın 
farkına varın ve ona göre hareket edin,” dedik-
ten sonra masanın üzerinde duran iğrenç kokulu 
sıvının içine parmağını daldırdı ve ağzına götür-
dü. Öğrencilerinden de yaptığını tekrar etmesini 
istedi. Öğrenciler, isteksiz bir şekilde ama karşı 
gelmemek için söyleneni yaptılar. 

Yapar yapmaz da hepsinin yüzlerinde acı dolu bir 
ifade belirdi. Bunun üzerine öğretmen, öğrenci-
lerini yeniden uyardı:

“Bir daha söylüyorum. Gözlem yapmıyorsunuz. 
Eğer dikkatli bakmış olsaydınız ağzıma götürdü-
ğüm parmağın sıvıya batırdığım parmak olmadı-
ğını fark ederdiniz.”

Atilla Yıldırım, müthiş gözlem yeteneği olan, ça-
lışkan ve enerji dolu bir işadamıdır. 

İş hayatındaki başarıları kadar gurme olma özel-
liği ve yaşam gustosu ile de dikkat çeken Atilla 
Yıldırım, Ankara’nın renkli simalarındandır. 

ENERJİDE UZMANLAŞTI
2006 yılında kurulan Yey Enerji’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevini yürüten Atilla Bey, mü-
tevazı tutum ve davranışlarını hiçbir zaman de-
ğiştirmemiş, tamamen başarıya odaklanmıştır. 
Yenilenebilir enerji konusunda uzmanlaşan Yey 
Enerji, Türkiye’nin enerji açığının kapanmasında 
rol sahibi olmaktadır. Tırnaklarıyla tırmanarak, 
çok çalışarak önemli bir konuma gelen Atilla Bey, 
Türkiye’ye aşık bir insandır. Ülkemize duyulan gü-
venin göstergesi olarak dünyanın en büyük fonla-
rından Daiwa Proposal fonunu, Işıkal Hukuk Ofisi 
ile birlikte Türkiye’ye getirdi. 168 Megawattlık bir 
enerji üretimi için kontrat aşamasında olduğunu 
söyleyen Yıldırım, yenilenebilir enerji konusunda 
şirketinin geldiği seviyeden oldukça mutlu. 

ESKİŞEHİR’DE REKOR KIRDI
2018 yılını sabahın erken saatlerinde Eskişehir’e 
gidip akşam geç saatlerde Trilye’ye gelip dinlen-
me molası vererek geçiren Atilla Bey, yoğun tem-
posundan dolayı hiç şikayetçi değil. Bir akşam 
geldiğinde çok mutlu ve rahatlamış görünüyordu: 
“Süreyya Bey, yeni bir rekora imza attık. Eskişe-
hir Çifteler’de tam 28 günde 36 Megawatt güneş 
saati inşaatını tamamladık. Ülkeye çok önemli bir 
tesis kazandırdık,” dedi. 

Türkiye’nin en önemli konularının başında gelen 
enerji ihtiyacı kapandığında, ülke ekonomisinin 
gerçekten uçuşa geçeceğini, cari açığın kalma-
yacağına inandığını söyleyen Atilla Yıldırım, tüm 
zor dönemlerde bile umudunu hiç yitirmeyen, her 
zaman pozitif düşünen, başkalarına da enerji ya-
yan çok özel bir kişiliktir.

İLKLERE İMZA ATTI
Türkiye’nin ilk lisanslı biyokütle santralinin 
anahtar teslim kabulünü, tarladan inşaat dahil 
gerçekleştiren Yey Enerji, 3 bin Megawatt üstü 
lisanslı proje şirket evliliği yaptı. Şu anda inşaat 
aşamasındaki 3 tane 30-30-35 biyokütle lisans 
yönetimini başardı. Türkiye’de pek çok bayisi bu-
lunan Yey Enerji, pazar payını hızla arttırmakta 
ve güçlenmektedir. Saha organizasyonunu yeni 
bayi katılımlarıyla daha da güçlendiren Yıldırım, 
doğalgaz ve rüzgar enerjisi alanlarında da yeni 
piyasa koşullarına göre yatırım kararı alma ko-
nusunda temkinli hareket ettiklerini, ülke menfa-
atlerini hep ön planda tuttuklarını söylemektedir. 

Zaman zaman yaptığımız özel sohbetlerde “Baş-
ka Türkiye yok,” söylemini sürekli dile getiren 
Atilla Bey, nevi şahsına münhasır bir insandır. 
Santral projelerinde hep yenilik peşinde olan 
Atilla Bey, eski sistemlerle çalışan santrallerin 
modernize edilmesi ve değişime her kesimin 
ayak uydurması gerektiğini söylemektedir. 

Her geçen yıl Yey Enerji’nin yapılarını daha da 
güçlendirerek, portföylerini büyüttüklerini ifade 
eden Atilla Yıldırım, enerji sektöründe önemli bir 
konuma geldiğini, çok çalışmanın başarının birin-
ci ve en önemli halkası olduğunu söylemektedir. 

Sosyal sorumluluk projelerinde ön saflarda her 
zaman yer alan, kabına sığmayan yapısıyla dikkat 
çeken, insanlara her zaman yardımcı olmaya ça-
lışan hümanist bir yapısı vardır Atilla Bey’in. 

Başarılarını elde etmesinde zarif eşi Simin 
Hanım’ın büyük etkisi vardır. Ankara Üniversitesi 
Vakıf Koleji’nde okuyan oğlu Yunus Emre, gastro-
nomiye de oldukça merak sarmıştır. Baba oğulun 
önemli bir özelliği de fanatik Fenerbahçe tarafta-
rı olmalarıdır. Fenerbahçeli eşofmanlarıyla hiç-
bir maçı kaçırmazlar. 

Kişinin hayatı düşünün rengine boyanmıştır. Bir 
insanın hayatının akışını belli eden, o insanın ha-
yal gücüdür. Sıradan insanların hevesleri, büyük 
insanların ise idealleri vardır. 

ENERJİSİ YÜKSEK YETENEKLER
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Hayattaki tek arkadaşı köpek olan yaşlı bir adam 
kazada köpeğiyle birlikte yaşamlarını yitirmiş-

ler. Gökyüzüne çıktıktan sonra bembeyaz bulutların 
arasında dolaşmaya başladılar. Adam çok susamış-
tı. Biraz su alabilmek umuduyla yürümeye devam 
ederken, birden kendilerini muhteşem bir manza-
ranın karşısında buldular. Rengarenk çiçeklerle 
süslü bir bahçe, altından yapılmış bir bahçe kapısı 
ve onları karşılayan beyazlar içinde bir kadın. Adam 
köpeğiyle birlikte kadına yaklaştı ve sordu: 

“Affedersiniz burası neresi?” 

Kadın ona gülümsedi: “Burası Cennet, efendim!”

Adam bunun üzerine sevinçle “Harika!” dedi. “Peki 
bana biraz su verebilir misiniz? Gerçekten çok su-
sadım.” 

Kadın cevap verdi: “Tabi efendim, içeri girin… İçeride 
dilediğiniz kadar su bulabilirsiniz…” 

Böylece adam köpeğine döndü, “Hadi oğlum içeriye 
giriyoruz” diyerek kapıya yürüdü ama kadın onu bir-
den durdurdu: “Üzgünüm efendim, köpeğiniz sizin-
le gelemez… Hayvanları içeri almıyoruz…” 

Bunun üzerine adam bir an durdu, düşündü ve geri 
dönüp köpeğiyle birlikte geldikleri yolun tam tersi 
yönünde yürümeye koyuldular… Bir süre geçtikten 
sonra kendilerini bu kez tozlu, çamurlu bir yolda 
buldular ve yolun sonunda karşılarına çiftlik girişi-
ni andıran bir kapıyla, yırtık pırtık elbiseli bir dede 
çıktı… Adam sordu: “Affedersiniz… Bana biraz su 
verebilir misiniz?” 

Dede, “İçeri gel” dedi. “Kapıdan girdikten sonra sağ 
tarafta bir çeşme var.” 

Adam sordu: “Peki arkadaşım da benimle gelip 
oradan geçebilir mi?” 

Dede, “Tabi…” dedi. “Çeşmenin yanında köpeğinin 
de su içebileceği bir kase bulacaksın…” 

Bunun üzerine adam kapıdan girdi, biraz yürüdük-
ten sonra sağ tarafta çeşmeyi buldu. Adam çeşme-
den, köpek de oracıktaki kaseden doya doya içerek 
susuzluklarını giderdiler… Derken adam geri gide-
rek girişte bekleyen dedeye sordu:

“Su için çok teşekkür ederim… Peki burası neresi?” 

Dede, “Burası Cennet” dedi. 

Bunu duyan adam şaşırdı: “Ama nasıl olur? Az önce 
burası gibi kırık dökük olmayan muhteşem bir yere 
gittik ve orasının da Cennet olduğunu söylediler…” 

Dede, “Şu rengarenk çiçeklerle süslü altın kapılı yer 
mi?” dedi. “Ama orası Cehennem…” 

Adam iyice şaşırmıştı: “Peki ama orası sizin adını-
zı kullanarak insanları kandırıyor diye hiç kızmıyor 
musunuz?”

Dede gülümsedi: “Kızmıyoruz… Çünkü onlar ken-
di çıkarı için en iyi arkadaşını yarı yolda bırakanları 
Cennet’ten uzak tutuyorlar…” 

Sezai Bilekli, hiç kimseyi yarı yolda bırakmayan, 
kişisel çıkarlarla işi olmayan, tam bir Anadolu ev-
ladı olan iş insanıdır. 60 yıllık Bileklioğulları İnşaat 
firmasının sahibi olan Sezai Bey’i uzun yıllardır ta-
nırım. Çizgisini hiç değiştirmeyen, işleri büyüdükçe 
mütevazılığı artan özel bir insandır.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİ
Babası ile küçük yaşlardan itibaren birlikte çalışan 
Sezai Bey; çekirdekten yetişen bir iş insan olduğu için 
inşaatın bütün inceliklerini bilir. Son derece detaycı 
bir yapıya sahiptir. Sohbetinden çok keyif alacağınız 
Sezai Bey’in oldukça geniş bir çevresi vardır. Dostları 
tarafından çok sevilen Bilekli’nin etrafında tam bir 
sevgi yumağı mevcut. Şirketinin merkezi Manisa olan 
Sezai Bey, işi gereği Ankara’ya sık sık gelmektedir.

İŞİNDE UZMAN
2002 yılında babası vefat edince tamamen işleri 
devralan Sezai Bey yükünün arttığını babasını kay-
bedince hissetti. Küçük yaşlardan beri babasından 
öğrendiklerine kendi deneyimlerini de ekleyince 
başarılarını arttırarak devam etti hayatına. 

Türkiye’de hastane, cezaevi ve okul konularında uz-
manlığını kanıtlamış olan Bileklioğulları İnşaat’ın 
sahibi Sezai Bey; prensiplerine bağlı, günübirlik iş 
yapmayan, dostlukları gibi işlerini de uzun vadeli 
düşünce ile yapan, nadir insanlarımızdandır.

İstanbul’daki yeni havalimanımızın yapımında da gö-
rev alan firmasının gerçekleştirdiği özel inşaatlar hep 
büyük bir özenle yapıldığı için tercih edilmektedir.

İSTİHDAM SAĞLIYOR
Sürekli koşturduğu işleri, kazandığı ihaleleri, 
Manisa’da sahibi olduğu Koza Restoranı ile hep is-
tihdam sağlamaya çalışır. Paylaşmayı seven, insan-
ları mutlu etme çabası içinde olan yüreği onu çok 
farklı kılar.

