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Üç ayda bir yayınlanır.

DENİZ KIZININ PEŞİNDEYİZ
Vikingler’in 2000 yıl önce söylediği çok güzel bir söz vardır: 
“Deniz kızının peşinde olacaksanız nefesiniz kuvvetli olsun.” 
Biz de nefesimizi tuttuk, hem Gaziosmanpaşa Trilye hem de 
Bebek Trilye için inşaat çalışmalarını büyük bir titizlikle 
sürdürüyoruz. 

Kuleli Sokak’taki Gaziosmanpaşa Trilye’yi eylül ayının 
sonlara doğru açmayı planlıyoruz. Muhteşem bir mekân 
için uğraşıyoruz. Domates, tere, roka gibi yemeklerimizde 
kullanacağımız taze sebzeler için sera; kalkan balığı ve ahtapot 
için tandır fırını; puro ve sigara içeceğiniz alan; “Lobster” ve 
“Oyster” isimli iki özel oda; en kaliteli ekipmanlardan oluşan 
mutfak ve arabalarınızı rahatlıkla park edebileceğiniz özel 
park alanı. Her şeyi düşündük konuklarımız için. 

TÜM ÖDÜLLERE ADAY TRİLYE
Yeni mekânında Trilye artık dünya klasmanında olacak. Zaten 
öyleydi ama yine aynı sıcak ortamda sizlerle keyifli günler 
geçireceğiz. Herkesin yeni gözdesi olacak Trilye. Ankara özel 
markalar yaratmada çok inovatif bir şehirdir.

Yaz aylarının sonuna yaklaştığımız ama yazı da çok geç 
gördüğümüz bir mevsim geçiriyoruz. Balık avlanma yasaklarının 
bitmesine az kaldı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sardalye mevsimi 
geldi, lüfer podyuma çıkmaya hazırlanıyor.

Bol balıklı mevsim dileğiyle… 

Süreyya Üzmez
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Bir çiftçi hayatında ilk defa New York’a gitmişti. 
Gökdelenlerin yüksekliği ve insanların çoklu-
ğundan şaşkına dönmüştü. 

Kalabalık bir bulvarda yürürken, kulağına aşina bir 
cırcır böceği sesi geldiğini zannetti. Durdu ve dikkatle 
dinledi. “Evet, bu bir cırcır böceğiydi.” Ses büyük bir 
mağazanın önündeki çalıların arasından geliyor gibiydi.

Bunun üzerine bu büyük çalı kümesine yönelip ba-
kınmaya başladı. Bir mağaza görevlisi dışarı çıkıp 

“Yardımcı olabilir miyim?” diye sordu. 

“Hayır, teşekkür ederim” dedi genç adam. “Sadece şu-
rada bir cırcır böceğinin sesini duyduğumu sandım.” 

“Hayır,” dedi görevli, “New York’ta bulunmaz.”

Genç çiftçi cırcır böceğini buluncaya kadar cırlak sesi 
takip etti, onu buldu ve “Tamam işte burada” dedi.

Genç adam bu çalının önünden her saat binlerce in-
san geçmesine karşılık cırcır böceğini duyanın bir tek 
kendisi olmasına şaşırmıştı. 

Bunun üzerine küçük bir deneme yapmaya karar ver-
di: Elini cebine atıp bir çeyrek çıkardı ve havaya attı. 
Paranın kaldırıma vurduğu anda, düşen bozukluğu 
aramak için yürümekte olan 24 yaya durdu. 

Psikologlar genç adamın şahit olduğu olay için  “Buna 
algıda seçicilik denir ve belli şeyleri görmek ve belli ses-
leri duymak için kendimizi eğitiriz” diye betimlerler.

Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar 
Köksal, çok farklı özellikleri olan çok değerli bir iş ka-
dını, farklı algıları olan çok değerli bir sanatçıdır. 

HAYATI ALGILAR
Pınar Hanım ince zevkleri olan, gökyüzüne bakıp kuş-
ları; kırlara gidip çiçekleri; çocuklara bakıp saflıkla-
rını, güzelliklerini algılayan, ruhunun derinliklerine 
inen özel bir insandır. Ağaçlara bakıp dallarını, yap-
raklarını; hayvanlara bakıp doğallıklarını; insanlara 
bakıp güzelliklerini, mutlaka güzel tarafları vardır 
diye algılayan; sahip olduğu imkânlara rağmen asla 
para sesini duymayan ama kulağı her zaman güzel 
seslere; do, mi, fa gibi notalara duyarlı olan gerçekten 
müstesna bir değerdir. 

KÖKLÜ BİR AİLE
Türkiye’ye çok değerli hizmetlerde bulunan değerli iş 
adamı Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Günte-
kin Köksal Bey’in eşi olan Pınar Hanım, nisan ayında 
kızlarının özel sürpriz yaptığı partide 40’ıncı evlilik 
yıldönümünü kutladılar. Ama bana sorarsanız hala 
evlenmemiş, flört devresinde gibiler!

Adanalı olan Pınar Hanım’ın babası Danıştay eski Baş-
kanvekili İbrahim Çopuroğlu. 2006 yılında kaybetti. 
“Bütün ölümler erkendir” demişti babasını kaybedin-
ce. Dayısı Zahit Akdağ. Yakın tarihle ilgilenenler çok 
iyi tanır. Adana Belediye Başkanı ve 10’uncu dönem 
milletvekili. Annesinin babası Mustafa Akdağ’nın Ada-
na Atatürk Müzesinde resmi var. Babasının dedesi ise 
Anıtkabir’de resmi olan Abdullah Faik Efendi (Abdul-
lah Çopuroğlu).

Şimdi gel de bazı özelliklerin genlerden geldiğine 
inanma! Babasının memuriyeti yüzünden çocukluğu 
Anadolu’yu dolaşarak geçti Pınar Hanım’ın. Daha sonra 
Eczacılık eğitimine başladı ve Özel İstanbul Eczacılık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 13 yıl eczacı olarak 
çalıştı ve 4 yıl Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak gö-
rev yaptı. 

SINIR TANIMAYAN BAŞARI
Özel bir kanunla ilk olarak 2001 yılında Ankara’da 
kurulan, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme 
Kurulu’na seçilen ilk kadın üye olan Pınar Hanım 2001-
2007 yılları arasında bu görevi yürüttü. Köksal Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak sosyal sorumlu-
luk projelerine verdiği destekler, sanatçılara gösterdiği 
yakınlık, ressamlardan tiyatroculara kadar karşılıksız 
yaptığı içten faaliyetler anlatmakla bitmez. O, güzellik-
leri yansıtmak isteyen herkesin elinden tutar. 

UNUTULMAZ BESTELER
Pınar Köksal Türk Sanat Müziğinin gerçek duayenle-
rinden çok kıymetli bir sanatçıdır. 

Lavta çalan Pınar Hanım, televizyonlarda yapılan Türk 
Sanat Müziği yarışmalarının vazgeçilmez jüri üyesidir. 

Şu ana kadar 120 bestesi olan Pınar Hanım’ın bu bes-
telerinden 94 tanesi TRT repertuarında yer almaktadır. 
Türkiye’de ilk defa onun Türk Müziği tarzındaki bes-
teleri çok sesli müziğe uyarlanmıştır. 2003 yılı aralık 
ayında Şef Bujor Hoinic yönetiminde Devlet Opera ve 
Balesi Orkestrası ve Sanatçıları tarafından seslendiril-
miştir. Ayrıca İstanbul ve İzmir Senfoni Orkestraları, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sanatçıları da 
onun nadide eserlerini seslendirmektedir. Devlet Ope-
ra ve Balesi’nin sahneye koyduğu “Opera Kabare” adlı 
müzikal fantezide eserleri yer almıştır. Jandarma Ban-
dosu tarafından da eserleri icra edilen Pınar Hanım’ın 
amatör ruhu, gözlerindeki ışıltı, mütevazılığı, bu kadar 
büyük başarıların temelinde yatan insan sevgisi onu 
unutulmaz kılıp başarılarını daha da ileriye taşıyacak-
tır. O, bir köşeye çekilip oturmamış, insanların ruhunu 
okşayan, onlara can suyu veren sanatın tohumlarının 
hep yeşil kalması için büyük bir uğraşı göstermektedir. 

Eserleri radyo ve televizyon kanallarında ve tüm 
Türkiye’de çeşitli korolar tarafından seslendirilen Pınar 
Hanım’ın 2000 yılında “İçimdeki Duygular”, 2005 yı-
lında “Duygu Pınarı”, 2010 yılında da “Aşk Senfonisi” 

isimli albümleri müzik marketlerde yerini almıştır. İn-
sanın ruhunu okşayan, kulakları mutlu eden bu güzel 
eserlerin kıymeti ilerleyen yıllarda klasikleşme yolunda 
gidecektir.

2005 yılında Dolmabahçe Sarayı 150. Kuruluş Yıldö-
nümü nedeniyle “Duygu Pınarı” konseri Dolmabahçe 
Sarayı’nda gerçekleşmiştir. “Aşk Senfonisi” konse-
ri ise 2010 yılında Erbil’de gerçekleşmiştir. 2011’de 
Antalya’da “Türk Müziği Günleri” programında ve 
2012’de de Gaziantep Üniversitesi’nde icra edildi.

2014 yılında Eskişehir Senfoni Orkestrası tarafından 
Şef Ender Sakpınar yönetiminde “Pınar Köksal Bestele-
ri” seslendirilmiştir. Solistler, tenor Hakan Aysev, sop-
rano Feryal Türkoğlu ve kanunda Göksel Baktagir eşlik 
etmiştir. 2015’te Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 
“Adana’nın Kurtuluş Yıldönümü Konseri” programın-
da “Pınar Köksal Besteleri”ni seslendirmişlerdir. 

Bestekâr Turhan Taşan’ın Kadın Besteciler (2000) ve 
Türk Müziği’nde Eczacı Sanatçılar (2001) ve Türk 
Müziği’nde Doktor ve Eczacı Sanatçılar (2011) adlı ki-
taplarında yer almıştır. Kanuni Bestekâr Halil Altınköp-
rü, “Cumhuriyet Döneminde Türk Müziği’nde Çağdaş-
laşma Çalışmaları” adlı yüksek lisans tezinde (2004) 
besteci Pınar Köksal çalışmalarını örnek göstermiştir. 

TRT Repertuarındaki eser sayısına göre 1600’lü yıllar-
dan günümüze kadar gelmiş olan 250 kadın besteci 
arasında ilk üçe girmektedir.

Yaşantısının her bölümünde resim, sinema, tiyatro, 
dans gibi tüm sanat kollarına ve psikolojiye ilgi duy-
maktadır. Ne zaman tiyatroya gitsem ön sırada kendisi-
ni görmek, hangi sergiye katılsam onunla karşılaşmak 
kendisiyle ilgili makale yazmamı o kadar kolaylaştırı-
yor ki, su gibi akıyor satırlar.

Çok güzel fotoğraf çekme yeteneği de olan Pınar Ha-
nım “Doğanın Coşkusu I” isimli kişisel fotoğraf sergi-
sini 2004 yılında, “Doğanın Coşkusu II” isimli fotoğraf 
sergisini de 2010 yılında Ankara’da açtı. 

Devre arkadaşım Ferdi Çaylı’nın 2002 yılı şubat ayında 
Trilye’de verdiği bir yemek vesilesiyle tanıdığım Köksal 
ailesiyle hem fert hem de ülke olarak ne kadar övünsek 
azdır. 

Ayşe Köksal Çetin ve Zeynep Köksal Yaykıran, Pınar ve 
Güntekin Köksal çiftinin yetiştirdiği çok başarılı kızla-
rıdır. Kaya Ege, Melissa, Rauf ve Sinan’ın anneannesi 
olan Pınar Hanım’ın başarılarına ne bir ömür ne de an-
latmaya bu sayfalar yeter. 

O sevecen, sade ve yalın hayatı seven insanın ne eser-
ler yarattığına ancak yakinen tanıyınca anlıyorsunuz. 
Bazen cevizi kırmadan içini de kabuk zannedebiliyor 
insan. İyi ki varsınız. Var olmaya devam etmeniz, hepi-
mize güzellikler kazandıracaktır. 

Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. 

Tri lye’den Esint i ler . . .

MUHTEŞEM ESERLERİN MİMARI
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Charles Plumb, Vietnam’da da uçmuş, ABD Hava 
Harp Okulu mezunu bir pilottu. Savaş sırasın-
da yaptığı 75. uçuşta yerden havaya atılan gü-

dümlü bir füze tarafından vuruldu. Derhal kendisini 
fırlatıp paraşütle bir ormanın içine düştü. Kısa bir süre 
sonra Vietkonglar tarafından yakalandı ve tam altı yıl 
Kuzey Vietnam’da esir olarak tutuldu. Bugün Charles 
Plumb yaşadığı bu tecrübe hakkında insanlara ders 
vermektedir.

Bir gün Charles ve karısı restoranda yemek yerlerken 
bir adam masalarına yaklaşır ve şaşkınlık içinde çığlık 
atar: “Aman Allahım! Sen Plumb’sın. Vietnam’da jet 
pilotuydun, Kitty Hawk havaalanından. Uçağın düş-
müştü!”

“Evet, ama sen nereden biliyorsun bunu?” der eski 
pilot Plumb.

“Biliyorum, çünkü uçuş öncesi paraşütünü ben hazır-
lamıştım.”

Plumb hayretler içindedir. Adam elini Plumb’ın om-
zuna atar:

“Anladığım kadarıyla paraşüt işe yaramış.”

Plumb evet anlamında kafasını sallar. “Eğer işe yara-
masaydı şu an burada değildim.”

Plumb o gece restoranda masaya gelen adamı düşün-
mekten uyuyamaz. Savaş sırasında çoğu kez gördü-
ğü bu adamla bir kez olsun konuşmadığını düşünür. 
Çünkü o bir savaş pilotu, adamsa paraşüt hazırlayan 

basit bir askerdir sonuçta. Oysa o basit asker, uzun 
tahta bir masada saatlerini harcayarak dikkatle katla-
dığı paraşütlerle her seferinde hiç tanımadığı bir insa-
nın kaderini ellerinde tutuyordur.

Bu olaydan sonra verdiği tüm derslerde Plumb, din-
leyicilere ilk olarak hep aynı soruyu sormaya başladı:

“Paraşütünüzü kim hazırlıyor?”

Tüm hayat boyunca ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bir 
başkasının hazırladığı biz modern dünyanın insanla-
rına sorulabilecek en anlamlı sorulardan biri de bu 
belki de. Yaşamaya devam etmemizi sağlayan sayısız 
paraşütler var hayatımızda, her defasında başka insa-
nın bizim için hazırladığı; maddi paraşütler, manevi 
paraşütler, duygusal paraşütler, ruhsal paraşütler… 

Sahip olduğunuz en büyük yeteneği kim kazandırdı 
size veya düşünce yapınızı kim şekillendirdi? Kimler 
size moral verdi zor zamanlarınızda ya da hayata dair 
manevi değerlerin farkına varmanızı kim sağladı? Ha-
yatınız boyunca paraşütünüzü hazırlayan kimlerdi? 
İşte onlar hayatımızı borçlu olduğumuz insanlardır. 

Coşkun Ulusoy, Türkiye ekonomisinin kuvvetli dina-
miklerinden, çok değerli bir yöneticidir. Ülkemiz eko-
nomisinin en büyüklerinden Oyak Holding’in (Ordu 
Yardımlaşma Kurumu) Genel Müdürlüğü görevine 
başladığı yıldan itibaren gösterdiği performans, iste-
nirse ve dürüst çalışılırsa çok başarılı hizmetler yapı-
labileceğinin göstergesidir.

OYAK İÇİN ŞANSTIR
Coşkun Ulusoy döneminde hayata geçirilen emeklilik 
sistemleri, Oyak Bank’ın satışından elde edilen müthiş 
kârın üyelere dağılımı, enerjiden otomotive, çimento-
dan lojistiğe, sanayi finans ve hizmet grubuna yapılan 
yatırımlar Oyak mensuplarını gerçekten çok şanslı ve 
ayrıcalıklı kılıyor.

Oyak’ın her yıl üyelerine dağıttığı kâr gerçekten hiç-
bir enstrümanda risk almadan kazanılmaz. Yıllardır 
ticaretle uğraşan birisi olarak bu realiteyi yaşıyorum. 
Oyak mensuplarına moral ve güven veren bu durum 
gelecek kaygısını azaltıyor. 

OYAK DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Uzun yıllardır hakkında pek çok spekülasyon yapılan 
Oyak kendi rüştünü kanıtladı ve Türk ekonomisine, 
Silahlı Kuvvetler mensuplarına büyük yarar ve devlete 
de önemli kazançlar sağlayan bir kurum olarak dün-
yanın gündemine taşındı.

Bu başarıları birbirinden değerli takım arkadaşlarıyla 
yürüten Coşkun Ulusoy’un ekibi gerçekten her konu-
da inanılmaz derecede güven telkin ediyor. 

Kurumsal bir anlayışla Oyak Holding’i yöneten Coş-
kun Ulusoy’un gerek öğrencilik gerekse iş hayatı yük-

selen başarı grafikleriyle dolu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi alan Coş-
kun Ulusoy, Pittsburg Üniversitesi’nde yüksek lisans 
ve doktora eğitimini tamamladı.

Morgan Grenfell’in İstanbul ofisinde ortak yönetici 
olarak görev aldı. Kamu görevi döneminde Halk Ban-
kası ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yaptı. Daha 
sonra Koç Finans’ı kurdu. Bankaların zarar ettiği dö-
nemlerde Ziraat Bankası’nı kâra geçirdi. 

Türkiye’nin sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Tur-
gut Özal’ın “Prenslerim” dediği, yurt dışında iyi eği-
tim görmüş, vizyon sahibi beyinlerin başında Coşkun 
Ulusoy gelmekteydi. Ama o hiçbir zaman bir ekibin, 
bir siyasi görüşün adamı olmadı. Türkiye’ye mal ol-
muş gerçek bir vatanseverdir Coşkun Ulusoy. 

