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HER ŞEY TRİLYE DOSTLARI İÇİN
Trilye’yi açtığımız günden beri sürekli yaptığımız yenilikler, lezzet ve 
sunumda odaklanıyor. Dünya üzerinde klasikleşmiş tüm restoranlar, 
güzelliklerini, doğallıklarını korumaktadırlar. Başkentteki 13. yılını 
tamamlamış Trilye, tarladan mutfağa, denizden sofraya ilkesiyle 
en sağlıklı ürünleri konuklarına sunmaktadır. Asla 100 metreci 
olmamış hep maratona koşmuştur. 

DEKORASYON DEĞİL YEMEK
Yakınlarımdaki bir restoranın sahibi dostum bir gün yeni devraldığı 
restoranına çok iyi bir dekorasyon yaptığını söyleyerek beni davet 
etti. Sürekli başarısız olup el değiştiren mekâna gittiğimde sonunda 
haykırdım: “Arkadaşım yemek yapın, dekorasyon değil! Ben yemek 
yemek istiyorum ve sizin yemeklerinize ihtiyacım var, göz boyamayıp 
işin esası ile ilgilenin” dedim. Uyarılarımı dikkate almayan dostum 
iş yerini büyük zararla devretmek zorunda kaldı. 

ÖDÜLLER TRİLYE’YE
16 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da Mahmure ve Koray 
ile birlikte tüylerimizin diken diken olduğu, kraliyet bandosunun 
borularıyla sahneye davet edildiğimiz törende Socrates ödülleri 
dağıtıldı. “The Best Enterprise” ödülünü Türkiye’de sadece Trilye 
aldı. 

Ayağımızın tozuyla geldiğimiz günün ertesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
başkenti Pekin’den bir güzel haber daha geldi. 1,5 milyarlık ülke, 
vatandaşları için 44 ülkeyi kapsayan bir rehber çıkarmış. Tıpkı 
Michelin gibi. Trilye’yi de koymuşlar “Top Choice”a! Soğuk damgalı 
bir yazıyla tebliğ ettiler. 

Trilye’yi siz yarattınız, lezzet ve kaliteye daha emin adımlarla ve 
daima ileriye yürüyeceğiz.

Trilye efsanesi ruhu olan, inanmış bir takımın eseridir. Trilye’de her 
zaman “biz” vardır.

Bol balıklı ve sağlıklı günler dileğiyle…
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LONDRA’DA YENİ TRENDLER

Çok önemli bir ödül almak için ailece gitti-
ğimiz Londra seyahatimizde, her zamanki 
gibi yeni lezzetlerin peşine düştüm.

Londra’da 6 ay öncesinden rezervasyon yapılan 
Dabbous’a geçen yıl gidememiştim. İnat edip öğ-
leden sonra tesadüfen yoldan geçerken uğradım, 
“3 kişi yemek yiyeceğiz” saflığına büründüm. Bize 
masa ayarlamaya karar vermişlerken arkada-
şım pot kırdı, havamızı aldık; “6 ay sonrasına yer 
vereceksin” diye espri yapan arkadaşım yüzün-
den “Maalesef yerimiz yok” yanıtını aldık. Bu kez 
çok önceden rezervasyon yaptım. Özgün doku-
nuşlar, kaliteli ama makul fiyatlar, yaratıcı mutfak 
Dabbous’u hak ettiği noktaya getirmiş.

Donanımlı bayan servis elemanları her sorumu 
anında yanıtladı. Aperatif bir içki ile başladım. 
Rice rice baby, Peru’nun ünlü içeceği pisco ile 
pisco sour karışımından oluşan bir içki. 

Tadım menüsünün başlangıcındaki mevsime uy-
gun olarak hazırlanan kuşkonmaz oldukça iyiy-
di. İsli tereyağında pişirilen yumurta ve mantar 
sunum ve lezzetle tam puan aldı. Izgara ahtapot 
moscatel üzümüne bulandırılıp pişirilmiş, değişik 
tarzda ama lezzetliydi. Süt danası pirzolası sunum 
ve lezzetle takdire şayandı. 

İNGİLİZ KLASİKLERİ
Sabah kahvaltısı için Piccadilly’de Fortnum & Ma-
son mağazasının James Street’e bakan köşesin-
de krallara layık bir kahvaltı deneyebilirsiniz. Eggs 
benedict ve siyah çay. Kendinize ödül vermek isti-
yorsanız eğer kahvaltı sonunda şu anda dünyanın 
en iyi kahvesi unvanına yükselen Panama Esme-
ralda Special’dan sipariş edin. 

Öğle yemeğine İngiliz mutfağına takılalım diye-
cekseniz Savoy Oteli’nin yanında Simpson’da 
rozbif ve yanında Yorkshire pudingle müthiş bir 
ziyafet çekebilirsiniz. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Beş çayı alışkanlığım var diyorsanız Duke Otel’de 
özel kremalı kek ve rozbifli tostun bu kadar güzel 
servisine hayran kalacaksınız. Hepsine gitmeden 
önce mutlaka rezervasyon yaptırın. 

NOVIKOV TRENDY MEKÂN
İki ayrı salonda Asya ve İtalyan mutfaklarını sunan 
Novikov, sürekli kalabalıklara hitap ediyor. Ambi-
yans ve servis güzel ama abartılmış birazcık. Ye-
diğimiz dim sum, sülünes, kuşkonmaz, kum mid-
yeli makarna ve pizzadan pek keyif alamadık. Kral 
yengeç güzeldi ama denediğim yemeklerin çoğu 
vasattı. Yüksek beklenti mutluluk katsayımı biraz 
ters oranda işletiyor. 

MICHELIN’İN ÖNERDİĞİ TÜRK 
RESTORANI
Restoranlara yıldız veren Michelin derecelendir-
me kuruluşu Londra’daki Sofra Restoran’ı her yıl 
çıkardığı kırmızı kitapçığında öneriyor. Bence çok 
iyi ediyor. Son yıllarda yediğim en iyi kuzu pir-

zola ve morina (black cod) balığını Mayfair’deki 
Sofra Restoran’da buldum. Dünyaca ünlü Japon 
restoranı Nobu’nun menüsünde en çok sattığı 
ürünlerden olan black cod için Hüseyin Özer 7 yıl 
çalışmış. Not olarak da menüdeki tek Japon ye-
meği yazmış. Ama olağanüstü bir lezzet ve şu ana 
kadar dünyanın değişik ülkelerinde yediklerimden 
açık ara önde gidiyor. 

GÜZELİN MİLLİYETİ OLMAZ
Hüseyin Özer, güzel bir kadının milliyeti olmadığı 
gibi güzel yemeğin de milliyeti olmayacağını söy-
lüyor. Ama dünyaca ünlü şef Ferran Adria’nın de-
diği gibi; “Türk mutfağı kapalı bir hazine kutusu 
gibi.” Bu kapağı ilk aralayanlardan Hüseyin 
Özer’in Osmanlı kadayıfı, limon tatlısı ve künefe 
uygulamalarındaki lezzetleri gerçekten göz yaşar-
tıyor. Ara saatlerde bile restoranın tıklım tıklım dolu 
olması tesadüfî değil. Yakın bir gelecekte dünya 
Türk mutfağını keşfedecek. Mutfağımızın ayak 
seslerini ilk duyuran Hüseyin Özer sürekli olarak 
yenilik peşinde koşuyor. İsli uskumru taratoru ise 
yaratıcılığının güzel örneklerinden.  

Trilye’den Esintiler . . .
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Yaşlı bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş 
yaparlarken birden oğlanın ayağı takılıp 
düşüyor ve canı yanıp “Ahh” diye bağırı-

yor. İleride bir dağın tepesinden “Ahh” diye bir 
ses duyuyor ve şaşırıyor.

Merak ediyor ve “Sen kimsin?” diye bağırıyor. 
Aldığı cevap ise “Sen kimsin?” oluyor. Cevaba 
kızıp “Sen bir korkaksın” diye bağırıyor. Dağ-
dan gelen ses ise “Sen bir korkaksın” oluyor.

Çocuk babasına dönüp “Ne oluyor böyle?” 
diye soruyor. “Oğlum” diyor adam, “Dinle ve 
öğren,” ve dağa dönüp “Sana hayranım” diye 
bağırıyor. Gelen cevap “Sana hayranım!” olu-
yor. Baba tekrar bağırıyor, “Sen muhteşemsin!” 
Oğlan çok şaşırıyor, ama halen ne olduğunu 
anlamıyor.

Babası, “Oğlum insanlar buna yankı derler ama 
aslında bu yaşamdır” diyor. Yaşam bir tesadüf 
değil, yaptıklarınızın aynada bir yansımasıdır. 

Kazım Türker, Ankara’nın tanınmış iş adam-
larından olup Türkiye’ye mal olmuş, pek çok 
uluslararası başarıya imza atmış, önemli bir ba-
şarı efsanesi yaratmıştır. 

ANAFARTALAR CADDESİ’NİN UĞURU

Kazım Bey’in babası Yahya Bey 1950 yılında 
Anafartalar Caddesi’nde Türkerler Mağazası-
nı açarak tekstil işine girdi. Ankara’nın en eski 
mağazalarından sayılan 15 metrekarelik mağa-
za ile tekstil işinde dürüst ve prensipli çalışma, 
uzun vadeli düşünce sonucu bir hayli başarı 
yakaladı. Bu arada İngiltere’de ün yapmış Ram-
sey London markalı ürünlerin bayiliğini aldı. Art 
arda gelen başarılar, dürüst ve verimli çalışma 
ile kaliteden taviz verilmeden yapılan faaliyetler 
ilerleyen yıllarda performansın daha da artma-
sına neden oldu. Ama sonuçta inşaat sektörü 
lokomotif olarak seçildi.

ANKARA’NIN PARLAYAN YILDIZI

Trilye’den Esintiler . . .
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İnşaat Mühendisi olan Kazım Türker, Türkerler 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Beyaz 
eşya ticaretinden, hazır giyime birçok sektörde 
faaliyet gösteren Türkerler Holding’in son yıllarda 
en hızlı büyüdüğü alan inşaat oldu. 

İzmir’deki ortaklarıyla Park Yaşam Mavi Şehir pro-
jesini gerçekleştiren Türkerler İnşaat, uluslararası 
projelerde de oldukça başarılı. 

Ülkemizin uluslararası saygınlığının artırılmasında 
önemli bir role sahip olan Kazım Türker, dürüst, 
ilkeli bir iş adamıdır. Kazım Türker’in sahibi oldu-
ğu Türkerler Holding doğalgaz projeleri, yollar, 
köprüler, endüstriyel tesisler, toplu taşım sistem-
leri, hidroelektrik, jeotermal enerji projeleri, tekstil, 
hazır giyim, arazi geliştirme gibi alanlarda faaliyet 
göstermektedir. Kadın giysisinde Selen ve Seten 
markalarıyla çalışan Türkerler Grubu’nun şu anda 
Başkent’te 5 mağazası bulunmaktadır. 

Türkerler Holding, Ankara dışında Türkiye’nin kal-
kınmakta olan bölgelerinde de özveriyle icraatlarda 
bulunmaktadır. Vedaş’ı da bünyesine geçirip Van 
Gölü Edaş’ın Van, Bitlis, Muş, Hakkari illerine daha 
iyi kalitede hizmet verebilmek için her türlü yatırım 
özverisinde bulunacağını dile getirmektedir. 

SAĞLIK MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Dünyanın en büyük sağlık merkezini Ankara’ya 
yapmayı planlayan Türkerler, denizi olmayan, 

içinden bir nehir bile geçmeyen farklı bir başkent 
olan Ankara’yı cazibe merkezi haline getirebilmek 
için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. 

ANKARA’YA YENİ SOLUK

Türkerler Gayrimenkul’ün Ankara’da Eskişehir 
Yolu üzerindeki yeni projesi Mahall Ankara’da üç 
bin kişi yaşayabilecek. Konut, ofis, mağaza ve 
otelden oluşan Mahall Ankara yeni şehircilik kon-
septinde Ankara’ya nefes aldıracak bir proje.

Yaptığı her işte hep zirveye oynayan Kazım 
Türker’in adı, 2008 yılında vergi rekortmeni olduk-
tan sonra daha çok duyulmaya başladı. Şaşayı 
sevmeyen, son derece sade bir yaşam tarzı olan 
Kazım Bey paylaşmayı seven, yüreği Ankara ve 
Türkiye için çarpan, duruşu her zaman dik olan, 
herkesin mutluluğu için çaba gösteren, etik de-
ğerlere sahip çıkan saygın bir kişiliğe sahiptir. 
Nerede, ne zaman, neyle, ne kadar çalışacağını 
bilmesi için ayrıntılı planlar yapan, niçin çalıştığı-
nı bilmesi için hedefini netleştiren, çevresindeki 
tecrübeli elemanlardan faydalanmayı ihmal et-
meyen, planlarını tavizsiz uygulayan çok özel 
başarıları yakalamış istisna bir iş adamıdır Kazım 
Türker. Yolunun her zaman açık olması en büyük 
dileğimizdir.

Başarı her şeyi temizleyen altın yaldızlı bir alevdir.  

ADNAN POLAT TRİLYE’DEYDİ

Galatasaray’ın unutulmaz baş-
kanlarından Adnan Polat, şu-
bat ayında Trilye’deydi. Sri 

Lanka’nın Fahri Konsolosu olan Po-
lat, Sri Lanka’nın “Ulusal Gün” kutla-
maları boyunca yapılan etkinliklerde 
Galatasaray taraftarlarının yoğun il-
gisine maruz kaldı. Swiss Otel’de ve 
Trilye’deki faaliyetlerde sempatik ta-
vırlarıyla dikkat çeken, her taraftarının 
kendisiyle fotoğraf çektirme talebini 
geri çevirmeyen eski başkan uçağa 
yetişmek için ana yemeği yemeden 
restorandan ayrıldı.