Erzurumlu bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Sezai 
Bey; sosyal sorumluluk projelerinde hep ön saf-
larda yer alır. Kişiliğiyle, insanlığıyla, iş hayatındaki 
başarılarıyla insanların onu gördüğünde ceketinin 
düğmelerini iliklediği kadar saygınlığı vardır.

Fikir benzin gibidir. Çok kişide benzin vardır fakat 
onu motora koyup çalıştırabilecek girişim, alevlen-
direcek kibrit yoktur. Sen işinde iyi olursan, iyiler 
gelip seni bulur. 

İYİLİKLERLE GELEN BAŞARILAR
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ÖZEL BAŞARILARIN MİMARLARI
Hintli bir usta, çırağının sürekli her şeyden 

şikayet etmesinden bıkmıştır. Bir gün çıra-
ğını tuz almaya gönderir. Hayatındaki her şeyden 
mutsuz olan çırak, döndüğünde yaşlı usta ona 
bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyler. 
Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar ama içer iç-
mez ağzındakileri tükürmeye başlar. 

“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama öfkeyle “Acı” 
diye cevap verir.

Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tutar ve dı-
şarı çıkarır. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına 
oturur ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle 
atıp, gölden su içmesini söyler. Söyleneni yapan 
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çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla 
silerken usta aynı soruyu sorar:

“Tadı nasıl?”

“Ferahlatıcı” diye cevap verir genç çırak. 

“Tuzun tadını aldın mı?” diye sorar yaşlı adam. 

“Hayır” diye yanıtlar çırağı. 

Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına oturur 
ve şöyle der:

“Yaşamdaki acılar tuz gibidir, ne azdır ne de çok. 
Acın olduğunda yapman gerek tek şey acı veren 
şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen 
de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.”

Murat Kösereisoğlu, vizyonuyla, yaşama bakı-
şıyla her zaman farklılık yaratan çok değerli bir 
işadamıdır. 

Dünya güvenlik devi Securitas’ın Ülke Başkanı 
olan Murat Kösereisoğlu’nu uzun yıllardır tanı-
rım. Başarılarında büyük rolü olan zarif eşi Sibel 
Hanım ile deniz ürünlerine meraklı oldukları için 
yoğun mesailerinin dışında Trilye’ye uğrayan Kö-
sereisoğlu ailesi, mütevazı, candan, kendileriyle 
barışık bir görünümdedir. New York’ta okuyan 
kızı Yasemin ve Londra’da yaşayan kızı Zeynep 
Ankara’ya geldiklerinde aileyi daha kalabalık 
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

MÜKEMMELLİYETÇİ KİŞİLİK
Tarsus Amerikan Koleji’nde okurken Tıp Fakülte-
sine gitme modasına kapılıp Diş Hekimliği oku-
yan ama 4 yıllık üniversite döneminin ardından 
vazgeçip ODTÜ’de öğrenimine devam eden, öğ-
rencilik yıllarında bile çok aktif olan Kösereisoğ-
lu, ticaret adına pek çok iş yaparken tesadüfler 
onu adı pek duyulmamış bir sektörle tanıştırdı. 

Murat Bey’in en büyük özelliği iki hamle sonra-
sını görmek, tahmin etmektir. Bu nedenle dün-
ya devi İsveç güvenlik firmasını Türkiye pazarına 
getirdi. Uluslararası standartlarda hizmet veren 
ve sektörün lideri konumunda olan Securitas 
Türkiye’yi dünya liginde zirveye oturtmak için ça-
lışan Murat Bey, çok okuyan, çok çalışan, gezen, 
gören, değerlendiren bir yapıdadır. 

İLKLERE İMZA ATTI
Güvenlik şirketlerinin patronları, yöneticile-
ri genelde Emniyet Müdürlüğü ya da Silahlı 
Kuvvetler’den emekli olan kişiler oluyor. Murat 
Bey’in orduyla hiç ilişkisi olmamış, kısa dönem 
askerlik dışında. 

Ticaret hayatına Niğde’den Almanya’ya elma 
suyu satarak başlayan Kösereisoğlu, pek çok işle 
uğraştıktan sonra 1989 – 1992 yılları arasında 
rotasını geçici güvenlik işlerine çevirdi. 

1992 yılında DAK Güvenlik’i kuran Murat Bey, o za-
mana kadar elektronik güvenlik sistemleri işiyle 
uğraştı. 1995 yılından itibaren alarm sistemleri-
nin 24 saat kontrolünün yapıldığı, Ankara’nın ilk 
alarm izleme merkezinin kurulmasında etkin rol 
oynadı. 

BİLGİ LİDERLİĞİ 
Konusunda son derece donanımlı olan Murat 
Kösereisoğlu, bilgi liderliğinin, pazar ve sek-
törde zirveye ulaşmanın temeli olduğunu söy-
lemektedir. Türkiye’de 20 farklı sektörden 346 
firmaya hizmet sunduklarını söyleyen Kösere-
isoğlu, işletmelerin iç huzurundan sorumlu ol-
duklarını, riskleri belirleyip reçete sunduklarını 
belirtmektedir. Firmasının hacmini 4 yılda 4 kat 
arttırma becerisine sahip Murat Bey, 1992’de 
Danimarka’da sesli istihbarat kurslarına katıldı. 
İstihbarat cihazlarına yoğunlaştı ve devlet ku-
rumlarına teknik hizmet veriyor. Ülkemizdeki pek 
çok yabancı şirkete güvenlik danışmanlığı yapan 
Murat Kösereisoğlu, başka güvenlik şirketleri-
nin sahipleriyle Güvenlik Servisleri Organizasyon 
Birliği Derneği GÜSOD’u kurdu. 2013 yılından 
beri GÜSOD Başkanlığı görevini yürütüyor. 

Özel Güvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sı-
rasında mecliste çalışmalarda bulunan Murat 
Bey, Bilkent Üniversitesi’nde Örgütsel Davranış, 
Etkileme, Müzakere & Karar Alma konularında 
ders verdi. 

Kağıthane’de uzaktan izleme merkezinde inova-
tif görüşler üzerine sürekli çalışan, “Yenilenme-
yen yenilir” ilkesine yürekten inanan Murat Bey, 
gerçek bir Türkiye sevdalısıdır. Sektörün büyü-
mesinden çok mutlu görünmek istemez. “Keşke 
diğer üretim alanlarında daha fazla mesafe kat 
etsek de güvenlik ihtiyacımız asgariye insin” der. 
Ama yine de güvenliğin en temel ihtiyaçlardan bir 
tanesi haline geldiğini de söylemeden edemez. İş 
alemi eğer can güvenliği korkusu yaşıyorsa, işin-
de asla verimlilik sağlayamaz. 

Zaman zaman sohbet etme fırsatı bulduğum ki-
bar insan, farklı bir yaşam gustosu olan Murat 
Kösereisoğlu örnek alınacak bir yöneticidir. Titiz, 
prensipli iş hayatı, genç yaşta ve kısa sürede ba-
şarıyı yakalamasını sağlamıştır. Yolun her zaman 
açık ve parlak olsun. Alanında en iyilerin en iyi 
hayatı yaşama hakları vardır. 
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KİTABI İLE  
TRİLYE’YE  

GELDİ

Türk siyasi tarihinin unutulmaz isimlerinden, 
eski bakanlarımızdan Prof. Dr. Ali Bozer, 

ailesiyle birlikte Trilye’ye geldi. 

Restorana girerken elinde “Yaşamım” isimli kitabı 
ile sürpriz yaptı. Anılarını kaleme aldığı kitap, 
müthiş bir okuma deneyimi sunuyor. Bir solukta 
okuduğum bu eserde şahsımdan da bahsetmesi 
beni ayrıca mutlu etti. 

Yemeğin sonunda keyifli bir şekilde restorandan 
ayrılan zarif insan Ali Bozer, en kısa zamanda 
tekrar geleceğini söyledi. 

ÖDÜLLERİNİ 
TRİLYE’DE  
KUTLADI

Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı ve dijital 
plaftormda yayınlanan Şahsiyet dizisinde Zu-

hal karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, Or-
tadoğu Teknik Üniversitesi Medya Müzik ödülle-
rinde ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’ ödülüne layık 
görüldü. Şahsiyet dizisi aynı zamanda ‘Yılın En İyi 
Dizisi’ seçildi.

İki ödül aldıktan sonra Trilye’ye kutlamaya gelen 
Bozoklu, gazeteci-yazar eşi Kanat Atkaya ile bir-
likte keyifli bir akşam geçirdiler. Çalar Saat Hafta 
Sonu sunucusu İlker Karagöz de Şebnem Hanım’ı 
kutladı. Çift sempatik tavırlarıyla tüm konukların 
ilgi odağı oldu. 
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HAMAD BİN  
ABDULAZİZ  
AL-KAWARİ  

TRİLYE’DEYDİ

Katar Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
olarak görev yapan Hamad Bin Abdulaziz 

Al-Kawari, nisan ayında resmi ziyaretlerde 
bulunmak için Ankara’ya geldi. 

Akşam saatlerinde Büyükelçilik personeli ve 
resmi heyeti ile Trilye’ye gelen Bakan Al-Kawari, 
oldukça sempatik ve mütevazı tavırlarıyla dikkat 
çekti. Tekrar geleceğini söyleyerek çok mutlu bir 
şekilde restorandan ayrıldı.

YILMAZ ŞAHİNALP’İN  
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ankara’nın tanınmış hukukçularından Yılmaz Şahinalp kendisi gibi ünlü bir hukukçu olan oğlu 
Kaan Şahinalp ve yakın arkadaşları ile Trilye’de doğum gününü kutladı. 

Eski günlerle ilgili anıların anlatıldığı akşamda MNG Holding Başkan Yardımcısı Güven Balkan, 
MNG Holding CFO’su Hasan Tayyar Arıca, MNG Holding Genel Sekreteri Savaş Odabaşı ve Gürsel 
Yılmaz da hazır bulundu. 

Yılmaz Şahinalp 40 yıldır hukuk müşa-
virliğini yaptığı, ülkemizin önde gelen 
firmalarından MNG Holding’de oğlu 
Kaan Şahinalp ile birlikte çalışmaktan 
ve onun başarılarından büyük gurur 
duymaktadır.

Çok keyifli geçen geceden sonra en 
kısa zamanda tekrar geleceklerini 
söyleyen grup, mutlu bir şekilde resto-
randan ayrıldı. 
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Trilye’den Esintiler...

GREG PEPIN’İN 
ANKARA  

ZİYARETLERİ

Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nden emekli 
olduktan sonra Boeing firmasının Türkiye 

Başkanı olarak çalışan ve daha sonra ülkesine 
dönen Pepin, ömrünün önemli bölümünü 
Türkiye’de geçirdi.

Çok güzel Türkçe konuşan ve balığa düşkünlüğü 
ile tanınan Pepin, Ankara’ya her geldiğinde 
Trilye’ye uğrar. Her yıl Alaska’da balık avcılığına 
çıktığı zamanlardaki fotoğraflarını da gönderir. 

Son derece sempatik olan ve Türkiye’yi çok seven 
Greg Pepin, sanki içimizden biri gibi. Restorana 
her geldiğinde mutluluğumuza mutluluk katıyor. 

Türkiye’nin en köklü firmalarından Eczacıbaşı 
Holding’in sahibi Bülent Eczacıbaşı, iş gö-

rüşmeleri için geldiği başkentten Trilye’ye uğra-
madan ayrılmadı.

Deneyimlerini aktardığı “İşim Gücüm Budur 
Benim” adlı kitabını imzalayarak hediye eden 
Bülent Bey, deniz ürünlerine oldukça meraklı, 
son derece zarif, mütevazı ve çok farklı bir kişilik 
sahibi. 