Heyecanlı, çalışkan o kadar çok insanın elinden 
tuttuğunu bizzat yakinen yaşayanlardanım. Ziraat 
Bankası’nı hiçbir politikacıya peşkeş çekmeden ken-
di prensipleri, titizliği, aşkı, adam kayırmama, üstün 
çalışma yeteneği ve dürüstlüğü gibi hasletleriyle uzun 
yıllar yönetti ve çok yararlı işler yaptı. Aynı prensiple-
rini Oyak Holding’in başındayken de uygulamaktadır.

SADE BİR YAŞAM
Bu kadar büyük bir devi yöneten, oldukça donanımlı 
bir insan olan Coşkun Ulusoy, tüm şiddetli fırtınalar-
da asla gemisini terk etmemiştir. Basında gözükmeyi, 
gösterişi ve gösterişli yaşamı hiç sevmez. Lüks tutkusu 
yoktur, son derece sade bir yaşamı vardır.

Çok zor bir meslek olan askerliğin birazcık yükünü 
alan Oyak, sınırlardan, deniz altında görev yapan as-
kerlere kadar hepsinin hakkını koruyup önemli bir 
güvence teşkil etmektedir.

Her insana değer veren bu mütevazı insan çok iyi 
bir dinleyicidir. Sorun, öneri ne varsa herkesi din-
ler, herkese önem verir. Gerçek bir halk insanı olan 
Coşkun Ulusoy, Oyak mensuplarının hayat standart-
larının yükselmesi için canla başla çalışarak Oyak’ı 
dünya devleri arasına sokmayı başarmıştır. Haksız-
lığa hiç tahammül edemeyen bir yapıya sahip olan 
Ulusoy, çok hatırlı kişilerin bile torpil isteklerini geri 
çevirmektedir.

Nesli tükenen kelaynak kuşları gibi çok azınlıkta olan 
bir yönetici profili çizen Coşkun Ulusoy’la ne kadar 
övünsek azdır. Onun yapısındaki yöneticilik arttıkça 
ülkemiz hak ettiği yerlere gelecektir. Daha çok Coş-
kun Ulusoy’lara ihtiyaç var.

Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, onların altın-
dan kalkmakla erişilecek ihtişam da o derece parlak 
olur. Usta kaptanlar, maharetlerini ve saygınlıklarını 
atlatmış oldukları fırtınalarla elde etmişlerdir. Yeter ki 
yelkenleriniz sağlam, paraşütünüz iyi katlanmış ve 
pusulanız yanınızda olsun. 

EKONOMİYE GÜVEN VERENLER
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Northwestern Üniversitesi’nde Kellog Business 
School’da İş İdaresi Yüksek Lisans öğrencileri 
ile Zaman Yönetimi dersinin hocası olan Pro-

fesör sınıfa girer ve dünyanın en seçkin öğrencilerini 
kısa bir süre süzdükten sonra:

“Bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık 
bir sınav yapacağız” der. 

Kürsüye gider ve kürsünün altından büyük bir kava-
noz çıkarır. Ardından yine kürsünün altından yumruk 
büyüklüğünde bir miktar taş çıkarır. Taşları özenle 
kavanozun içine yerleştirir. Kavanozun daha başka 
taş alamayacağından emin olduktan sonra öğrencilere 
döner ve:

“Bu kavanoz doldu mu?” diye sorar. 

Öğrenciler hep bir ağızdan: “Doldu,” diye cevaplarlar. 

Profesör, “Öyle mi?” der ve kürsünün altına eğilerek 
bir kova dolusu mıcır çıkarır. Mıcırı kavanozun içine 
yavaş yavaş boşaltır. Kavanozu sallayarak mıcırın taş-

ların arasını doldurmasını sağlar. Öğrencilere tekrar 
dönerek, “Bu kavanoz doldu mu?” der. 

Öğrencilerden birisi: “Galiba dolmadı,” diye cevap 
verir. 

“Doğru,” der Profesör. Kürsünün altına tekrar eğilir ve 
bir kova kum alır. Kumu yavaşça dökerken bir yandan 
da kavanozu hafif hafif sarsarak kum taneciklerinin 
mıcırların arasına girmesini sağlar. Öğrencilere tekrar 
aynı soruyu sorar:

“Bu kavanoz doldu mu?” 

Tüm sınıf hep bir ağızdan: “Hayır,” diye bağırırlar. 

“Güzel,” der Profesör. Kürsünün altına bir kez daha 
eğilir, bir sürahi su alır, kavanozu ağzına kadar doldu-
rur. Öğrencilerine dönerek, “Bu deneyin amacı ney-
di?” diye sorar. 

Uyanık bir öğrenci hemen cevap verir: “Zamanımız 
ne kadar dolu görünürse görünsün, ayırabileceğimiz 
zaman mutlaka vardır.”

“Hayır,” der Profesör. “Bu deneyin anlatmak istediği 
asıl gerçek, eğer büyük taşları baştan yerleştirmezse-
niz küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman 
kavanozun içine yerleştiremezsiniz gerçeğidir.” 

Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken Pro-
fesör devam eder: “Hayatınızdaki büyük taşlar neler-
dir? Çocuklarınız, sevdikleriniz, eşleriniz, arkadaşla-
rınız, hayalleriniz, sağlığınız, bir eser yaratmak ya da 
başkalarına yararlı olmak. Büyük taşlarınız belki bun-
lardan biri, belki birkaç tanesi, belki de hepsi. Büyük 
taşlarınızın hangileri olduğuna iyi karar verin. Bilin 
ki büyük taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmez-
seniz bir daha hiçbir zaman koyamazsınız. Ne kendi-
nize, ne çalıştığınız işyerinize ne de ülkenize faydalı 
olabilirsiniz. Bu da iyi bir işadamı, gerçekte de iyi bir 
adam olamayacağınızı gösterir.”

Necati Yağcı, hayatındaki büyük taşları çok büyük bir 
titizlikle yerlerine oturtan daha sonra da koyduğu he-
deflere ulaşan çok değerli bir işadamıdır.

ÇOK FARKLI BAKIŞ
Zafer İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür’ü Necati Yağcı, son yıllarda tanıdığım en geniş 
vizyonlu insanlardan biridir. Olaylara baktığı perspek-
tif onu çok farklı ve özel bir konuma getirmiştir. 

O daima geleceği oluşturur ve yaratır. Boşa harcadığı 
zaman yoktur çünkü boş vakitlerinde bile bir hamle ya 
da iki hamle sonraki işlerle ilgili beyin jimnastiği yapar. 

ULUSLARARASI DENEYİM
Zafer İnşaat, onun ve ekibinin yarattığı müstesna bir 
firmadır. Yüksek yönetim kalitesi, iç çalışma disiplini, 
genç ve dinamik yapısı, uluslararası tecrübesi, yaptığı 
ultra kaliteli işler onları bu arenada zirveye taşımıştır. 
İnsanların beklentisinin daha da ötesine giden Necati 
Bey, tüm sorunlara her zaman çözüm üreten bir pers-
pektife sahiptir.

Uluslararası mühendislik dergisi Engineering News 
Record (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın En 
Büyük 250 Firması” arasında seçilmenin zafer sarhoşu 
olmayan Necati Bey, o günden sonra başarılarını daha 
da arttırmıştır.

DÜNYANIN GÜVENDİĞİ İNSAN
Anadolu’nun bağrından kopup dürüstlüğüyle, günü-
birlikçi olmayan mantığıyla, dünya devi ülkelerin çok 
özel inşaatlarını yaptırdığı Zafer İnşaat verimliliği ve 
kaliteyi her zaman ön planda tutmayı bilmiştir. 

İnsanlığın ilk yerleşim ve uygarlık merkezi 
Anadolu’nun mühendisinin, işçisinin neler yapabile-
ceğini tüm dünyaya gösteren Necati Bey, çalıştığı ülke-
lerin tüm değerlerine saygılı, onların yerel iş gücü ve 
yerel malzemesini uyum içinde kullanmayı her zaman 
bilmiştir.

Ülkesinin stratejik önemini ve potansiyelini çok iyi 
değerlendiren Necati Yağcı, Türkiye’nin önemli bir 
lojistik destek merkezi olarak konumunun iyi değer-
lendirildiğinde çok iyi bir gelecek vaat ettiğine de yü-
rekten inanan, kalbi ülkesi için atan, mütevazılığı hiç 
değişmeyen örnek bir insandır. İnsanlara yaklaşımı, 
verdiği değer, sevgi katsayısının artmasında önemli 
bir rol oynar.

Yurtdışında büyük projeleri tamamlayıp ülkemize dö-
vizler kazandıran Zafer İnşaat, kazanımlarını yatırıma 
dönüştürüp, özellikle finans, turizm, ithalat-ihracat 
sektörlerinde istihdam yaratmaktadır. 

Necati Bey, bu faaliyetlerini 2004 yılına kadar Zafer 
İnşaat öncülüğünde yürütürken 2004 yılından itiba-
ren ZAF Grubu’nun üst yapısı altında topladı. Son 10 
yılda 60’dan fazla projeyle 18 ülkede çok özel yapılara 
imza atan Zafer İnşaat ekibi ve Necati Bey çok önemli 
projelerde ülkelerin aklına ilk olarak gelen nadir isim-
lerden birisidir.

MARDİN’DEN TÜM DÜNYAYA
Mardin’de doğup, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölü-
münden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Ne-
cati Bey, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi olup, memleketiyle de bağlarını hiç koparma-
mıştır. Maddi değerlere önem vermeyen, iş ve özel ha-
yatında hep kaliteyi arayan, kalitenin daima yanında 
olan Yağcı, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın 
da Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Sosyal sorumluluk pro-
jelerindeki öncülüğü, hayırsever bir insan olarak anıl-
ması onu farklı kılan özelliklerinden sadece birisidir. 

Yabancı ülkelerde tamamladığı projeleri anlatmak 
sayfalara sığmaz. Ama dünya çok küçük, hemen du-
yuluyor güzel eserler ve güzel insanların varlığı. Çok 
da hoş geliyor kulağınıza tanımadığınız bir yabancının 
ülkenizin insanı ile ilgili güzel şeyler konuşması.

Hayatında varlıklı olmaktan ziyade var olmayı hedef-
lemiş bir insandır Necati Bey. Çok dolu, çok donanım-
lı, genel kültürlü, çok okuyan, çok gezen bir yapısı 
vardır. 

Anadolu, dünyaya örnek olacak sayısız değerler ye-
tiştirmiştir. Bu topraklarda aradığınız her şey var-
dır. Yeter ki sistemli, inançlı çalışılsın. Necati Yağcı 
Anadolu’dan dünyaya açılan özel değerlerden biri-
sidir. 

Necati Bey ile ilgili o kadar çok güzel ve akıcı özel-
likler var ki benim de yazım su gibi aktı alkışlanacak 
başarıları anlatırken. 

Bizim hayattaki başlıca işimiz donuk, belli belirsiz şe-
kilde uzaklarda bulunanları görmeye çalışmak değil, 
gözümüzün önünde apaçık duran şey için ne yapaca-
ğımızdır. 
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Bu dünyada o kadar çok aleladelik var ki! Herkes 
gibi olmamak lazım. Farklılık yaratanlar hep 
benim izleme alanıma girmiştir. 

Tanınmış yazarlardan Bayan Brooks, liseye devam 
ettiği yıllarda, saçların arkadan öne doğru taranması 
moda olmuştu. Bayan Brooks bunu beceremiyor, bu 
yüzden çok üzülüyordu. Kızını bu halde gören babası, 
ona dedi ki:

“Kızım, saçlarını ortadan ikiye ayır, geriye tara ve bir 
kurdele ile bağla. Bak göreceksin sınıftaki kızların ya-
rısı senin yaptığın gibi yapacaklar.”

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

“Herkes gibi olma. Dünyada yeterince aleladelik var 
zaten.”

Zeynel Abidin Erdem, Anadolu’nun bağrından çıkmış, 
ülkemizde büyük farklılıklar yaratmış çok değerli bir 
işadamıdır. Onunla zaman zaman yaptığım sohbetler-
de bunu hep fark ettim, feyz aldım. Ülkemizin karam-
sar zamanlarında, herkesin borçlanmadan korktuğu 

durumlarda TV kanalına çıkıp “Borçtan korkmayın, 
borç ilişki doğurur” diye pozitif mesajlarını dinleyince 
kendinize moral depolar ve işinize dört elle sarılırsı-
nız. “İran’ın da borcu yok ama kimseyle ilişkisi yok” 
dediği programı izledikten sonra ben de borçlanıp 
yeni bir yatırıma girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. 

VEFALI İNSAN
Mardin’in Savur İlçesi’nde doğan Zeynel Abidin Er-
dem, Mardinli olma mutluluğunu her zaman yaşa-
mıştır. Mardin’in tarihini, insanını, kültürünü önce 
Türkiye’ye sonra dünyaya anlatma fırsatı için elinden 
gelen her şeyi yapan Erdem, doğduğu büyüdüğü yer-
leri asla unutmamıştır.

Bulunduğu coğrafyada antik dönemlerden günümüze 
kadar önemini hiç kaybetmeyen istisnai özelliklere 
sahip Mardin, çok özel yeteneklere sahip, istisnai bir 
insanı da Türkiye’ye mal etmiştir. Sadece Türkiye’ye 
mi? Onu tanıdıkça bir dünya insanı olduğunu da fark 
edeceksiniz.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra erdemli davranışla-
rından dolayı “Erdem” soyadını alıp, yeni soyadı kanu-
nundan sonra bu isimle birlikte anılmaya başlamış aile.

Zeynel Abidin Erdem’in Mardin’in son yıllarda bu 
denli tanınmasında çok büyük rolü olmuştur. Dünya 
medeniyet tarihinin mihenk taşı olarak kabul edile-
bilecek pek çok eser ve bu medeniyetlere ait derin 
kültürel izleri uhdesinde taşıyan Mardin’e çok büyük 
emeği geçen Erdem gerçek bir vefa insanıdır.

DONANIMLI İŞADAMI
Dr. Zeynel Abidin Erdem, Yıldız Üniversitesi Kimya 
Fakültesi’nden mezun oldu, İstanbul Üniversitesi İş-
letme Fakültesi’nde doktora yaptı. Kimya Mühendis-
leri Odası Başkanlığı görevinden sonra Kimsan İş ve 
İşçi Sendikası Genel Başkanlığı’nı yürüttü. 

Zeynel Bey’i en çok Gen-Pa Telekomünikasyon Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı ve Türk Amerikan İşadamları 
Derneği (TABA-AmCham) Onursal Başkanlığı görev-
lerinden dolayı kamuoyunda tanıdık. Ama onun kol-
tuklarında bilmediğimiz o kadar çok taşıdığı karpuz 
var ki hayrete düşersiniz.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim ve İcra 
Kurulu Üyeliği’ne, Marmara Bölgesi İspanya Fahri 
Konsolosluğu’ndan, Amerika’da George Washington 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine ve Sudan İs-
tanbul Fahri Başkonsolosluğu’na kadar pek çok görevi 
zamanla yarışırcasına yürüten Zeynel Abidin Erdem 
çok ilkeli bir işadamıdır. Babacan tavırlarıyla restora-
nımı ilk açtığım günlerde bana ettiği nasihatleri hep 
uyguladım ve kendisinden çok yararlandım.

SAYISIZ ÖDÜL
Dr. Zeynel Abidin Erdem, Sudan Cumhurbaşkanı ta-
rafından Devlet Onur Nişanı’na, İspanya Kralı Juan 
Carlos tarafından Devlet Onur Nişanı’na, ülkemize ve 
doğduğu şehir Mardin’e yaptığı katkılardan ve hizmet-
lerden dolayı TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık gö-
rülmüştür.

Kültür ve sanata müthiş ilgi duyan Erdem, gerçek bir 
vatansever olduğunu 1998 yılında ikiz kardeşi Nezih 
Bey ile beraber yaşadığı olayda göstermiştir. Sultan 
II. Albülhamit’in 33 yıl süreyle kullandığı resmi Os-
manlı mühürlerini Paris’te yapılan çekişmeli bir mü-
zayedede satın alarak Türkiye’ye getirmiş ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bu değerli emanetlerini bir törenle 
Topkapı Sarayı’na hediye etmiştir. 

2002 yılında Washington’da sergilenen Ebruzen Hik-
met Barutçugil’e ait Ebristanbul koleksiyonunun ta-
mamını satın alarak İstanbul’a geri getirmiştir.

Dr. Zeynel Abidin Erdem’in ricası üzerine çalışmala-
rına başlayan Hikmet Barutçugil 7000 yıllık tarihe sa-
hip, 7 dilin konuşulduğu, 7 ayrı dinin kardeşlik ve an-
layış içerisinde yaşayarak dünyaya örnek olan Mardin 
şehrinin kültür hazinelerinin Barut Ebruları üzerinde 
ölümsüzleştirmiştir.

Hani cevizin kabuğunu kırmadan içini de kabuk zan-
nedersiniz derler ya, kabuk kırılınca gerçek hazineyi 
görür insan. İşte Zeynel Bey tam örnektir bu konuda.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere çok 
sayıda derslik, öğrenci yurdu, bilgisayar sınıfları, spor 
salonları, fen liseleri, fakülteler yaptırıp eğitime müt-
hiş bir katkıda bulunan Dr. Zeynel Abidin Erdem’in 
aldığı ödülleri, insanlara yaptığı yatırımları, vergi re-
kortmenleri sıralamasında hep ön sıralarda yer aldığı-
nı, sanata, kültüre yaptığı katkıları inanın anlatmakla 
bitiremem ve sayfalara sığdıramam. 