Deniz ürünlerine oldukça meraklı 
olan Adnan Polat, Trilye’nin ilk açıldığı 
günden beri Ankara’ya geldiğinde fır-
sat bulduğunda mutlaka restorana 
uğrar. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Aynı kalp rahatsızlığıyla aynı kaderi 
paylaşan iki yaşlı adam aynı odayı da 
paylaşıyorlardı. Tek fark biri cam ke-

narında diğeri ise duvar dibinde yatıyordu. 
Cam kenarındaki yaşlı adam her gün cam-
dan bakarak arkadaşına dışarısını anlatırdı:

“Bugün deniz sakin, yine de hafif rüzgâr var 
sanırım. Çünkü uzaktaki teknenin yelkenleri 
rüzgârla doluyor. Park bu sabah sakin, iki sa-
lıncak dolu, iki salıncak boş. Dünkü sevgililer 
yine geldi, aynı yere oturup konuşmaya baş-
ladılar, el ele tutuştular, ne kadar da yakışı-
yorlar birbirlerine. Erguvan ağaçları ne kadar 
güzel açmış, her yer mor bir renk almış, erik 
ağaçları da beyaz çiçekleriyle onlara eşlik 
ediyor. Denizin üzerindeki martılar bugünkü 
yemeklerini arıyorlar, ne güzel de dalıyorlar 
suya.”

Günler böyle geçip gidiyordu. Ta ki cam ke-
narındaki yaşlı adam kalp krizi geçirene ka-
dar…

İşte o anda duvar kenarındaki adam düğme-
ye bassa kurtaracaktı arkadaşını ama şeyta-
na uydu, bunca zamandır sadece dinleyebi-
liyordu, artık görebilirdi de… İşte bunun için 
düğmeye basmadı ve hemşireyi çağırmadı. 
Aynı kaderi paylaştığı kişiyi ölüme gönderdi 
ama o bunun haklı bir savunma olduğunu 
düşünüyordu.

Ertesi gün hastabakıcılar ölen yaşlı adamın 
yerine kendisini koymaya gelmişlerdi. He-
men yatağının yerini değiştirdiler, işte o gün-
lerdir bakmak istediği manzarayı nihayet gö-
recekti. Başını kaldırdı ve pencereden baktı 
“simsiyah bir duvar“ vardı karşısında.

Çanakkale’de eski bir saat kulesi vardır. 
Yaz günlerinde öğleden sonraları civarında 
sandalyelerde oturup çay ve limonata içer-
di insanlar. Hemen yanı başında bir Anadol 
otomobil bayii vardı ve sahibi ağabeyim Ke-
mal ile çay sohbeti yapardı. İkisi de balığa ve 
denize çok meraklıydılar. 

BALIĞA ADANAN ÖMÜR

Trilye’den Esintiler . . .
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Ufak bir Anadol otomobil bayiliğinden bu-
günkü Dardanel imparatorluğunu yaratan 
Niyazi Önen, batının Hakkari’si olarak anılan 
Çanakkale’ye sınıf atlatan insanlardan birisi-
dir. Cumhur Ersümer, Hamdi Üçpınarlar gibi 
bakanların katkıları da Çanakkale’ye ivme 
katmıştır.

Türkiye balığı onunla tanıdı. Dünyanın en kali-
teli hayvansal proteininin balık olduğu algısını 
Türkiye’de ilk yaratan kişidir Niyazi Önen.

SAĞLIKLI NESİLLERE KÖPRÜ YAPTI

7200 kilometrelik sahil şeridi olan bir ülkede 
taze balıkta 7,6 kg, konservede 100 gr kişi 
başı balık tüketimimiz var. Dünya ortalama-
sının çok altında bu rakam ama klasikleşen 
sözümü yineliyorum. En geç en erkendir. 
Niyazi Önen bir başlangıçtır Türkiye’de balı-
ğın algılanmasında. Anneannemin üvey kar-
deşleri Selahattin ve Alâeddin Kemerli de 
Gelibolu’da ilk sardalye konserve fabrikası 
“Alâeddin”i kurmuşlardı ama Dardanel ile 
müthiş bir balık ilgisi uyandı Türkiye’de. “Yaşlı 
bir teyzenin iftar sofrasında Dardanel ton, ilko-
kul çocuğunun beslenme çantasında Darda-
nel ton” reklamlarıyla adeta kazıdı kafamıza 
balığı. İyi de yaptı. Sağlıklı nesiller yetiştirme-
nin tohumlarını attı. 

ÇANAKKALE DARDANELSPOR

Sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda şir-
ketine dahil ettiği Çanakkale Dardanelspor’un 
üçüncü ligden süper lige çıkmasını sağladı. 
Her yerde şehitler diyarı Çanakkale’ye de 
ilgi uyandırdı. Her Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşının görmesi gereken bir şehir olan 
Çanakkale’nin hak ettiği yere gelmesinde 
çok emek sarf etti Niyazi Bey. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın afişlerinde bile üzülerek oku-
duğum “18 Mart Şehitleri Anma Günü” gibi 
ifadeler Çanakkale’ye çok kısa gelir. Çünkü 
18 Mart Çanakkale Zaferi, bir tarihin yazıldı-
ğı, dünyayı yenenlerin yenilgiye uğratıldığı bir 
gündür.

Bir ton balığı ile çıkılan yolculuğun sonunda 
Çanakkale öyle bir tanındı ki dünyanın her ye-
rinden turist akınına uğradı. Üniversite açıldı. 
Şehir canlandı. İşte bunların hepsinde Niyazi 
Önen’in büyük payı olduğunu yadsımak, be-
yaza siyah demek gibi bir şeydir.

ÇANAKKALE HAVAALANINA KAVUŞTU

Son yıllarda Çanakkale’nin en önemli sorunu 
olan havayolu ulaşımı çözüldü. Türkiye’nin 
öbür ucundaki memleketime bu hizmeti yapan 
herkese şükran borçluyuz. Ancak Dardanel’e 
aldığı iki uçağıyla Çanakkalelileri uçak taşı-
macılığı ile tanıştıran yine Niyazi Önen’dir.

Vizyonuyla, çalışkanlığıyla ülkemize büyük 
hizmetleri olan balık duayeninin 30 ülkeye 
ihracatı vardı bir zamanlar. AB’nin yanlış bir 
kararı yüzünden ihracatı sıfıra inen Dardanel 
Önentaş Gıda 4 yıl sonra davayı kazandığın-
da çok büyük darbe almıştı. Ama aldığı dar-
belerden ders çıkarttı ve daha güçlü olarak 
çıktı işin içinden Niyazi Bey.

TRT HD’de yayınlanan “Balık Ankara’da Ye-
nir” programının Çanakkale çekimlerinde 
Dardanel’i de programımıza almıştım. Kendisi 
çekimlere gelememişti. Fabrikadaki tek bö-
lümde çalışma vardı. Aman Allahım dedim. 
Tek kale yıkıldı mı? Çok üzülmüştüm. Ama ora-
daki inancı, farklılığı bildiğim için “Mutlaka su 
yolunu bulur, bütün su yolları Çanakkale’den 
geçer” demiştim.

Mart ayında Antalya’da tesadüfen gıda fuarın-
da rastladığım Niyazi Önen’i üniversiteyi yeni 
bitirmiş genç bir girişimci edasıyla görünce 
çok mutlu oldum. Sandviçlere balık koyup 
marketlere yeni şıklıklar yaratan konseptini ve 
yaratıcı zekâsını, tanıtıma olan inancını bir kez 
daha takdir ettim.

Bir derdin sıkıntısını çekenleri ancak o der-
de sahip olanlar derdinden anlar. Balığın 
Türkiye’ye tanıtılmasına ömrünü ve servetini 
harcayan Niyazi Önen, dünü tecrübe olarak 
kullanıp öğrendi, yarını tahmindir dedi plan-
ladı, bugünü fırsattır deyip kullandı ve Türkiye 
balık piyasasına kararlı adımlara tekrar dam-
gasını vurdu. İyi ki varsın, var olmaya devam 
etmek zorundasın, balıkların duayenine her 
zaman ihtiyaç var.

Cesaret etmek bir an için ayaklarının yerden 
kesilmesidir. Cesaret etmemek ise kafanın ke-
silmesi. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Trilye’den Esintiler . . .

Yoğun ve taptaze dalları etrafa gölge 
salan, yaprakları neşe ile cıvıldaşan bir 
ağaç… Otuz metreye yaklaşan boyu 

var. Muntazam bir daire şeklindeki gövdesi 
zümrüt yeşili çimene ölçü ile dikilmiş bir anıt. 
Üç kişinin el ele verip ancak kucaklayabile-
ceği bu gövde enine uygun yüksekliği ile ne 
kadar zarif görünüyor. Öyle bir vakar ve em-
niyetli oturmuş ki fırtınalara, kasırgalara mey-
dan okuyor sanırsınız. 

“Nasıl bu kadar boy attın; yıkılmaktan kork-
muyor musun?” diye sorulduğunda:

“Ben bu toprakta tutunacağım yerleri, oradan 
alacağım gıda ve kudreti sağlamadan bir 
santim bile yükselmedim ki. İçten gelen, kök-
ten gelen kuvvete dayanıp yükseldim. Onlar 
toprak altındadır, görünmez. Fakat asıl kuv-
vet oradadır. Ben kuruyuncaya kadar böyle 
dimdik ayaktayım. Çevreme gölge, neşe ve 
saadetten başka bir şey vermiyorum ki. O 
kadar ölçülü ve ahenkli büyüdüm ki değme 
fırtına bile beni toprağımdan bölüp alamaz.”

Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli oldu-
ğum subaylık yıllarında yaptığı işlerin kaliteli, 

sağlam ve kalıcılığıyla, ayakları yere çok sağ-
lam basan sadece işini konuşturan bir Nato 
müteahhidinden bahsedilirdi. Herkes onun 
adı geçince saygı ile düğmelerini ilikliyordu. 
Hiç yıpranmamış bir isimdi: Sadece kalıcı, 
kaliteli, düzgün işlere adamıştı ömrünü Öner 
Aktürk. 

Öner Aktürk ismi sadece Nato’nun işlerinde 
değil tüm Türkiye’de zor ve kritik işlerin çö-
züm adresiydi. 

HEP MARATON KOŞAR
Yaşadığı sürece yaptığı işlerden şikâyet gel-
memesi için çok titiz çalışan Öner Aktürk, Ak-
türk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı’dır. Yüksek mimar olan Öner 
Bey, her faaliyette uzun vadeli düşünür. Dep-
rem kuşağında riskli bir bölgede olan ülke-
mizde ahşap evlere gereken önemin vurgu-
lanmasına çaba gösteren Öner Bey, ahşap 
fabrikasını bu amaçla kurdu. Depreme daya-
nıklı ahşap konutlar konusunda da bir hayli 
mesafe aldırdı ülkemizde inşaat sektörüne. 
İleri ahşap teknolojisini getirdi Türkiye’ye. 

ZORU VE İLKLERİ BAŞARANLAR
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ANKARA’DA İLKLERİ YAPTI
Ankara’da ilk katlı otopark, Dikmen’deki ilk 
kentsel dönüşüm projesi, ilk alt geçidi ve An-
kara Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı proje-
lerini Aktürk Yapı Endüstrisi yaptı.

Nato’nun zor beğenen komutanlarına en 
önemli projelerde inşaatları teslim ederken 
sadece bir tek söz söylenmesine fırsat verdi; 
kutlama ve teşekkür etmek. Aynı zamanda 
belediyeler ve kamunun da hassas, titiz yöne-
ticilerinin hep iltifatlarına maruz kaldı. Varlıklı 
olmaktan ziyade önce var olmayı düşündü ve 
hep var olmaya çalıştı. Nasılsa var olduktan 
sonra maddi imkânların beraberinde gelece-
ğini biliyordu. 

ÖZGÜN PROJELERİN MİMARI
Taahhüt sektörü ile de ilgilenen Aktürk Yapı 
öncelikli olarak kendi özgün projelerini geliş-
tirmekte. Ankara metrosu, İncek villaları, Park 
Oran evleri, İstanbul’da Rapsodi evleri, Cum-
hurbaşkanlığı Camlı Köşk, Yabancı Devlet 
Adamları Konutu, Kuveyt Büyükelçilik Komp-
leksi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar 
Müdürlüğü Binası, Yamadağ Hava Savunma 
Radarı, Gölcük Terra 1 gibi başarılı eserleri 
saymakla bitmez.

Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Öner 
Aktürk sık sık Trilye’ye gelir, konuklarını ağır-
ladığı gibi yakın dostlarıyla özel vakit geçirir. 
Her şeyin en iyisini yapmaya çalışan Öner 
Bey, her konuda titiz ve seçicidir. Türkiye’nin 
alanındaki en değerli hocaları Prof. Dr. Ahmet 
Görgül ve Prof. Dr. Erhan Onuk ile deniz, doğa 
ve balık üzerine saatlerce dinlendirici sohbet-
ler eden Aktürk, vizyonuyla ve dostluğuyla 
çevresindeki herkesi büyülemektedir.

ZORLU CENTER 
Zorlu Center’ın yapımını üstelenen Aktürk 
Yapı, çok güzel bir esere daha imza attı. 
Avrupa’da bile eşine az rastlanan bu binayı 
büyük bir titizlik içinde bitiren Öner Bey ve Ak-
türk Yapı ile bir kez daha gurur duyduk.

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde 
tırmanmamıştır. Israrla başarıyı istemek ve ilgi-
yi geleceğe yöneltmek çok önemli bir duruş-
tur. Çünkü hayatımızın geri kalan kısmını ora-
da geçireceğiz. 

Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin Meze Yolculuğu
Birinci Baskı - İkinci Baskı tükendi

Üçüncü Baskı Tüm seçkin kitapevlerinde

Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin Meze Yolculuğu
Birinci Baskı - İkinci Baskı tükendi

Üçüncü Baskı Tüm seçkin kitapevlerinde

Süreyya Üzmez’in tarifleriyle

Trilye’nin  
Meze Yolculuğu

Birinci Baskı - İkinci Baskı tükendi
Üçüncü Baskı D&R mağazalarında
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İnsanoğluna hem mutluluğunu sunmak 
hem de kolay bulunamaması için mutlu-
luğu insanoğlundan saklamak istiyorlardı 

otoriteler.

Değişik görüşlerin ortaya atıldığı ortamda 
kimileri “Mutluluğu dağların zirvesine sakla-
yalım, nasıl olsa oraya kimse ulaşamaz ve 
onu kolay kolay bulamaz” dediler sonunda. 
Kimileri “Mutluluğu denizin dibine gömmeyi” 
önerdi. “Güneşe, aya saklayalım” derken so-
nunda meraklı insanoğlunun buralara ulaşıp 
mutluluğu buralarda bulabileceği düşünce-
siyle bu öneriden de vazgeçtiler. 