“Trilye’nin Oltasına Takılanlar” kitabında da ken-
disini anlattığımız Eczacıbaşı, ülkesini çok se-
ven, dünya çapında ün yapmış, çok değerli bir iş 
insanıdır. 

BÜLENT 
ECZACIBAŞI’NIN 
TRİLYE ZİYARETİ
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Türkiye eski güzeli Gamze Demirağ ve işadamı Ba-
rış Seyhan, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. 

Ankara ve şehir dışından gelen dostlarıyla Trilye’de 
kutlama yemeğinde buluşan çift, oldukça mutlu gö-
züküyordu. 

Birbirinden güzel deniz ürünlerinin sunulduğu kut-
lama yemeğinde Seyhan çifti kadar, onları seven 
dostları da çok neşeliydi. 

TRİLYE’DE  
KUTLAMA  

YEMEĞİ

GİNE  
CUMHURBAŞKANI 

TRİLYE’DE

Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Gine Cumhur-
başkanı Alpha Conde, eylül ayında Trilye’deydi. 

Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Conde, mü-
tevazı ve sevecen tavırlarıyla dikkat çekti. Türkiye’yi 
sık sık ziyaret eden konuk cumhurbaşkanı her gel-
diğinde Trilye’ye uğrayacağını söyleyerek mutlu bir 
şekilde ayrıldı.
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Gülay ve Metin Şenyürek torunları Mehmet Metin ve Ecren

Berna ve Sıtkı Arslan çocukları Özge ve Ege

Trilye’nin Çocukları
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Vedat Baylan ve çocukları Vural Ateş, Ata, Borga

Gülden ve Coşkun Yumuş, kızları Öykü ve oğulları Emir
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Arzu ve Yiğit Onat, kızları Cahide Mana

Şahide ve Nuri Çömez, oğulları Kerem

Pazar Günleri Balık Yiyoruz ...



 25

Özge ve Togay Cömert ve oğulları Mustafa Efe

Filiz Akgün Tava , Barış Tava ve oğulları Kerem
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Bademli Karides
Ana yemek gibi doyurucu bir ara sıcak. Ama lezzeti doyumsuz…  

Tadım yaptırdığımız konukların talebi üzerine menüye girmeye baş aday oldu. 
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Deniz Tarağı 

Balık Beyti
Yepyeni bir ürün… Ama alışkanlık yapacağa benziyor. Florya’ya kadar uzanıp kuzudan 

yapılan beytiye olan özlemim biraz olsun azaldı. 
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Balık Mantı
Balıktan mantı olur mu? Hele bir deneyin. Bir yıldır olumlu tepki almadığımız damak yok. 

Uzun süre damakta kalıyor tadı. Bitimi zaman alıyor. 
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İrmik Şarlot
Tatlılara eklenen irmik şarlot ilgi odağı oldu. İrmikten bu kadar lezzetli bir tatlı olacağı 

hiç aklıma gelmezdi. Yanında Toros dağlarında dolaşan keçilerin sütünden yapılan 
dondurmayı da ihmal etmeyin.

Fençel
Tek yıllık bitki olan fençel, anason ile aynı aromaya sahip anethol maddesi içerir. 

Fençelden yaptığımız mezenin lezzeti ve aromaları baş döndürücü. Bu yıl en çok ilgi 
gören mezelerimizden biri oldu.
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Istakoz Izgara
Sanıldığının aksine ıstakoz etinde kolesterol oranı düşüktür, hem de derili tavuk ve hindi 

etinden bile. Kömürün is kokusunu hissettiğiniz ızgarası nefis olur. 
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Erikli Cacık 
Eerik nasıl yakıştı yoğurda bilemezsiniz.” Süzme yoğurtla salatalık yerine erikli cacık tercih 

edenlerin sayısı oldukça arttı. Mutlaka denemelisiniz. 

“
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Keçi Sütü Dondurma
Çocukluk yıllarımda zayıf kollarımdan aldığım güçle fıçıda evire çevire 

yaptığım kaskatı, süt, şeker ve salepten başka hiçbir şey içermeyen, önce 
kokusuyla burnumu mutlu eden sonra dilimi gülümseten dondurmaları çok 
özlüyorum. Tek tesellim Kechy Gurme firmasının sahibi Tuğba Aydoğan’ın 
ürettiği dondurmalar. Toros dağlarında gezinen keçilerin sütüyle yapılan bu 
dondurmayı Tuğba Hanım ilk tattırdığında uzak geçmişimi imgeleyen belle-
ğim hemen hatırladı 1960’lı yılların dondurmasını...
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Makkarna Ankara’nın klasik mekanlarından bi-
ridir. 14 yıldır kendine özgü menüsüyle ve hiç 
değişmeyen kadrosuyla Gaziosmanpaşa’da 

her gün taze olarak imal ettiği 29 çeşit makarnayı ve 
lezzetli pizzaları konuklarına sunan Kaan Küce, bu işi 
aşkla yapıyor. 

Her gün yeniden doğmuş gibi restoranına geliyor. Ko-
nuklarını karşılıyor. Herkesin sevdiği tüm ürünlere 
ve müşterilerinin zevklerine hakim bir işletmeci olan 
Küce, turizm sektörünün duayen isimlerinden. Mer-
hum babası Savaş Küce de turizm sektörünün unutul-
mazları arasındaydı. Turizm Bakanlığı’nda Müsteşar 
olarak görev yapan babasının turizme olan aşkı, onun 
damarlarına giren virüs gibi. 

ÇOK TİTİZ
Pırıl pırıl mutfağı, günlük tedarik ettiği ürünleri ve lez-
zette yarattığı zirve ile yabancıların da gözde mekanı 
Makkarna süreli yenilik peşinde. 

Kaan Bey’in makarnalarının lezzeti kadar işine olan 
aşkı ve heyecanı da onu farklı kılan özelliklerinden... 
Yüzünde hiçbir zaman ekşilik görmediğim Kaan 
Küce, Ankara’ya mal olmuş bir isim, Makkarna ise 
Ankara’nın klasikleşen markası... 

Markanın yaratıcısı Kaan Bey tanınmış bir gurme, iyi 
bir araştırmacı ve bildiklerini paylaşmayı seven bir 
isim. Yaptığı televizyon programlarında da Türkiye’de 

gerçek İtalyan makarnasının nasıl yapılması gerektiği-
ni tüm incelikleriyle uzun bir dönem anlattı.

Yakın bir komşum olan Makkarna’da zaman zaman 
İtalyan makarnası ve pizzasına olan hasretimi gider-
meye gidiyorum.

İyi ki varsınız ve Ankara’da var olmanız bize gurur ve-
riyor...

TRİLYE - Kaan Küce kimdir?

KAAN KÜCE - 1968 yılında doğdum. Kendimi bil-
dim bileli hem okudum hem çalıştım. Bir oğlak bur-
cu olarak tabiî ki işkolik bir yapım var. Eğitimimin 
çoğunu Avrupa ve Amerika da geçirdim. Çok gezdim 
ve bu gezilerimden elde ettiğim doneleri de iş haya-
tıma yansıttım.

TRİLYE - Kaç senedir işletmecilik yapıyorsunuz?

KAAN KÜCE - İlk işletmecilik yolculuğum, 18 ya-
şında Limon Company ile başlamıştır. Sonra sırasıyla 
Ankara Hilton, Side Cesar Hotel, Laguna Otel Azur, 
Marco Polo Tatil Köyü, Syedra Princess, Efes Prin-
cess, İberotel Bodrum Princess Riva Otelleri.

TRİLYE - Çevrenizdekiler sizi 3 kelimeyle nasıl 
tanımlar?

KAAN KÜCE - Çok çalışan - Motosiklet tutkunu - 
Ailesine çok düşkün

TRİLYE - Cucina Makkarnanın çok özel diyebile-
ceğiniz sunumu nedir?

ANKARA’NIN İLK, TEK VE ÖZEL MAKARNA RESTORANI

makkarna
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KAAN KÜCE - Makkarna’da birçok özel şey vardır. 
En başta geleni misafirlerimiz bizim için tek tek çok 
özeldir; ve tabii ki makarnaları, her bir makarna kişiye 
özel yapılır ve sosları çok spesifiktir (özgündür). Res-
torana ait 5 tane özel sos vardır ki bunlar başka İtalyan 
restoranlarında yoktur. Restorana gelindiğinde mutla-
ka sorulmalıdır. Pizzaları 2006’ dan beri Türkiye’nin 
en ince pizza ödülünü kazanmıştır. Etlerin marine sü-
resi çok zahmetlidir; çok beğeniliyor çünkü gerçekten 
zahmet ve beğeni arasında doğrudan güçlü bir ilişki 
var. Örnek olarak bir Yugoslav köftesi vardır. Baha-
ratları Bosna dan gelir. Bonfile açılır, içine yerleştirilir 
ve 4 gün çürümeye bırakılır. Sonra kıyma haline dö-
nüştürülür ve içine çok özel bir beyaz peynir koyulur 
ve lav taşı ızgarada pişirilir. Yanında da daha önce 
süte yatırılmış ve fırınlanmış, kızartılmış baharatlı 
patates vardır.

TRİLYE - Rakiplerinizden sizi ayıran özelliğiniz 
nedir?

KAAN KÜCE - Bizi rakiplerde ayıran en görünür 
özelliğimiz, her şeyin kişiye özel olarak hazırlanması 
ve restoranın küçük olması en büyüğü ise fiyatlarının 
onlardan ucuz olması. Herkesin ortak kanısı kendile-
rini evlerinde gibi hissetmeleri.

TRİLYE - Cucina Makkarna’nın başarısının sırrı 
nedir?

KAAN KÜCE - Ankara’nın ilk, tek ve özel makarna 
restoranı MAKKARNA…

MAKKARNA; özgün dekorasyonu, sıcacık atmosfe-
ri ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız özel lez-
zetleri ile, damak tadına düşkün Ankaralıların ve 
iş ya da ziyaret için Ankara’ya gelenlerin mekanı. 
MAKKARNA’yı farklı kılan özelliklerin başında zen-
gin menüsü geliyor. Herşeyden önce ismine yakışan, 
çok özel makarna yemekleri bekliyor sizi. Akdeniz ve 
İtalyan mutfağının doyumsuz lezzetlerinin yanı sıra 
meraklıları için birbirinden keyifli Pizza, Et ve salata 
çeşitleri sunuluyor. Ama MAKKARNA’nın her ziya-
retçisinde farklı bir iz bırakacak özelliği; Türk, Fran-
sız, İtalyan, Amerikan ve sadece MAKKARNA’ya özel 
kavlardan oluşan şarap menüsü.

TRİLYE - İleriye dönük işletmeniz adına hedefle-
riniz nelerdir?

KAAN KÜCE - Bizim ileriye dönük hedefimiz sade-
ce ilk açtığımız günkü lezzeti ve paylaştığımız heye-
canı misafirlerimize senelerce vermek idi. İkinci veya 
üçüncü restoranı düşünmüyorduk, yalnız son za-
manlarda İstanbul da bir yer açalım diye İstanbul’dan 
gelen müşterilerden çok baskı var. Hadi hayırlısı di-
yoruz, bakalım.

TRİLYE - Ankara’da yiyecek - içecek sektörü ne 
durumda?

KAAN KÜCE - Ankara’da yiyecek-içecek sektörü 
çok keyifli değil. Çünkü özel restoran az çok sayı 
da kebap ve meze restoranı var. Onlar içinde de çok 
hakkıyla işini yapan belli başlı yerler var.. İnsanlar 
ellerine para geçtiğinde. Veyahut bir ortak bulduk-
larında hemen bir restoran açıyorlar. İstanbul’dan da 
bir sürü marka Anakara’ya geliyor ve kapanıp gidi-
yorlar. Ankara çok zor bir yer. Çabuk tüketiyor. Çün-
kü çok yer açılıp kapanıyor, yazık.