Ankara’ya geldiğinde ve fırsat bulduğunda Trilye’ye 
uğrayıp yemek yemese bile sohbet fırsatı yaratıp gö-
rüştüğüm Zeynel Bey, önemli konuklarını da Trilye’de 
ağırlar, deniz ürünlerine de oldukça meraklıdır.

CUMHURİYET’İN İLK UÇAKLARI
Doğan Bekin’in “Tarihin Işığında Mardin” isimli ki-
tabını okuyup Mardin tarihini, insanını ve kültürünü 
daha yakından tanıdım. Ama bu güzel eseri okurken 
tüylerimi diken diken eden bir husus dikkatimi çekti. 
Junkers firmasının Almanya’nın desteği ile Kayseri’de 
kurduğu uçak fabrikasında üretilen uçaklardan iki ta-
nesi Mardin, Savur ve Midyat’ta Zeynel Bey’in babası 
Hacı Mehmet Sait Erdem’in öncülüğünde toplanan 
bağışlarla alınıp Mardin ve Savur isimleri verilerek Sa-
vur Beyleri’nin bağışı olarak devlete takdim edilmiştir.

Cumhuriyet’e iki uçak bağışlayan bir ailenin oğludur 
Zeynel Abidin Erdem.

Sosyal sorumluluk projelerinde o günlerden bugünle-
re hep bir adım öndedir Erdem ailesi. Kardeşi Nezih 
Bey de benzer özelliklerde çok değerli bir insandır. 
Ankara’da yaşayan akrabaları, aileden tanıdığım ne 
kadar insan varsa dürüstlük, çalışkanlık, yardımsever-
lik gibi özel meziyetlerle fark edilmektedirler.

Çevreye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere 
katkıda bulunmak üzere Erdem Eğitim Kültür ve Sos-
yal Yardım Vakfı’nı kurmuştur Zeynel Bey. Bu vakıf ile 
devlet tarafından yapılan hizmetlere yardımcı olmak, 
okullar açmak, yeşil alanları genişletmek, şehirciliğe 
katkıda bulunmak, huzur evleri, hastane ve benzer 
hizmet alanları yapmak ve işletmekle sosyal sorum-
luluk anlayışının ne denli etkin olduğunu göstermek-
tedir.

“Merdivenleri ağır ağır çıkın” der Zeynel Bey girişim-
cilere her zaman. Asansörle çıkanların pek emniyette 
olmadığına ve düşme riski bulunduğuna inanır. Onun 
ders kitaplarına girecek ilkeleri, girişimcilere göstere-
ceği yol haritaları vardır. Işık tutar, yolunuzu aydın-
latır.

Vizyon görülmez olan şeyleri görebilme sanatıdır. Ül-
kemizin Dr. Zeynel Abidin Erdem gibi vizyon sahibi 
insanlara her zaman gereksinimi vardır. 
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Ankara’nın İstanbul’a transfer et-
tiği başarılı iş kadınlarından Elif 
Dağdeviren yakın dostları ile bir-

likte Trilye’deydi.

Henüz öğrencilik yıllarında TRT’te film 
çevirmenliğe ile başlayan meslek haya-
tında muhabirlikten genel yayın yönet-
menliğine uzanan gazeteciliğin yanı sıra 
televizyon yapımcılığı ve moderatörlüğe 
devam eden Dağdeviren’in on parma-
ğında on marifet. 

Deniz ürünlerine çok düşkün olan Dağ-
deviren, Trilye’nin değişik deniz ürünle-
rinden denedi ve çok keyif aldı. 
Ankara’ya her geldiğinde Trilye’ye uğra-
yacağını söyleyerek mutlu bir şekilde 
restorandan ayrıldı. 

Nur Viral ile Bizim Sofra-
mız programı ile adım adım 
Anadolu’yu dolaşıp sır lez-

zetlerin peşinde koşan Beyaz Tv’nin 
güzel ekran yüzü Nur Viral Ankara’da 
balık molası verdi. “Balık Ankara’da 
Yenir” sloganından yola çıkan Viral 
ile nisan ayında yayınlanan bir çekim 
gerçekleştirdik.

Çok yoğun tempoda koşturan Nur Vi-
ral, çekimden sonra ünlü modacı ve 
imaj danışmanı Aysun Kaba ve futbol 
teknik direktörü eşi Şenol Kaba ile 
birlikte hoş sohbet etti. Hep birlikte 
Nur Hanım’ın kitap olacak kadar il-
ginç Anadolu’da yaşadığı olayları din-
ledik. Nur Viral, tekrar geleceğini söy-
leyerek çok mutlu bir şekilde 
restorandan ayrıldı. 

 

ELİF DAĞDEVİREN TRİLYE’DEYDİ

NUR VİRAL TRİLYE’DEYDİ

Ünlü radyo programcı-
sı ve köşe yazarı Cem 
Ceminay yıllardır me-

rak ettiği Trilye’de hasret gi-
derdi.

TRT FM’de sabah programları 
yapan ünlü radyocu Ceminay, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğ-
retim üyesi eşi Dilek Hanım ve 
TRT’nin müthiş performanslı 
ama bir o kadar da mütevazı 
spikeri Ayfer Durak Hanım ile 
birlikte değişik deniz ürünleri-
ni denediler.

Çok mutlu bir şekilde resto-
randan ayrılan Ceminay en 
kısa zamanda tekrar geleceğini 
söyledi. 

CEM CEMİNAY TRİLYE’DEYDİ

2002 yılında Yaşar Yakış’ın 
Dışişleri Bakanlığı döne-
minde, İtalyan Dışişleri 

Bakanı Franco Frattini ile Üçlü 
Troyka Yemeği’nde Trilye’de 
buluşan zamanın Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Yorgo Papand-
reu, nostalji yapmak için tekrar 
Trilye’ye geldi.

Ege Denizi’nin ahtapotunu ve 
diğer deniz ürünlerini büyük 
bir keyifle yiyen Yunanistan 
eski Başbakanı kendisiyle fo-
toğraf çektirmek isteyen kimse-
yi kırmadı.

Mütevazı tavırlarıyla herkesin 
dikkatini çeken Papandreu, çok 
mutlu bir şekilde Trilye’den ay-
rıldı. 

YUNANİSTAN ESKİ BAŞBAKANI  
PAPANDREU TRİLYE’DEYDİ
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Tri lye’den Esint i ler . . .

Ankara’nın tanınmış işadamlarından Mus-
tafa Koçak, eşi Seçil Hanım ile birlikte 
Trilye’deydi. Özel günlerini Trilye’de 

kutlayan Mustafa Bey, “Trilye’ye geldiğimiz her 
gün bizim için özeldir” ifadesini kullanmaktadır. 

İnşaat, petrol, kuyumculuk sektörlerinde çok 
başarılı işlere imza atan Koçak, eşiyle birlikte 
restorana girdiği andan itibaren etrafa pozitif 
yüklü elektrik salar, herkese enerji verir. De-
niz ürünlerine oldukça meraklı Koçak çifti, 
her gün spor yaptıklarından ve de çok sık balık 
yediklerinden dolayı hissedilir bir farklı yapıya 
sahiptirler. 

Çok mutlu bir şekilde Trilye’den ayrılan çift, 
daha sık aralıklarla balık yemeye geleceklerini 
söylediler. 

Sabah Ankara’da sekiz yıl boyunca 
pazar günleri, hiçbir hafta atlama-
dan köşe yazıları yazdım. Yavuz 

Donat öyle derdi: “Disiplinli yazarımız.”

Osman Bey’in göreve geldiği gün ayrıl-
dım Sabah Gazetesi’nden. Ama sadece 
köşe yazmaktan tabi. Dostlarım, ağa-
beylerim var orada. En önemli dostla-
rımdan birisi de Osman Altınışık’tır.

Kendisiyle barışık, egoları olmayan bir 
gazeteci Osman Altınışık. 

MESLEK SEVİNCİNİ  
AZ YAŞIYORLAR
“Dünyada meslek sevincinin en kısa 
yaşandığı meslek gazeteciliktir” diyen 
Osman Altınışık “Haberin Seyir Defteri” 
isimli kitabında Türkiye’nin yakın tarihinde cere-
yan eden çok özel haberleri detaylarıyla anlatmış. 
Bir çırpıda okuyabileceğiniz bu kitap anılarla dolu. 

GÖNLÜMÜZÜN PAŞASI
Osman Bey için gazeteci Mazlum Uluç “Gazeteciliğin 
Paşası” demişti. Ben kendisiyle tanıştıktan sonra 
bu yakıştırmayı biraz daha genişlettim. O bizim 
gönlümüzün paşası, iyi ki varsın. İyi ki seni tanıdım.

İyi ki Meral Hanım’ı da tanıdım. Gönlümde kur-
duğun taht, gönlümüzdeki paşa makamından sizi 
hiç emekli etmeden, varlığımızın son anına kadar 
yaşatacak.

Bir başka gazetenin yazarı olarak Osman Bey hak-
kında o kadar güzel ve yürekten şeyler yazmak isti-
yorum ki dergiye sığmaz.

Seyir halinde olalım sonsuza dek, yılmadan usan-
madan. 

Türkiye’nin tanınmış Mar-
ka Vekili Ferdi Çaylı ve eşi 
Avukat Hülya Çaylı geçtiği-

miz haftalarda dünürleriyle birlik-
te nişan öncesi Trilye’de bir araya 
geldiler.

İzmir’in tanınmış işadamlarından 
Taner Balkan ve eşi Nefise Hanım, 
İzmir dışında güzel balık yemenin 
keyfine vardılar. İstanbul’da yaşayan 
kızları Semiha ve eşi Ulaş Ermutlu 
İstanbul’dan gelip bu özel güne kat-
kıda bulundular. Çaylı çiftinin kızı 
Zeynep, Balkan çiftinin oğlu Nihat 
ile mutlu ve uzun bir yolculuğun te-
mellerini Trilye’de attılar. 

Patent konusunda Türkiye’nin en 
büyük firmalarıyla işbirliği içinde 
olan Paragon Danışmanlık A.Ş.’nin sahipleri Hül-
ya ve Ferdi Çaylı, özel zevkleri olan, kendileriy-
le barışık, çok mutlu bir ailedir. Harley Davidson 
motorsiklet tutkusu olan Ferdi Bey, aynı zamanda 
Elektrik-Elektronik Mühendisi ve on parmağında 

on marifet bulunuyor. Zirveye ulaştığı iş hayatında 
eşinin katkılarıyla her zaman övünüyor.

En kısa zamanda tekrar geleceklerini söyleyen İz-
mirli ve Ankaralı aileler çok mutlu bir şekilde resto-
randan ayrıldılar. 

Yıllar önce tanıştığımız bahçıvan Arif Bey 
hem gözümüze hem ruhumuza hem de 
burnumuza mutluluk vermek için çaba 

gösterip kendi eviymiş gibi süsler Trilye’yi.

Akşamları uzun kalan konuklarımız için gece 
kokan çiçekler, mevsiminde rengârenk olup bizi 
dinlendiren, gönlümüzü ferahlatan doğa harika-
sı güzel bitkileri bulup taşır Trilye’ye.

Arif Bey’e bir şey hatırlatmaya gerek yoktur. 
Çünkü onun evinin bahçesi gibidir Trilye. Baha-
rın geldiğini Arif Bey’in güler yüzünden anlarız 
hep. İyi ki varsın. Doğaya hayat veriyorsun. 

MUSTAFA KOÇAK TRİLYE’DEYDİ HABERİN SEYRİNİ ETKİLEYENLER

ÇAYLI AİLESİNİN ÖZEL GÜNÜ

GÖZ ZEVKİMİZİ OKŞAYANLAR
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Ziynet ve Ersan Barkın çifti, çocukları Ada ve Can ile fırsat buldukça Trilye’de balık 
yemekten büyük keyif alırlar. Ada ve Can çok küçük yaşta deniz ürünlerine alıştı.

Ünlü işletmeci Umut Özkanca, oğlu Emir ve yakın dostları ile birlikte Trilye’deydi. 
Emir’in balık sevgisi görülmeye değer.

Özlem ve Ahmet İlhan Özek çifti kızları Selma Su ile birlikte deniz ürünlerinin ve Trilye’nin 
muhteşem üçlüsü makomat pie, suyun ötesi ve ateş tatlısının keyfini çıkardılar. 

Özlem ve Murat Çelik çifti evlilik yıldönümlerini kutlamak için Trilye’deydi. Keyifli sohbet 
eşliğinde kutlama yapan, başka bir özel günü beklemeden tekrar geleceklerini belirten 
ve “Bizim için Trilye’ye geldiğimiz her gün özeldir” diyen çift çok mutluydu.

Pazar Günleri Balık Yiyoruz...
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Yasemin ve İsmail Arıkan’ın çocukları Rüzgar ve Yağmur en sevdikleri Trilye lezzetlerinden 
kalamar tava ve ızgara levrek filetolarını yedikten sonra abla kardeş bize poz verdiler.

Manolya ve Selami Uras’ın oğulları Emir ile Meltem Hanım’ın oğlu Demir Küpeli, futbol 
antrenmanından sonra en kaliteli protein kaynağı olan balık için aileleri ile birlikte 
Trilye’ye geldiler.

Gizem ve Uğur Güvercin’in kızları Ada, kalamar tavayı çok beğendi. Anıtkabir ziyareti 
sonrasında Trilye’ye gelen Güvercin ailesi oldukça keyifliydi.

Serap ve Serhan Akın’ın kızları Zeynep Solara’nın favorisi dil balığı. Seçil ve Mustafa 
Koçak çifti ile birlikte Trilye’de deniz ürünleri ve balık lezzetleriyle buluşan Akın ailesi 
dostlarıyla güzel bir akşam geçirdi.

Trilye’nin Çocukları
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ZEKÂYI İLERLETEN BALIK

Morina

BALIKLARIMIZ

Denizlerdeki canlıların her birinin insan sağlığı 
ile ilgili sayısız yararları vardır. Karides kabuk-
larının cilt güzelliğini arttırdığı ve kozmetikte 

kullanıldığı, zargana balığındaki fosforun gözlere iyi 
geldiği, palamut balığındaki siyah kasların çocuklarda 
boy uzattığı, sardalye balığının omega 3 yağ asitleri ba-
kımından zengin olması nedeniyle saçların uzamasını 
hızlandırdığı ve saçların parlaklığını arttırarak daha sağ-
lıklı görünüm kazandırdığı, Kuzey Afrika ülkelerinde 
çok sık sardalye tüketen insanların ortalama yaş ömrü-
nün çok arttığını tıp dünyası sürekli dile getirmektedir.

IQ YÜKSELTİYOR
Kendi türündeki benzer balıklara verilen genel bir isim-
dir morina. Mersin morinası bile morina balığı olarak 
anılır. Hem besin hem de gelir kaynağı olarak insanlık 
tarihinde önemli bir rol oynayan morina balığının eti 
beyaz ve lezzetlidir. Avrupalıların yeni bulunan kıtalara 
göç ettikleri sıralarda gemicilerin, kâşiflerin, orduların 
başlıca besin kaynağı olmuştur. O devirlerde balığın de-
risinden tutkal, karaciğerinden üstün kaliteli yağ çıkarı-
lırdı. Hatta dili bile tuzlanarak fıçılanırdı. 

Suyun derinliğine göre renk değiştiren morina balığı-
nın, vücut için gerekli iyotu sağladığı ve IQ’yu yükselt-
tiği söyleniyor.

YAŞLANMA GECİKTİRİCİ ÖZELLİĞİ
Morina balığı sodyum ve potasyum açısından zengin bir 
balıktır. D ve B12 vitamini deposu olmasıyla da tercih 

sebebi olmaktadır. Ekstra yaşlanma geciktirici özellikleri 
olduğu, cildi güneşin zararlarına ve kansere karşı koru-
yan selenyum içerdiği bilinir.

KÖPEK BALIĞI GÖRÜNÜMÜNDE
Köpek balığı şeklinde ve boyunda bir balık olan mo-
rinanın ağzı köpek balıkları gibi başının altındadır. 
Kuyruğu iki eşit olmayan parçaya bölünmüştür ancak 
vücudu uzunlamasına beş sıra halinde piramit şeklin-
deki levhalarla kaplıdır. Dişleri yoktur, yerine kıkırdak 
çıkıntılar mevcuttur. Ağzı çok küçükmüş gibi görünse 
de köpek balıklarının ağızları kadar açılabilir, çünkü 
dudakları ileri doğru uzanabilir. Ama görünüm dışında 
köpek balığına benzeyen hiçbir özelliği yoktur. Ne onun 
kadar güçlü ne de vahşidir. 

Türkiye’de Karadeniz’de nehirlere yakın yerlerde yaka-
lanmaktadır. 

Dünyaca ünlü Japon restoranlarında satılan ve çok rağ-
bet gören “cod” balığı bir cins morinadır. Balıkçılarda 
Norveç’ten ithal edilmiş filetolar şeklinde de satılmak-
tadır. Lüfer ve kalkan gibi tat beklememek lazım. Ama 
kendine özgü nefis bir tada sahiptir. 

Ülkemizdeki balıkçılığın geleceğini kurtarmak ve av ya-
sağı dönemlerinde avlanmayı azaltmak için ilgi gösteril-
mesi gereken bir balıktır. Bir de vücudumuza sağladığı 
değerleri düşündüğümüzde hem lezzet hem sağlık iksiri 
morina damaklarımıza çok kolay uyum sağlayacak bir 
yabancı. 
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T RİLYE’NİN LEZZETLERİ

MALZEMELER
•  10 dilim Morina balığı pastırması 
•  1,5 su bardağı sarı mercimek 
•  3 su bardağı su
•  3 yemek kaşığı tahin
•  2 yemek kaşığı süzme yoğurt
•  2 diş sarımsak 
•  2 yemek kaşığı zeytinyağı  
•  3 yemek kaşığı tereyağı
•  1 adet limonun suyu
•  1 çay kaşığı kırmızı toz biber 
•  1,5 çay kaşığı kimyon
•  Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI
Mercimeği soğuk suda yıkayın ve süzün. Bir ten-
cerede suyla beraber yumuşayıncaya kadar pişirin. 
Süzgeçten geçirin; tahin, sarımsak, süzme yoğurt, 
zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ile robotta 
çekip püre haline getirin. 