Sonunda birlikte karar verildi, mutluluğu sak-
layabilecekleri yeri saptadılar. Mutluluğu in-
sanın içine sakladılar. Çünkü oraya bakmayı 
kimsenin akıl edemeyeceğini biliyorlardı.

Güney Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Hee 
Chul Lee hem içinde mutluluk dağları olan 
hem de atmosfere mutluluk dalgaları yayan 
çok değerli bir diplomattır.

Mr. Lee’yi uzun yıllardır tanırım. Bir tek gün 
yüzünde tebessümün eksik olduğunu anım-
samıyorum. Deniz ürünlerine oldukça merak-
lı Lee’yi sık sık Trilye’de ağırlardık. 

KORELİ DİPLOMATIN TÜRKİYE SEVGİSİ

Trilye’den Esintiler . . .
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30 yıldır Türkiye’ye gelip giden ve görev ya-
pan Lee, Türkiye’den ayrıldı hem de arkasın-
da sevgi seli bırakarak…

Ben bir yabancı olarak senin sahiline geldim,

Ben bir misafir olarak senin evinde yaşadım,

Ben bir dost olarak senin kapından ayrılıyo-
rum. 

diyerek duygularını şiirlerle yansıttı ayrılırken. 

MUTLULUK KRİTERLERİ

Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu 
söyleyen Lee neden mutlu olduğunu söyle 
sıraladı:

1. Türkiye’de bulunduğum süre zarfında gü-
zel ülkenizin tarihini ve kültürünü öğrene-
rek 7 kitap yazdım. 

2. Ankara’da doğan ve ömürlerinin sonuna 
kadar Ankaralı olarak anılacak iki çocu-
ğum var. 

3. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini elimden 
geldiğince geliştirmek için çaba göster-
dim.

4. Türkiye’de Ahmet, Mehmet, Hasan ve 
Hüseyin isimli birçok arkadaş edindim.

5. Tatar kökenli olduğum için bedava Coca-
Cola içtim. 

DÜNYA KUPASINDAKİ DESTEK

Mr. Lee Türkiye’den 800 km uzaklıkta yapı-
lan maçlarda Türkiye adına kaygıya düşmüş. 
“İnsanlar nasıl gelip takımlarını destekleyebi-
lir? Türk takımı yalnız kalmamalı” deyip kolları 
sıvamış. Tamamen Türk Milli Takımını destek-
lemeye yönelik bir internet sitesi kurmaya 
karar vermiş. Kore medyası bunu fark etmiş. 
“Neden Türk Milli Takımını destekliyoruz?” 
diye karşı çıkmış. Lee, Kore medyasına ya-
kın tarihteki Türkiye-Kore ilişkilerini gözden 
geçirmelerini ve Türk askerinin Kore muhare-
belerinde yaptığı başarıları hatırlatınca Kore 
medyası da Türk Milli takımını desteklemiş. 
Ama sonunda bir problem çıkmış: Kore-Tür-
kiye çeyrek finali. İşte o zaman Kore Milli 
Takımını destekleyen “Kızıl Şeytanlar”la ilişki 

kurmuş. “Lütfen yuhalamayın” diye telkinde 
bulunmuş. Önce “Olmaz” diye karşı çıkmış 
Kızıl Şeytanlar ama özel ilişkileri öğrenince 
kabul etmişler. İki takım kol kola tribünlere se-
lam vererek çıktılar. Hee Chul Lee’nin büyük 
oğlu Kore bayrağı, küçük oğlu Türk bayrağı 
ile dolaşmış sokaklara. 

Veda resepsiyonunda Türkiye’ye olan sevgi-
sini Hindistan’ın ünlü şairi Tagero’nun şiiriyle 
ve muhteşem Türkçesiyle anlattı Mr. Lee:

 Eğer sen zor durumda olursan

 Seni ben teselli edeceğim
 Sen üzülürsen
 Ben gözyaşın olacağım
 Sen eğer yalnız kalırsan
 Ben dostun olacağım
 Sen eğer mutlu olursan
 Ben gülüşün olacağım
 Kimsesiz, yalnız olsan
 Ben senin yanında olacağım 
 Ben senin dostunum
 Ben senin sonsuz şarkınım

Büyükelçilik çalışanları da pek sevmiş bu 
sevecen, can dostu diplomatı. Kore gazileri, 
Güney Kore’nin ünlü dünya devi firmalarının 
sahipleri, salondaki pek çok davetli gözyaş-
larını tutamadı veda resepsiyonunda.

Mr. Lee mikrofonu eline alınca “Üsküdar” şar-
kısını söylemeden edemedi. Müthiş bir Tür-
kiye sevgisi var. Memleketimize sevdalanmış 
adeta.

Güzel ülkeme duyulan hayranlıklar kervanına 
biz de katılıp ülkemizin güzelliklerine daha 
bir güzel sarılsak eminim her şey çok farklı 
olacak ve başarıya ulaşma yolumuz daha da 
kısalacak.

Artık demir almak zamanı geldi bu limanda 
dedi ülkemize veda etti Lee. Hem de hepi-
mizde derin izler bırakarak. 

Cevizin kabuğunu kırmadan içini de kabuk 
sanırsınız. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Gary Player uzun yıllar ulusal ve ulus-
lararası golf turnuvalarında başarıyla 
oynayan usta bir golf oyuncusuydu, 

insanlar ona sürekli şöyle diyorlardı:

“Topa sizin gibi vurabilmek için her şeyimi 
verirdim.”

Bir gün yine aynı sözlerle karşılaşan Player, 
sonunda kendini tutamayıp karşılık verdi:

“Hayır vermezdiniz. Topa benim gibi vu-
rabilmek için her şeyi ancak kolay olsaydı 
yapardınız. Topa benim gibi vurmak için ne 
yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Her sa-
bah saat 05:00’te kalkıp golf sahasına gidip 
bin tane topa vurmanız gerekiyor. Elleriniz 
kanamaya başlayınca, kulüp binasına gidip 
elinizdeki kanı temizledikten sonra bir bant 
yapıştırıp, bin tane daha topa vurmanız ge-

rekiyor. İşte o zaman topa benim vurduğum 
gibi vurabilirsiniz.”

Faruk Malhan’ın başarılarını uzun yıllardır 
takip ederim. Türkiye’ye büyük bir prestij 
kazandıran Malhan ile 2009 yılında Chaine 
des Rotisseurs Derneği’nin Monaco’daki 
yemeğinde tanıştım. Prenses Caroline’in de 
katıldığı yemekte Türk grubu olarak aynı ma-
sadaydık. Seyahati birlikte yaptığımız ünlü 
marka avukatı Teoman Seyithanoğlu’nun za-
rif eşi Kadriye Hanım’ın ODTÜ’de Mimarlık 
okurken öğrencisi olduğunu da o gece öğ-
rendim. Talebesi, Kadriye Hanım’a öğrencilik 
yıllarındaki saygıyı gösteriyordu.

Yemek konularına da çok ilgili olan Faruk 
Malhan özgün ve samimi tasarımları ile hep 
takdir toplamıştır. 

TASARIM DEHASI

Trilye’den Esintiler . . .
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VAR ETME YOLCULUĞU

Zamanda ve mekanda gezintilere çıkan, 
Mezopotamya’dan, Antik Yunan’a kadar bilgi-
nin, yaratıcılığın kaynağına inip, Rönesans’a 
kadar araştırıp evrenin merkezine oturan in-
sanın nasıl tasarımlar yarattığını çok iyi anla-
tan Faruk Bey her sektörde tasarımın ve ino-
vasyonun gerektiğini sık sık vurgulamaktadır. 

Türk sanayi ürünlerinin kalite ve fiyat konu-
larında çok iyi konumda olduğunu ancak 
tasarım ve inovasyon alanlarındaki ataklarla 
rekabette çok daha öne çıkabileceğini vur-
gulamakta ve gençlerin yolunun açılması için 
tüm olanaklarını seferber etmektedir.

TASARIMIN KÖKLERİ  
BU TOPRAKLARDIR

En iyi tasarımın köklerinin Anadolu toprakla-
rında olduğunu sık sık dile getiren Malhan, 
kültürel kökler açısından en zengin top-
raklarda yaşadığımızı söylemektedir. Tarihi 
zenginliklerimizden övgü ile söz eden Faruk 
Bey, Mardin’de öyle zanaatkârlar olduğunu 
ve 2500’lü yıllardan günümüze ulaşmış çok 
özgün üretim tekniklerini halen yaşattıklarını 
söylemektedir.

TASARIM VAKFI

Pek çok yabancı firmanın peşinden koştuğu, 
dünyadaki çok önemli tasarımlara imza atan 
Faruk Malhan, Türkiye’nin yetiştirdiği çok de-
ğerli iş adamı, çok zevkli bir mimardır. 

Eserlerinde geleneksellikten yola çıkıp mo-
dern ile buluşma var. Dünyaya yaklaşımı 
mesleğini icra etmesinde hep önemli bir 
farklılık yaratmıştır.

Geçen yıl Sheraton Oteli’nde Tasarım Vakfı 
ile ilgili yaptığı bir sunumda Mardin Midyat 
bölgesindeki zenginliğin sıradan sunuluşu-
na, kendi yeni tasarımlarıyla attığı imzalar bu 
objelerin dünyanın en iyi markaları ile yarışa-
bileceğini göstermişti. Slaytlardaki objeleri 
izleyenler hayretlerini gizleyemediler ve her-
kes gıpta ile baktı. Bir objenin değerini belir-
leyenin yapıldığı malzeme değil, arkasındaki 

fikir olduğunu hep vurgulayan Malhan kendi 

şirketi Koleksiyon ile başlayan tasarım tutku-

sunu vakfa dönüştürdü. Faruk Malhan’ın yeni 

hedefi Tekirdağ’da tasarım köyü kurmak. Bu 

köyde yer alacak atölyelerde tasarımcılar 

üretim yapacak, firmalar da buradan tasarım 

satın alacak. 

“Zihin haritaları” ve “zihinsel okuryazarlık” 

kavramlarının sahibi, Forbes Magazine ta-

rafından 1994’te dünyanın en büyük beş 

uluslararası konuşmacısından biri seçilen 

Tony Buzan, önemli işlere imza atabilmek 

için beynin her iki yarısının da etkili şekilde 

kullanılması gerektiğini vurguluyor. “Tarihin 

en büyük komutanları, kazandıkları zaferleri 

beyinlerinin sağ yarısından (hayal gücü) yola 

çıkarak, sol yarısını (mantığı) kullanmalarına 

borçludurlar. Hayal gücü olmadan başarı ih-

timali zayıftır.” Günün büyük bir zaman dili-

minde hayal gücünü sınırsız çalıştıran Faruk 

Malhan, herkesi büyüleyen tasarımlara imza 

atmaktadır. 

YEMEK PİŞİRMEK TASARIMDIR

İyi bir gurme olan Faruk Malhan yemek pişir-

menin de sanatın bir kolu olduğunu, yemek 

pişirmenin tasarım olduğunu her söyleşisin-

de dile getirmektedir.

Ev dekorasyonunun püf noktalarından, ye-

mek takımı, çay bardağı tasarımlarına kadar 

çok şık çalışmalar yapan Faruk Malhan’ı an-

latmaya gerçekten sayfalar yetmez.

Dünyanın övgü ve saygı ile baktığı çok özel 

bir insan olan tasarım dehası Faruk Malhan’ın 

daha çok başarılı işlere ve sosyal sorumluluk 

projelerine imza atacağına eminim.

Bazı insanlar çok büyük işler başardığında, o 

işin imkânsız olduğunu bilmedikleri için ba-

şardılar.  

Trilye’den Esintiler . . .
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Arjantinli ünlü golfçü Roberto De Vicenzo, 
yine bir turnuvayı kazanmış ödülünü alıp, 
kameralara poz vermiş ve kulüp binasına 

gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmıştı.

Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki araba-
sına yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın, 
başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok 
hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı ka-
dının hastane masraflarını ödemesi imkansızdı.

Kadının anlattığı öykü De Vicenzo’yu çok etki-
lemişti; hemen cebinden bir kalem çıkarttı ve 
turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yaz-
dı çek defterine. Çeki kadının eline sıkıştırırken 
de ona:

“Umarım, bebeğinin iyi günleri için harcarsın” 
dedi. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken, 
profesyonel golf derneğinin bir görevlisi yanına 
gelerek, “Otoparktaki görevli çocuklar, geçen 
hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanınıza bir 
kadının geldiğini ve onunla konuştuğunuzu söy-
lediler bana” dedi. De Vicenzo, evet anlamında 
başını salladı. 

Görevli, “Size bir haberim var. O kadın bir sahte-
kardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Sizi fena 
halde kandırmış arkadaşım.” 

De Vicenzo, “Yani ortada ölümü bekleyen bir 
bebek yok mu?” dedi.

“Hayır yok!” dedi görevli.

“İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber” dedi 
De Vicenzo.  

Uçal Dalgıç, Ankara’nın Yenimahalle semtinde 
büyümüş, uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda gö-
rev yapmış, şu anda Viyana’da yaşayan çok de-
ğerli bir insandır. 58 yıllık çalışma hayatında hep 
zirvede kalmayı başaran Uçal Bey’i uzun yıllar-
dır tanırım ve deneyimlerinden hep yararlanırım.

İLKLERİN FİKİR BABASI
THY’de Genel Müdür Yardımcısı olana ka-
dar kuruma çok büyük yararları olan Dalgıç, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde başarılı hizmetler-
de bulundu. Frankfurt’ta iki yıl, Hamburg’ta iki 
yıl, Düsseldorf’ta iki yıl, Viyana’da yedi yıl çalıştı.