TRİLYE - Çalıştığınız zamanlar dışında gündelik 
yaşantınızda nelerle ilgilenirsiniz?

KAAN KÜCE - Biliyor musunuz daha geçenlerde 
evimde kullanmadığım odalar olduğunu düşündüm. 
Yani pek çalışmadığımız zaman yok.. Kendimize za-
man ayırmak, şarj olmak için Ankara dışına çıkıp 
birkaç gün geçirmemiz lazım.. Her baktığım şey, her 
dinlediğim müzik, kafam da oluşan her güzel fikir; 
doğrudan işe yöneliyor... Şikâyetçi miyim? Asla... 
Aşkla yapılan her şey çok lezzetli ve yaşamda en ya-
kışan yeri buluyor çünkü...
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fox Tv’de her pazar yayınlanan Benden söyle-
mesi adlı programda balık üzerine yaptığım 
çekimler dolayısıyla bu yıl fırsat buldukça 

anadolu’yu geziyorum. seyahatlerimin sonunda 
biraz daha moralle dönüyorum. anadolu’nun her 
bir köşesinde doğal üretime dönüş olduğunu gö-
rüyorum.

Karaman’ın ermenek ilçesi, çatalbadem köyünde 
üç arkadaş mustafa Tarım, Tuğba aydoğan ve is-
mail arı’nın keçi sütünden sağlıklı gıda maddele-
rini üretmek için yola çıktıklarını duydum. henüz 
Karaman’daki çiftliğini görme fırsatım olmadı ama 
dondurmasıyla tanışalı bir yıl oldu. restoranım-
da özellikle yabancıların hayran kaldığı keçi sütü 
dondurmasını ilk tattığımda dilim gülümsedi. ço-
cukluk yıllarında babamla birlikte süt, şeker ve sa-
leple cılız ellerimle dakikalarca buzlu fıçının içinde 
çevirerek yapardık. Kokusu ve tadı aynı… çok öz-
lüyordum bu dondurmayı. inanın çok sevindim. 

DUYGULANDIRAN BAŞARILAR
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TOROSLAR’IN BÜYÜSÜ
‘anne sütüne en yakın süt’ olarak bilinen keçi 
sütü, vücutta yağ birikimin depolanmasını önle-
me, kasların daha aktif çalışmasını ve antioksidan 
özelliğiyle zararlı maddenin vücuttan uzaklaşması-
nı sağlama gibi özellikleri olan, vitamin açısından 
çok zengin bir besin. 

Tuğba hanım’ın avrupa Birliği ve devlet katkısıyla 
yaptığı bu proje titiz çalışmanın sonucu başarıya 
ulaşmış. çin halk Cumhuriyeti’ne ihracat hazır-
lığına başlayan Kechy Gurme süt ürünlerinin ter-
cih edilmesi, Toroslarda egzoz dumanından uzak, 
hiçbir çevre kirliliğinden etkilenmeyen bölgede 
keçilerin doğal ortamda dolaşmaları ve aroma-
tik bitkileri yemelerinden kaynaklanıyor. Ürün-
lerde koruyucu, tatlandırıcı gibi maddeler yok. 
Türkiye’nin özüne dönme ve anadolu’yu şaha kal-
dırma girişimlerinden bir tanesi bu proje… Kechy 
Gurme’nin yolu açık olsun. 

Süreyya Üzmez
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Boğaz’daki işletmelerle yakından ilgilenmeye 
başladığım altı yıl öncesinde tanıştığım ilk 
kişi, ünlü delta mobilya’nın sahibi merhum 

adem Yılmaz oldu. milliyet Gazetesi’nde spor mu-
habirliği yapmış, son derece zevk sahibi, başarılı 
bir iş insanı adem Bey, oligark’ın inşaatına baş-
landığında Boğaz’ın geleceği ile ilgili görüşlerini ve 
projelerini anlatırdı. 

assos’ta zeytinliğinde geçireceği günlerin de özle-
mini çeken adem Yılmaz, çatalca’daki fabrikası-
nın çatısından düşüp hayatını kaybedince mekanı 
inşaat sürecinde birkaç kez ziyaret etmek istediy-
sem de ayaklarım geri gitti.

denize sıfır olarak konuşlanan mekanın yazlık bö-
lümünde beş ayrı restoran ve gece kulübü ile hiz-
met veren oligark istanbul’un açılışı ile sahil hattı 
hareketlenmeye başladı. iki yıl önce reina’ya yapı-
lan korkunç saldırı sonrası içimizdeki burukluğu 
silip yaşayan bir mekan olacak oligark…

BOĞAZ’A YENİ NEFES



 41

ALİ OCAKBAŞI 
“Boğaz’da balıktan başka ne yenilebilir?” diyen-
lere net cevap verecek mekan ali ocakbaşı… 
Köşebaşı’nın sahiplerinden ali akkaş’ın Türkiye’ye 
kazandırdığı bir marka. hemen kendi sıcaklığıyla 
içinizi ısıtıveriyor. hollanda ve londra’da şubeleri 
bulunan, istanbul’da da üçüncü şubesini açan ali 
ocakbaşı lezzetli et çeşitleri ve mezeleriyle şeref 
mevkiinde yerini almış. uykuluktan çöp şişe kadar 
ne yediysek hepsi çok nefisti. 

restoranın deneyimli şefi ramazan iz’e rica et-
tim ve gurman olmayı kabullendim oligark’a ilk  
gidişimde…

BALIK ve SUŞİ
ringa Balık ve Yada suşi’nin mekanlarını da gez-
dim. meze dolaplarından farklı mezeler seçip ma-
samıza göndermelerini istedim. Tam bir potpuri 
oldu. zaten hangi restorana oturursanız oturun 
bir diğerinden de sipariş veriyor olmanız, masada 
farklı zevklere sahip olan herkesi mutlu ediyor. 
halkla ilişkiler sorumlusu eda evliyagil, vizyon 
sahibi, deneyimli, çok gezen, çok okuyan birisi. 
Yepyeni kavramına inanan ve yaratıcılıkta her za-
man fark yaratan bir kişilik…  

istanbul’da otellerin doluluk oranıyla eski günle-
rine kavuştuğu bu dönemde oligark, Boğaz’a ger-
çekten nefes aldıracak. manzara müthiş, restoranlar 
iddialı… denize sıfır konum ve şık dekorasyonuy-
la dünyada eşsiz bir eğlence merkezi olmaya aday. 

ankara’dan ve istanbul’dan tanıdığım zevkli iş insan-
larına da rastladığım oligark akşamında ülkemin tu-
rizminin gelecekteki güzel günleri için hayaller kur-
dum. pazar konserleri, sürpriz etkinlikleri ile farklı 
deneyimlere hazır olan oligark istanbul, Boğaz’ı eski 
canlı günlerine taşıyacak gibi görünüyor…

Süreyya Üzmez
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Recep Peker Tanıtkan’ın Objektifinden

Kuşlar ki, özgürlüğün sembolüdür.
Onların sesleride farklıdır. Kuş cıvıltıları derdik çocukluğumuzda hep.
Tını zenginliği vardır. Renkler vardır, gökkuşağından da ileri.
Coşku vardır, sevinç vardır. Acıya rastlanmaz pek.
Birlikte paylaşır, birlikte çoğaltır ve birlikte yayarlar evrene.
Bizi dinleyin, bakın ve izleyin dercesine. Anlayanlarına.
Teller onların sahneleridir bir ölçüde. Sessizlikte, derinden seslenirler.
Teller kopabilir, ama onların tınıları, şarkıları sürer.
Tellerde özgürlüğü ve aşkı iletmek isterler, inatla.
Teller, özgürlüğün önünde engel ve set olamaz diye.

SESSİZLİĞİN DERİNLİĞİNDEN GELEN, ÖZGÜRLÜK VE AŞK ŞARKILARI.
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Recep Peker Tanıtkan’ın Objektifinden
Yılların Bakışından Süzülenler / İsmail BAYER

Yerleri neresidir, kara, deniz hava, fark etmez ki.
Hangi kıtadadırlar, hangi ülke ve bayrak üzerindedirler. 
Sınır yoktur onlar için. Özgürlük ve yaşamdır sınır. O kadar.
Yaz, kış, bahar, sıcak, soğuk, zaman dilimi nedir?
Onlar için hep birdir, özgürlük ve aşk zamanı.
Bakın bakın, birazdan tellerden uçacaklar, hep birlikte ve şarkıları ile.
Duyuyor musunuz onların özgürlük ve aşk şarkılarını.
Duymuyorsanız yeniden bakın ve dinleyin.
Duymuyor musunuz daha.
Kendinize bir sorun o zaman. Ben yaşıyor muyum?
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BİR AFRİKA RÜYASI

NAMİBYA
Gözü dönmüş Avrupa devletlerinin acımasız, talan edici ve aşağılayıcı sömürgeciliği ile tarihinde 
sahip olduğu değerlerin çoğunu kaybederek bu günkü hak etmediği konumu ile insanın başlangıç 
noktası olan Afrika, benim en çok tercih ettiğim ve hep gidip gezmenin hayalini kurduğum kıtadır. 

Diğer kıtalardan doğası, kültürü ve yaşayan insanları ile büyük bir farklılık gösterir. Ben 
gerçekten farklı bir şeyler görmek istiyorum derseniz katiyetle Afrika’yı tercih edin.

Afrika’ya gerçekleştirdiğim son gezimdeki durağım, Namibya oldu. Namibya ile ilgili yazılacak 
çok şey var. Çok yer gördüm, çok güzellikler ile karşılaştım. Bunların hepsini detayları ile 
anlatmak mümkün değil. Ben bu yazımda gördüğüm ve gezdiğim yerleri kısaca anlatırken, 
sizlere Namibya hakkında bir fikir vermeye çalışacağım. 

Hava alanında bekleyen çöle ve safariye dayanıklı şekilde üretilmiş özel aracımıza bindiğimde, 
uzun ve yorucu uçak yolculuğumu unutmuş; şimdiden on günden fazla sürecek yaklaşık 3.500 
kilometre yol yapacağım Namibya turunun havasına kapılmıştım.

Bir Avrupa şehri havasında olan Windhoek’da kalmadan geceleyeceğimiz Mariental’e doğru 
hareket halindeyiz. Artık dünyanın sayılı çöllerinden birisi olan Kalahari çölünün sıcak ve 
kuru havasını soluyarak yolumuza devam ediyoruz. Akşam lodge’muzun balkonunda içkimi 
yudumlarken, batan güneşin kızıla çalan renklerinin göle vuran yansımalarında, pelikan 
kuşlarının yuvalarına dönerkenki sessizliğin şarkısı eşliğinde son ritüellerini seyrediyorum. 
Kendimi çok ama çok özel hissediyorum.

YAZI ve FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN • olay.salcan@gmail.com
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sekliğe sahip, kızıl renkli kum tepelerinden birisinin 
üzerinde dolaştığımız sırada bu eğlenceli anların key-
fini çıkarırken, yukarıdan ve aşağıdan görünen kum 
tepelerinin kızıllığı ile gölgelerin siyahlığının kontrası 
olağanüstü manzaralar sunarken bunlara katılan ku-
rumuş ağaçların harmonisi hayranlık uyandırıyor.