Tavada tereyağını ısıtın ve morina pastırmalarını 
1-2 dakika kavurun. Kırmızı toz biber serpiştirin ve 
ocaktan alın. Mercimek humusunun üzerine pastır-
maları yerleştirip servis edin. Afiyet olsun.

Morina Pastırmalı  
Mercimek Humusu
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Deniz Mahsullü
Pazı Sarması

T RİLYE’NİN MEZELERİ

2015 yılının yeni ürünü. Henüz çiçeği burnunda ama solladı geçti 
bazı yakın arkadaşlarını. Nefis bir lezzet. Sarmaya deniz ürününün 
ne denli yakıştığının en canlı örneği. 
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T RİLYE’NİN MEZELERİ

Ahtapot Karpaçyo Peynirli Paprika

Ahtapot Söğüş Çiroz

Trilye’nin yıldız ürünlerin-
den baş köşeye oturan ah-
tapot karpaçyo, 3 - 3,5 kg 

ağırlığın üzerindeki ahtapotlar-
dan özenle seçilerek yapılıyor. 
Üzerine de çam fıstığı ve kapari 
çiçeği çok güzel yakışıyor. 

Klasik bir ahtapot sunum 
şekli. Vantuzlarından arın-
dırılmış zeytinyağlı sosa 

bulandırılmış müthiş bir lezzet. 
Tabii ki Ayvalık bölgesi ahtapotla-
rını tercih eder Trilye. 

Rüzgâr olmadan asla yapıla-
mayan, uskumrunun yumur-
talarını döktükten sonraki 

zayıf halidir çiroz. Dönüş uskumru-
suna verilen addır. Yeni bir sosla 
yorum yaptık, çok beğenildi. 

Güneydoğu’nun vazgeçilmez 
lezzeti paprika her derde 
deva olduğu gibi her lezze-

te de reva. Yakışmadığı hiçbir şey 
yok. İçine sığdırdığı her ürüne kat-
ma değer yaratıyor. Peynirli paprika 
son iki yıldır Trilye’nin yıldız ürünü 
oldu. Kırmızı beyaz rengi de çok ya-
kışıyor bu ikiliye. 



T RİLYE’NİN MEZELERİ

Enginar Kalbi Mozarellalı Somon

Karidesli Kabak Çiçeği 
Dolması

Tahinli Patlıcan

Zeytinyağlı enginar Türk 
mutfağının klasiklerinden. 
Seven var, sevmeyen var. 

Ama enginar kalbini sevmeyen 
yok. Özel sosu ile Trilye’nin yıl-
lardır en çok tercih edilen meze-
leri arasında kalmayı başardı. 

Kabak çiçeği başlı başına 
özel bir yiyecek. Ama kari-
desli dolması parmaklarını-

za dikkat etmenizi gerektiriyor. 
Soğuk başlangıçlarda mutlaka ta-
bağınızda bulunsun.  

Adeta bağımsızlığını ilan 
etti bu meze. Onsuz hiçbir 
soğuk başlangıç tabağını 

düşünemiyorum. Közde pişmiş 
bostan patlıcan, nefis bir süzme 
yoğurtla birlikteliğe soyununca 
muhteşem bir tat çıkıyor ortaya. 
Anlatılmaz yaşanır.  

Manda denize girdi!!! Mo-
zarella peyniri tek başı-
na olayı bitiriyor. Ama 

somon füme zaten tahtını kurdu 
balık restoranlarında. İkisi birle-
şince neler oluyor neler. Mutlaka 
tabağınızda yer ayırın.  

3332
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GENELKURMAY’DA KARŞILAMA
Aradan yıllar geçti. Binbaşı rütbesiyle Genelkurmay Sosyal 
Hizmetler Başkanlığı görevini yürütüyordum. Yoğun iş tem-
posu arasında spor yapmayı da ihmal etmiyordum. Bir öğ-
leden sonra spor okulunda spor yaparken Genel Sekreter 
yana döne beni arıyordu. Nedeni ertesi gün Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in karargâhı ziyaretinde sunulacak ikram 
malzemeleriydi. Avokado, domates suyu, kuşburnu gibi mer-
hum Cumhurbaşkanının sevdiği yiyecekleri sunarak görevi-
mi yapmıştım. 

Çok duygulanmıştım o gün. Zincirbozan’a mahkûmi-yetten 
yeniden tırmanıp Cumhurbaşkanlığı’na kadar yükselen 
Demirel’in çok ilginç yaşantısı oldu.

BAYTAŞ’LA ANILARI
Süleyman Demirel Çubuk barajına müdür olarak Kemal 
Baytaş’ı atamıştı. Sosyal bir insan olan Kemal Baytaş şu 
anda Türk Tanıtma Vakfı Başkanlığı’nı yürütmekte. Uzun 
yıllar Turizm Müsteşarlığı ve 12 Eylül döneminde Turizm Ba-
kanlığı görevinde bulundu.

Baytaş çok ciddi, çalışkan bir devlet adamı, bürokrattı. Baş-
bakan Demirel, kendisini çok seviyor, ona çok güveniyordu. 
Bir gün üç ay öncesinden randevu verdiği Çin Heyeti ile 
görüşme yaparken bir milletvekili kendisini içeri sokmayan 
asistanına bağırıp çağırıyor, hakaret ediyor. Baytaş sesleri 
duyunca müdahale edip milletvekilini haşlıyor. “Sekreterime 
hakaret bana hakarettir” deyip milletvekilini kovuyor. Millet-
vekili de koalisyondaki diğer partinin önemli bir adamı. He-
men Başbakan Demirel’e şikâyete gidince Demirel telefonla 
Kemal Baytaş’ı arayarak “Yahu Baytaş neden böyle bir şey 
yaptın? Zaten koalisyon iki milletvekili ile ayakta duruyor. 
Şimdi istifa edip bir arkadaşını da ikna ederse hükümet yıkı-
lır. Neden bunu yaptın?” deyip biraz yüksek sesle konuşunca 
Kemal Bey konuyu tüm ayrıntısı ile anlatıp, “Efendim benim 
bu konuda hatam olduğuna inanıyorsanız istifa ediyorum” 
diyor ve Demirel “Peki, peki, peki” deyip telefonu kapatıyor.

İHTİLAL HABERİ
Demirel zamanının en parlak bürokratı Kemal Baytaş as-
kerlerle de yakın ilişki içerisindedir. Bir akşamüzeri Demirel 
ve kabinesi panik içerisinde gece ihtilal olacağı duyumunu 
almışlar. Hepsi toplanmışlar ihtilal bekliyor. Bakanlardan 
birisi Demirel’e “Efendim Baytaş’ın arası komutanlarla çok 
iyi, bir nabız yoklasa hangi saatte, bu gece ihtilal olacak mı 
diye” söylüyor. Demirel hemen ricada bulunur ve Baytaş çok 
yakın arkadaşı Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Kor-
general Atıf Erçıkan Paşa’ya gider. Evirir çevirir konuya girer. 
Atıf Paşa da gülerek “Ne ihtilali Baytaş, yok öyle bir hazırlık, 
hiçbir komutanın da kafasında böyle bir düşünce yok” deyip 
gerekçeleriyle açıklar ihtilal olmayacağını. Baytaş hemen 
koşa koşa gidip Demirel’e ve bakanlara iletir. Hepsi gönül 
rahatlığıyla evine gider. Bu değerli bilgi iletisi Baytaş’a Demi-
rel nezdinde büyük bir puan daha kazandırmıştır. Gerçekten 
de 8 yıl sonra ihtilal olduğunu söyler Baytaş, Demirel ile ilgili 
anılarını anlatırken. 

Baba’ya Veda
Yıl 1980 12 Eylül günü. Harbiye’den mezun olalı 12 gün olmuş. 15 günlük 
mehil iznimin son üç günü. Biletimi erkenden almak istedim. Yılmaz Otobüs 
firmasının yazıhanesine filinta gibi teğmen kıyafetiyle, o havalı gömleğimin 
üzerinde tek yıldız ile geldim. Yazıhanede çalışan biletçi beyefendi “Hayırlı 
olsun kumandan” deyince şaşırdım. “Duymadınız mı ihtilal oldu. Zincirbozan’a 
Demirel’i, Hamzakoy’a Ecevit’i getirdiler!” Şok oldum! Helikopterler 
uçuşuyordu yukarıda. Zincirbozan Çanakkale merkeze çok yakın bir tesisti. 
Hamzakoy Gelibolu’daydı. Çok üzülmüştüm, moral bozukluğundan bir pakete 
yakın Maltepe sigarası içtiğimi hatırlıyorum iskelede.



55’İNCİ YIL KUTLAMASI
Trilye’nin yeni açıldığı dönemde zarif bir hanıme-
fendi “Demirel’in kızıyım” diye restorana gelip 
Demirel’in evlilik yıldönümlerini Trilye’de kutlaya-
cağını söyleyince çok sevindim. Süleyman Bey’le 
de ben de 1 Kasım’da doğduğum için doğum 
günlerinde irtibatımız olurdu. Süleyman Bey’in eşi 
Nazmiye Hanım’ın kardeşi Ali Şener’in eşi Füsun 
Hanım, çok detaylı muhteşem bir kutlama hazırla-
mıştı. Nazmiye Hanım’la rakı kadehi tokuşturduk-
ları, deniz ürünleri ve balık yedikleri muhteşem bir 
geceydi. 

BALIĞI SEVERDİ
Samsunlu balıkçı Fevzi çok büyük bir vefa örne-
ği gösterirdi Demirel’e. İncir zamanı incir, palamut 
zamanı palamut gönderirdi. Türkiye’nin her ilinden, 
ilçesinden, köyünden vefalı dostları vardı. Hiç yal-
nız bırakmadılar. Çok vefalıdır Anadolu’nun insanı. 
Kendisine yapılan iyiliği asla unutmaz.

Zaman zaman doktoru Aylin Hanım, balıkları pişir-
memiz için Trilye’ye gönderirdi. Ertesi gün hemen 
beyefendinin teşekkür mesajını iletir arkasından da 
“Ne borcumuz var?” diye sorardı. “Yani balık sizin, 

ben balığı pişirdiğim yağın ve yanındaki iki garni-
türün parasını mı alacağım?” diye sitem ederdim. 
Aldığı her hizmetin karşılığını kuruşu kuruşuna 
ödemek isterdi Demirel. 

Sık sık kendisini ziyarete gelen Doğan Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ünlü işadamı Taylan Bilgel 
ve eski Bakan Cavit Çağlar Demirel’i alıp Trilye’de 
balık molası verirlerdi.

AT SEVGİSİ BAŞKAYDI
Ünlü gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Recep Peker Ta-
nıtkan, kendini aşan ve Türkiye’de fotoğraf sanatçılığı 
deyince aklımıza ilk gelen isimlerdendir. Eski Cumhur-
başkanı Süleyman Demirel’in açılışını yaptığı, izdiham-
dan insanların zor anlar yaşadığı fotoğraf sergilerini 
yıllar geçse de unutamıyorum. Güzel kareler yakala-
mak için Sandıklı’ya gidip günlerce yaban atlarının fo-
toğrafını almak için peşinde koşan Tanıtkan’ın çabaları 
Demirel’i çok mutlu ederdi. Çünkü Demirel’in Genel 
Başkanlığı’nı yaptığı partinin simgesi olan atlar ayrı bir 
anlam taşıyordu. 1999 yılından beri açmakta olduğu ki-
şisel sergilerinin kurdelesini hep Demirel kesti.  

GÜÇLÜ HAFIZA
Bana, Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nin Bayırköy’ün-
deki muhtarın çocuğunun üniversiteyi bitirip bitirmedi-
ğini, Gelibolu’daki Doktor Ayhan’ın sağlık durumunun 
iyi olup olmadığını sorunca gerçekten hayret ederdim.

O kadar çok anı var ki, Yavuz Donat televizyon kanal-
larında saatlerce anlattı. Günlerce anlatacak belki. Biz 
de bu hafta sayfayı ona ayırdık. Ruhu mutlaka okuya-
caktır. Çünkü o Kaptan Gusto’yu takip eder, yazılarımı-
zı okur, her şeyden haberdar olurdu. 

Herbert N. Gasson’un şapkayla ilgili öyküsü ile 
Demirel’e biz de veda edelim:

“Bir adam mağazadan yeni bir şapka satın alır, çıkar. 
Yeni şapkayı başına geçirir, eskisini kâğıda sarıp ko-
lunun altına sıkıştırarak yürür. Kuvvetli bir fırtına yeni 
şapkayı başından uçurur, sürükler ve sonunda bir su 
kanalından içeri atar.

Bu adam telaşlanmaz, tereddüt etmez. Büyük bir so-
ğukkanlılıkla kolunun altındaki eski şapkayı başına ge-
çirip yoluna devam eder.

İşte size hayatta mağlup edilemeyecek insan tipi!”

Rahat uyu, mekânın cennet olsun.
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Haziran ayında aramızdan ayrılan Sadun 
Boro denizleri buruk bıraktı. “Denizler beni 
çağırıyor” diye çıktığı dünya turu ile çocukluk 

yıllarımızda denizcilikle ilgisi olmayanlara bile de-
nizcilik tohumları aşılayan Sadun Boro sayesinde 
uçsuz bucaksız denizler alemi ile ilgili pek çok şey 
öğrendik.

Öldüğü güne kadar denizlerdeki kirlilik konularına 
ve doğaya yönelik tahribatlara karşı büyük müca-
dele veren Sadun Boro ile 29 Ocak tarihinde Çevre 
Bakanı’na denizin sıkıntılarını iletmek üzere geldiği 
Ankara’da son kez görüşmüştük. 

İLK TOHUMLAR ÇOCUKLUKTAN
Henüz okula başlamadığı yıllarda Erenköy’deki 
evinden annesinden habersiz denize kaçan ve dö-
nüşte dayak yiyen Sadun Boro, denizin ilk çekici 
cazibesini o yıllarda keşfetti.

İlkokul sıralarında altı arkadaş üçer lira verip, bir 
sandal alıp, yaz sonunu bulmadan parçalanan san-
dalın hevesi ortaokula geçtiği yıl yine evden ha-
bersiz bütün yıl biriktirdiği harçlıklarla sahip olduğu 
sandalla devam etti ve bununla iki yaz geçirdi, hem 
de yatak çarşafından yelken yapıp Caddebostan 
kıyılarında volta atardı. 

DENEYİMLERİNİ AKTARDI
Açık denizde en büyük tehlikelerin başında fırtına-
nın gelmediğini, denize düşmenin ve yangının çok 
daha vahim sonuçlar doğuracağını anlatan Boro, 
durgun havada bile insanın ayağının kayıp denize 
düşebileceğini, kamaradakilerin ruhunun bile duy-
mayacağını, karanlıkta ise kurtulma şansının olma-
yacağını, zaten bir köpek balığının tadınıza bakma 
olasılığının da çok yüksek olacağını söylerdi.

MUZURLUĞU SEVERDİ
“Dünyaya bir daha gelişte ne isterdiniz?” diye so-
rulduğunda “Polinezya Adaları’na bekâr olarak gel-
mek isterim” derdi. Monrea Adası’nda denize dalan 
güzel bir kızın fotoğrafını çekip altına da “Lagun’da 
bir balık” diye yazıp kitabına koyardı Sadun Boro. 

Ahtapot tutkunu olan Boro, “En iyi ahtapotu elde 
etmek için yere dizip üzerine kayınvalidenizin fo-
toğrafını koyun ve kalın bir sopayla en az 40 kez 
dövün, ne kadar çok sopa o kadar çok lezzet” diye-
rek herkesi kırıp geçirirdi.

Bu yaz Bodrum’a davet etmişti, Sadun Boro usulü 
ahtapot pişirip bana tattırmak istiyordu… Olmadı! 
Bırakıp gitti bizi! Denizde tekneyle taşınan cena-
zesinde sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bı-
rakmadı… 

“Denizler beni çağırıyor ama bu kez son yolculu-
ğuma” der gibi ayrıldı aramızdan. Denizler sensiz 
yaşamaya biraz zor alışacak! 

Güle Güle Pupa Yelken
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Michelin yıldızı olup da her fırsatta gitmek iste-
diğim Londra’daki Launceston Place isimli res-
toranda yemek sonunda gelen peynirlerle fi-

nal yapmak ve peynirlerin öykülerini dinlemek keyfimi 
doruğa çıkarıyor. İslenmiş, Camembert Calvados, öğlen 
ve akşam eklenen inek sütünden yapılan, ortasındaki 
çizgiden eklenen sütlerin zaman farkını algılayabildiği-
niz Morbier peyniri, Gouda, Cheddar, Philly, Mozarella, 
Kraft, Rokfor ve diğerleri...

SÜT UYURSA
Süt uyuyunca peynir olur. Ama uyutmadan önce ma-
sal anlatarak uykuya hazırladığınız bebek gibi, size süt 
veren hayvanların sütlerinden güzel ürünlere kavuşmak 
istiyorsanız onların ruhlarına inmelisiniz.

Keçilerin sütleri değişik zamanlarda değişik lezzetler 
içerir. Temmuz - Ağustos aylarında kuru otları yiyen ke-
çilerin sütleri ile Nisan - Mayıs aylarında doğanın uya-
nışıyla birlikte yemyeşil meralardan otlanan keçilerin 
sütleri farklıdır.

Mayıs ayında Polatlı yakınlarında bir köyde, Ankara’nın 
tanınmış işkadını Alamode Home Store’un sahibi Tülay 
Yeşilyaprak’ın uzun süredir merak ettiğim çiftliğini ziya-
ret ettim ve çok etkilendim.