YENİMAHALLE’DEN VİYANA’YA

Trilye’den Esintiler . . .
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THY’deki Skylife dergisinin fikir babası 
oldu. Uçaklardaki koltuklara numara ve-
rilmesi konusunun önerisinde bulundu. 
First class, business class uçuşlarla ilgili 
farklı ürünlerin geliştirilmesinde yardımcı 
oldu. Pek çok THY hattının açılmasına 
öncülük etti. Çalıştığı yerlerde sevecen-
liğiyle, iş ahlakı ve iş sevgisinin yarattığı 
farkındalıkla satışların bazı hatlarda 10 
misline kadar artmasında etkili oldu. İşi-
ne aşık bir işkolik olan Uçal Dalgıç hiçbir 
gün durmadı, sürekli çalıştı.

PEGASUS VİYANA – ZÜRİH’İN 
KURUCUSU
THY’den emekli olduktan sonra Pegasus 
Havayolları’nda çalıştı. Viyana ve Zürih’te 
Pegasus’u kurdu ve 8 yıl görev yaptı. Bir Türk’ün 
böyle güzel başarılara imza atması, kısa sürede 
Avusturya’da da duyularak kendisine hayranlık-
la bakılmasını sağladı.

MÜTHİŞ ÇEVRE
Uçal Bey ve eşi Venüs Hanım birbirini tamamla-
yan, son derece mutlu bir çift. Avusturya’yı karış 
karış bilen aileden TRT Türk’teki “Dünyanın Türk 
Şefleri” programı çekiminde Avusturya ile ilgili 
hiçbir yerde bulamayacağımız çok değerli bilgiler 
aldık. Uçal Bey ile Naschmarkt pazarında söyleşi 
yapıp, program çektik. Şaraptan, liköre, üzüm-
den, kayısıya bölgedeki tüm üretimlere vakıf olan 
engin bilgili Uçal Bey, 7’den 70’e herkesin yardı-
mına koşar. Viyana’da işi olan herkes onu bulur, 
ona danışır ve o da hiçbir karşılık beklemeksizin 
insanlara yardım etmekten çok mutlu olur.
Ali Şen’den, Can Bulak’a, Erol Çarmıklı’dan, Ke-
mal Baytaş’a, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ateş Amiklioğlu’ndan, İlhan Cavcav’a, 
Yavuz Donat’a kadar inanılmaz dostluklara sa-
hip bir çevresi vardır. Çok uzun yıllar yurt dışın-
da çalışmasına rağmen Türkiye ile bağlarını hiç 
koparmayan dost canlısı bir insandır Uçal Bey. 
Ankara özlemi hep vardır ve yaşadığı 
semtleri anlatırken hep gözleri dolar. 
İşini iyi yaptığı gibi dostluk ilişkile-
rini de hep canlı tutan Uçal Dalgıç, 
Türkiye’nin tanıtım elçisi gibi. Her za-
man çözümün bir parçası olmuş hiç-
bir işte mazeret göstermemiştir. Bu 
benim işim değil mantığıyla bakma-
mış, bir başkasının işine nasıl yardım 
ederim diye çabalamıştır. Her çözüm-
de bir sorun görmemiş her soruna 
bir çözüm bulmuştur Uçal Bey. En 
olumsuz durumda bile çıkış noktası 
görmüştür. 

Bazı insanların en olumlu durumda bile engel-
ler bulduğu bir yönetici olmamıştır hiçbir za-
man. Mümkün olabilir ama çok zor dememiş, 
zor olabilir ama imkansız değil demiştir yaşamı 
boyunca.

Başarılı bir 58 yılı geride bırakan Uçal Dalgıç için 
başarı bir seyahattir, hedef değil. Onun için mut-
luluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda 
değil. Zira yolun sonunda olsa, ona varıldığında 
yol bitmiş ve vakit de geçmiş olurdu.

Hayata o kadar bağlıdır ki Uçal Dalgıç ve ona 
en büyük desteği sağlayan eşi Venüs Hanım 
ertelemeyi hiç sevmezler. Mutlu olmanın zamanı 
bugündür, yarın değil derler.  Çocukları Merve 
ve Ali Uçal, Avusturya’da çok iyi eğitim aldılar ve 
genç yaşta iyi bir kariyer yaptılar. 

Sahip olmadığı şeyler için asla üzülmeyenler, 
sahip olduğu şeylerin ise değerini bilip sevinir-
ler, hiç yaşlanmazlar.

Mutlu ve başarılı insanların bir diğer özelliği, 
ya yaşamlarının bütününü anlamlı bulmaları ya 
da yaşamlarında anlamlı buldukları bir eyle-
me sahip olmaları. Yaşamın anlamlı kılınması, 
bizim yaşama bağlanmamıza kendimizi bir 
şeylere dolu dolu odaklamamıza önemli bir 
katkıda bulunur. 

Sen hep hayata bağlı kal Uçal Ağabey, güler yü-
zün ışık saçsın insanlara. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Türkiye’nin tanınmış iş adamlarından Pet 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Günte-
kin Köksal ve sanatçı eşi Pınar Köksal, ni-

san ayında şirketlerinin 40’ıncı yıldönümlerinde 
Sheraton Otel’de kalabalık bir dost grubuna ev 
sahipliği yaptı. 

Yoğun ilginin gözlendiği kutlama yemeğinde 
çok rahatsız olmasına rağmen konukları kapı-
da karşılayan Pınar Hanım doğum gününü de 

Trilye’de kutladı. Çocukları Zeynep ve Ayşe, da-
matları Emrah ve Serdar’ın da bulunduğu do-
ğum günü kutlamasında tüm aile efradı büyük 
bir mutluluk içindeydi. 

Deniz ürünlerini sofrasından hiç eksik etmeyen 
Köksal ailesi, bir gün sonraki evlilik yıldönümle-
rine hazırlanmak üzere keyifli bir şekilde resto-
randan ayrıldılar.  

Eğitim, kültür ve sanata yapmış olduğu katkılarıyla 
tanınan Ankara’nın ünlü iş adamlarından Bülent 
Kılınçarslan’ın eşi Nermin Hanım yakın dostları 

Zeynep Kılıç, Günay Kılıç ve Beyhan Çalışkan ile Kadın-
lar Günü’nü Trilye’de kutladı.

Genç sanatçıların etkinliklerinde, sergi açmak isteyen 
yeteneklerin ön plana çıkmasında büyük yardımları 
olan Nermin Hanım yüreği sevgi ve iyiliklerle dolu bir 
iş kadını.

Önümüzdeki dönemde yapılacak sanat, eğitim ve kültür 
faaliyetleri üzerine de sohbetlerin yapıldığı yemekten 
çok mutlu ayrılan girişimci hanımlar oldukça mutluydu. 

DOĞUM GÜNÜNÜ TRİLYE’DE KUTLADILAR

KADINLAR GÜNÜ’NÜ TRİLYE’DE KUTLADILAR

Trilye’den Esintiler . . .
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JAPONYA’DAKİ ÜNLÜ TÜRK ŞEF
TRİLYE’DEYDİ

Osmanlı yemekleri ilgili belgesel çeki-
mi için Türkiye’de bulunan, Tokyo’da 
Azabujuban’da Burgaz Ada adlı resto-

ranın sahibi ve şefi Mehmet Dikmen ile Japon 
yönetmen Mari Toda, mart ayında Türk-Japon 
Vakfı’nın düzenlediği bir faaliyete katıldıktan son-
ra Trilye’ye geldiler. Tokyo’daki tercüman, Türk 
rehber İbrahim Göğüş’ün de hazır bulunduğu 
yemekte Türk mutfağının Japonya’daki başarıları 
konuşuldu.

Japon eşi ile 10 yıl ufak bir şehirde Türk mutfa-
ğı temalı restoran işleten, daha sonra katıldı-

ğı yemek programında büyük ödülü kazanıp, 
Tokyo’nun Azabujuban semtinde güzel bir Türk 
mutfağı restoranı açan Mehmet Dikmen başarı-
dan başarıya koşuyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son Japonya 
seyahatinde bütün ekibiyle birlikte restoranında 
yemek yiyip çok mutlu olduğu bu Türk’ün başarı-
sı parmak ısırtacak derecede. 

En yakın zamanda eşiyle beraber tekrar 
Ankara’ya geleceğini söyleyerek çok mutlu bir 
şekilde restorandan ayrılan Mehmet Dikmen, Ja-
ponya’daki en başarılı Türk şef olarak tanınıyor. 

KAMERUN PRENSİ TRİLYE’DEYDİ

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı eşi 
Chantal Biya’yı ağırladığımız 
Kamerun’un 19 Mart çarşam-

ba günü Prensini ağırladık. Sempatik 
ve cana yakın tavırlarıyla dikkat çeken 
Prens Jean-Claude Mbanya, deniz 
ürünlerine oldukça meraklı.

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen konuk 
Prens kendisine duyulan ilgiden son 
derece memnundu. Keyifli bir şekilde 
restorandan ayrılırken bile espriler yap-
tı. Tekrar geleceğini söyledi ve hepimi-
ze duygusal anlar yaşattı. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Nisan ayında Trilye’de çok ünlü bir konuğu 
ağırladık. Motorola’nın dünyaca tanınan 
CEO’su, aynı zamanda ABD Başkanı 

Obama’nın Danışman Kurulu Üyesi, ABD eski 
Başkanı Bush’un 2004 yılında Ulusal Güvenlik 
Telekomünikasyon Danışma Kurulu Başkanı ola-

rak atadığı Greg Brown Trilye’deydi. Deniz ürün-
lerine oldukça meraklı olan Brown, Bora Gürsel, 
Yiğit Bektaş ve Halil Köşker ile sektörü ilgilendi-
ren konuları görüştü. Oldukça mütevazı davra-
nışlarıyla dikkat çeken Greg Brown, mutlu bir 
şekilde restorandan ayrıldı. 

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın 
Türkiye’ye düzenleyeceği resmi ziyaret 
nedeniyle Türkiye’de bulunan Kenya Dı-

şişleri Bakanı Amina Mohammed, Ticaret ve 
Madencilikten Sorumlu Devlet Bakanı Najib 
Balala, Tunasco A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulwalli Sharif Ahmed ve şirketin Türkiye 
sorumlusu Bülent Esat Çelik Trilye’deydi. 

Deniz ürünlerine oldukça meraklı olan Kenyalı 
konuklar, Türkiye ile yaptıkları işbirliğinden ol-
dukça mutlu gözüküyorlardı. Türkiye-Kenya 
ortaklı Tunasco şirketinin Ankara merkezini 
açan konuk bakanlar keyifli bir akşam geçir-
dikten sonra her fırsatta Türkiye’ye gelecekle-
rini ifade ederek mutlu bir şekilde restorandan 
ayrıldılar. 

MOTOROLA’NIN CEO’SU TRİLYE’DEYDİ

KENYALI BAKANLAR TRİLYE’DEYDİ

Trilye’den Esintiler . . .
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ÜNLÜ ESTETİKÇİ TRİLYE’DEYDİ

Op. Dr. Bülent Cihantimur son yıllarda este-
tik yaptırmak isteyenlerin en çok konuştu-
ğu isimlerden birisi. İstanbul Üniversitesi 

Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi  
ihtisası yaparak Estetik Plastik Cerrahi uzmanı 
oldu. 1999 yılında Estetik International’ı kurdu. 

Son yıllarda Türkiye’de estetik ameliyat sayısının 
arttığını, insanların kendisine duyduğu saygıdan 

yola çıkarak her yaşta güzel görünmek istediği-
ni ve bu isteğin mutluluk yarattığını dile getiren 
Cihantimur, yurt dışında da oldukça deneyim 
sahibi. 

Mart ayında bazı medya temsilcileriyle Trilye’de 
buluşan Bülent Bey, estetik dünyasındaki son ge-
lişmeler hakkında bilgi sundu. Keyifli geçen ye-
meğin sonunda en kısa zamanda tekrar gelece-
ğini söyleyerek restorandan ayrıldı.

TOLGA ÇEVİK TRİLYE’DEYDİ
“Vizontele” ve “Organize İşler” filmlerinden, “Av-
rupa Yakası” dizisinden tanıdığımız ünlü tiyatro 
ve sinema oyuncusu Tolga Çevik yeni programı 
“Arkadaşım Hoşgeldin” gösterisi için mart ayında 
Ankara’daydı.

Congressium’daki gösterilerinden bir gün önce 
“Arkadaşım Hoşgeldin” ekibi Trilye’de bir araya 
geldi. Restorandaki konuklar tüm ekibe ilgi gös-
terip fotoğraf çektirmek istedi. Herkesin talebini 
gülücüklerle karşılayan ve son derece mütevazı 
tavırlar sergileyen Tolga Çevik, deniz ürünlerine 
oldukça meraklı. Ankara’nın tanınmış avukatlarından Kemal Şahin ve eşi Yıldız Hanım da Tolga Çevik 
ile sanat üzerine sohbet ettiler.

“Ankara’ya her geldiğimde vazgeçilmezim olan Trilye’ye tekrar uğrayacağım” diyerek restorandan  
ayrılan Tolga Çevik ve ekibi oldukça keyifliydi. 

Trilye’den Esintiler . . .
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Sinem ve Uğur Bür çifti deniz ürünleri ve balığı çok seviyor, oğulları Uras’ın 
da en sevdiği Trilye lezzeti balık köftesi.

Biray ve Gökhan Saygı çifti kızları Nazlı ve Ceylin, yakın dostları Aslı ve 
Mehmet Ali Ünlü çifti ve oğulları Kerem ile birlikte Trilye’de keyifli bir pazar 
günü geçirdiler.
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Anna ve Alper Köstem oğulları Deniz ile birlikte özel günleri Trilye’de kutlamayı 
ve güzel bir pazar günü geçirmeyi çok seviyorlar.

Maryann ve Joseph George kızları Tanya ile birlikte pazar günleri Trilye’de 
dostları ile bir araya gelip haftanın yorgunluğunu atıyorlar. 
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Özlem ve Deniz Naba’nın oğulla-
rı Sarp Derin’in en sevdiği Trilye  
lezzetleri; ahtapot, kalamar ve simit 
balık. 

Ilgın ve Orhan Naslı’nın oğulları 
Kaan küçük yaşlardan itibaren Trilye 
lezzetlerini çok seviyor.
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Refika ve Serhat Akça’nın kızları 
Zeynep levrek ızgarasını yerken çok 
keyifli görünüyordu.