Zamanın ne kadar çabuk geçtiğinin farkında olma-
dan bir kum tepesinden diğerine giderken tepelerden 
birisini aştığımda birden karşıma çıkan manzara ile 
şoka girmemek mümkün değil. Karşımda 350 metre 
yüksekliği ile Namib çölünün en büyük ve yüksek te-
pesi olan Big Daddy duruyor. Son derece heybetli bir 
görüntüye sahip olmasına rağmen beni şoka sokan bu 
tepe değil. Şokta olduğumun nedeni, bu tepenin ete-
ğinde etrafı daha küçük tepelerle çevrili, zemini bem-
beyaz olan geniş bir alan ve bu alan üzerinde sayıları 
oldukça fazla simsiyah hale gelmiş, kurumuş çeşitli 
boy ve şekillerde ağaçlar. Beyaz, kızıl ve siyah renkleri 
kullanarak büyük usta doğanın dünyada yarattığı en 
güzel eserlerinden birisi bu. Eserin adı da, Dead Vlei. 
Tek kelime ile muhteşem. Bulunduğu yer de, bu sa-
nat galerisinin en eşsiz köşesi. Bu resmi, yani bu sanat 
eserini yerinde görmek bir ayrıcalık değil de, nedir? 

İskelet Sahili ve  
Cape Cross Fok Kolonisi
Geceyi Klip River Vadisi›nin bize sunduğu muhteşem 
manzarasıyla Grootberg Lodge’da geçiriyoruz. Sabah 
kahvaltısını takiben Swakopmund şehrine doğru 
yola çıkıyoruz. Yolumuz uzun olduğundan akşam 
saatlerinde otelimize geliyor ve vakit kaybetmeden 
Atlas okyanusu kıyısındaki güzel bir lokantada ak-
şam yemeklerimizi yiyip dinlenmeye geçiyoruz.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan yolculuğum, sol ta-
rafımda Atlas okyanusunun uçsuz bucaksız maviliği 
ve dalgaların kıyıya vururken oluşturdu beyaz kö-
pükleri ile sağ tarafımdaki Namib çölünün kızıl kum  
tepelerinin akan görüntüsü ile devam ediyor. Ola-
ğanüstü güzelliklere kendimi o kadar kaptırmışım  

Dünyanın En Yaşlı Çölü: Namib
Güçlü bir kahvaltının arkasından önümüzde iki gün 
boyunca çöl coğrafyasını tanıyacağım Sossuvlei’ye 
doğru yola çıkıyoruz. 55 milyon senelik geçmişi ile 
Namibya’nın en önemli milli parklarından birisi olan 
Namib-Naukluft milli parkı, aynı zamanda dünyanın 
en eski çölü. Yol boyunca çok sık değişen bitki örtü-
sünün sonunda çöle dönüşümünün nasıl olabileceğini 
aracımızın penceresinden hayranlıkla seyrediyorum.

Yolculuğumuzun sonunda gece konaklayacağımız 
lodge’a geliyoruz. Çöl sessizliğinde güneşin batışını 
ve karanlık gecede yıldızların parlayışını seyredi-
yorum. Çölün ortasında son derecede romantik bir 
ortamda yanıp sönen yıldızların Afrika’da daha da 
parlak göründüğünde fikir birliği içerisindeyiz. Bu 
büyüleyici ortamın içerisinde kendimi daha farklı 
hissediyorum.

Hava henüz daha çok ısınmadan, gölgeler uzun ve 
güneşin ışıkları yumuşak iken Namib çölünde bulu-
nabilmek için güneş doğmadan lodge’muzdan ayrılı-
yoruz. Namib çölü, dünyanın en eski çölü olmasının 
yanında dünyanın en yüksek ve değişken kum tepe-
lerine (dune) ev sahipliği yapıyor. 300 metre yük-
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ki Cape Cross’a geldiğimizi aracın durması ve şofö-
rün ikazı ile anlıyorum.

Cape Cross bölgesinde çok miktarda fok yaşadığı, 
gezi sırasında bizlere belirtilmişti. Ancak araçtan 
inince gördüğüm manzara beni hayretler içerisinde 
bırakıyor. Bırakın yüzlerce foku burada on binlerce 
fok balığı yaşıyor. Burası, dünyanın en büyük fok ko-
lonisi. Daha da ilginç olanı, aralarında dolaşılıyorum. 
Bazı kabadayı erkek foklar arazisine girince dişlerini 
gösteriyorlar. Sözde beni korkutacaklar.

Manzara müthiş. Görülmeye değer. Özellikle yavru 
fokların annelerinin kontrolünde sırayla denize ilk 
defa götürülmeleri, enteresan olduğu kadar eğlenceli 
de. İlk defa denizle karşılaşan ve dev dalgaları gören 
yavru fokların korkarak geriye kaçmaya çalışmaları 
ve onlara annelerinin müdahale etmesi ve cesaretlen-
dirmeleri çok komik. Denize alışınca da suyun içeri-
sinde yaptıkları hareketleri seyretmek keyif veriyor.

Karada çok fok var, ama bir o kadar da denizde olan 
var. Karadakiler, yemeklerini yemiş güzellik uykusu-
na dalmış olanlar ile karnını doyurmak için denizde 
olan anne fokların yavrularına göz kulak olan diğer 
anneler. Yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bi-
risi. Deniz kenarında bulunan kayalardaki foklar bu 
koloninin en güçlü olanları. Denize çok yakın olduk-
larından rahatları yerinde. Doğada gücün öneminin 
göstergesi ve ayrıcalığı. 

Himbalar
Gezimin en ilgi çeken bölümlerinden birisi olan, ya-
şanan tüm zorluklara rağmen geleneksel yaşam tarz-
ları ile ayakta kalmayı başarmış dünyanın ünlü yerli 
kabilelerinden Himba kabilesini ziyarete gidiyorum. 
Bizleri kadınların ve çocukların ağırlıklı olduğu bir 
topluluk karşılıyor. Köyde topraktan birkaç ev var. 
Etrafı ağaçlarla çevrili keçi ağılı da çok uzakta değil.

Kadınlar, derilerinin güneş ışınlarından zarar görme-
mesi için keçi yağı, birtakım otlar ve kırmızı boyadan 
yaptıkları karışımı yüzleri ile vücutlarına sürüyorlar. 
Bu da onlara çok farklı bir görüntü veriyor. Aynı za-
manda kırmızı renk, toprak bereketi ve insan kanını, 
yani yaşamı temsil ediyor. Her sabah güne başlarken 
düzenli olarak yapılan bu işleme “otjite” adı veriliyor. 
Ergenliğe giren ve evlenmeye hazır hale gelen kızla-
rın kabile mensupları tarafından da anlaşılmasını sağ-
lamak maksadıyla kızın başına oğlak derisinden ya-
pılan ve “Erembe“ diye adlandırılan bir taç takılıyor.

Kadınların ellerini şaklatarak ve yüksek sesle bağırıp 
havaya sıçrayarak kendi etraflarında dönerek dans 
etmeleri de, Himba kabilesine yapılan gezinin güzel-
liklerinden birisi idi.
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Etosha
Namibya gezinin en büyüleyici bölümü ise hiç kuş-
kusuz, Etosha Milli Parkı’nda yaptığımız foto safari 
gezisi. Namibya gezimiz sırasında her zaman yol üze-
rinde antilop, zürafa gibi hayvanlara rastladık. Bunlar 
da hem yolculuklarımıza renk kattılar hem de eğlen-
celi geçmesini sağladılar. Ancak Etosha bambaşka. 
Bence Afrika’nın kendine özel hayvanlarını barındı-
ran milli parkların arasında ilk üçe girer. İlk üçün 
sıralaması ise, herkese göre değişebilir.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çölde bulunan 
bir vahaya hayvanların su içmek için gelmelerini sey-
retmek, muhteşem bir olay. Suyun bulunduğu alan, 
olimpik bir yüzme havuzundan biraz küçük, derin-
liği ise 20 cm. den fazla değil. Bize olan mesafesi, ise 
yaklaşık 70-90 metre civarında.

Suya ilk önce sürü halinde çoluk, çocuk filler geliyor-
lar. Diğer hayvanlar, biraz uzakta bekliyorlar. Filler 
hiçbir şeyi umursamadan suyu içmeye başlıyorlar ve 
ayrılıyorlar. Ondan sonra zürafalar geliyor. Bu zarif 
hayvanların su içmeleri zarafet dolu. Biraz zaman 

geçince onların yanına çekingen bir şekilde zebralar 
yanaşıyor. Onlar su içmeye başlayınca da zürafalar 
ayrılıyorlar. Zebralar su içerken antilop ve domuzlar 
geliyor. İşin eğlenceli tarafı, filler hariç son derece 
tedirgin olarak su içen hayvanların bir şey duyduk-
larında ya da duyduklarını zannettiklerindeki sağa 
sola ya da arkaya kaçarkenki panik halleri. Kontrol-
süz olarak yaşadıkları bu panik halinde birbirlerine 
çarpmaları ya da devrilmeleri nefes kesici görüntüler 
veriyor. Özellikle antilopların bir balerin gibi uzun 
mesafeli sıçrayarak koşmaları görülmeye değer.

Büyüsüne kapılarak ve kendimden geçerek seyretti-
ğim bu manzara, hayvanların bölgeyi geldikleri gibi 
terk etmeleri ile tamamlanıyor ve perde iniyor. Bu 
eseri sahneye koyan ve yöneten büyük usta doğaya 
saygı ve takdirlerimi sunarken büyük bir eseri seyre-
debilmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyim.

Rüya gibi bir ülkede olağanüstü bir geziyi tamamla-
dım. Son derece güzel bir doğanın içerisinde yaşadım. 
Gördüklerime hayran kaldım. Dünyanın ne kadar gü-
zel ve yaşanası olduğunu bir kere daha gözlemledim.

Hoşça kalın.
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Miletli filozofların arkhe tartışmalarıyla bir-
likte yeryüzünde ne varsa ilk ana kaynak 
olarak sayılarak varoluş özüne ulaşıldı 

:‘hava, su, ateş ve toprak’ Milet okulunun ark-
he üzerine yoğunlaşması ve düşünce tarihini 
sağlam tezlerle beslemesi sanatın yön bulma-
sında önemli başlangıçlardan birisidir.

Toprağın suyla buluşması, havayla yoğrulma-
sı, nefes alması ve form kazanması, ardından 
ateşte pişirilerek kalıcı kılınması varoluşun lirik 
öyküsüdür. Bu özelliğiyle seramik, insanın varo-
luşunu yansıtan ve forma dönüştürebildiğimiz, 
cansız anlatım tekniğidir. 

Abdurrahman Kaplan’ın kızıl renkli ve parlak 
terakotaları ‘Seramiğin, düşünce tarihinde 
kimliğini bulan, varoluşun bütün öğelerini 
bünyesinde barından sanat dallarından birisi 
olduğu’ inancımı daha da derinleştirdi. 

Biliyoruz ki, sanatla uğraşmaya başladığımız 
dönemden günümüze heykel sanatının vazge-
çilmez malzemesidir seramik. 

İnsanın ihtiyaç duyduğu temel aletlerin biçim 
bulmasıyla birlikte hızlı bir evrim süreci yaşan-
maya başlandı ve çamur farklı sanatçıların elle-
rinde birer estetik değere dönüştü. 

Abdurrahman Kaplan, çok yönlü bir sanatçıdır. 
Sanat araştırmaları yapan, bunları yazıya döke-
bilen, Batı aydınlanmasını sağlayan sanatçı ay-

dın kavramıyla bütünleşik bir kişiliktir. 

Onun sanat algısı; köken kültürün tarihsel 
formlarıyla izleyicinin kendisinden kültürel par-
çalar bulduğu yeni kimliklere kavuşturulması-
na dayanır. Kaplan, bütün bunları modern ça-
ğın bilgeliğiyle evrensel çizgilerle sanatsal birer 
değere dönüştürmeyi hedefler.

Seramiğe de bu anlayışla yaklaşarak toplumsal 
mesajlarını resmin yanı sıra terakotalar üzerin-
den vermesi izleyiciyi zamanın kıskacında içsel 
bir yolculuğa çıkarır.