SEVİMLİ KEÇİLER
Tülay Hanım sevgi aşılamış keçilere. Kızları Dilay ve 
Dilara yurtdışında hukuk eğitimi almışlar, babaları Hü-
seyin Bey’le de Fransa’dan Avustralya’ya kadar dolaşıp 
günlerce çiftliklerde inceleme yapmışlar, kuzularda da 
Türkiye’de uyum sağlamada çok zorluklar çekilen cins-
lerin adaptasyonunu başarmışlar. 

Her sabah 05.00’te uyanıp, kar kış demeden Ankara’dan 
çiftliğe gidip birebir ilgileniyor Tülay Hanım. Peynir ya-
pımında nazlanan ve taviz isteyen bir görevliye kızıp bu 
işe başlama öyküsü çok ilginç. Önce internetten peynir 
yapımını öğreniyor. Sonra Ziraat Fakültesi’nden hocala-
ra gidiyor. Öyle bir peynir yapıyor ki İstanbul’daki gur-
me dükkanların sahipleri gerçek doğallıktaki peynirle-
rin kalitesini müthiş buluyor ve fiyatın düşük olduğunu 
düşünüyor. 

SEVGİ KATIYOR
Keçinin kafası iyi olursa verdiği süt de iyi oluyor! Keçile-
re yemek verdikten hemen sonra tok karnına sağarsanız 
sütü yağlı ve kokulu olur. Günün yorgunluğuyla gelir 
gelmez sağarsanız yine lezzetli süt vermez. Sabah uyan-
dığında dinlenmiş bir keçinin verdiği süt en lezzetlisidir. 
Bu sütten yapılan peynir de lezzet harikasıdır.

Her ayrıntıya dikkat ediyor Tülay Hanım ama en önem-
lisi sevgisini katıyor. 

Süt uyanınca peynir oluyor. Anadolu kadını müthiş 
performansı ve girişimci ruhuyla her sabah erkenden 
uyanıp 45 km yol gidiyor, uyuyan sütü sanat eserine 
çeviriyor. 

BESİCİLİKTE KADIN DEVRİMİ
TÜLAY YEŞİLYAPRAK

B İ R  P O R T R E
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Dalyan  
Resort Spa

KEŞFETMENİN HAZZI…

Yeni yerler keşfetmek, eşsiz deneyimler yaşamak ya da her şeyi bir kenara 
bırakarak huzur dolu bir atmosferin tadını çıkarmak… Dalyan Resort Spa ve 
Dalyan Resort Otel konuklarına, her zevk ve tarza hitap eden unutulmaz bir 
tatil vadediyor... 

Doğanın bin bir rengi ve köklü bir tarihin izleriyle çevrili Dalyan Resort Spa ve 
Dalyan Resort Otel, bir konaklama seçeneğinden çok daha fazlası. Tarihi Kaya 
Mezarları, tarihi Roma Hamamı, Kaunos Antik Kenti gibi medeniyet tarihinin 
önemli miraslarının yanı sıra Kalbis Çayı, İztuzu Plajı, Dalyan’ın ünlü nar 
bahçeleri, Dalyan Resort Spa ve Dalyan Resort Oteli çevreleyen güzelliklerin 
yalnızca birkaçı.

Dalyan; Ege’nin her bir adımda bir başka güzelliğiyle görenleri büyüleyen 
onlarca güzel noktası arasından bile el değmemiş doğası, eşsiz renk ve 
kokuları, tarihi, kültürel mirası ve tertemiz havasıyla rahatça sıyrılıp 

dikkat çekmeyi başarıyor. Birbirinden farklı birçok güzelliği eşsiz bir harmoniyle 
binlerce yıldır bünyesinde yaşatıyor olması, Dalyan’ın bu denli özel olmasının 
en önemli nedeni. Dalyan Resort  Spa ve Dalyan Resort  Otel, işte böylesi bir 
cennetin tam ortasında, masalsı bir tatil vadediyor.

Dalyan’ın ilk ve tek “Butik Otel” belgeli oteli Dalyan Resort Spa; 42 odası, 200 
kişilik toplantı salonu ayrıca Türk Hamamı, buhar odası, sauna ve kapalı havuz 
da içeren Spa’sıyla misafirlerine eşsiz bir tatil sunuyor. Dalyan Resort Otel ise 
Dalyan’ın tek “Özel Belgeli” oteli olup 16 standart, 42 suit oda olmak üzere  
58 oda bulunmaktadır.
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Doğanın Büyüsü
Muğla’nın ilk organik köyü olan Çandır, Kaunos tarihi 
kenti, göl ve denizin buluştuğu ormanlarla kaplı doğa 
harikası bir yerdir. Bu köyde Dalyan Resort Otel’e ait 
40 dönüm özel organik bahçe bulunmaktadır.  Yak-
laşık 2500 ağacı olan bahçede narenciyenin her türü, 
Nar çeşitleri ile asırlık zeytin, defne ve mersin ağaçları 
bulunmaktadır. Otelin ihtiyacı olan, portakal, limon, 
greyfurt, nar, nar suyu özel olarak imal edilerek sabah 
kahvaltı ve barlarda servis edilmektedir. Ayrıca kavun, 
karpuz, domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebzeler 
de üretilerek otelin şefleri tarafından yemeklerde kulla-
nılmaktadır.

Otelin uzman şefleri tarafından, klasik Türk 
Mutfağı’nın en lezzetli örnekleri ile hazırlanan mönü-
sünün yanında Akdeniz mutfağının da en sağlıklı tarif-
lerini içermekte…

Dalyan Resort  Spa otelin yeni açılan Dalyan Restau-
rant’ında sushi bile var. 

Adını balık tuzağından alan Dalyan’dan levrek, çipura 
gibi buraya özel balıklar, günlük olarak sunulmaktadır.

Çeşitli soslarla sunulan mavi yengeçler ve balık yumur-
tası sadece buraya özel lezzetler.

Güne İyi Başlayın
Güne mutlu başlamanın yolu, huzurlu bir uykudan ge-
çiyor. Günün ilk ışıklarıyla gözlerinizi açtığınız birkaç 
saniye boyunca odanıza dolan ışık, kulağınıza gelen kuş 
cıvıltıları ve tertemiz havaya karışan tazelik dolu baş 
döndürücü kokular, hâlâ rüya gördüğünüzü düşündü-
recek kadar inanılmaz olacak. Dalyan Resort’un Kalbis 
manzaralı odaları, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek ka-
dar lüks, evinizde hissedeceğiniz kadar sıcak ve kendi-
nizi Dalyan’ın tarihi, kültürel ve doğal harmonisinin bir 
parçası hissedeceğiniz kadar özel.
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Tazelenin
Dalyan kaplıcalarının şifalı çamuruyla sadece bedeninizin 
değil ruhunuzun da yenilendiğini hissedeceksiniz. Kau-
noslulardan günümüze gelen bu benzersiz sağlık ritüeli-
nin Dalyan Spa Resort ayrıcalığıyla bir parçası olacaksınız. 

Uzak Doğu ve Hint öğretilerinden ve Türk Hamamı kül-
türünden alınan ilhamı, Dalyan’ın doğallığıyla birleştiren 
Dalyan Resort  Spa, tazelenip yenilenmeniz için sizlere bir-
çok seçenek sunuyor.

Dalyan Resort Spa’da; aroma-terapi masaj, klasik Türk 
Hamamı köpük masajı, anti-stress masaj gibi birçok seçe-
neğin yanı sıra yoga gibi etkinliklerle yenilenecek, sadece 
ruhunuzu değil tüm vücudunuzu tazeleyip huzur bula-
caksınız. Her biri alanında uzman ellere kendinizi güvenle 
teslim edip ruhunuzun ve bedeninizin an be an yenileni-
şine tanıklık edin.

Dalyan
İztuzu, Poseidon’un hükmettiği eşsiz Akdeniz maviliği-
ni sadece inci gerdanlık gibi süsleyen bir sahil değil aynı 
zamanda deniz ekolojisine hayat olan taşıyıcı bir anne-
dir adeta. Masumiyetin en özel yüzlerinden olan Caretta  
Caretta’ların yumurtlama döneminde onlara sınırsız bir 
şefkat sunan İztuzu Plajı, Poseidon’un dalgalarla fısıldadı-
ğı “Gerçek yuvanıza dönün” çağrısına destek olarak misa-
fir ettiği küçük konuklarını özgürlükleriyle buluşturur…

Dalyan, kendinizi yenilemek ve taptaze bir başlangıç 
yapmak için en ideal yerlerden biri. 

Dalyan birçok kişi için doğallık ve tazelikle özdeşleşiyor. 
Doğanın en saf hâlini gözlemleyebileceğiniz bu yeryüzü 
cenneti, kendinizi yenilemek ve taptaze bir başlangıç 
yapmak için en ideal yerlerden biri. Binlerce yıllık 
medeniyetlerin izlerini taşıyor olması bile, Dalyan’ın ne 
denli özel olduğunun kanıtı. 
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YOLDAN ÇIKAN HEYECAN

Off-Road Off-Road sözlüklerde, 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alma olarak 
tarif edilir. Kelime anlamı olarak Off-Road “yol dışı” demektir ki yol olarak inşa 
edilmiş yerlerde Off-Road yapılmaz. Off-Road, kişisel hobi olarak yapılabileceği 
gibi spor olarak da yapılır. Türkiye’de özel parkurlarda profesyonellerin yarıştığı 
Off-Road organizasyonlarına ilgi artarak meraklıları yarış parkurlarına çekmektedir.

Off-Road’un çıkışı, normal araçların ulaşamadığı yerlere ulaşma isteğinin 
doğurduğu sonuçtur. Günümüzde doğa ve motor sporları kategorisinde gösterilen 
Off-Road; ilk olarak devletlerin sınırlarını koruyabilmek adına ordularındaki 
kara araçlarıyla gidilemeyen yerlere gidilebilmek için çıkmış ve geliştirilmiştir.  
Off-Road daha sonraları uzak iş sahalarına erişmek için kullanılmıştır. Ordu ve 
iş için kullanılan kara araçlarının araziye uygun hale getirilmesi ve gidilemeyen 
yerlere gidilebilme isteği, günümüzde çıkış değerlerinin yanı sıra; hobi amaçlı bir 
spor haline gelmiş ve giderek yaygınlaşmıştır.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Ali Fuat ULAY
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Günümüzde Off-Road denildiğinde arazi araç-
larıyla doğada engelleri aşmak, beraberlik 
ve grup çalışması içerisinde doğayla müca-

dele etmek olarak tanımlanabilir. Yaygınlaşmasıyla,  
Off-Road insanların birbiriyle yarışma isteğiyle bir-
leşmiştir. Off-Road; hem arazide yol almak, hem de 
yarışmak olarak algılanmaktadır. İlk başlarda stan-
dart 4X4’lerle yapılan bu spor, günümüzde modifiye 
edilmiş ve Off-Road donanımlarıyla güçlendirilmiş 
4X4’ler arazi araçlarıyla ile yapılmaktadır.

Off-Road; düz asfalt çizgilerinden sıkılanların, doğa-
severlerin ve hayatın bizlere getirdiği habersiz sürp-
rizleri sevenlerin ortak buluşma noktasıdır. Aslında 
Off-Road insanın doğaya meydan okuması, onunla 
savaşması gibi düşünülebilir. Doğayla mücadele et-
mek bu işin ana temasıdır ama asla zarar vererek 
değil. Tam tersi iki sporcunun birbiriyle kıyasıya dö-
vüşmesi, ancak yarışma sonunda ikisinin de birbirini 
kutlaması gibidir Off-Road. Mekanik bir spor olan 
Off-Road tüm gününüzü 50 metrelik bir yolu geç-
mek için harcayıp, o uğurda aracınızın limitleri so-
nuna kadar zorlayıp, o engeli aşmak için savaşmaktır. 
Ancak geçtikten sonra doğaya tekrardan ve yeniden 
aşık olmaktır.

Off-Road yarışları ise, çeşitli engellerle zorlaştırılmış 
ağır parkurlarda, 4X4 araçlar kullanılarak, bu engel-
leri en kısa zamanda aşmak için mücadele etmektir. 
Off-Road, derin su geçişleri, çamur ve bataklık par-
kurlar, kaya tırmanışları, dik rampa ve inişler gibi, 
normal araçlarca aşılması olanaksız engelleri geçme-
ye yönelik yarışları ile zevkli seyir olanakları sağlayan 
bir spordur. Seyirci ve görsellik açısından bakıldığın-
da, tüm yarışan araçları aynı anda görme olanağı sağ-
layan etapları, ve bazı engellerde yoldan çıkmalarına 
ya da devrilmelerine karşın, elbirliği ile yarışa devam 
ettirilen araçların ilginç görüntüleri ile, seyredenlere 
heyecanlı  anlar yaşatır.

Diğer motor sporlarında olduğu gibi Off-Road ya-
rışmalarında da alınması gereken güvenlik önlemle-
ri çok önemlidir. Yan yatmaların olasılığı yüksek 
olan sporda güvenlik kafesi dediğimiz roll-cage 
önemli bir faktördür. Bunun yanında yarış koltuğu, 
sabit yangın söndürücü, 4 noktalı emniyet kemeri 
bu güvenlik önlemlerinden bazılarıdır. Ülkemizde 
yapılan yarışlar Dünya Otomobil Sporları Federas-
yonu-FİA kurallarında,  Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu-TOSFED 
izni ve denetimi ile dünya standartlarında yapılır. 
Yarışlar bir yıl boyunca ilan edilen takvime göre 
Ulusal ve Mahalli Yarışlar olarak sınıflandırılır. Ya-
rışlara TOSFED izni ve kuralları ile Türkiye’nin her 
bölgesinde bulunan Off-Road kulüpleri katılabilir, 
yarışlar düzenleyebilir. 



Suyu yaz mevsiminden dolayı az olsa da akan 
derenin geliş istikametine ve mağarayı gösteren 
işaret levhasına baktığımda derenin mağaranın 
içerisinden gelen dere olduğunu anlıyorum. O 
tarafa doğru da yürümeye başlıyorum. Toprak 
ve zaman zaman da kayalık bir patika yoldan 
biraz yukarıya doğru ilerliyorum.

Dupnisa Mağarası’nın ağzından içeri girdiğim-
de karşılaştığım soğuk hava nedeni ile biraz 
üşür gibi oluyorum. Ne de olsa dışarısı otuz 
dereceye yakın. Vücudum çok kısa bir süre 
içerisinde uyum sağlıyor. Gözlerim de, loş ışı-
ğa. Loş diyorum, çünkü beton yürüyüş yolu 
boyunca aydınlatma yapılmış. Hiçbir sıkıntıya 
düşmeden ilerliyorum. Yol bazen düz, bazen 
de yükselerek ve alçalarak devam ediyor. Etra-
fım, sarkıt ve dikitlerle sarılmış durumda, son 
derece güzel görüntüler var. Aydınlatma nede-
ni ile bunların arasında oluşan gölgeler, şaşırtı-
cı bir güzellik katıyorlar. Ayrıca da gizemli bir 
hava yaratıyorlar. Bu canlı bir mağara, çünkü 
hala yukarıdan akan suların parıldayan damla-
ları sarkıt ve dikitleri oluşturuyorlar. 

Yürüyüş yolunun iki tarafından akan suyun 
şırıltısı da bu güzelim manzaranın fon müziği 
gibi. Şu anda bulunduğumuz yer mağaranın 
birinci katı. Bazen kayalar çok daraldığından 
vücudumu koruyarak dikkatli bir şekilde yan 
yan geçiyorum. Zaman zaman da alçalıyorlar, 
başımı eğmek zorunda kalıyorum. 

İkinci kata yaklaştığımı bir merdivenle karşı 
karşıya geldiğimde anlıyorum. Merdivenleri 
tırmanmaya başlıyorum. Yukarıdan bakınca 
her şey çok başka güzel. Işıkların suya ve taşla-
ra vuran yansımaları ile mağarayı gezmeye ge-
lenlerin sudaki yansımaları buraya çok değişik 
bir hava veriyor.

İkinci kata geldiğimde sarkıt ve dikitlerden 
oluşan salonlar çok güzel görünüyorlar. Burada 
akan dere yok, ama aşağıdan akıp giden dere-
nin sesini duyabiliyorum. Başımın üzerinde 
tavana yakın uçan bir çok yarasa görüyorum. 
Bunlar, ziyaretçileri görmekten sevindikleri 
yoksa kızdıkları için mi hızlı hızlı uçuşup du-
ruyorlar anlayamıyorum. Bu doyumsuz man-
zarayı izleyerek biraz daha yürüyor ve gidece-
ğim yere kadar gidiyorum. Yolun sonuna 
geldim, geri dönüyorum. Geldiğim yoldan dö-
nerken gördüğüm yerleri bir kere daha tersten 
film seyreder gibi seyrediyorum. 

Trakya bölgesine yaptığım gezide en me-
rak ettiğim yerlerden birisi olan Dupnisa 
Mağarası’nı gezmeye gidiyorum. Mağara, 

Kırklareli’nin 58 kilometre kuzeydoğusunda 
Demirköy ilçesi Sarpdere köyü yakınında. Ma-
ğaraya gitmek için ana yoldan ayrıldıktan sonra 
sık Yıldız Ormanları’na ulaşıyorum. Son derece 
sık meşe ağaçlarından oluşan ormandaki ağaç-
ların boyu, 20 ila 30 metre arasında değişiyor. 
Bazen gökyüzünü göremeyeceğim kadar yüksek 
ve sık oluyorlar. Yemyeşil bir ortam. Etrafımızı 
duvar gibi kaplayan ağaçların arasından geçer-
ken, rüzgarın dallarda çıkardığı sesi dinlemek 
ve orman havasını solumak bile büyük bir ke-
yif. Biz böyle yeşile, temiz havaya alışmamışız. 
Bazen böyle güzel görüntüler ve temiz hava bizi 
çarpıyor. Bu kadar yüksek meşelere başımı kal-
dırıp bakarken de başım dönüyor. Benim bildi-

ğim meşeler, bodur olur. Ya bizimkilerde ya da 
bunlarda bir gariplik var.