Zeynep ve İlhan Demirbaş’ın kızla-
rı Damla çikolata suflesini yemeden 
Trilye’den ayrılmıyor.
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anakkale Boğazı’nı gemiyle geçtiyseniz 
boğazın en dar bölgesinde tüylerinizi 
diken diken eden bir manzara ile karşı-

laşırsınız. Kilitbahir Köyünün üzerinde taşlara 
yazılmış bir dize görürsünüz: “Dur yolcu; bil-
meden gelip bastığın bu toprak, bir devrin bat-
tığı yerdir.” Hüznünüz Çanakkale Boğazı’nın 
çıkışındaki Şehitler Abidesi’ni geçene kadar 
devam eder.

Yazının bulunduğu tepenin ardında boğazı 
korumak için konuşlandırılmış Deniz Piyade 
Taburu’nun çıkarma araçlarının yanaştığı bir 
iskele mevcuttur. Balık avlamanın yasak oldu-
ğu bölgeye izin alarak girerdik bir zamanlar. 
İskele bölgesindeki balıklar askerlerin yemek 

saatinin gelmesini iple çekerdi adeta. Çünkü 
karavanada kalan yemekler iskeleden boşaltı-
lınca balıklar birbirlerini ezercesine iskelenin 
önüne fırlayıp dökülen yemek atıklarını kapma 
yarışına girerlerdi, özellikle de sarpa ve mela-
nur gibi balıklar.

NEZLEYİ ÖNLEDİĞİNE İNANILIYOR

Gökçeada’da adalılar yılda bir kez sarpa balı-
ğı yiyorlar ve bir yıl boyunca nezleyi önlediğine 
inanıyorlar.

Çer çöp ne varsa yiyen sarpa balığının avı da 
çok zevklidir. İlkbaharda ve sonbaharda yu-
murtlayan sarpa balıkları bir bölgede sürüler 
şeklinde bulunur ama münferit hareket edip 
yalnız dolaşırlar.

BALIKLARIMIZ

  

Sarpa Balığı
ŞİFA NİYETİNE  

Sarpa Balığı
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PAŞA OTUNU SEVER

Yaz tatillerinin önemli bir bölümünü balık tu-
tarak geçirdiğim öğrencilik yıllarımda Ecea-
bat’taki Çamburnu Mevkii en sevdiğim bölgeydi. 
Sabahın erken saatlerinde sadece fırından sıcak 
ekmek ve manavdan domates ile gelir, akşama 
kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım. Öğ-
leden sonra elimi uzatıp topladığım midyeleri de 
tenekede haşlayıp limon sıkarak tüketir, günlük 
protein gereksinimini de karşılardım.

Küçük yaşlardan beri deniz bitkilerine merak-
lı olan yeğenim Ziya Nur Üzmez bu merakını 
sürdürüp ziraat mühendisi oldu. Balık yakala-
maya yeğenimle birlikte giderdik ve ot toplama 
görevini üstlenirdi. Paşa otlarının hangi kaya-
larda daha kaliteli olduğunu çok iyi bilirdi. Bu 
otlarla oltayı iyice sarıp, kolayca yakaladığımız 
sarpa balıklarını, deniz kenarında havuz yapıp 
akşama kadar canlı kalmasını sağlardık. 

EGE DIŞINDA ÇİTARİ

Minicik dişleri ve küçük ağzı olan sarpa balığı 
çitari olarak da bilinir. Solungaç kapakların-
dan kuyruğuna kadar yayılan sarı renkli çiz-

giler mevcuttur balığın üze-
rinde. Bu haliyle Şam’da 
dokunan ve “çitari” denilen 

pamuklu ve ipekli hafif bir kumaşın renklerini 
anımsatır. İsmi buradan gelir.

Balıkçılar pek akıllı olmadığını ve her türlü 
av aracıyla tutulabileceğini anlatırlar. Olta ile 
avlanma dışında ığrıp veya manyat gibi ağlar 
atıldığında balıkçıların suya küreklerle veya 
sopalarla vurarak yahut iplere bağlı taşlar ata-
rak mümkün olan en çok gürültüyü çıkarmaya 
çalıştıklarında çitari balığı bu gürültüden ka-
çacağı yerde dipte tepkisiz bir şekilde yüzmeye 
devam edip yakalanmaya elverişli bir duruma 
gelir.

HEMEN TEMİZLENMELİ

Cezayir’de ot ile beslendiği için “keçi” ismiyle 
anılır. Sarpa adını yeni Rumca’da hamail-mus-
ka manasına gelen sarpadan alır. Bu balıkla 
ilgili en önemli püf noktası, balık öldükten son-
ra hemen temizlenmesi gerektiğidir. Yosunla 
beslendiği için iç organlarını hemen temizleyip 
atmazsanız koku yapar. Sarpa balığı ile ilgili 
tariflerde soğan bulunmasının nedeni de kokuyu 
tamamen yok etmesidir. 

İstanbul ve Ankara’daki balıkçılarda pek rast-
lanmaz. Ekonomik değeri yüksek değildir. Ama 
mevsiminde çipuradan lezzetli balıktır. 
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TRİLYE’DE BALIKLARIMIZIN LEZZETLERİ

MALZEMELER
• 4 adet sarpa balığı
• 1 çay kaşığı pul biber
• 2 adet soğan
• 1 tutam safran
• 1,5 litre su
• 2 su bardağı haşlanmış nohut
• 1 su bardağı zeytinyağı
• 2 adet büyük boy patates
• 2 adet büyük boy domates
• 4 adet kırmızı acı biber
• Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI
Soğanların ve patateslerin 
kabuklarını soyup doğra-
yın. Domateslerin de ka-
buklarını soyup çekirdekle-
rini çıkarın ve dörde bölün. 
Balıkların içini temizleyip 
yıkayın. Derin bir güveç 
kabına balığı ve diğer mal-
zemeleri ekleyip kısık ateş-
te pişirin. 
Afiyet olsun. 

İmroz Usulü Sarpa



İnsan vücudu şekere ihtiyaç duymaz. Zaten enerjisi dışında 
şekerin ne proteini, ne temel yağ asidi, ne vitamini, ne de 
minerali vardır. Toz, küp, pudra, şurup ne şekilde olursa 
olsun şeker bir katkı maddesidir. Yani antibesindir. 

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

Neden Peppersmith?
Hiçbir kimyasal madde (Yapay aroma, 

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

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

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) 
içermez.

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

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

Çölyak hastaları için uygundur. Gluten 
içermez.

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

Süt ürünlerini ve türevlerini içermez.

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

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

FSC onaylı, sağlıklı ve çevre dostu 
ambalajlıdır. 

Yüksek İngiliz standardı.

FARKIMIZ OLSUN İSTEDİK, HER ŞEYİ DOĞADAN SEÇTİK !

SÜREYYA ÜZMEZ

PEPPERSMITH TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ : Alpertuğkan DEMİR

Çetin Emeç Bul. 1042 Cad. 1327 Sk. No:12/2  06460 A.Öveçler  Çankaya/ANKARA • Tel: 0312 472 26 45 • Faks:0312 472 26 99 • www.peppersmith.com.tr
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TRİLYE’NİN LEZZETLERİ

Kayısılı Enginar
Lezzet mi sağlık mı? Nedendir bu ikilem? Kime ne zararı var ikisi 

bir arada olsa. Hem de o kadar güzel yakışıyorlar ki birbirlerine.
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Balık Köfte
Balık köfte artık piyazla birlikte çok daha lezzetli, 

çok daha kaliteli. Sınıf atlayan bir buluşma. 
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TRİLYE’NİN LEZZETLERİ

Parmesanlı İstiridye
Zar zor boğazınızdan canlı ittireceğim diye işkence etmeyin kendinize, gelin 

parmesanlısını verelim size. Ama parmaklarınıza dikkat edin müthiş bir 
lezzetle karşı karşıyasınız. 
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Ahtapot Izgara
Ahtapotta son noktaya geldik. Hepsi 3,5 kg üzeri, yumuşak 

ama lif lif olmamış, yalın tadı bozulmamış. Bakalım yeni 
sunumumuza ne diyeceksiniz.
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MEZE SEVERLER  
İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU
Türk mutfağında mezenin yeri çok ayrı. 
Eşsiz tatlarda, muhteşem renklerde me-
zelerle dolu bir sofra ilk önce gözlerimizi 
doyuruyor. 

Süreyya Üzmez de ikinci kitabı Trilye’nin 
Meze Yolculuğu ile okuyucuları eşsiz me-
zelerle tanıştırıyor. Klasikleşmiş tatların 
yanı sıra inovasyon mezelerin de bulun-
duğu kitaptaki lezzetlerin tarifleri ise 
oldukça kolay. Deniz mahsullü köpoğlun-
dan, kalamarlı kabak çiçeği dolmasına, 
balıkbudu köfteden, karidesli kısıra ka-
dar yepyeni meze tarifleri bu kitapta yer 
alıyor. 

Süreyya Üzmez Trilye’nin Meze Yolcuğu 
kitabının imza gününde 6 Nisan pazar 
günü Next Level D&R Mağazası’nda 
okuyucuları ile buluştu. Yoğun katılımın 
olduğu imza günü oldukça keyifli geçti. 
Trilye’nin değerli konukları ve fanatikleri 
imza gününde bizi yalnız bırakmadılar. 
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AYHAN SİCİMOĞLU KONSERİ
Ot festivali fikrini ilk kez Ayhan Sicimoğlu gündeme getirdi. 
Tülin Hanım’la sohbet ederken; “Kültürler nasıl kayboluyor? 
Girit’te niçin insanlar 110-115 yaşına kadar yaşayabiliyorlar, 
topraklarımızdaki yabanlardan niye yararlanmıyoruz, ne yap-
malıyız?” gibi düşüncelerin, tartışmaların sonunda Alaçatı Ot 
Festivali’nin temelleri atılmış oldu. 

Her yıl jüri başkanı olan Ayhan Sicimoğlu bu yıl müthiş bir 
konser verdi. Orkestrası ve Kübalı sanatçı Suami Ramirez’in 
coşkulu müzikleri meydanı dolduran Alaçatılıları adeta  
büyüledi.

ALAÇATI
ÇITAYI YÜKSELTİYOR
Bu yıl beşincisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’ne her yıl geliyorum. Bu yılki ilgi geçen 
yılı katlamıştı. Çok kalabalıktı. Yüreğini Alaçatı’ya veren, çalışkan ve gerçek bir halk 
adamı olan Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın, Çeşme Belediye Başkanlığı’nı kazan-
masının yarattığı sinerji bariz bir şekilde hissediliyordu. Diplomat eşi olan ve hayatını 
sosyal sorumluluk projelerine adayan Tülin Onaner’in uykusuz gecelerinin festivale 
yansıması gözleniyordu. Ömer Önal da tertip komitesinin canla başla çalışan neferiydi. 
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YEMEK YARIŞMASI
Pazar günü doğadan toplanan otlar ayrı bir katego-
ride yarıştılar. Otlardan yemek yapan amatör aşçılar 
kendilerine özgün yemeklerini jüri huzurunda ya-
rıştırdılar. Her yıl katıldığım jüride bu yıl da kendi 
alanlarında uzman isimler vardı. İstanbul’daki ünlü 
Hünkar lokantasının sahibi Feridun Ügümü, Kaz 
Dağlarındaki Zeytinbağı Oteli’nin sahibi Erhan Şe-
ker, yemek yazarı Gökçen Adar, Sheraton Çeşme’nin 
Mutfak Şefi Rahmi Yılmaz, 1954’ten beri Alaçatı’nın 
ilk lokantası Martı’nın sahibi Osman Hakkı Akbaykal 
ve ünlü İtalyan gurme Lutgi Deciani büyük bir titiz-
likle yarışmacıları değerlendirdiler.

BAYAN AŞÇILAR İPİ GÖĞÜSLEDİ
Birinciliği karabaş otu macunu ile Emine Özgün ka-
zandı. Oldukça lezzetli ve yaratıcı bir yemekti. İkin-
ciliği İsabet Barutçuoğlu enginar tatlısı ile, üçüncü-
lüğü Yonca Kaleli şevketi bostanlı sübye ile kazandı.

11 yıldır Alaçatı’da yaşayan Wendy Kerk’in peynir ve 
otlu muffinleri sunumu ve yaratıcılığı ile çok dikkat 
çekti. Ambiyans, sunum ne kadar iyi olursa olsun 
“Tek yol lezzet” sözü bir kez daha kanıtlandı.

ALAÇATI MEKÂNLARI
Cuma akşamı Gala yemeği hayalleri süsleyen İmren 
Han Oteli’nde yapıldı. Muhteşem bahçesi, evlerin-
de konuk ağırlıyormuş gibi konukseverlik gösteren 
otelin sahipleri Hasan Kaşif ve Kayhan Ölmezer’in, 
nezaketi, yüzlerine vuran meslek sevgisi, konuklar 
uyuyuncaya kadar gösterdikleri içten yakınlık hepi-
mizi büyüledi.

Alavya Oteli’nin altındaki Mitu Restoran nefes aldı-
rıyor Alaçatı’ya. Şef Murat Çakıroğlu çok yetenekli. 
Zeytinyağlılar ve etler oldukça başarılı. Dana yanağı 
ve bonfile ızgara damgasını vuran ana yemekler. 

Beğendik Abi’deki enginar dolması, oğlak tandır, 
zeytinyağlı yaprak ve lahana sarması, enginarlı mer-
cimek çorbasının mutlaka tadılması gerekir. 

Rumeli Dondurmacısı’na ve Köşe Kahve’ye uğrama-
dan Alaçatı turu tamamlanmış sayılmaz. 

Balık yemek için cumartesi akşamını “Klasikler hiç-
bir zaman ölmez” dedirten Çeşme’deki Körfez 
Restoran’da yosun kokusuyla Ege’nin nadide ürün-
lerini deneyerek geçirdik. Sahibi Mehmet Kabadayı 
ve eşi her zaman işlerinin başında, güven telkin  
ediyorlar. 
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Assos-Behramkale
GÜNEŞİN TAPINAK DANSI

Assos, günümüzde daha çok Behramkale adıyla bilinen Çanakkale’nin 
Ayvacık ilçesinde, Edremit Körfezi’nin kıyısında yer alan bir antik kenttir. 
Tarih boyunca M.Ö. 10. yy’dan başlayarak günümüze kadar Midilliler, 
Lidyalılar, Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Türklerin yaşadığı yer olmuştur. 