YAZI: Ümit Yaşar GöZüm / Felsefeci,Yazar-Eleştirmen

TERAKOTALAR, VAROLUŞUN  
LİRİK ÖYKÜLERİDİR!

Abdurrahman Kaplan’ın Balıkları
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Sanat ve sanatçı, her an bir yeniden doğuşun ve 
yaratışın ışığını taşır içinde. Kaplan, insanlığın 
izlerini keşfetme ve onları yeniden biçimlendir-
meyi önemseyen sanatçılarımızdandır. 

Balığa yüklenilen ilham ve yetenek gibi aşkın 
anlamları çözmenin yolu içinde sonsuz gizem 
barındıran suyu anlamaktan geçer. 

Türk mitolojisinde balık figürü üzerine çok sayı-
da anlatı bulunmaktadır. Altay yaratış destanı ve 
Türk kozmolojisinde gök ile yer arasındaki içkin 
bir bağ olduğuna inanılır. 

Ki, Gök Tengrinin gürlemesinin (gök gürültüsü-
nün) yeryüzünde (suda) biçim bulan varlığıdır 
balık.

Yaratılış ve tufan bunların başlıcalarıdır. Karşı-
laştırmalı mitoloji çalışmalarında ortak motifler 
ve ortak figürlerin tamamlayıcılığı sanatçının se-
ramiği kullanmasında ve seramik çalışmalarında 
kendisini hissettirir.

Aynı ipte iki cambaz oynamaz deyimini çürütür-
cesine, aynı kompozisyona yerleştirir balıklarını 
ve kedileri.

İnsan yüzlü kediler ve her an yanağınıza bir öpü-
cük konduracakmış gibi duran balıklar. 

Tekli, üçlü ve denizatlarıyla desteklediği balık fi-
gürleri, birbirinden bağımsız farklı formlardır. An-
cak sanatçı farklı olandan hareketle tamamlayı-
cı düzenlemeler yaparak, bireysel ve toplumsal 
gerçekliğe ironik göndermeler yapar.

Bu bağlamda küçük ve orta boy çalışmaları; nes-
nel yaklaşımla özgün sanatsal değer olduğu, öz-
nel yaklaşımla da yüzey süslemelerini tamamla-
yacak dekoratif çalışmalar olarak tanımlanabilir. 

Seramikte işlevselliğin payının gelenekten arın-
ması hiç de kolay olmamıştır. Kişisel yaklaşımla-
rın özgün yaratılara zamanla dönüşmüş olması 
ve ortak sanat dili yaratamamanın şüphesiz bü-
yük payı var.

Bir toplum mimarı olarak Kaplan, dekoratif öğele-
re dönüştürdüğü balık sembolünün mekânlarda 
refah, huzur ve bereketi temsil ettiğini anlatır. 
Sanatçı kendinden öncekileri ve zamanını analiz 
ederek, toplumun sanat algısını da yok saymaz. 

Resim ve seramik kompozisyonları benliğinin birer 
parçasıdır. Onun aklın yetkin önermeleriyle, düşle-
rinin yarattığı coşku arasında sürekli bir geçiş ol-
duğunu düşünürüm hep. Resimlerinde olduğu gibi 
seramik çalışmalarında da izleyiciyi içine çeken 
pürüzsüz bir temizlik vardır. Kedi ve balık figürle-
rindeki çizginin gücünü usta bir işçilik tamamlıyor.

Eserle bütünleşik ve her an sanat solunan bir 
ortamda yaşamanın vazgeçilmez bir tutkuya dö-
nüştüğünü görürüz Kaplan’ın şeffaf mekânında. 
Her şey, her an göç edecekmişçesine hazır ama 
duvarlardan hiç inmeyecekmişçesine de sabit 
atölyenin her köşesinde. 
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SULTANAHMET MEYDANININ İNCİSİ

AYASOFYA  
HÜRREM SULTAN  

HAMAMI
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Modern hayata yenilmeyen bir ritüel olan hamam kültürü; geçmişten günümüze 
temizliğin, şifanın, arınmanın, aynı zamanda eğlencenin ve sosyal paylaşımın 
önemli bir temsilcisi oldu. 

Hamam geleneği;  İlk Haseki Hamamı olan Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nda 
günümüze  uygun bir bakış açısıyla geleneklerden ödün vermeden yeniden yorumlanıyor. 

Sultanlara hizmet vermiş,  bu tarihi, ruhsal ve bedensel arınma mabedi, Osmanlı ruhunu 
modern zaman ihtiyaçlarıyla uyum içinde sürdürüp, hamam kültürünün arındırıcı 
gücünü büyüleyici bir atmosferde ziyaretçilerine sunarken, Sultanlara yaraşır bir gün 
yaşatıyor. 
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Orjinaline uygun şekilde büyük bir yatırım ile resto-
re edildiği günden beri büyük ilgi gören ve dünyanın 
dört bir yanından gelen konuklarına, özel eğitimli 
uzman tellak, natır, masör ve masözlerin hizmet ver-
diği Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, mevsimine 
göre meyvelerle ve zengin baharat çeşitleriyle özel 
olarak hazırlanan şerbet ikramlarıyla, yüzlerce yıllık 
kubbeleri şen sohbetleriyle çınlatacak, bir zamanlar 
Sultanlar’ın yıkandığı mermer kurnalarında kendile-
rini yenileyerek zinde ve sağlıklı kalacak hamam se-
verleri bekliyor. 

Geleneksel kese uygulaması ve köpük masajının yanı 
sıra erguvan yağı ile yapılan aromaterapi masajı, vü-
cut bakımları, kil maskesi ve peeling uygulamaları-
nı barındıran 4 ayrı ritüel ve 4 ayrı masaj hizmetin-
den  dilediğinizi seçebilir ,kendinizi şımartabilirsiniz.

 Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı markasıyla yeni-
lenen hamam, hijyenin,  lüksün ve ihtişamın doruk-
lara çıktığı bir hizmet anlayışı ile kendini Sultan gibi 
hissetmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, Dünyanın incisi ta-
rihi yarımadada, Sultanahmet Cami ve Ayasofya Mü-
zesinin  tam ortasında, Sultanahmet Meydanı’nda tıpkı 
kutsal komşuları gibi  oldukça geniş bir alana yayılmış-
tır. Türkiye’deki en büyük tarihi hamam olan Ayasofya 
Hürrem Sultan Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emriyle eşi Haseki Hürrem Sultan için, Mimar Sinan’a 
16 yüzyılda Ayasofya’nın yanına, 532 yılında tama-
men yıkılan tarihi Zeuksippos Banyoları’nın bulundu-
ğu yere inşa ettirilmiştir. 

Klasik devir  Osmanlıhamamları üslubundaki yapı, 
Türk hamam mimarisinde çifte hamam şeklinde birbi-
rinden ayrı kadın ve erkek bölümlerinin aynı aks üze-
rinde sıralandığı ilk hamamdır.

Sultanahmet Meydanı’nın doğu tarafında 75 metre bo-
yunca uzanan tarihi yapıda Mimar Sinan’ın muhteşem 
bir simetri yarattığı gözlenir. •



Trilye’nin  
Balık Sevdası  

Kitabı 
4. Baskısı  

Tüm D&R’larda
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Üç yaşında küçük bir kız çocuğuyken bir 
sabah anneniz sizi apar topar uyandırıp 
evden çok uzakta kimsenin olmadığı bir 

araziye götürüyor. Nemrut suratlı yaşlıca bir ka-
dınla buluşuluyor, kadın pis bohçasından paslı bir 
jilet ya da kırık cam parçası çıkarıyor. Anneniz ba-
caklarınızı ayırıyor ve sünnetçi kadın klitorisinizi 
kesip, sadece çişinizi yapabileceğiniz şekilde bir 
açıklık bırakarak vajinanızı boydan boya hasır 
bir iple dikiyor. Şanslıysanız, hayatta kalıyorsu-
nuz. Eğer değilseniz kan kaybı veya enfeksiyon-
dan ölüyorsunuz.

Afrika’da kadın olmak için bir bedel ödemeniz ge-
rekiyor. Hiçbir şeyden haberinizin olmadığı ve sa-
vanlarda hayvanlarla oynayarak geçirdiğiniz mutlu 
çocukluğunuzun ortasında sizi hiç istemeyeceğiniz 

bir acıya ve hayatınızın sonuna kadar taşıyacağınız 
bir yaraya mahkûm ediyorlar. Kadın(!) olmak için 
kadınlığınız elinizden alınıyor. 

Afrika’da ve bazı Ortadoğu ülkelerinde her yıl 
3 ila 12 yaş arasında milyonlarca küçük kız 
çocuğu bu vahşete maruz kalıyor. Genel ola-
rak Müslüman Afrika ülkelerinde gözlemle-
nen bu ritüel, kızlıktan kadınlığa geçmenin ve 
gerçek bir kadın olmanın değişmez şartı. Er-
kek egemen toplumun dayattığı, fakat kadın-
lar arasında sessiz sedasız halledilen bir pratik. 
Sünnetli kadınlar, hayatları boyunca regl dönem-
lerinde ve cinsel ilişki sırasında dayanılmaz ağ-
rılar çekiyor. Sünnetsiz kadınlar ise kabilelerine 
ve soyadlarına ihanet etmiş sayılıyor, dolayısıyla 
aile tarafından reddediliyorlar. Hayat kadını veya  

“AFRİKA’NIN ÇÖLÜNDEN PARİS PODYUMLARINA”

Waris Dirie
ALINTI : Waris DIRIE, Anneme Mektup
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fahişe statüsünde kabul edildikleri için asla evlene-
miyor ve her türlü sosyal grubun dışında kalıyorlar. 
Bu duruma düşmekten ve ‘kirli’ addedilmektense 
yüzyıllardır anneler, kendi elleriyle küçük kızları-
nın çığlıklarını duymazdan gelerek onları sünnet 
ettiriyor. İffetli birer kadın olabilmeleri için. 

Peki, kadınların sünnet edilmesinin geleneksel ne-
denlerinin yanında sosyolojik sebepleri de yok mu? 
Tabii ki var. Sünnetli kadınlar, klitorisleri olmadı-
ğı için hiçbir zaman haz duyamıyor. Bu da kadını 
cinsel açıdan nötralize ediyor ve sadece bebek ya-
pan bir makinaya dönüştürüyor. Ayrıca dikişi ge-
nişlememiş veya açılmamış kadının bekareti, dışa-
rıdan bakıldığında kolayca anlaşılıyor. Dolayısıyla 
bu ritüelin, bir nevi ‘bekâret kontrol mekanizması’ 
olduğu da söylenilebilir. Yani Türkiye’deki gibi işi 
şansa bırakmamışlar. Belki kızlık zarı geridedir, es-
nektir, doğuştan yoktur gibi durumları düşünme-
lerine gerek bile yok. Kadın dikiliyse, tamamdır. 
İlk sünnet vakasının milattan önce Mısır’da bir 
mumya üzerinde gözlemlenmiş olması, geleneğin 
ne kadar uzun süredir devam ettiğini kanıtlıyor. 
Yüzyıllardır var olan bu geleneğin İslam’la hiçbir 
ilgisinin olmadığını söyleyen din adamlarına rağ-
men, her gün 8 bin kız çocuğu sünnet ediliyor.
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Waris Dirie, o kızlardan sadece bir tanesiydi. So-
malili Waris, 4 yaşında sünnet edildi ve hayatta 
kaldı; fakat küçük kız kardeşi onun kadar şanslı 
değildi. 12 yaşında babası tarafından 3 deve karşılı-
ğında 65 yaşında bir adamla evlendirilmek istenin-
ce annesinin yardımıyla evden kaçtı. Günlerce yü-
rüdü, çölü aştı ve Somali’nin başkenti Mogadişu’ya 
ulaştı. Mogadişu’daki akrabaları sayesinde Somali 
Büyükelçiliği’nde temizlikçi olarak çalışmak üze-
re İngiltere’ye gitti. Orada çok ünlü bir fotoğrafçı 
tarafından keşfedilen Waris Dirie, başarılı bir top 
model oldu fakat içine girdiği görkemli ve parlak 
hayat mutsuzluğunu gizleyemedi. Waris, artık 
‘Afrika’nın çölünden Paris podyumlarına’ baş-
lıklı röportajlar vermek istemiyordu. Anlatmak is-
tiyordu, kadın sünnetinden bahsetmek, tüm dün-
yaya haykırmak ve bununla savaşmak istiyordu. 
Bir gün gazeteye verdiği bir röportajda başına ge-
lenleri anlattı. Basında çok büyük yankı uyandıran 
röportaj sayesinde herkesin Waris’in ve milyon-
larca Afrikalı kadının maruz kaldığı bu vahşetten 
haberi oldu. Daha sonra Waris, kadın sünnetine 
karşı verdiği mücadeleye odaklanmak istediğini 
açıklayarak modelliği bıraktı. 1997 yılında BM ta-
rafından Kadın Sünneti Özel Elçisi olarak seçildi. 
2002 yılında Desert Flower Foundation’ı (Çöl Çi-
çeği Vakfı) kurdu. Waris Dirie’nin aynı zamanda 
kendi yaşam öyküsünü anlattığı 3 kitabı ve bir de 
Çöl Çiçeği adlı kitabından uyarlanmış, aynı adı ta-
şıyan bir filmi var.