Sonunda mağaranın bulunduğu yere geliyorum. 
Geniş bir alan var ve aracımı rahatlıkla park 
ediyorum. Hemen karşımda, derenin diğer ta-
rafında bir çay bahçesi görüyorum. Şimdilik 
bahçeyi düşünmüyorum, daha sonra. İlk önce 
mağarayı gezeyim zaman kalırsa belki.

Bilgilere göre; toplam uzunluğu 3200 metre 
olan mağaranın üç girişi var. Girişten itibaren 
ilk 1000 metre uzunlukta dere akmakta. Bu 
dere, daha sonra Türk-Bulgar sınırını oluştu-
ran  Rezve Deresini meydana getirmekte. Giriş-
lerden birincisi, Dupnisa Dolin girişi; ikincisi, 
kuru mağara olup iki ayrı girişle başlıyor. Kol-
lardan biri, 456 metre; diğeri, 363 metre uzun-
lukta. Üçüncü girişe Kız Mağarası adı verilmiş.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL MAĞARALARI

DUPNİSA 
Mağarası YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN
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M A V İ  V E  B E Y A Z I N  Ç O Ş K U S U

MYKONOSADASI
Ankara’dan İstanbul’a, sonra Atina’ya ve sonunda Mykonos’a kadar uzayan 
bir uçuşla adaya ulaşıyorum. Mykonos, eğlence hayatı ile öne çıkmış Akdeniz 
ve Yunanistan’ın en ünlü adalarından birisi. Ancak denizinin maviliğini, 
Akdeniz’in dünyanın hiçbir yerindeki güneş ile kıyaslanamayan güneşinin 
insanın içini ısıtan sıcaklığını ve buna ilaveten deniz ürünlerinin Yunan 
mutfağının verdiği tatlarla zirveye ulaşan lezzetini unutmamak gerekir. 
Bunları bir araya getirince de Mykonos’da geçirdiğim dört günün tadını hala 
damağımda hissettiğimi söylemek garip olmasa gerek.
YAZI : Olay SALCAN
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Mykonos’u görünce turizmciliğin ne anlama geldiğini, 
bunun en iyi şekilde nasıl yapılabileceğini ve nasıl para 
kazanılabileceğini, nasıl organize olunması gerektiğini, 
ama en önemlisi Yunanlıların bu işi ufacık bir adada 
dahi çok iyi yaptıklarını ve bizim daha çok ama çok 
yol almamız gerektiğini görebildim. Her zaman şunu 
söylerim ki, turizmde yatırımdan daha önemlisi halkın 
turizmi ve turisti benimsemesidir. Bu olmaz ise hiçbir 
şey gerçekçi olmaz. Mykonos’da bunun pozitif tarafını 
görmemek mümkün değil. 

Kendi dininden, kültüründen olmayana, ahlak anlayışı-
na benzemeyene hoşgörü ile yaklaşamayan, bu konuda 
insanları acımasızca yargılayan toplumların turizm ya-
pabilmesi ya da yaptıklarında ilerleyebilmesi mümkün 
değil. Her şey zorlama ile oluyor. Böyle bir turizm ufa-
cık bir hapşırıktan sarsılır ve derin yara alabilir. 

Masa başında yapılan, gelişmelere kapalı, her toplum-
dan insan davranışları analizleri yapılmadan, çoklu se-
çenekler sunulmadan, senelerdir uygulanan kemikleş-
miş yöntemlere sarılan ve bunları daha ileri götürmek 
çalışkanlığını gösteremeyen kadrolarla durgunluk ve 
arkasından gerilemek kaçınılmaz hal alacaktır. Turizm, 
bir kültür değişiminin altyapısıdır. 

Turist ise, bu değişimi gerçekleştirendir. Bu değişimden 
korkarak yaşamak, uykusuz gecelerin habercisidir. An-
cak Türkiye gibi turizm açısından dünyanın en zengi-
ni olan bir ülkenin, turistin cazibe merkezi olmasının 
önüne geçilmesine de imkanı yoktur. Yapılabilecek en 
güzel yöntem de, turisti bir tesise kapatarak tecrit etmek 
ve insanlarla görüşmesine mümkün olabildiğinde engel 
olmaktır. 

Ada, gece hayatı ile de şöhret yapmış. Dar so-
kaklar arasında bulunan gece kulüpleri, Yu-
nan müziği dahil bu şekilde eğlenmeyi ve 

gece hayatını sevenler için adanın renkli yüzü. 

Adanın tüm evleri çatısız ve beyaz badana ile boyan-
mış. Deniz ve gökyüzünün mavisi ile binaların beyaz-
lığının beraberliğinin harmonisi adaya farklı ve hoş 
bir görüntü veriyor. Binaların kapı ve pencerelerinin 
mavi boyası ise, bu güzelliği tamamlayan detaylar. 

Adanın merkezi olan Khora kasabası, gezilip görüle-
cek son derece güzel bir bölge. Labirenti aratmayan 
dar, temiz ve aydınlık sokakları ile insana sıkılmadan 
dolaşabilecek bir ortam sunuyor. Beyaz badanalı, 
mavi pencere ve kapılı evlerin iki taraflı sıralandığı 
sokaklarda genellikle hediyelik eşya satan dükkanla-
rın renkli görüntüsü; evlerin balkonlarından sarkan 
sardunyalar ve her renkten begonviller ile tuval üze-
rine yapılmış yağlı boya resim gibi. Kendinizi yağlı 
boya resim galerisinde dolaşır gibi hissediyorsunuz. 

Bu dar sokaklarda bulunan restoran, kafe, taverna, 
bar ve sanat galerileri turistler için birer cazibe mer-
kezi. Ayrıca ünlü markaların ürünlerini vitrinlerde 
görmek her zaman mümkün. El işi keten perde ve 
örtüler de yöresel ürünler olarak turistlere sunul-
makta. Kaliteli ve pahalı marka ürünlerin vitrinlerde 
bulunması buraya paralı turist geldiğinin güzel bir 
kanıtı olsa gerek.

Buradaki en önemli yer, hiç kuşkusuz “Küçük Vene-
dik” diye isimlendirilen bölge. Kıyıda bulunan renkli 
ve balkonlu binaları ile farklı karakterde bir görüntü 
veriyor. Burada dinlenmek için kafeler, yemek için de 
restoranlar mevcut. Güzel bir manzara eşliğinde alı-
nan bir yemek ve içilen bir kahvenin tadı farklı olu-
yor. Burada bulunan beş adet yel değirmeni, adanın 
simgesi haline gelmiş. Eskiden on altı adet olan de-
ğirmenlerden bugüne kadar sadece beş adedi, ayakta 
kalabilmiş.

Geniş kumsalları dolaşmak istediğinizde en uygun 
araç dört tekerlekli motosikletler. Kiraları da makul. 
Otobüsler de olduğunu söylediler, ama çok dur, kalk 
olduğundan zaman kaybı oluyormuş. Tekne ile de 
plajlara gitmek mümkün. Ancak yine de en uygunu 
motosiklet.

Yeni limanda gördüğüm muazzam büyüklükteki tu-
rist gemileri, bu küçük adaya gelen turist sayısı hak-
kında gerçekçi bir tahmin yapma imkanı verebiliyor.

Yunan yemek ve mezelerinin bizimkilere olan ben-
zerliği nedeni ile kendinizi kendi mutfağınızda his-
setme lüksünüz var. Ancak ben ahtapot ızgaranın 
tadına doyamadım. Bununla beraber benim için en 
enteresanı da, yediğim deniz kestanesi idi. Ayıklan-
mış olarak önüme getirilen kestane, hayatımda ilk 
defa yediğim yiyecek olması açısından büyük bir 
sürpriz oldu.
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Tecrit olan bir turist, doğal olarak ziyaret ettiği o ülke 
hakkında bilgi sahibi olamayacak, halkını, yaşamını, 
kültürünü ve sahip olduğu değerleri bilemeyecektir. 
Müzelerini, ören yerlerini göremeyecektir. Para da 
harcayamayacaktır. Onlar için Türkiye, biraz deniz, 
güneş ve masaya konan yiyeceklerdir. Gerisi? Kimin 
umurunda? 2012 istatistiklerine göre, Türkiye’ye 
yılda 32 milyona yakın turist geliyor ve yaklaşık 29 
milyar dolar kazanıyor. Turist başına düşen harcama 
ise, 798 dolar. Türkiye gibi büyük, tarihi, kültürel, 
insan ve doğa zenginlikleri bakımından gururla söy-
lüyorum dünyanın en zengin ülkesinin bu parayı 
elde etmesi üzücü. Üzüntü ile söylüyorum çok ama 
çok daha fazlasını hak ediyor. Ancak hala “Her Şey 
Dahil”in ötesine geçememiş, durağan bir zihniyetin 
neticelerinden de fazla bir şey beklenmez.

Mykonos, küçücük bir ada, her taraf taş, doğru dü-
rüst sebze ve meyve yok. Her şey Yunanistan’dan ge-
tirtiliyor. Her yerde olabilecek deniz, güneş ve kumu 

var. Ancak gördüğüm turizmcilik şaşırtıcı boyutlar-
da. Sonunda iki taraf da Ege Deniz’inin bir yakası. 
Aynı deniz, güneş, hava, yiyecekler. Farklı olan ne? 
Çok adım ilerisini görmek, planlamak ve masa ba-
şından kalkarak dolaşmak. Daha da önemlisi halkın 
bunu benimsemiş olması.

Gördüklerimden Mykonos’un sahip oldukları ve 
küçüklüğü ile Türkiye’nin sahip oldukları ile bü-
yüklüğünü kıyaslandığımda; Mykonos’un turizm 
gelirlerinin Türkiye’ye nazaran daha fazla olabileceği 
kanaatine sahip oldum. Bu neticeye varınca da, hem 
kıskançlık hem de kızgınlık duygularıma engel ola-
madım.

Dünyayı ve Türkiye’yi gezip gördükçe birçok şeyi 
daha iyi analiz etme ve anlama imkanına sahip olabi-
liyoruz. Gerçek şu ki, Türkiye, sahip oldukları ile tar-
tışmasız dünyanın en zengin ülkesi. Bu zenginliğini 
kullanabilmesi açısından da çok gerilerde. 
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1876 yılında tahta çıkan 
Sultan II. Abdülhamid 

Uzak Doğu’da parlamaya başlayan 
Japon İmparatorluğu ile ilişkileri ge-
liştirmeye karar verir. 1878’de ‘Seiki 
Okul Gemisi’nin ziyareti ile başlayan 
bu ilişkiler hızla gelişir ve İmparator 
Meiji’nin II. Abdülhamid’e İmparator-
luğun en büyük nişanı olan Krizan-
tem Nişanı’nı vermesi ve Sultan’ın 
da buna 1. Rütbe Murassa Nişanı’yla 
karşılık vermesiyle daha da güçlenir. 
1887 Eylül’ünde İmparator Meiji’nin 
amcası Prens Komatsu’nun ziyaretin-
den sonra II. Abdülhamid Japonya’ya 
bir gemi göndermeye karar verir.

Seçilen gemi Ertuğrul Fırkateyni’dir. 
79 metrelik firkateyn 609 kişilik mü-
rettebatıyla Miralay Osman Bey 
komutasında 14 Temmuz 1889’da 
İstanbul’dan ayrılır. Üç ay sürme-
si planlanan sefer kaza ve aksilikler 
sonucu 11 aylık uzun bir yolculu-
ğa dönüşür. Gemi Tokyo’nun limanı 
Yokohama’ya varır.

Getirdikleri nişan ve hediyeleri İm-
parator Meiji’ye sunan Ertuğrul ekibi 
büyük ilgi görür. Üç ayı geçen bir süre 
Yokohama’da kaldıktan sonra dö-
nüş yolculuğu başlar. 16 Eylül günü 
rüzgâr gittikçe kuvvetlenir, akşama 
doğru şiddetli bir tayfun şeklini alır. 
21:30 civarında Japon ana adası-
nın en güney noktası olan Oshima 
Adası’nın ucundaki Funagora kaya-
larına çarparak dağılır. Beş yüzün 
üstünde denizci şehit olur, kurtulan 
69 asker ve subay Oshima halkının 
gayretleriyle tedavi edildikten sonra 
Hiyei ve Kongo gemileriyle İstanbul’a 
dönerler.

Acı sona rağmen Ertuğrul denizcileri 
görevlerini başarıyla tamamlamışlar-
dır; iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla yola çıkmış olan Ertuğrul 
Fırkateyni Türk-Japon dostluğunun 
temel taşı olmuştur. 

Ertuğru l 
Fırkateyni
BİR HAZİN ÖYKÜ

Birbirinden kilometrelerce 
uzak iki farklı coğrafyada bulu-
nan Osmanlı Devleti ile Japonya 
arasındaki münasebetler bun-
dan bir asır evvel başlamış ve 
bu ilişkileri daha da kuvvetlen-
dirmek için Sultan II. Abdülha-
mid Han tarafından 120 yıl önce 
Japonya’ya Ertuğrul Firkateyni 
gönderilmişti. Dönüş yolunda 
(16 Eylül 1890) fırtınaya yaka-
lanarak Pasifik Okyanusu’nun 
derinliklerine gömülen gemi-
de, firkateyn komutanı Tuğami-
ral Osman Paşa da dâhil olmak 
üzere 527 (609 kişiden 13’ü ka-
zadan önce koleradan vefat et-
mişti) denizcimiz şehit olmuş, 
sadece 69 kişi sağ kurtulabil-
mişti. Denizcilik tarihimizin en 
büyük kazalarından biri olan 
Ertuğrul Firkateyni’nin hazin 
hikâyesi halen yürekleri sızlat-
maktadır.

YAZI ve RESİM:  
Savaş SİMİTLİ (Ressam)
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Hüseyin Sartaş’ı naif resmin hakkını verenler-
den birisi olarak görebiliriz. Resim serüveni-
ne baktığımızda, yeteneğini güçlü sezgisiyle 

fark edip kendi kendisini yetiştirdiğine ve bir tesadüf 
sonucu keşfedildiğine tanık oluyoruz. Hüseyin Sartaş, 
çalışmalarıyla sanat tarihi boyunca ciddiye alınmayan 
naif ressamların mirası üzerine yeni bir çatı inşa edi-
yor. Ortaçağ sonu ustalarının perspektif yasalarına pek 
uymayan, primitif anlayışı çağrıştıran çalışmaları ile 
naiflerin bayrağını taşıyor.  Özellikle sabrı az toplum-
larda naif insan olmanın yanı sıra, naif sanat genleri 
aşılamanın gerekliliğine inanıyor.

Mekansal bakışı ve nesneleri, ressamımız gör-
mek istediği gibi tuvale aktarmaktadır. İçine doğ-
duğu coğrafyanın renkliliği, çeşitliliği ve üret-
kenliği ressamın çalışmalarına da olduğu gibi 
yansımaktadır. Varlıkların doğadaki görünüşle-
rini veya manzarayı olduğu gibi aktarmak ye-
rine, izlenimlerini resmetmektedir. Çok emek 
gerektiren, titiz bir doğa işçisi gibi üretirken,  
sezginin yol göstericiliğini gerektiriyor. Naiflerin 
ortak temel özelliklerinden birisi olan perspektifin 
yokluğu, Hüseyin Sartaş resimlerinin tamamında 
görülmektedir.

Resimlerini belli konu başlıkları altında toplaya-
rak bu dizilere değişik zamanlarda eserler üreterek 
devamlılığını sürdürmektedir. Resimlerinin ortak 
yanı sembolik kurgudur. Belirlediği konseptlerde  
nesnelerin farklılığı, zaman algılaması, kurguyu 
oturttuğu mekanlar, nesneleri yerleştirmeleri birbi-
rinden farklılıklar gösterdiği gibi, kurgusu da ger-
çeklikten uzak semboliktir.

Motif ve Renk
Ressamımızın halkın dilinden, kentin gecekon-
du mahallelerinden, kırsaldan, köy meydanından, 
Anadolu’nun doğal mirasından beslendiğini bile-
rek, çalışmalarını yorumlamalıyız. Onun renkleri 
doğduğu çevrenin renklerinin bir harmonisidir. Ye-
şili doğanın yeşili, bağdan, nardan bahsedendendir 
kırmızısı da. Renkleri bildiğimiz renk skalasından 
gelmez, dalındaki elmadan, narenciye bahçelerin-
den, memleketteki harman yerinden, eskiciler çar-
şısından, sanayiden, çayırdan çimenden, rüzgarın 
önünde savrulan yapraktan, köylü kızın fistanından, 
bozacının-şıracının şapkasından, önlüğünden yansır 
tuvale. Ancak bu yansıma ressamımızın izleğinde 
kalanı, tuvalde görmek istediği gibidir. Naiflerin ça-
lışmalarına bu açıdan baktığımda, ressamın “kendi 
dünyası için minyatürleştirerek kalıcı kılmak iste-
ği” olarak görürüm. Tıpkı bir çocuğun, saf yürekle 
yaptığı kumdan kalesi gibi. Bir dalga gelip alıp gö-
türecek kaygısıyla, varolanı yılmadan tekrar tekrar 
kumsala bütün ayrıntılarıyla çizen çocuğun düşleri 
gibi, ressamda aktarır tuvaline.

Anadolu ırgat kültürünün beslediği, naif ressamın 
titizliğinde, yaptığı işi özene bezene yapan, halk de-
yimiyle ‘işinin hakkını veren’ minyatür kimliklerdir 
onlar. Karadeniz’de fındık, çay, Akdeniz’de narenci-
ye, Harran’da pamuk, Ege’de üzüm, İç Anadolu’da 
elma, Kağızman’da nar toplayan, yerel giysili, ger-
çekte yaşamamış kadınlarımızın biblolarıdır.