Assos, günümüzde daha çok Behramka-
le adıyla bilinen Çanakkale’nin Ayvacık 
ilçesinde, Edremit Körfezi’nin kıyısın-

da yer alan bir antik kenttir. Tarih boyunca M.Ö. 
10. yy’dan başlayarak günümüze kadar Midilliler, 
Lidyalılar, Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Türk-
lerin yaşadığı yer olmuştur. Çanakkale İzmir yolu 
üzerinde bulunan Ayvacık’a saptığınızda yol sizi 
doğruca Assos’a götürecektir. Çok düzgün bir yo-
lun sonunda, taş binalarının sevimli görüntüsü ile 
Behramkale sizi karşılayacaktır. Aracınızı uygun 
bir yere park ettikten sonra taş döşenmiş kıvrılan 
yollardan ve iki sıralı taş binaların arasından yuka-
rı doğru tırmanmaya başladığınızda, evlerin önüne 

iki tarafları konmuş tezgahlarda sergiledikleri Beh-
ramkaleli kadınların kendi elleri ile yaptıkları salça, 
turşu gibi yiyecekler ile yine kendi elleri ile topla-
dıkları buram buram kokan kekikleri alabilirsiniz. 
Bunları satarken hala elinde ördüğü el işi işleri hay-
ranlıkla seyredebilirsiniz. Ama en güzeli alışveriş 
yaparken onlarla sohbet etmektir. Denizin insanlar 
üzerindeki olumlu etkisinin en güzel örneklerini 
verirler. Onlar Anadolu’nun eskimeyen güzel yüz-
leridir. Onlar usta bir ressamın asırlar önce yapıp 
duvara astığı, her geçen gün daha da değerlenen bi-
rer sanat eseridirler. Onlara bakmak ve hatta onlar-
la konuşmak renkli ve coşkulu bir güzelliktir.

Yazı ve Fotoğraflar: Olay SALCAN
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Yolunuza yukarı doğru devam ettiğinizde kale 
kapısı ile karşılaşırsınız. Kapıdan içeri girdiği-
nizde de antik kent ile. Buradan gördüğünüz 
görüntü nefesinizi kesecek kadar güzeldir. Tam 
karşınızda Midilli Adası açık havalarda zıplayıp 
da ulaşabileceğiniz kadar yakın gelir size. Athena 
Tapınağı’nın, ayakta kalan sütunları zamana mey-
dan okur gibi. Buradan güneşin batışını seyret-
mek bambaşka bir duygu. Batışı sırasında renkle-
rin denizle olan dansı, ertesi sabah doğuşundaki 
şölende hazır bulunmamız için bize sunulan bir 
davetiye gibi. Güneş burada günün son çılgın 
dansını yapan, baştan çıkarıcı bir rakkase gibi. 
İnsan bu kadar güzel bir yerde, bu tapınağın o 
zamanki muhteşem halinin ne olabileceğini hayal 
etmekten kendini alamıyor. Gerçekten bu doğal 
bir ışık gösterisi. Sakın kaçırmayın.

Tarihi harabeleri gezip kendinizi biraz yorgun 
hissedip bir nefes almak isterseniz. Yeşillikler ara-
sındaki bir kafede çayınızı yudumlarken denizin 
mavi sularına bakarak yorgunluğunuzu atabilir-
siniz. 

Artık dinlendiniz ve karnınızda acıktı, ne de olsa 
güzel bir yemeği hak ettiniz. Aşağı doğru yürüme-
ye başladığınızda restoranların bulunduğu Assos 
Antik Liman’a ulaşırsınız. Burada limanı süsleyen 
tekne ve ağlar hemen gözünüze çarpar. Bunları 
tamamlayan taş binalı restoranların liman kenarı-
na deniz manzaralı masalarında deniz ürünlerinin 

en lezzetlilerini yersiniz. Bunlara ayrı bir çeşni ka-
tan Ege’nin güzelim zeytinyağı ile taçlandırılmış 
mezeleri masaya renk, ağızlara tat verir. Akdeniz’in 
insanı rahatlatan havasını solurken, çeşitli tatlar-
da yediğiniz akşam yemeğinin sizde yarattığı 
olumlu havayı tüm vücudunuzda sindirerek mut-
lu bir şeklide ayrılırsınız Assos’dan  
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Gökçeada’da
ADALI OLMAK

Çorak Topraklarda Bereket Tanrısı İmbrassos’un ‘ bolluk diyarı ‘ olarak ni-
telendirdiği İmroz, bugünkü Gökçeada’nın Ege’deki Kaz Dağlarının yeral-
tına inen ve adada yer yüzüne çıkan bol suyu, adalılara ihtiyaç duydukları 
her şeyi kendi üretebildikleri, eskiden ada dışından sadece gaz yağını getir-
dikleri, yaşam alanı sunmuş olmakla, bu nitelendirmeyi doğrulayan doğal 
zenginliği ve güzelliği ziyaret edenlere adaya ilk adımda fark ettiriyor.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Adil ÇULHAOĞLU
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Geçtiğimiz günlerde Ankara’dan Gökçeada’ya 
doğru yola çıkıyoruz, adalı olmaya karar veren 
kendini emekliye ayırmış, dostum Ömer Kara 

ile. Eski bir taş bina alıp restore ettirmeye başlamış, 
çalışmaların son durumunu görmek istiyoruz. Eski-
şehir, Bursa, Balıkesir’i aşıp, Çanakkale’nin Lapseki-
sinden Gelibolusuna feribotla geçiyoruz. ’Dönüşümüz 

farlı güzergahtan olacak’ diyor Ömer. Gelibolu’nda, 
tarihi tuzlanmış sardalye fabrikasının satış mağa-
zasından balık konservelerimizi alıyoruz. Akşam 19 
feribotuna yetişmek üzere yola devam ediyoruz bek-
lemeden. Kabatepe’ye doğru. Limana vardığımızda 
bizi feribotun 2 saatlik rötar haberi karşılıyor. Ara-
bamızı sıraya koyup beklemeye koyuluyoruz.
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BALİNA AĞZI
Bir süre sonra limanda bir hareketlenme oluyor, 
akşamın alaca karanlığında ağzını açmış balinaya 
benzeyen bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ön kapağını 
açmış iskeleye yanaşan feribot bu. Arabalara dolu-
şup feribota biniyor, Bulgar plakalı araçların çok-
luğu dikkatimizi çekiyor, asansörle üst kata çıkıp, 
koltuklarda çaylarımızı yudumlamaya başlayınca, 
feribotun ekstra sefer yapmasında dolayı 2.5 saatlik 
geciktiğinin bize söylendiğine aldırmıyor, tatilimizin 
başladığını hissediyoruz. Yaklaşık 1.5 saatlik yol-
culuktan sonra adaya ulaşıp, otele doğru ilerlerken 
karanlıkta çevreyi tanımaya çalışıyorum Ömer’e yö-
nelttiğim sorularla ama yorgunluk ikimize çöküyor, 
otelin lokantasında yemeğe oturduğumuzda.Adayı 
yarın yapacağımız gezide tanımaya çalışamaya ka-
rar veriyorum.

Sabah kakıp otelin lokantasına indiğimizde bizi 
masada ‘mükellef’ bir kahvaltı bekliyordu. Önümüze 
gelen çeşit çeşit zeytin, peynir, dut reçeli, bal, doma-
tes, meyveler hepsinin Gökçeada’da üretildiğini söy-
lüyor, göz alabildiğine uzanan Çınarlı ovası manza-
rasına sahip Anemos Oteli’nin Müdürü Murat Bey.
İstanbul’dan daha çok yerli turist geldiğini, sörf ve 
dalış yapmak için Bulgar turistlerin yaz kış adaya 
geldiklerini öğreniyorum. 1992 yılından sonra ya-
bancı turizme de açılan  ada genelinde ev pansiyon-
culuğu dahil, küçük pansiyonlar, butik oteller, Apart 
oteller, 2 adet resort otel ve kampingler gibi konak-
lama tesislerinde yatak sayısı 2 bin civarındaymış. 
Son zamanlarda butik otele dönüştürmek üzere  
restore edilmeye başlanan rum evlerinin sayısının 
artmasının yatak sayısının hızla artması bekleniyor.
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POESIDON’UN ADASI
Tarihinin günümüzden 5000 yıl öncesine, erken tunç 
çağı dönemine kadar uzanan ve Homeros’un İlyada-
sında ‘deniz tanrısı’ Poeseidon’a adası olarak bahse-
dilen ülkemizin en büyük adası M.Ö 500 Atina Şehir 
devletine, daha sonra  da Delos Roma Birliğine gir-
miş, Roma ve Bizans hakimiyetleri, Latin, Venedik, 
Cenevizliler sonrasında 1456’da Fatih Sultan Meh-
met döneminde Osmanlı topraklarına katılarak Va-
kıf haline getirilmiş. Balkan harbi zamanında İtal-
yan, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Yunanların 
eline geçen Gökçeada Lozan Antlaşması sonunda 
22 Eylül 1923’te Türkiye Cumhuriyeti katılmış, 
1927 tarihli Kanunla kurulan Gökçeada ve  Bozca-
ada Mahalli İdareler Birliği’nin merkezi Gökçeada 
olmuş, bu gün adanın ortasında adeta 9 köy yollu-
nun kesiştiği yerde  4 mahalle halinde gelişmiş İlçe 
Merkezi’nde her türlü alışveriş imkanı mümkün.

 Otelden ayrılıp, vadi boyunca batıya, Zeytinli köyü-
ne doğru yola çıktığımızda bize eşlik eden 30 yıllık 

Gökçeadalı, Ankara sevdalısı inat işleriyle uğraşan 
Özgür Bey’le sohbete başlıyoruz. Geniş arkeolojik ve 
doğal sit alanına sahip Gökçeada’da 2 kat fazla in-
şaat izni verildiğini öğreniyorum. ’Fazla kat yapmak 
isteyenleri Gökçeadalılar kınıyorlar’ diyor, zeytin-
likler arasında köye doğru tırmanırken. Taş binalar 
arasında, daracık yolda araçla ilerlerken tarihi solu-
yoruz adeta. Evin inşaat çalışmalarıyla ilgilenirken, 
ben fotoğraf makinasyla çevre gezisine başlıyorum. 
1961 yılında köyün Papazının yaptırdığı  üzerinde 
zeytin dalı, kekik vb motiflerle süslü Köy Çeşmesi, 
manastır, kilise dikkat çeken yapılar. Köy Meydanı-
na indiğimde camında ‘Sıcak Kahve’ yazan önünde 
birkaç masalı bir dükkan dikkatimi çekiyor. Küçük, 
şirin bir kahvehane burası. Dibek Kahvesi yapıyor-
lar. Bir kahve de ben kendime söylüyorum. Bu arada  
Fener Rum Patriği Barthelemeos’un Zeytinli Köy-
lü olduğunu öğreniyorum, Ömer ve arkadaşlarını  
beklerken.
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GÖKÇEADA BAĞLARI ve ŞARABI
Gece yağan şiddetli yağmur sonucu sular altında 
kalan iş yerlerini temizlemek için Gökçeadalı dost-
larımız  bizden ayrılıyorlar, biz köy ve koy gezile-
rimiz için Tepe Köye doğru yola çıkmadan önce. 
Adada  yer altı sularında beslenen 5 göletten biriyle, 
Zeytinli barajı karşımıza çıkıyor yol üstünde. Vadi 
yemyeşil, yolda kıvrıla kıvrıla tırmanıp Tepe Köye 
ulaşıyoruz. Üzüm Bağı kenarına kurulu lokanta ve 
tavernadan Barba Yorgo’dan Gökçeada’nın şarapla-
rından alıyoruz. Şaraphane’de çalışan Gülsüm, bir 
beyaz şarabı göstererek, ‘Buzlukta kristalleşinceye 
kadar bekletip öyle için, farklı aromayı hissedecek-
siniz’ diyor. Taş evlerden başka yapının olmadığı, 
köy içinde bir tur atıyoruz, oldukça geniş köy mey-
danında bir çok lokanta ve barı sezon hazırlıklarını 
yapıyor halde buluyoruz.

Ülkemizin en batı ucuna doğru yolculuğumuza de-
vam ediyoruz, Şahinkaya’yı geçip Dere Köy’de  
Şelale’nin olduğu Marmaros gidişin yağışlar nede-
niyle çok zor olabileceğini öğrenip Uğurlu Köyünde 
denize ulaşıyoruz. İşte Türkiye’nin en batı ucunda-
yız. Bir liman, karaya çekilmiş birkaç teknenin bu-
lunduğu bir tarafı çakıl bir tarafı kumluk uzun  bir 
sahildeyiz. Denizin kokusunu içimize çekerek ada-
nın güney doğusuna Aydıncık sahiline uzanan yolda 
ilerliyoruz. Masmavi deniz ve yeşillikler arasında 
kekik kokularıyla bezeli doğanın hakiminin koyun 
ve keçi sürülerinin olduğunu fark ediyoruz. Küçük 
baş hayvan yetiştiriciliğinin zeytincilik ve balcılık ile 
beraber ada ekonomisinin ana dalı olduğunu anlıyo-
ruz. Bir koyda dalış yapanları bir süre seyrediyoruz.
Aydıncık Sahiline inmeye başladığımızda Tuz Gölü 

ve  sörf yapanların oluşturduğu muhteşem bir man-
zara karşımıza çıkıyor. Gökçeada Sörf Merkezi  ve 
Camping’ler ve lokantalar sıralanmış sahil boyunca. 
Bir mola verelim diyoruz kafeteryanın birinde.Feri-
botta gördüğümüz Bulgar plakalı araçlarıyla gelen-
lerin çoğunu burada sörf yaparken buluyoruz.

Eşelek köyünden geçip yol boyunca yamaçlarda 
akan suların bolluğu dikkat çekiyor. Yamaçtan aşa-
ğı inerken kuş bakışı  yeşillikler arasına kurulmuş 
İlçe Merkezini görüyoruz. Şehirde sel sularının ge-
tirdikleri çamuru temizleme çalışmaları hummalı 
bir şekilde sürüyordu. Kaleköy’deki güneşin batışını 
kaçırmamak için yola devam ediyoruz. Kaleye var-
madan önce, Yıldız Koyuna, Türkiye’nin tek Sualtı 
Doğa Parkı’nın olduğu koya uğruyoruz. Çiftlik ko-
yuna kadar uzanan 1 millik bir alanda avlanma ya-
saklanmış.