“ Kadın sünneti bir kültür değildir, kadın sünneti-
nin dinle bir ilgisi yoktur. Bu durum değişmelidir 
ve değişim bizim ellerimizdedir. Afrika’nın lider-
leri, çocuklarınız ağlarken siz neredesiniz? Afri-
ka Ana sen bize onca varlık, onca doğal zenginlik 
ve güzellik verdin. Senin gücün ve güzelliğin son-
suza dek yaşayacak. İnsanlar seni hem iyiye hem 
kötüye kullandı. Senin gibi bir yer daha yok; ama 
Afrika’nın yeni bir ruha ihtiyacı var. Benim bir 
hayalim var. Savaşıp birbirimizi öldürmediğimiz, 
dayanışma içinde birbirimize destek olduğumuz 
bir Afrika hayal ediyorum. Kadınların erkekler-
le eşit muamele gördüğü bir Afrika hayal ediyo-
rum..’’ •
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Hamamönü’nde Bir Tok Ana
KALIpçIZADE KONAĞI

Hamamönü.
Yenilenmiş, aslına uygun olarak veya ol-
mayıp yeniden yapılmış evleri tartışılan 

veya alkışlanan yıkımlar, parsellemeler, düzenle-
melerle Ankara’nın öne çıkan gezi mekânı.
Konaklarla, eski Türk evleri, eski Ankara evleriyle 
dolu. 
Eski dedim ama…
Yenilenen sokaklardakiler gıcır gıcır. 
Yenilenmeyenleri de gören acır…
Bugünkü konumuz bir konak. Yenilenenlerden.
Kalıpçızâde Konağı.

Kalıpçızâde Konağı
Sahibi, ilk sahibinin torunu; Doktor Bülent Kalıpçı.
Kalıpçı, yenileme işini tamamen kendisi yapmış. 
Özenle. 
Girin! Özeni hemen fark edeceksiniz.
Girin! diye boşuna yazmadım. Sergiler, söyleşiler, 
özel toplantı ve yemekler, kapıları açık.

Konak’ta tarih saklı
Yusuf Abbas Mahallesi’nde, 1830’lı yıllara gidiyor 
ilk yapılışı. 
180 yıllık.
Babası da (1884) Bülent Bey de (1930) burada 
doğmuş. 

YAZI:Dr. Necati YALÇIN
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Kalıpçı, sohbetimizde yıllar öncesine gitti. 
Çocukluğundaki bayramlar. Babasıyla… 
Babasının elinden tutup, hemen karşıdaki tarihi 
Telli Hacı Halil Camisi’ne bayram namazına 
götürmesini örneğin.
Duygulandı, duygulandık…
Çocuk Bülent büyümüş, doktor olmuş. 
Aile gurur duymuştur mutlaka, dinlerken biz de 
gururlandık…
Tam bir “Ankara sevdalısı”. 
“Yaptıklarım Ankara’ya hizmet için” diyor. 
Konak Ulucanlar Caddesi’nin hemen altında. 
Dönünce, Anafartalar Caddesi. O günlerin en 
önemlisi. 
Taze Başkent’te, kadim Ankara’dan Cumhuriyet’e 
kalanı. Ankara’nın ilk özel polikliniğini açtığı…
Ankara’nın tıp tarihine bir satırbaşı yapmış yani. 
Tüm binada hizmet vermiş. On kadar doktorla. 
Muayeneler 40-50 lirayken 10 liraya… 
Evini de çatı katına taşımış. Geceleri de çalışılmış…
O günlerden özenle sakladığı, raporları yazdığı 
daktilosu Konak’ta. İkinci katta. Hemen 
üstündeki fotoğrafta askerde, doktorlar arasında 
birincilikle eğitimini tamamlayıp kütüğe dönem 
anısını çakarken gösteren fotoğrafla birlikte…
Konak, sergilenenleriyle bir müzeye doğru gidiyor 
aslında. Etnografik malzemeler, fotoğraflar, 
belgeler ve hatıralar. Duvarda, dolap içinde veya 
sehpa üzerinde…
Sevgili Bülent Kalıpçı ile “kent sohbeti” 
yapmıştık. İzlemek, dinlemek için:
https://www.youtube.com/watch?v=VNu1stdI1X0

Konakta pek çok öykü saklı. Konak sahiplerinin 
Kurtuluş Savaşı’nda yaptıkları örneğin. Ailenin 
yaşayan fertleri ne kadar övünseler az. Tarihi 
belgesi konağın duvarlarında asılı yaptıkları maddi 
yardımların yanında evin savaş sırasında yaralılara 
derman hastane-evlerden biri olması örneği gibi. 
Tek hastane, Cebeci Hastanesi. Yetmemiş elbet. 
Konak, hastane olan, aş dağıtan evlerden olmuş.
Hastane sonra Tıp Fakültesi olmuş. Kalıpçı da 
oradan mezun…
Bir de Tok Ana konusu var. Favorim!

Tok Ana
Evin hanımı, marifetli. 
Sofrası bereketli. 
Yemekler yapıyor türlü çeşitli.
Sürekli ikram ediyor, 
“Aman yiyin, aç kalmayın!” diyor.
Fark etmişler ki – fark etmemek pek de zor 
olmamış sanırım! – evin hanımı sürekli yediriyor 
ama kendi pek bir şey yemiyor! 
Gözü tok, gönlü tok!
“Neden?” 
“Ben tokum, siz yiyin. Afiyet olsun!”
Evin hanımının adı Tok Ana olmuş…

Ankara Kulübü
On yıl başkanlığını yapmış. Sonrasında ve hâlen, 
Onursal Başkanı. 
Başkanlığı sırasında “Ankara’nın Başkent oluşu” 
veya “Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişi” gibi önemli 
tarihlere bir tanesini eklemenin haklı gururunu 
yaşıyor…
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Ankara Kulübü başkanlığı sırasında, önemli 
tarihlerden biri için, bir konuşma hazırlıyor. 
Konağın her köşesine sinen özeni gibi konuşmasına 
da özeniyor. Araştırıyor. Bir belgede, bir tarihe 
rastlıyor: 
5 Ekim. Atatürk’ün Ankara’nın hemşerisi olduğu 
gün!
Hemen başvurular yapılıyor. İlk 5 Ekim’de (1989) 
başlıyor:
“En Yüce Hemşerimiz Atatürk’ü Anıtkabir’de 
Ziyaret” etkinliği…
Ankara Kulübü…
Atatürk ve değerlerimiz konusunda Kalıpçı’dan 
aldığı bayrağı, günümüzde Dr. Metin Özaslan 
başkanlığında dalgalandırmaya devam ediyor. 
Gururla ve duyarlılıkla. 
Büyüyor; Ankara ve ilçelerinde konaklarla.
Değerlere sahip çıkıyor; seğmenler, bacı erenler, 
oyunlar, korolar, saya geleneği, kına geleneği…
Değerlere sahip çıkanları, her birini o önemli 
günlerde yapılan törenlerle, “Başkent Ankara’ya 
Değer Katanlar”, “Çınar Seymenler” veya “Başkent 
Ankara’nın Unutulmayan Yöneticileri” diyerek 
ödüllendiriyorlar…
Bir de çevre grubu kurdular, ANDOÇAM. 
Elbet, her çarşambanın değişmez etkinliği, 
ferfene. Sevgili Haluk Balaban’ın tatlı anlatımıyla; 
aydınlatma, aydınlanma anlamında ve içkisiz, 
işretsiz, tarihi geçmişi olan bir toplantı…
İyi ki varlar. Yazmaktan, anlatmaktan 
vazgeçemediklerimdenler!

Tek konak
Hamamönü ve arkasıyla birlikte sokaklarına 
girdiğinizde tarihin içine gireceğiniz bir yer.
Konakları çok.
Yenilen, hatta yıkılıp yeni baştan yapılan.
Konaklar arasında Kalıpçızâde Konağı’nın yeri 
ayrı.
Aslına uygunluk, özgünlük. Yenileme veya 
yeniden yapma. Memleketimizde bu konu farklı 
uygulamalarla gündeme gelebiliyor. Kısaca: 
Eski bir ev var. Tarihi Ankara olsun diyorsun, 
yıkıp yeniden yapıyorsun! 
“Yetmez, bir de kottan kazanayım!” 
Of! 
Arkadan, vadiden bir bakıyorsun, bizim tarihi 
Ankara evi 5-6 katlı! 
İşte! Konak bu açıdan ayrıca özel. Özgünlüğü 
korunmuş.
Bir de…
Dededen toruna dek el değiştirmeden aynı 

ailenin olduğu, ilk ağızdan dinleyebileceğiniz nice 
anılarının her odasına dolduğu, tek konak…

Gidin!
Deden toruna gelmesi önemli bir özelliği,
Yemek, toplantı veya düğün için civarın 
büyüklerinden terası, bahçesi,
Son eklenen etkinlikleri; Kız İsteme veya Kına 
Geleneği.
Ah! Hoş bir ayrıntı; yüklüğü, kileri bugün sanat 
galerisi,
Odalarında şiir, edebiyat, söyleşi.
Gidin! 
Tarihin, sanatın içine girin!

Kalıpçızâde Konağı nerede?
Ankara’da. Ulucanlar Caddesi, Gebze Sokak 
6 numarada. 
Telefonları: 0312 309 0600 ve 0533 190 5327.
İnternet adresi: http://www.kalipcizade.com/
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okyanusun dibinde yatan bir istiridye, su üzerinden akıp 
geçsin diye, kabuğunu açar. su içinden geçerken, solungaçları 
yiyecek toplayıp midesine gönderir. Bu arada sudaki kum, 

istiridyenin içine kaçar, iç derisi ile kabuğu arasına yerleşir ve onun 
canını yakmaya başlar. istiridye kumdan kurtulmak için bir salgı 
salgılamaya başlar. Bu salgı kum tanesinin üzerini kaplar. zaman 
içinde kum ve kumun üstündeki salgı; o kıymetli ‘’inci’’yi oluşturur.