Günebakanlara aşık kuşların gölgelerinin düştüğü 
ayçiçeği tarlalarına baktıkça, her birinin bir semazen 
titizliğinde döndüğünü sanırsınız. Gerçekte; uçsuz 
bucaksız tarlada, ressamın binlerce günebakanı tek 
tek yaprakları ve çekirdekleriyle tuvale yansıttığı re-
simdir başınızı döndüren.

Bir narenciye bahçesinde, çay tarlasında binlerce 
yaprağın işlenmesi ve tek tek boyanması, titiz ve 
yoğun bir işçilik gerektirir. Bu titizliğin ardında 
yatan gerçek ise, nesnelerin belirgin özelliklerinin  
vurgulanmasıdır. Adeta anlatımcı bir yaklaşımla,  
belgesel niteliğinde üretmeye çalışıyor naif ressam 
Hüseyin Sartaş. 

Ümit Yaşar Gözüm:  
Sanat Felsefecisi,Yazar

Naif Ressam  
HÜSEYİN SARTAŞ’ın 
Tuvalindeki Anadolu

HÜSEYİN SARTAŞ 1956 yılında Ankara’da doğ-
du. 1989 yılında Ankara’da açtığı ilk resim sergisine 
kadar değişik işlerde çalıştı. Naif resimlerimizin tanın-
mış sanatçılarındandır. Kırsal kesime olan özlemi eser-
lerinde görülmektir. Bu resimler, modern yaşam içeri-
sinde doğayı ve kendini tüketmiş olan çağdaş insan 
ütopyasıdır belki de yitirilmiş düşlerdir. Hüseyin 
Sartaş’ın çalışmalarında içimizde taşıdığımız düşünce-
lerimizi, özlemlerimizi yitirdiğimiz ya da yok ettiğimiz 
doğal güzellikleri görmekteyiz. TRT Türk için Sartaş’la 
“Tuvaldeki Türkiye” belgeselinde Karadeniz, Güneydo-
ğu, Doğu olmak üzere 52 bölüm yapıldı. 



6564

Meme büyütme operasyonu; ergenlik son-
rası meme kitlesinin yetersiz olduğu du-
rumlarda yada meme görüntüsü kötü 

olan kadınlarda uygulanan bir işlemdir. Ayrıca her 
iki memesi kabul edilemez derecede asimetrik olan 
kadınlar da bu operasyon için uygun adaydırlar. 
Önemli ölçüde kilo veren veya hamilelik geçirmiş 
kadınlarda meme hacmi azalabilir ve bu durumda 
da meme büyütme operasyonu gerekebilir.

Meme büyütme operasyonu meme altından veya 
ucundan, göğüs kası altına veya üstüne içi silikon 
jel ile dolu damla ya da yuvarlak biçimli protez yer-
leştirilerek gerçekleştirilir. Böylelikle memenin bü-
yümesi sağlanır. Ancak hangi hastaya ne tür protez 
kullanılacağı hekimin deneyimi ile çok ilişkilidir. 
Protezin kas altına yada üstüne konulması konusu 
da her hasta için değişkenlik gösterir. Bu konuda 
tüm hastalarda aynı yöntemin uygulanması çok sa-
kıncalıdır ve ameliyat sonrası başarı oranını olum-
suz etkiler.

Hastanın meme dokusuna, vücut yapısına ve bek-
lentisine göre uygun boyutlarda ve kaliteli protez 
kullanılmalıdır. Düşük kaliteli protezler kullanıldı-
ğında, ameliyat sonrası erken veya geç dönemlerde 
sorunlar çıkabilir. Meme büyütme ameliyatları son-

rasında “kapsül” oluşumu söz konusu olabilir. Bu 
durum yerleştirilen protezin çevresinde kalın bir 
kılıf oluşması sonucu memelerin çok sert olması, 
doğallığını yitirmesi ve ileri evrelerde ağrının eşlik 
etmesi ile kendisini gösterir. Deneyimsiz ellerde, 
özensiz cerrahi teknik uygulandığında ve kalitesiz 
protezler kullanıldığında bu durum ile daha sıklık-
la karşılaşılır. Ameliyat sırasında eğer protezin yer-
leştirileceği cep özenli biçimde hazırlanırsa birçok 
meslektaşımız tarafından ameliyat sonrası ortalama 
1,5 ay süre için önerilen sporcu sütyenleri kulla-
nılmasına asla gerek yoktur. Nadiren bazı hastalar 
çok abartılı büyük meme isteği ile başvurabilirler. 
Böylesi durumlarda hasta uygun biçimde yönlendi-
rilmelidir. Protezde patlama gibi bir durum söz ko-
nusu değildir. Yapısı gereği aşırı elastik olduğundan 
son derece güvenlidir. Protez, meme dokusundan 
uzak bir alan olan kas altına veya kas üstüne yer-
leştirildiği için emzirme konusunda asla sorun ya-
şanmaz. Protezler memenin şekline, vücut tipine, 
planlanan meme büyüklüğüne göre seçilmelidir. 

Deneyimli ellerde hastalar sorunsuz ve ağrısız bir 
ameliyat sonrası süreç yaşarlar. Yaklaşık 3 gün için-
de sosyal yaşamlarına dönerler ve 1 hafta sonra 
spor yapabilirler.

DOLGU MADDESİ İLE MEME BÜYÜTME

Meme büyütme isteği ile başvuran ancak ameliyat 
korkusu nedeniyle bu dileğini gerçekleştiremeyen 
yada sürekli erteleyen hastalarda son yıllarda dolgu 
yöntemiyle meme büyütme işlemi yapılmaktadır. 

Aquafilling olarak bilinen ve içeriği %2 copolya-
mid; %98 su’ dan oluşan bir dolgu maddesi meme 
büyütme işlemi amacıyla başarıyla kullanılmak-
tadır. Uygulama ofis şartlarında, lokal anestezi ile 
yaklaşık 1 saat içinde gerçekleştirilir. Aquafilling 
dolgu maddesi mutlaka deneyimli hekimler tarafın-
dan meme dokusu ile göğüs kası arasındaki plana 
enjekte edilmelidir. Böylelikle meme dokusu içine 
enjeksiyon yapılması engellenebilir. Ayrıca kadın 
memesinin eşsiz şekli Aquafilling dolgu maddesi ile 
oluşturulabilir. Sonuçlar derhal gözlenebilir. Bu ne-
denle hasta ile hekimin kullanılacak dolgu miktarı-
na birlikte karar verebilme olanağı vardır. Memenin 
son durumu (büyüklüğü) bu şekilde belirlenebilir.

Aquafilling dolgu maddesi ile ayrıca bacaklar şekil-
lendirilebilir. Kalçalara istenilen şekil ve büyüklük 
kazandırılabilir. 

Prof. Dr. Mustafa ŞENGEZER

Meme  
Büyütme

SAĞLIK

İletişim Bilgilerimiz:
Prof. Dr. Mustafa ŞENGEZER

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

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

E-mail: drsengezer@hotmail.com • www.estetikveplastik.net
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Yaşlanma hızımızı dolayısıyla ona zemin-
de oluşan hastalıklara yakalanma olasılı-
ğımızı kontrol edebilir miyiz? 38 yaşında 

biyolojik 61 yaşında olduğunu fark etmek mut-
laka çok iyi bir his vermez. Fakat kaçımız bunun 
farkındayız acaba? Farkında olabilirsek mutlaka 
bu sürecin hızını kesmek için elimizden geleni 
yaparız diye düşünüyorum.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) bizleri uzun za-
mandır gelecekteki yaşlılık hastalıkları ile birlikte 

doğacak sağlık sorunları konusunda uyarmakta. 
2020 yılında ilk kez dünyada 60 yaş üzeri insan 
sayısı 5 yaş  altı insan sayısından daha fazla ola-
cak. 2050 yılında 2 milyar yaşlı insanın olması 
beklenmekte (bugün için 841 milyon). 

İnsanların farklı yaşlandıklarını hepimiz biliyo-
ruz bazıları 70 yaşında Maraton koşarken diğer-
leri 50 yasında merdiven çıkamazlar. 

Bazılarının görüntü olarak da daha çabuk yaş-
landığını şaşırarak mutlaka gözlemlemişsinizdir. 

Aradaki bu fark en bariz 20’inci yıl 30’uncu yıl 
mezuniyet kutlamalarında göze çarpar. 20’inci 
yıl fotoğraflarında bazı yaşıtlarımın ne kadar 
yaşlandığını bazılarının aynı kaldığını gözlemle-
yerek ben de epey şaşırmıştım.

PNAS (Proceedings of National Acadamy of 
Sciences) dergisinde geçtiğimiz günlerde yayın-
lanan bir makalede yaşlılık bilimcileri (geronto-
loglar) yaşlanmanın hızının farkının altında ya-
tan nedenleri araştırmak için yola çıkmışlar.

Araştırmacılara göre yaşlanma hızının temeli 
çok genç yaşlarda bile farklılıklar göstermekte.  
Bazı genç insanlar bir yıl içinde biyolojik hiç 
yaşlanmazken bazıları 1 yıl içinde 3 yıl kadar 
yaşlanabilmektedir.

Duke Üniversitesi’nden Baniel Belsky ve ekibi 
1972-1973 yılları arasında Dunedin araştırma-
sında (Yeni Zelanda’nın Dunedin şehrinde ya-
pıldığından) doğan 1037 insanı ara ara düzenli 
olarak tıbbi ve psikolojik olarak 38 yaşına kadar 
kontrol etmişler. 

Biyolojik yaşlanma için 18 bio-faktör belirlemiş-
ler. Dış görünüş olarak yaşlanma göstergesi olan 
göz, saç, diş,  eklem,  deri durumu yanında öze-
likle organ sağlığına fokusu çevirmişler. Denek-
ler kalp damar, akciğer, karaciğer, böbrek, ba-
ğışıklık sistemi, diş sağlığı, kolesterol yüksekliği 
ve telomer uzunluğu (kromozom üç noktaları, 
yaşlılıkta kısalır), göz dibi damar durumu gibi 
bio-faktörler esas alınarak incelenmiş. Kontrol-
ler ara ara yıllarca yapılmış . Bu bio-faktörlerden 
deneklerin tek tek biyolojik yaşı hesaplanmış. 

En son denekler 38 yaşındayken kontroller ya-
pılmış (yani araştırmacılara göre genç erişkin ol-
duklarında).  

Sonuçlar şaşırtıcı. Denekler kronolojik 38 ya-
şındayken biyolojik 30-61 yaş arası sonuçlar 
vermişler. Biyolojik olarak çok daha yaşlı çıkan 
denekler koordinasyon, güçlü el sıkışma, alışıl-
madık durumlarla başa çıkma gibi testlerde de 

daha başarısız olmuşlar. Yaşlanma hızı yüksek 
deneklerde demans, inme daha sık görülmüş 
ayrıca motor fonksiyonlarda ve IQ seviyesinde 
azalma daha sık görülmüş.

Araştırmacılara göre biyolojik yaşlanmanın sa-
dece yüzde yirmisi genetik (ikiz araştırmasından 
biliniyor)  kalanı yaşam stili ve çevre faktörlerine 
bağlı. Bu da bizler için umut verici. Demek ki; 
basit yöntemlerle yaşlanmamızın hızını kısmen  
kesebiliriz.

Daniel Belsky göre yaşlanma dış görünüş değil 
asıl organ sistemlerinin erken yaşlanması açı-
sından (ki bu daha erken gelebilir) ve neticede 
oluşan kronik ilerleyici hastalıklar açısından çok 
önemli bir süreç. Tek tek  hastalıklara çare ara-
mak yerine temeldeki bu kırılgan noktaya daha 
çok önem verilmeli.

Oscar Wilde’in Dorian Gray’inin  aksine yaşlı çı-
kan deneklerin fotoğrafları körlemesine bir grup 
öğrenciye gösterildiğinde, orada da daha yaşlı 
tahmin edilmişler. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sayılarının ışığın-
da gelecekte yaşlanmaya bağlı sağlık sorunları 
dünya sağlık sistemlerini zorlayıp  büyük  önem 
kazanacak. Bu bakımdan şimdiden gereken ko-
ruyucu hekimlik çalışmalarına hız verilmeli. 

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

SAĞLIK

38 Yaşında 
Fark Etmek
 61 Yaşında Olduğunu 

Biyolojik yaşlanmanın 
sadece yüzde yirmisi 
genetik kalanı yaşam 

stili ve çevre faktörlerine 
bağlı. Oscar Wilde`in  

roman kahramanı Dorian 
Gray ayna görüntüsü 

yaslanan gerçek hayatta 
yaşlanmayan biriydi.  

Güzel bir rüya.
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Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan karpuz ana yurdu olan Afrika’nın tropikal bölgelerin-
den gemilerle Akdeniz’e yayılmıştır. Mısır’daki antik kalıntılardaki duvar resimlerinde bile 
yer alan karpuz sadece su ve şekerden ibaret değildir. Besin değeri oldukça yüksektir. 

Bol miktarda C vitamini ve beta karoten içerir. Antioksidan özelliği ile çeşitli kanser 
türlerine karşı etkilidir. İçerdiği yüksek potasyum kalp fonksiyonlarının ve kan basın-
cının düzenlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olduğundan 
bağırsak hareketlerini düzenler. Karpuz çekirdekleri de içinde bulunan Cucur-
bocitrin adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının 
düzenlenmesine yardımcı olur. Yağ ve kolestrol içermez. 

Karpuz oda sıcaklığında 2-3 gün, buzdolabında ise 1 hafta saklanabilir.

Karpuz seçmek de bir sanat adeta. Bir kere kabuk rengi parlak değil mat 
olmalı, tırnakla hafifçe kazındığında yeşili kolayca çıkmalı. Şekli düz-
gün ve toprağa gelen kısmı da sarı renkte olmalıdır.

VİTAMİN ZENGİNİ
Karpuzun yüzde 92’si su, yüzde 6’sı şekerden oluşur. Karpuz C vita-
mini, A vitamini ve beta karotenler açısından iyi bir kaynaktır. 150 
gram karpuz, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 24.3’ünü, A vi-
tamini gereksiniminin yüzde 11’ini karşılar. Karpuz ayrıca enerji 
üretimi için gerekli olan B, B1, B6 vitaminleri, magnezyum ve 
potasyum açısından da zengin bir kaynaktır. Büyük miktarı 
su olduğu için kalori değeri düşük olan karpuzun, 200 
gramında yaklaşık 50 kalori vardır. Bu sebeple kalori ba-
şına alınan besin öğesi miktarı fazladır.

Karpuzun kansere karşı koruyucu özelliği var

Karpuz domateste de fazlaca olduğu bilinen ve 
kansere karşı koruyucu bir antioksidan olan 
likopen içeriği açısından liderdir. Bu güçlü 
antioksidanlar vücutta biriken serbest ra-
dikallerle savaşarak kanser oluşumuna 
karşı koruyucu etki gösterirler.

Karpuz zengin A, C vitamini beta 
karoten ve likopen içeriğiyle kalp 
hastalığı, kolon, meme kanseri, 
akciğer, prostat kanseri ve yasa 
bağlı gelişen görme bozukluk-
larına karşı koruyucu etki gös-
terir. Osteoartrit, römotoidartrit 

ve astım hastalıklarının bazı semptomlarını hafifletirler. 
Çalışmalar yeşil çay ve likopenden zengin besinlerin, 
birlikte tüketiminin sinerjik etki yaratarak kansere karşı 
daha güçlü bir koruma sağladığını gösteriyor.

Karpuz çekirdeği ve apandisit ilişkisi

Karpuz yüksek kan basıncını da düşürmektedir. Tartışı-
lan bir diğer konu ise karpuz çekirdeği yutmanın apan-
disit problemlerine neden olup olmayacağıdır. Sindiri-
lemeyen karpuz çekirdekleri çok küçük bir ihtimal de 
olsa apandisitte tıkanmaya yol açabilir. Ancak bu çok 
ender rastlanabilecek bir durumdur ve endişe edilme-
melidir.

Yüksek su içeriğiyle karpuz böbreklerin çalışmasına 
katkı sağlar. 

Aynı zamanda bulundurduğu potasyum ile de 
böbreklerin daha iyi çalışmasını yardımcı 

olduğu için; vücuttan sodyumun böbrek-
ler tarafından atılmasını hızlandırır. Fazla 

sodyumun vücuttan atılması sonucunda 
da kan basıncı dengelenir, kalp işlevleri 
düzenlenir ve kalp krizi riski azalır. 

İçerdiği likopen maddesiyle karpuz, 
vücudu kanserlere karşı koruduğu 
bilinen birçok vitaminden (A ve E 
vitamini) 2 ila 10 kat fazla koruya-
bilmektedir. 

Bulundurduğu potasyum ile kalp 
fonksiyonlarının ve kan basıncının 

düzenlenmesine yardımcı olurken 
likopen ile beraber kalp krizi riskine 

karşı korur.

 Karpuz yüksek lif içeriğiyle bağırsak 
hareketlerini düzenlenmesi, yüksek su içe-

riğiyle kişide tokluk hissi sağlaması ve düşük 
enerji içermesi (100 gramında 26 kalori) ile diyet 

yapanlarında favori meyvesidir.

Ancak bu özellikleri göz önüne alınarak karpuzun sınır-
sızca tüketilmesi kişinin toplam enerji alımını arttıra-

rak kilo almasına sebep olabilir. Özellikle yaz ayların-
da sıkça uygulanan akşam yemeği menüsü olarak 

peynir, karpuz, ekmek üçlüsünün kullanılması 
normal bir öğünün gerektirdiği protein ve vita-

min değerlerini karşılayamayacağı için sık sık 
tekrar edilmemelidir diye konuştu. 