Cenevizliler tarafından inşa edilmiş, surları ayakta 
kalan kaleden bakan yamaçtaki lokantaların bal-
konlarındaki masalar güneşin batışını seyretmek 
için gelenlerle doluydu. Bize muhteşem manzaranın 
fotoğrafını çekmek kaldı.

Kale köydeki liman ve  çevresinde balıkçı lokantala-
rı, cafeler ve barlar küçük kordon boyunca uzanıyor. 
Cadde ile kordun arasında  ortada küçük bir sanat 
sokağı da oluşturulmuş. Kordun boyu yürüyüş ya-
parken kale yamacındaki lokantaların balkonunda 
güneşin seyrine dalanları bir süre izledikten sonra, 
gezimizi sonlandırıp akşam adanın balıklarından ta-
dacağımız lokantaya yöneldik. Masaya oturduğu-
muzda, genç emekli arkadaşımın yüz ifadesinden 
artık bir Gökçeada bir ‘adalı’ olduğunu anladım. 
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İlk  Avrupa gezimde yaşadığım ufak bir aksaklık nedeniyle dünyayı kendim 
gezmeye karar verdim. Bir süre sonra benimle gezmek isteyenlerin sayısı 
arttı.  2005 senesinde benim önderliğimde kurulan “Abidin Lütfi Demir’le 
Dünyayı Geziyoruz” grubuyla her sene bir çok geziyle dünyayı ve Türkiye’yi 
geziyoruz. Değerli Hocamız Prof. Dr. Hasan Pekmezci Gezi Grubunun da 
grubumuza katılımıyla grubumuz daha da büyüdü. Gezi programlarını 
ben hazırlıyorum. Grubumuzda Türkiye’nin seçkin sanatçıları, sanat 
severleri bulunuyor. Grubumuza yeni katılanlar grubumuzla ilk geziye 
katıldıklarında çok şaşırıyorlar. Zira bir anda kendilerini Türkiye’nin ve 
dünyanın önemli isimleriyle bir arada buluyorlar.

Abidin Lütfi Demir’le
Dünyayı Keşfedin



Sanatı bir okyanusa benzetirim ben. Çeşit-
li nehirlerin, ırmakların bin bir bölgeden, 
dağlardan, ormanlardan, yer altı ve yer 

üstü kaynaklardan taşıyıp getirdikleri sularla 
beslenen bir okyanusa. “Bu okyanusa girin, yı-
kanın,  arının” diyorum.

Kitaplardan, kataloglardan resimlerini izleyebil-
diğimiz pek çok önemli eserin, başyapıtın oriji-
nalleri karşısında bambaşka bir duyguya kapı-
lır insan. Bu duyumlar kitaplarda görülebilen, 
kitaplardan alınabilen etkilerden çok farklıdır.   
Örneğin Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona 
Lisa’nın orijinalinin yerinde izlenmesi, somut ola-
rak karşınızda bütün gizemi ile yer alması; bir 
sanat eserinin 500 yıl gibi bir süre tarihe mey-
dan okuyarak günümüze gelebilmesinin ve sanat 
yoluyla ölümsüzlüğe ulaşmanın karmaşık duy-
gularını yaşatır. Bu nedenledir ki, binlerce kişi 
onu ve onun gibi baş eserleri görmeye müzelere 
koşar. Günümüzde bazı ülkeler ülke nüfuslarının 
iki katı, üç katı turist çekebiliyor ve bu sayede 
ulusal gelirlerini kat kat artırabiliyorlarsa bunun 
nedenlerinin başında özenle korunan ve saklanan 
sanat eserleri ve müzeleri gelir. Paris’te Louv-
re, Madrid’de Prado, Roma’da Vatikan Müzesi 
(Sistine), Floransa’da Uffizi, St. Petersburg’da 
Hermitage gibi müze ve sanat merkezlerinin gi-
rişlerinde metrelerce, kilometrelerce uzayan kuy-
ruklar sanatın etkisi ve gücü açısından ve ayrıca 
devletleri yönetenlerin bakış açıları açısından üs-
telik pek çok yönden düşündürücü olmalıdır 

İşte bu satırlar aracılığıyla hem Pekmezci Gezi 
Grubbu’nu hem de Abidin Lütfi Demir’le Dünyayı 
Geziyoruz Gezi Grubu’nu tanımış oldunuz. 
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GİZEMLİ VE DAVETKAR
Ben yine de sizlerle 2014 ve 2015 te düzenleye-
ceğimiz turlardan bazılarını paylaşmak istiyorum.

13-20 Eylül 2014 tarihleri arasında “Bir Başka 
Avrupa İspanya’yı” keşfedeceğiz. Madrid-Cor-
doba, Sevilla-Malaga ile Rronda & Marbella ‘yı 
keşedeceğimiz bu turda “Her sokak başından 
yükselen topuk sesleri, sizi usulca tutku 
dolu bir hikâyenin içine sürükleye-
cek. Burada baktığınız her noktada, 
gördüğünüz her kişide acıyı, yoksul-
luğu, sevinci, aşkı ve “en derinde” 
yaşanan tüm duyguları, mağrur göv-
delerin haykırışlarında bulacaksınız. 
Burası Endülüs; İspanya’nın en gi-
zemli ve davetkar köşesi ve elbette 
Flemenko’nun ana vatanı..” diye-
ceksiniz.



Kurban Bayramında  Latin Amerika’nın 4 ül-
kesini keşfedeceğiz. Turumuz 30 Eylülde baş-
layacak.

Bu program kapsamında; 4 gece Buenos Ai-
res, 3 gece Foz do Iguaçu’da 2 gecede Rio de 
Janeiro’de konaklayacağız. Bir çok tur prog-
ramında Foz do Iguaçu’da şelaleler 2 saatlik 
bir yürüyüş ile bitirilirken biz 2 gün boyunca 
ilk gün Iguaçu’nun Brezilya tarafında Floria-
no, Deodoro,Banjamin, Constant, Salto Union 
gibi isimlenen en önemli panoramik noktaları-
nı gezeceğiz. İkinci gün ise Arjantin tarafında 
hayatımızın en güzel tecrübelerinin biri ola-
rak hatırlayacağımız Macuci safari ve tekne 
gezisi yapacağız. Üçüncü gün ise Paraguay’ın 
Paraguay del Este şehrine gideceğiz. Burası-
nın vergiden muaf bir şehir olduğunu bilme-
nizde yarar var.

Buenos Aires’ten Uruguay’ın en eski şehri 
olan Colonia del Sacramento’yu görmek için 
sabah ayrılıp akşam döneceğiz.

2015 yılının Nisan ayında nefis bir turumuz 
olacak.  Dünyanın en gelişmiş ve medeni top-
lumlarından Japonya ve yükselen değer Gü-
ney Kore... İki komşu ülke, iki komşu kültür... 
Muhteşem tarihi zenginlikleri, mükemmel alt 
ve üstyapısıyla yaşanılası şehirleri ve elbet-
te doyumsuz güzellikteki doğal dekorları ile 
ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bin 
yıllık tapınaklar, göğe uzanan binalar, sağlıklı 
ve leziz Japon mutfağının en nadide tatları, 
benzersiz kültürel ve sanatsal etkinlikler bu 
gezinin sayfalara yansıyan birkaç özelliği... 
Bir de bu görsel şölene yılda sadece 15 gün 
sahne alan büyüleyici kiraz çiçeklerinin eş-
lik ettiğini düşünün... Tekrar gitmek için çok 
sebebiniz olacak. Japonya’ya gidilecek en iyi 
mevsim olan ve kiraz çiçeklerinin açmaya 
başladığı Mart sonu Nisan başı Japonya’da 
olacağız. Bu ağaçlar bildiğimiz ve yediğimiz 
kiraz meyvesini vermezler. İşte bu dönem 
Japonya’da kiraz çiçeği “Sakura” Festivalleri 
kutlanır, turistin en çok geldiği bu dönemde 
uçaklarda ve otellerde yer bulmak zorlaşır ve 
fiyatlar yükselir. Ama genede biz Japonya’da 
olmamız gereken en güzel mevsim olan Mart 
sonu Nisan başı bu güzel ülkede olacağız. 
Hem baharın uyanışına hem soğuk kış günle-
rinden sonraki ılıman havaya, hem de festival 
halindeki ülke ile insanına tanıklık edeceğiz.
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KÜBA’DA 1 MAYIS
2015 yılının Mayıs ayında Küba’da olacağız. 
Elbette ki hepiniz dünyanın bir çok ülkesine git-
tiniz. Yurtdışında bir çok medeniyet gördünüz ve 
insan tanıdınız. Birlikte gideceğimiz Küba seya-
hatinde hepinizin hayallerinin çok ötesinde bir 
medeniyete tanıklık edeceğinize ve insan tanı-
yacağınıza eminim. Öte yandan seyahat severler 
için eşsiz bir ülke olan Küba’ya gitmek için en 
iyi zaman olan 1 Mayıs haftasında Küba’da ola-
cağız. bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu hem 
Küba’da, hem dönüşte anılarınızı dostlarınızla 
paylaştığınızda yaşayacaksınız.Eskinin, yoklu-
ğun ve kısıtlamaların hüküm sürdüğü ve inadı-
na, hiçbir şeyin insanları mutsuz edemediği bir 
ülke Küba’da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan 
İspanyol şarkılarının, salsa ritimlerinin gecenin 
körüne kadar aralıksız devam ettiği ve istisnasız 
herkesin o şarkılarla dans edip sokaktan geçen 
her türlü insanla sohbet ettiği bizim gibi büyük 
şehirlerde yaşayan insanların anlaması zor bir 
yer olan Küba’yı seveceğinize eminim.
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EFSANE YOLCULUK
Yine 2015 yılının Temmuz başında yapacağımız 
Trans Sibirya ve Trans Mongolya Ekspresi ile Efsane 
Yolculuk çok heyecan verecek.

Esasında dünya upuzun bir tren değil mi? Hayatta 
bazı tecrübeler sadece ve sadece“ bir kere” yaşanır. 
Yaşayamayanlar “keşke” derler. Bazı uzun yollara, 
bir kez çıkılır. Kimi zaman, hayatta bizi çevreleyen 
gerçekliklerden sıyrılabilmek için, içimizdeki görün-
mez teraziye koyup tarttığımız bir kerelik “cesaret” 
hakkımız varmış gibi gelir. Ya da o uzun yolculuğa 
ayırabilecek nihai vakti nihayet bulmuşuzdur. Bir ke-
reliğine kendimizi yollara vuracak kadar gözümüz 
kararmıştır ya da. Kimbilir...

Her an “tek ve biricikliğiyle” güzeldir ya. Uzun yol-
culuklar da öyledir işte. Bu yol, öyle bir yol! Bu yolcu-
luk, öyle bir yolculuk! Sekiz farklı saat dilimi ve dün-
yanın üçte birini geride bıraktığınız tamamı 10.970 
kilometrelik destansı bir seyahat... Efsaneleşmiş bir 
tren ve çok özel bir rota: Trans-Sibirya... Sizi de 
bekliyorum. Üstelik hepiniz biliyorsunuz ama bir kez 
daha hatırlatayım. Herkesle yola çıkılmaz. Hele 8422 
km yola hiç çıkılmaz...

Efsanevi Trans Mongolya Ekspresiyle unutulmaz bir 
yolculuk yapacağız. Dünyanın üçte birlik kısmını aşan 
bu yolculukta, 4 ülke 4 başkent, 9 şehir göreceğiz. 
Moskova, Kızıl Meydan ve Kremlin, Tataristan’ın 
başkenti Kazan, Avrupa’nın en uzun Nehri Volga, 
Avrupa ile Asya’yı birbirinden ayıran Ural Dağları, 
dünyanın en derin ve en büyük su rezervuarına sahip 
Baykal Gölü, 19. yüzyılda Dekabristler’in sürgün yeri 
olup bugün Rusya’nın Paris’i olarak adlandırılan Ir-
kutsk, Rus Taygaları ve Moğol Stepleri, dünyanın en 
büyüğü olan Gobi Çölü, Moğolistan’ın başkenti Ulan 

Batur, Pekin, Çin Seddi….

Moskova’dan başlayan ve adından da anlaşılacağı 
üzere Sibirya’yı baştan başa kat ettikten sonra Vladi-
vostok veya Pekin’de sona eren ve gezginler arasında 
neredeyse efsane olmuş bu rotaya herkesle gidilme-
yeceğini ve sizin için en iyisini yapacağımı bilirsiniz. 
Aynı hattan aksi yönde yani Vladivostok veya Pekin-
Moskova şeklinde de yapılabilen Trans Sibirya rotası-
nın özelliği; dünyanın en uzun tren hattı olması ve de 
bu yolculuğun iki kıta üzerinde gerçekleşmesi olarak 
özetlenebilir. Tabii yol boyunca görülecek doğal güzel-
liklerin ve kültürel farklılıkların yanı sıra bu yolcuğun 
çekici yönlerinden bir diğeri de trenin daha doğrusu 
trendeki özgün yolculuk ortamının kendisi olmaktadır.

2015 yılı Kurban Bayramında yine çok özel bir tu-
rumuz olacak. İnka Medeniyetleri Turu adını verdi-
ğim bu turda  Peru, Bolivya ve Amazonları göreceğiz.  
Lima-Ica, Arequipa, Colca Kanyonu, Cuzco (Macchu 
Picchu-Urubamba), Puerto Maldonado, Puno (Titica-
ca Gölü), La Paz göreceğimiz yerler dediğimde şim-
diden heyecanladığınızı fark ediyorum.

İşte bunlar 2014 ve 2015 turlarım. Bu turlardan bi-
risinin kadrosunda neden siz olmayasınız?