İNCİ NASIL OLUŞUR?
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akdeniz ülkesi bitkisi olan maydanoz kök ve yapraklarından yararlanmak amacıyla üretilir. Yeşil 
yaprakları yemeklerde ve mezelerde garnitür olarak kullanılırken köklerinin de bazı yemek ve 
çorbalarda kullanılabilmektedir.

maydanoz C vitamini ve güçlendirici etkinlik yönünden çok zengin bir bitkidir. iştah açar, ter çıkartır, 
ateş düşürür. Kadınların düzensiz adet görmelerini yoluna sokar ve organizmayı zehirlerden arındırır. Bu 
yüzden maydanoz karaciğer hastalıklarına, sarılığa, egzamalara, selülite, romatizmaya, gut hastalığına ve 
idrar yolları taşlarına karşı tavsiye edilir.

HER DERDE DEVA 

Maydanoz
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sindirimi kolaylaştırır, böbrek taşlarını düşürür.
maydanoz, halk arasında mide bulantısını giderici, böbrek taşlarını düşürücü, kansızlıkta, halsizlikte, 
bağırsakların çalışmasında, diş etleri kanamasının önlenmesinde, yaraların kapanmasında, romatizmada 
yararlı olarak bilinir.

maydanoz, C vitamini, e vitamini, B grubu vitaminlerden folik asit, a vitamininin öncüsü karolenoidler-
den çok zengindir. Taze yenen 8-10 dal (20 gram kadar) maydanoz, yetişkin insanın günlük C vitamini 
ihtiyacının yarısını karşılayabilir.
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ÇÖPE GİDENLER
uzun yıllardır yeme içme sektöründe fiili olarak 
çalışan birisi olarak büyük porsiyonlara hep karşı 
çıktım. Tabaklardan bulaşıkhaneye dönen mezele-
ri gördükçe hep yüreğim cız etti. 

isteyen çok sevdiği bir mezeden bir daha isteyebi-
lir ama bir akşam yemeğinde bol kepçe mezelerin 
yarısından çoğunun yenmemesi gezegenimizde kıt 
kaynakların heba edilmesi ile eşanlamlı. artık is-
raf konusunda bir şeyler yapmanın tam zamanı,  
iş işten geçmeden. 

AZ YEMEK SAĞLIKTIR
osmanlı mutfak arşivlerinde çok güzel özendir-
meler yapılmış, az yemeği teşvik etmek için: “az 
ye melek ol, çok ye helak ol”, “az yiyen her gün 
yer, çoğar yiyen bir gün yer”, “ağız yer, yüz uta-
nır”, “azıcık aşım, kaygısız başım” gibi.

Ne geldiyse başımıza çok yemekten geliyor. Belin 
kalınlaşması, damar hastalıkları, tansiyon hastalık-
ları gibi bir sürü husumet… 

PORSİYONLARLA  
MÜCADELE

“Göz doymadan, mide doymaz” sözü, sofranın zenginliğine, bolluğuna mı yoksa tanziminin 
güzelliğine mi yorumlanmalı? Son zamanlarda kışkırtıcı reklamlar, sosyal medyadaki yemek 
pornoları ve israfa yönelik yemek programları toplumu hiç iyi olmayan bir yöne doğru 
sürüklüyor. Görsel tatmin, masanın tanzimi ve göz zevki ile eş anlamlı olmalı. Özellikle yemek 
davetlerinde “Yetmeden artmaz, artmadan yetmez” gibi söylemlerden vazgeçmenin zamanı 
geldi de geçiyor bile…
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hele bir de endüstriyel gıdaların yaygınlaşması ko-
nusu var. Kimyasal katkı maddeleri gıda madde-
lerine girdi gireli çaresiz dertlere sahip olmamıza 
neden oldu. “insan mezarını kendi dişleriyle ka-
zarmış” sözü de gerçek olmaya başladı. az yemek-
le birlikte etiketleri okumamız da farz oldu. Gıda 
etiketlerinin üzerine gerçek isimlerinin yazıldığını 
kontrol etmek de ayrı bir konu. Bir zamanlar hiç 
de etik olmayan bir şekilde özellikle ithal deniz 
ürünlerinde gerçekle hiç alakası olmayan yanıltıcı 
isimler yazıyordu. 

motorlu olmayan ulaşım araçları döneminde bile 
atalarımız iki öğün (kuşluk ve ikindi) yerlermiş ve 
zorunlu uzun yürüyüşlerle yediklerini yakarlar-
mış. Biz 200 metrelik market mesafesini arabay-
la sağlarken üç öğün yemek ritüeline alıştık. son 
yıllarda Japon uzmanlar iki öğünü bile tek öğüne 
düşürmeye çalışırken biz bol kepçeden üç öğün 
yemeye devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar bu 
şekilde gidecek. 

Bazı kıtalarda insanların hayatta kalma mücadelesi 
verdiği bu dönemde, hem sağlığımızı düşünmek 
hem de sorumlulukla hareket edip kıt kaynakları 
ölçülü kullanmalıyız.

Süreyya Üzmez

SAĞLIK
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

DR. ALİ BOZER 
COMES TO TRİLYE 

WITH HIS BOOK

One of the most memorable names in Turkish 
political history and former minister Dr. Ali 

Bozer came to Trilye together with his family. 

As he entered the restaurant, Dr. Bozer had a 
surprise for us with his book entitled My Life 
(Yaşamım). The book, in which Dr. Bozer recalls 
his memories, is a great reading experience, and 
I was very happy to receive a mention. 

Leaving the restaurant satisfied at the end of the 
meal, Mr. Bozer said that he would like to come 
back at the earliest opportunity. 

ŞEBNEM BOZOKLU  
CELEBRATES 

AWARDS IN TRİLYE

Şebnem Bozoklu, who plays the character Zuhal in 
the TV series Şahsiyet (Personality) directed by Onur 

Saylak and broadcast on digital TV, was awarded the 
Best Actress of the Year award at the Middle East Tech-
nical University Media Music Awards. The series itself 
also won an award, as the Best TV Series of the Year.

Visiting Trilye to celebrate the two awards, Ms. Bo-
zoklu spent a pleasant evening with her journalist 
and writer husband Kanat Atkaya. İlker Karagoz, the 
host of TV program Çalar Saat Hafta Sonu (Alarm 
Clock on the Weekend), joined them to congratula-
te Ms. Bozoklu on her awards. The couple drew the 
attention of all the guests with their congenial and 
outgoing demeanor. 
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HAMAD BİN  
ABDULAZIZ  

AL-KAWARI AT 
TRİLYE

Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari, Deputy Prime 
Minister and State Minister of Qatar, came to 

Ankara in April for an official visit. 

In the evening hours, Minister Al-Kawari came 
to Trilye together with the staff of the Qatari Em-
bassy and his official delegation, attracting atten-
tion with his cordial and modest attitude. He left 
the restaurant very happy, saying that he looked 
forward to visiting again. 

BIRTHDAY CELEBRATION  
FOR YILMAZ ŞAHİNALP

Yılmaz Şahinalp, one of Ankara’s most renowned lawyers, celebrated his birthday at Trilye with 
his son Kaan Şahinalp – also a well-known lawyer – and his close friends. 

The evening brought together old friends for a recounting of the old days, including MNG Holding 
Vice President Güven Balkan, MNG 
Holding CFO Hasan Tayyar Arıca, MNG 
Holding Secretary General Savaş Oda-
başı and Gürsel Yılmaz. 

Yılmaz Şahinalp is proud to be working 
together with his son, Kaan Şahinalp, 
at MNG Holding, one of Turkey’s lea-
ding companies, where he has been a 
legal adviser for 40 years. 

Following a highly enjoyable night, the 
group left the restaurant happy, saying 
that they would be returning very soon. 
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GREG PEPIN  
VISITS ANKARA

Having held the post of President of Boeing 
Turkey following his retirement from the US 

Armed Forces, and later returning to his country 
after holding this post for many years, Mr. Pepin 
spent a significant proportion of his life in Turkey.

Mr. Pepin is fluent in Turkish and is well known for 
his fondness of fish, and visits Trilye whenever he 
comes to Ankara. Every year, he sends us photog-
raphs of his fishing trips to Alaska. 

A highly congenial person who is very fond of Tur-
key, Mr. Pepin always makes us feel like he is one 
of us, and every visit he makes to our restaurant 
adds to our happiness. 

Bulent Eczacıbaşı, the owner of Eczacıbaşı 
Holding, one of Turkey’s most deeply-rooted 

companies, took time after his business mee-
tings in Ankara to visit Trilye before departing 
from the capital.

Mr. Eczacıbaşı gifted us a signed copy of his 
book entitled This is My Work, This is Who I Am, 
in which he shares his experiences. He is known 
as an elegant, modest and notable personality 
who is very fond of seafood. 

Mr. Eczacıbaşı is one of the people we describe 
in our book entitled The Catch on Trilye’s Fishing 
Line, being a highly successful business person 
who loves his country and who has gained a 
good global reputation. 

BÜLENT  
ECZACIBAŞI  

VISITS TRİLYE

FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE



 75

Former Miss Turkey Gamze Demirağ and busi-
nessman Barış Seyhan have crowned their relati-

onship with marriage. 

The couple came together with their friends from 
Ankara and other cities for a celebratory dinner at 
Trilye, and looked perfectly happy with their surro-
undings. 

Not only the new Seyhan couple, but also their pre-
cious guests deeply enjoyed the celebration dinner, 
featuring plenty of excellent seafood. 

CELEBRATION 
DINNER AT TRİLYE

PRESIDENT OF 
GUINEA VISITS 

TRİLYE

Arriving to Turkey in September for an official vi-
sit, His Excellency Alpha Conde, the President 

of Guinea, came to sample the tastes of Trilye. 

President Conde, who is fond of seafood, drew at-
tention with his sincere and cordial attitude. The 
President, who visits our country frequently, left 
Trilye happy, saying that he would make a point of 
visiting our restaurant whenever he returns to 
Turkey.
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TRİLYE’S FLAVORS

GRILLED LOBSTER

Contrary to what many people think, lobster 
meat is low in cholesterol – lower even than 

unskinned chicken or turkey meat. our grilled 
lobster, imparted with a with a smokey aroma 
from charcoal, is beyond delicious.

FENNEL

fennel is a perennial plant that contains anethole, which has the same aroma as anise. our fennel 
appetizer has an astonishing taste and aroma, and has attracted a great deal of attention this year.
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SHRIMP WITH ALMONDS

a warm starter that is just as satisfying as a main dish. Its taste is unforgettable, 
and upon the request of many of those who have tried it, it has become a leading 

candidate for a permanent place on the menu. 

FISH BEYTI

a brand new dish, and one that is likely to become a firm favorite for many. It can 
effectively satisfy a craving for beyti, which is a traditional dish from florya that 

is usually made with lamb’s meat. 
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T RİLYE’S FLAVORS

FISH MANTI

how about mantı (Turkish ravioli) with fish? Give it a shot. for over a year, every palate that has 
tried this novel combination has enjoyed it immensely. Its savory flavor remains long on the palate, 

lingering with a satisfying finish.

SEMOLINA CHARLOTTE

semolina Charlotte is under the spotlight as a new dessert on the menu. You would never have imagi-
ned that semolina could be turned into such a delicious dessert! do not forget our ice cream, made 

from the milk of goats who spend their days wandering around the Taurus mountains. 



TZATZIKI WITH PLUMS 

You can’t guess how well plums, those delicious fruit that announce the start of spring, go with yog-
hurt. There are a growing number of people who prefer tzatziki with plums rather than the traditio-

nal cucumber with strained yoghurt. But don’t take our word for it, try it for yourself! 



Medyadaki Gücünüz

Medyadaki Gözünüz



Medyadaki Gücünüz

Medyadaki Gözünüz