5 GÜNLÜK KARPUZ DİYETİ 
Kahvaltı:

• 1 dilim tam tahıllı ekmek üzerine
• 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi veya 1 dilim peynir veya 

1 haşlanmış yumurta 
• 1 bardak çay
• Karpuz

1. GÜN
Öğle Yemeği:

• 100 gr haşlanmış sığır eti
• 3 yemek kaşığı domates soslu pişmiş pirinç
• 1 dilim karpuz

Akşam Yemeği:
• 2 yemek kaşığı lor peyniri, dereotu, maydanoz, 
• 1 dilim kızarmış ekmek
• Karpuz

2. GÜN
Öğle Yemeği:

• 1 dilim ekmek 
• 60 gram haşlanmış tavuk veya hindi eti
• 1 dilim karpuz

Akşam Yemeği:
• 100 gram ızgara / haşlanmış balık
• 1 dilim kızarmış ekmek
• 1 dilim karpuz

3. GÜN
Öğle Yemeği:

• 3 yemek kaşığı makarna, bol semizotu, nane,  
3-4 yemek kaşığı yoğurt karıştır, üzerine pul biber

• Karpuz
Akşam Yemeği:

• 1/2 avokado, domastes, biber, soğan, salatalık ve 
maruldan oluşan salata

• 1 dilim karpuz

4.GÜN
Öğle Yemeği:

• 1 kase sebze çorbası
• 1 dilim kızarmış ekmek
• 50 gram haşlanmış tavuk
• 1 dilim karpuz

Akşam Yemeği:
• 2 adet haşlanmış patatesli, 1 yumurtalı salata  

(dereotu, maydanoz, nane) 
• Karpuz

5. GÜN
Öğle Yemeği

• 50 gram mantarlı haşlanmış sığır eti
• Karpuz

Akşam Yemeği:
• 50 gram tuzsuz peynir
• 2 dilim ekmek ile tost
• Salata
• Karpuz
100 gram karpuz yalnızca 38 kaloridir. Yani 200-300 
gram karpuz yeseniz bile alacağınız maksimum kalori 
miktarı 100’dür. 

Ferin BATMAN
Beslenme ve Diyet Uzmanı • www.ferinbatman.com DİYET VE SAĞLIK
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

Elif Dağdeviren, a successful 
businesswoman who was transferred 
from Ankara to Istanbul, was 

recently at Trilye with her closest friends.

While still pursuing her education, 
she started her professional life at 
TRT working as a film translator, her 
professional experience has ranged from 
reporter to executive editor of journalism 
as well as television producer and 
moderator. Dağdeviren continues to be a 
woman of many talents. 

Dağdeviren, who is quite fond of seafood, 
truly enjoyed trying the various types of 
seafood dishes at Trilye. She ended the 
evening quite pleased, and mentioned 
that she would visit Trilye each time she 
visited Ankara. 

Nur Viral, the beautiful face of 
the program “Our Table with 
Nur Viral” on Beyaz TV, which 

takes guests on a tour of Anatolia in 
search of delicious secrets, stopped 
by Ankara to have a break for fish. 
With the slogan “Fish is to be eaten in 
Ankara,” we have shot an episode with 
Viral that was aired in April.  

Nur Viral, who maintains a fast pace, 
had a lovely conversation with famous 
fashion designer and image consultant 
Aysun Kaba, and her football coach 
husband Şenol Kaba. Together, we 
listened to the stories of Nur’s 
experiences in Anatolia, which seemed 
to be tales right out of a book. Nur 
Viral, who left the restaurant quite 
pleased, mentioned that she would 
most certainly return to Trilye. 

ELİF DAĞDEVİREN DINES AT TRİLYE

NUR VİRAL VISITS TRİLYE

After many years of 
being curious about 
Trilye, famous radio 

programmer and columnist 
Cem Ceminay was able to 
visit Trilye.   

Ceminay, famous for his 
morning radio show on TRT 
FM, and his spouse, Dilek, 
an instructor at Boğaziçi 
University, were accompanied 
by the amazing yet humble 
announcer Ayfer Durak, and 
together they tasted various 
seafood dishes. 

Ceminay departed from the 
restaurant quite pleased, and 
mentioned that he would be 
back as soon as possible. 

CEM CEMİNAY VISITS TRİLYE

George Papandreou returned 
to Trilye as a nostalgic visit 
to recall the time when he 

came together in 2002 with  the 
Foreign Minister of the time Yaşar 
Yakış and  Italian Foreign Minister 
Franco Frattini at the Troika 
Dinner at Trilye. 

The Former Greek Prime Minister 
truly enjoyed the octopus from 
the Aegean Sea and our other 
delicious seafood dishes. He didn’t 
turn anyone down who requested a 
photograph.  

Papandreou, who caught everyone’s 
attention with his humble attitudes, 
left the restaurant quite satisfied. 

FORMER GREEK PRIME MINISTER  
PAPANDREOU VISITS TRİLYE
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

The recognized Ankara businessman 
Mustafa Koçak and his wife Seçil recently 
dined at Trilye. Mr. Koçak, who celebrates 

his special occasions at Trilye remarked that, 
“Every day we come to Trilye is a special day  
for us.”

Koçak, who has been successful in the sectors of 
construction, petrol, and jewelry, emits a positive 
energy from the moment he enters the restaurant 
with his wife. The Koçak couple, who is quite 
interested in seafood, is persistent about exercising 
every day and frequently eat fish; for this reason, 
they obviously have an extraordinary outlook. 

The couple ended their evening and left the 
restaurant quite pleased, and noted that they 
would come back more frequently to eat fish. 

Turkey’s well-known Trade-
mark/Patent Attorney Ferdi 
Çaylı and his wife, lawyer 

Hülya Çaylı, dined at Trilye last 
week for the pre-engagement dinner 
with the in-laws.  

Taner Balkan, a recognized busi-
nessman from İzmir, and his wife 
Nefise, were delighted with the de-
licious fish outside of İzmir. Their 
daughter Semiha, who lives in İstan-
bul, and her husband Ulaş Ermutlu 
came from İstanbul to join this spe-
cial day. The Çaylı’s daughter, Zey-
nep, and the son of Balkan’s, Nihat, 
celebrated the foundations of a long 
and happy journey at Trilye. 

Hülya and Ferdi Çaylı, the operators 
of Paragon Consultancy Inc. which is in cooperation 
with the largest firms in the patent business, are 
very happy family, having special interests in 
different topics and are at peace with themselves. 
Ferdi is quite passionate about Harley Davidson 
motorcycles, and also is an electric/electronic  

engineer; he is a man of many talents. Each summit 
of success he has reached in his life, he always 
praises the support of his wife. 

The families from İzmir and Ankara both mentioned 
that they would return at their earliest opportunity, 
and ended their evening quite satisfied. 

MUSTAFA KOÇAK DINES AT TRİLYE

A SPECIAL DAY FOR THE ÇAYLI FAMILY
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A farmer visits New York for the first time and is 
shocked by the height of the skyscrapers and the 
number of people.

Walking on a crowded avenue, he thinks he hears the 
familiar sound of a cricket. He stops and listens more 
closely. “Yes, that’s a cricket.” It seems as though the 
sound is coming from the bushes in front of a big store.

So, he leans into a big clump of bushes and looks aro-
und inside. A store clerk comes out and asks, “Can I 
help you?”

“No, thank you” says the young man. “I just thought I 
heard the sound of a cricket.”

“No,” says the clerk, “There aren’t any in New York.”

The young farmer follows the chirping of the cricket 
until finally, he finds it, and says, “Here it is.”

The young man is surprised that in a place thousands 
of people pass through every hour, he’s the only one to 
have heard the cricket.

He decides to carry out a little test of this. He puts his 
hand in pocket, takes out a quarter, and throws it into 

the air. The moment the money hits the pavement, 24 
pedestrians stop to look for the fallen coin.

Psychologists describe what the young man witnessed 
in these terms, “This is called selective perception, and 
we teach ourselves to see certain things or hear certain 
sounds.”

Pet Holding Vice Chairwoman Pınar Köksal is a busi-
nesswoman of many talents and a master of the art of 
perceiving things differently.

Sensing Life
Mrs. Köksal is a special person who sees birds when 
she looks at the skies, flowers when she goes to the co-
untryside, beauty and innocence in children and the 
profundity of the human soul. She looks at trees and 
sees their branches and leaves, looks at animals and sees 
their natures, and looks at humans and sees their bea-
uty, as she believes all humans have some good in them. 
Despite all her earthly means, she never hears the sound 
of money - instead she always hears beautiful sounds, 
having a truly exceptional talent for hearing individual 
notes such as do, mi and fa.

An Established Family
Pınar Köksal, the wife of Pet Holding Chairman Güntekin 
Köksal, a respected businessman who has done much for 
Turkey, recently celebrated their 40th wedding anniver-
sary at a surprise party organized by their daughters. But 
if you ask me, they’re still not married - they were flirting 
like new lovers!

Pınar Köksal, who hails from Adana, is the daughter of the 
former Vice President of the Council of State (Danıştay) 
İbrahim Çopuroğlu, who passed away in 2006. Of his pas-
sing, she said, “All deaths come too early”. Her maternal 
uncle is Zahit Akdağ, who is well-known to those inte-
rested in recent history as a Mayor of Adana and an MP 
in the 10th Parliament. Her maternal grandfather Mustafa 
Akdağ has his picture in the Adana Atatürk Museum. Her 
paternal grandfather is Abdullah Faik Efendi (Abdullah 
Çopuroğlu), whose picture is displayed in the Anıtkabir.

Some traits are definitely genetic! Mrs. Köksal spent her 
childhood following her father’s civil service appoint-
ments across Anatolia. Later, she began training as a phar-
macist and graduated from the Private İstanbul Pharma-
ceutical High School. She worked as a pharmacist for 13 
years and served for 4 years as the General Secretary of the 
Chamber of Pharmacists.

Success Sans Frontières
Pınar Köksal was the first woman to be selected as a mem-
ber of the Penal Institutions and Prisons Monitoring Com-
mittee established in Ankara in 2001, and she carried out 
this duty between 2001-2007. As the Chairwoman of the 
Education Foundation, Köksal’s selfless and heartfelt acti-
vities know no limits: she has given her support to social 
projects and demonstrated her feelings for artists from pa-
inters to actors on countless occasions. She gives a helping 
hand to anyone wishing to express their true beauty.

Unforgettable Works
Pınar Köksal is one of the true doyennes of Turkish Clas-
sical Music and a treasured musician. A lute player herself, 
she is also an indispensable member of the jury on Tur-
kish Classical Music competition programs on television.

Of 120 compositions by Mrs. Köksal up to the present day, 
94 are in the TRT repertoire. Her compositions were the 
first polyphonic pieces composed in the Turkish Classical 
style in Turkey. In December 2003, they were performed 
by the State Opera and Ballet Orchestra conducted by Bu-
jor Hoinic. Her rarer works have also been performed by 
the İstanbul and İzmir Symphony Orchestras and the Pre-
sidential Symphony Orchestra and Performers. Her mu-
sical fantasia entitled “Opera Cabaret” was staged by the 
State Opera and Ballet. Mrs. Köksal, whose works have 
also been performed by the Gendarme Brass Band, com-
pounds her success with her can-do spirit, the glint of her 
eyes, her modesty and her love for all people, which lies 
at the heart of these great successes and makes her unfor-
gettable. She has not withdrawn to a corner, but instead 
invests a huge amount of effort in tending the green seed-
lings of the arts that nurture the human spirit.

Pınar Köksal’s works, which have been played on radio 
and television and sung by choirs throughout all Turkey, 
are available on the albums “İçimdeki Duygular” (2000), 
“Duygu Pınarı” (2005) and “Aşk Senfonisi” (2010) in mu-
sic shops. These beautiful works, which soothe the spirit 
and please the ears, are well on their way to becoming 
true classics.

A concert of the music on “Duygu Pınarı” took place on 
the occasion of the 150th anniversary of the establishment 
of the Dolmabahçe Palace, and that of “Aşk Senfonisi” was 
played in concert in Erbil in 2010. These works were per-
formed in Antalya in 2011 as part of a program of “Tur-
kish Music Days”, and in 2012 at Gaziantep University.

In 2014, Eskişehir Symphony Orchestra, conducted by 
Ender Sakpınar, performed “Compositions by Pınar Kök-
sal” accompanied by soloists tenor Hakan Aysev, sopra-
no Feryan Türkoğlu and zither player Göksel Baktagir. In 
2015, the Çukurova State Symphony Orchestra performed 
“Compositions by Pınar Köksal” as part of the program 
for the “Adana Foundation Anniversary Concert”.

She is featured in composer Turhan Taşan’s books Woman 
Composers (2000), Pharmacist Performers in Turkish 
Music (2001) and Doctor and Pharmacist Performers in 
Turkish Music (2011). Zither player and composer Halil 
Altınköprü gives Pınar Köksal’s work as an example in his 
Master’s thesis entitled “Work on Modernising Turkish 
Music in the Republican Era” (2004).

Of the 250 women from the 1600s to the present day with 
works featured in the TRT repertoire, Pınar Köksal is in 
the top three by number of works.

She takes an interest in all fields of art, including painting, 
cinema, theatre and dance, as well as psychology, and has 
integrated them into all parts of her life. Whenever I go to 
the theatre, I see her in the front row; whenever I go to an 
art exhibition I meet her: she has made writing an article 
about her so easy that these lines flow like water.

Pınar Köksal, who is a very talented photographer, held 
photographic exhibitions in Ankara entitled “The Exube-
rance of Nature I” in 2004 and “The Exuberance of Nature 
II” in 2010.

However much we applaud the Köksal family, whom I met 
in February 2002 at a dinner given at Trilye by my co-
worker Ferdi Çaylı, as individuals or as a nation, it seems 
insufficient.

Ayşe Köksal Çetin and Zeynep Köksal Yaykıran are the 
highly successful daughters raised by Pınar and Güntekin 
Köksal. Neither a life nor these pages are sufficient to tell 
of the successes of Pınar Köksal, the grandmother of Kaya, 
Ege, Melissa, Rauf and Sinan.

You can only understand what works this humane person, 
who likes to live a plain and simple life, has created when 
you get to know her well. Sometimes, a person can be jud-
ged by someone who doesn’t know how they are on the 
inside. We’re lucky to have Pınar Köksal. While we have 
her, we all gain from her kindnesses.

You never know how big wings are until they open. 

THE ARCHITECT OF MARVELLOUS 
WORKS



7978

FISH PROMOTES INTELLIGENCE

Morina
The creatures living in the sea have countless 

health benefits for every human. Shrimp shells 
increase the beauty of the skin and are used in 

numerous cosmetic products; the phosphorus in gar-
fish is good for the eyes; the dark muscles of the bonito 
increases growth in children; sardines, which are rich 
in omega-3 fatty acids that accelerate hair growth and 
give hair a brighter and healthier appearance. Sardines 
are frequently consumed in Northern African countries, 
and it is frequently mentioned in the medical world that 
the average life span of the inhabitants of this region is 
significantly increased. 

IT INCREASES IQ
“Morina” is a general name given to all similar cod-like 
fish. The cod of Mersin are even called “morina.” In terms 
of being a source of health and a source of income, this 
delicious white meat fish has played an important role 
in the history of mankind. As the Europeans migrated to 
discover a new continent, this fish became an important 
source of food for the sailors, the explorers, and the mili-
tary. At that time, glue was made from the skin of the fish, 
and a high quality oil was extracted from the liver. In fact, 
the tongue was even salted and preserved.

Depending on the depth at which it lives, the cod fish 
changes color; it provides the necessary amount of iodi-
ne and is said to increase one’s IQ. 

ANTI-AGING FEATURES
Cod fish is a rich source of sodium and potassium. It is 
also preferred as a reservoir of vitamins D and B12. It is 

said to have extra anti-aging properties, and it contains 
selenium, which is a known protector from the harmful 
rays of the sun and cancer. 

THE TIME I SAW A SHARK

Similar to the shape and size of sharks, cod fishes’ mo-
uths are below the head. The tail is divided into two 
unequal parts, but the back is longitudinally plated 
with five pyramid shaped disks. It has no teeth, but 
instead has cartilage projections. Although its mouth 
seems small, it can open its jaws as wide as a shark be-
cause its lips can extend forward. Other than its visual 
similarities to a shark, there are no other commonali-
ties between the two; neither it as strong and vicious 
as a shark. 

It can be caught in the rivers near Turkey’s Black Sea 
region. 

Sold in the world-famous Japanese restaurants, the most 
commonly seen “cod” are a type of “morina.” The fish-
mongers sell the fillets imported from Norway. Expect a 
taste similar to bluefish or turbot, but it has its very own 
unique and delicious flavor. 

It is a fish that should be given great attention, to preser-
ve the future of the fishing industry in our country and 
to reduce the amount of fishing done when a fishing 
prohibition period is in place. When we also consider 
the value it provides to our bodies, we can easily adapt 
to the codfish, from the perspective of its flavor, as well 
as its potential as a health elixir.
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At the forefront of Trilye’s star dishes stands the octopus carpaccio, made from a 3-3.5 kg 
specially selected octopus. Served with pine nuts and capers on top make for a beautiful dish. Artichokes in olive oil is a classic dish of Turkish cuisine. There are those who love it, and those 

who don’t. But there isn’t a single person that doesn’t love artichoke hearts. With its special 
sauce, this has ranked as Trilye’s most preferred appetizer year after year. 

Squash blossoms are a unique food from the start. But once you’ll be over the moon for our 
shrimp stuffed squash blossoms. They’re an excellent addition to your cold appetizer platter. A new menu item in 2015. The flowers are still at your nose, but some of their closest 

friends have surpassed it. Its such a delicious taste. This is the most vibrant example 
of making a seafood stuffing. 

OCTOPUS CARPACCIO ARTICHOKE HEARTS

SEAFOOD CHARD SARMA SHRIMP STUFFED SQUASH BLOSSOMS

T RİLYE’S FLAVORS