Gençliğinde hayatı erteleyip yaşlanınca “neden geç 
kaldım” telaşına kapılmak ortak bir zaafımızdır. Bu 
durumun genlerle bile ilişkisi olabilir. Bu “tarihsel-
evrimsel hata,” yalnızca “hayatı ertelemek” veya 
“güzel şeyleri ıskalamak” ile kalsa iyi. Çoğumuzun 
bu zaafına, “hayata sınırlar koymak” da dahildir. İşte 
bu noktada  ben de diyorum ki; lütfen hayatınızı er-
telemeyin ve Abidin Lütfi Demir’le Dünyayı keşfedin. 

Gezgince sevgi ve selamlarımla. 
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Rus mutfağı, uzun bir tarihi süreç boyunca, değişik 
ulusların geleneksel yemeklerinden alıntılar yapmış. Rus 
İmparatorluğu ve SSCB döneminde Rusya’ya katılan 
halklar da Rus mutfağına zenginlik getirmişler ve sonuçta 
ortaya bugünkü muhteşem Rus mutfağı çıkmış.

Rusya’nın geniş coğrafyası, farklı iklimleri ve karşılıklı etkileşim halinde 
olan etnik yapı ve kültürleri, çok değişik damak tatları doğurmuş. 

Ruslar, ayrıca komşu ülkelerden öğrendikleri bazı yemekleri de 
benimsemişler ve kendi mutfaklarının baş köşesine oturtmuşlar. 

Örneğin, vatanı Ukrayna olan Borç çorbası, Baykal Gölü’nden gelen  
“Pelmeni” ve Kazan Hanlığının Rusya’ya katılmasıyla 16. yüzyılda ülk-
eye giren çay, bugün Rus mutfağının önde gelen ürünlerinden. Dünyaca ünlü  
“Rus salatası” da bir Fransız aşçının icadıymış. Aşçının adı Lucien Olivier 
olduğu için Rusya’da daha çok “Olivye salatası” olarak anılıyor. 

Rusya’nın bir çok bölges-
inde aşırı soğuk iklim sebze 
çeşitlerini sınırladığından, 
patates, lahana, pancar, soğan 
ve havuç mecburen en çok 
kullanılan sebzeler. Balık 
tüketiminin fazlalığı ise, ne-
hirlerin ve göllerin bolluğunun 
sonucu. İpek Yolunun varlığı, 
Osmanlılarla ve Farslarla 
ilişkiler gibi faktörler de, Doğu 
tarzı pişirme yöntemlerini 
getirmiş. 

HAVYAR VE VODKA KEYFİ

Rus Mutfağı



DÜNYA MUTFAKLARINDAN
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Şçi ve Kaşa
Çorbalar Rus mutfağının temeli ve genellikle son derece doyurucu oluy-
or. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilenleri var. Genellikle içlerinde çok 
malzeme var. Rusların milli çorbası ise: Şçi. Geçmişi bin yıldan ötelere 
uzanıyor. Şçi, kısık ateşte pişirilen bir lahana çorbası. Et, mantar, ha-
vuç, soğan, sarımsak, biber, dereotu, elma da eklenebiliyor ve çavdar 
ekmeği ile yeniyor. Ruslar “Şçi da kaşa-eda naşa” diyorlar, yani “Şçi 
ve Kaşa-Bizim yemeklerimiz”. (Kaşa, karabuğday ve sütle yapılan 
bir yemek). Bir diğer yaygın çorba da, elbette ki, pancar çorbası olan 
Borç. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında soğuk içiliyor. Uha ve Kalya 
ise, birer balık çorbası, içlerine sebze de ekleniyor. Pancar, sarmısak, 
salatalık turşusu ve lahanadan yapılan ünlü Solyanka ise bol baharatlı. 
Rassolnik çorbası da salatalık turşusu, buğday, patates, dana eti ve bö-
brek ile hazırlanıyor. Bir de aslında Tatar yemeği olan Erişte çorbası 
var. Tavuklu,  mantarlı veya sütlü olabiliyor. Okroşka ise, Kvas’la 
yapılan bir soğuk çorba. Bir diğer soğuk çorba ise Botvinya. Bu da 
en tipik çorbalardan. Ama yapılması zor olduğu için artık devre dışı 
kalmaya başlamış. Buzla soğutularak servis ediliyor. 

Rusya’nın en eski yiyeceklerinden biri de “Blini”. Blini, tavada yapılan 
bir tür gözleme. Krep de denebilir. Rus mutfağında ne zamandan beri 
var olduğu bilinmiyor. Ama yüzyıllar boyunca Rus geleneklerinde ve 
inançlarında önemli bir yeri olduğu kesin. Örneğin, cenaze ve doğum 
yemeklerinde mutlaka blini yeniyor. İçine de havyar, “Smetana” de-
nilen ekşi krema, et ya da balık konuluyor. Ruslar için, geleneksel 
bir diğer yiyecek de “kahverengi ekmek” de denilen çavdar ekmeği.  
9. yüzyıldan beri, saray sofralarında da, fakirlerin sofralarında da mut-
laka var. 

Rusya’da et ve balık ürünleri çok tüketiliyor. Deniz, göl ve nehir 
kıyılarında balık, ormanlık bölgelerde de av etleri ön planda. Dün-
yaca ünlü “Şaşlık” bizim şiş kebap gibi, yalnız  etler biraz daha iri, 
aralarına da soğan-sebze yerleştiriliyor. Stroganoff bifteği de artık 
dünyaya mal olmuş. Bir diğer dünya malı da “Kotletipo Kievski” yani 
Tavuk Kievski. Ülkenin batısında domuz ve ördek, Asya bölgesinde at, 
keçi ve inek, Sibirya’da ise ayı ve geyik eti yeniyor. Tavuk tüm ülkenin. 
Kaz dolması paskalyanın, hindi ise düğünlerin baş yemeği. Etli lahana 
sarması golubtsi de Rus mutfağının önde gelen yemeklerinden. Çok 
tüketilen bir başka yemek olan pelmeni, yani mantı; bizimkinden daha 
iri. Genellikle soğan ve sarımsakla yeniyor, harcı balık, tavuk, mantar 
ve çeşitli sebzelerden de oluşabiliyor.

Piroşki ise mayalı hamurdan yapılan bildiğimiz poğaça, fırında 
pişiriliyor; lahanalı, etli, patatesli, meyveli, reçelli olabiliyor. Yağda 
kızartılan türü de var. Pirinç pek tutulmazken, karabuğdaya fazlasıyla 
rağbet var. Karabuğday’dan yapılan Kaşa, sütle ya da sadece yağla 
pişirilebiliyor. Rus mutfağının önemli simgelerinden olan havyar ise, 
buzla soğutularak servis ediliyor ve genellikle şampanya ya da vodka 
eşliğinde blini, çavdar ekmeği, smetana, kıyılmış soğan ve dereotu ile 
yeniliyor. Mersin balığının yumurtalarından elde edilen siyah havyarın 
tazesi, en pahalı olanı. Bu balığın türlerine göre havyarın özellikleri ve 
tadı da değişiyor. Beluga, en nadir bulunanı. Kırmızı havyar ise, somon 
balığı yumurtalarından elde ediliyor. 
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Votka değil Vodka
Vodka, Rusya denince ilk akla gelen 

şey. Sakın Votka demeyin. Ruslar, “Vot-
ka, Vodka’nın kötü olanıdır” diye espri 
yapıyorlar. Yüzyıllardır tüketilen bu iç-
kinin Mandrogi’de bir de müzesi var. 
Yolu düşen içki severler mutlaka zi-
yaret etmeli. Bu ulusal içkinin pek 

çok çeşidi var: Tatlı (Stolich-
naya), köpüklü (Kovskaya), 
l imonlu  (Limonnaya ) , 
kırmızıbiberli (Pertsovka), 
ardıç-zencefil-karanfilli 
(Ohotniçya) gibi... 

Vodka kadar ünlü bir serin 
içecek olan KVAS ise çavd-
ardan yapılıyor ve alkol 
oranı çok düşük. Tüketimi 
su kadar yaygın olan bu 
milli içki, sokaklarda 
bardakla veya litreyle 
satılabiliyor. Alkolsüz en 
makbul içecek ise siyah 
ç a y .  S e m av e r  y a  d a 
ç a y d a n l ı k l a r d a 
hazırlanıyor, kulplu, büyük 
cam bardaklarda sunuluy-
or. Bizim kırtlama usulü, 
şeker ya da bal ağza 
alınarak yudumlanıyor.  
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CUPCAKE DEYİNCE

Miraçelli Atölyesi

Miraçelli Cupcake, İsviçre’de temel mutfak ve pastacılık alanında 
eğitim almış bir mutfak aşığı Nihan Şahin Özçelik tarafından eşi 
Sinan Özçelik ile  2012 Mart ayında kurulmuştur. Kuruluşunu 
takiben, pastacılık alanında workshoplar düzenlemeye ve ürünlerini 
Ankara’lı butik pasta severlerin beğenisine sunmaya başlamıştır. 
Ankara’nın önde gelen kurumları ve holdingleri ile kurumsal mutfak 
ve pastacılık eğitimlerine imza atmış ve Garanti Bankası Hobi 
Kulübü’nün Ankara’daki tek anlaşmalı pastacılık okulu olmuştur. 
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Kısa bir süre içinde atölyesinde 2000’i aşkın 
kursiyer ağırlayıp, yüzlerce siparişi tamamla-
masının ardından, önce Bilkent Üniversitesi 

festivallerinde standlar açmış, daha sonrasında da 
Tepe Prime İş Merkezinde Cupcake temalı kiosk aç-
ması teklif edilmiştir.

2012 yılında Ayrancı’da kurduğu pastacılık atöl-
yesini takiben, 2013 Haziran ayında Tepe Prime 
İş Merkezi’nde “Miraçelli CupCorner” adında bir 
Cupcake Kiosku kurmuş ve kısa süre zarfında mü-
davimlerini yaratmıştır. 

2013 Eylül ayı itibariyle başlayan “Franchising” 
görüşmeleri neticesinde ilk isim hakkını Bahçe-
lievler 7. Cadde’de kurulan “Miraçelli Cupcake” 
işletmecilerine vermiştir. Miraçelli Cupcake’in tüm 
ürünleri Miraçelli Atölyesi tarafından tedarik edil-
mektedir. 

Miraçelli Atölyesinde hazırlanan ürünlerin en büyük 
özelliği, kimyasal koruyucular içermeyen tamamen 
katkısız ürünler olmaları ve doğal aromalar, meyve-
ler ve 1. sınıf çikolatalar ile hazırlanmalarıdır. 

Miraçelli ürünleri Diversey Consulting firması ta-
rafından uluslararası gıda güvenliği standartları 
doğrultusunda rutin olarak denetlenmekte ve her 
defasında geçer not almaktadır. 

Miraçelli Cupcake, Ankara’lılar tarafından doğal 
lezzeti ve kaliteli içerikteki ürünleri ile beğeni top-
lamıştır ve halihazırda her iki şubesinde de toplam 
30 çeşit cupcake, cakepops ve butik pasta sergile-
mektedir. Hedefi, önce Ankara ve daha sonra 
Türkiye’nin diğer illerinde yayılmak ve cupcake ve 
butik pastacılık alanında  öncelikle Ankara sonra-
sında Türkiye markası olmaktır. 

• Tepe prime Şube: Eskişehir Yolu 9. Km,  
Özler Döner Karşısı – Tepe Prime İş Merkezi,  

• BAHÇELİEVLER ŞUBE: 7.Cadde 70. Sokak 
17/A  (Starbucks’ın yanı)Bahçelievler/Ankara

TEL: 0312 438 3484 - 0533 343 7548
info@miracelli.com • www.miracelli.com

TADILAN ÜRÜNLER VE İÇERİKLERİ:
Raspberry Passion- Beyaz çikolata ve frambuaz dolgulu 
vanilyalı kek & frambuazlı cheesecream frosting

Monaco- Çilek dolgulu mozaik kek & çilekli cheesecream 
frosting

Venedik Tiramisu- Kahve & Rom ile ıslatılmış 
belçika çikolata ganaj dolgulu kahveli kek & tiramisu  
cheesecream frosting

Lemon Curd- Ev yapımı limon dolgulu vanilyalı kek & 
limon kabuklu cheesecream frosting

Bitter Frambuaz-Bitter çikolata ve frambuaz dolgulu 
bitter çikolata parçalı kek & bitter çikolatalı cheesecream 
frosting

Trilye Özel Beyaz Çikolatalı Tahin - Tahin & Limon & 
Beyaz Çikolata Ganaj & Kavrulmuş Fındık ve 
Cheesecream frosting’in muthis uyumu! Trilye’ye özel, 
sınırlı sayıda! 
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Dokuz yaşındaki bir Japon çocuğun en büyük 
hayali günün birinde çok iyi bir judocu olmak-
tır. Fakat talihsiz bir trafik kazası sonucu sol 

kolunu tamamıyla kaybeder. Hem çocuk hem de ai-
lesi yıkılır. Ailesi sırf çocuk oyalansın diye Japonla-
rın en ünlü hocalarından birini tutarlar. 

Hoca kolları sıvar, çocuğa tek kolla yapabileceği 
yegâne fırlatma hareketini öğretir. Gece gündüz 
çocukla beraber bu hareketi çalışırlar. Bir müddet 
sonra çocuk hareketi gayet iyi ve hızlı bir şekilde 
yapmaya başlar, fakat hocası çocuğa her gün saatler 
boyu aynı hareketi adeta ezberletir. Çocuk bu hare-
ketten sıkılır ve yeni hareketler öğrenmek ister an-
cak hocası ona bu hareketi dünyada en hızlı yapana 
dek çalışmasını ve başka hareket öğretmeyeceğini 
söyler. Bir müddet sonra çocuk bu hareketi yıldırım 
hızıyla yapmaya alışır. Bunun üzerine hoca çocuğa 
artık bir turnuvaya katılma zamanının geldiğini 
söyler. Tek kollu bir judocu tek hareketle turnuvaya 
katılacak. Çocuk itiraz ettikçe hocası “Evlat, sen 

öğrendiğin hareketi yap, gerisini merak etme” diye 
öğütte bulunur. 

Birinci tur, ikinci tur derken çocuk turları gayet ra-
hat geçer. En nihayet finale gelir. Tek hareket bilgisi 
ile finale kadar gelen çocuğun finaldeki rakibi böl-
genin en iyi judocusudur. Çocuk dev cüsseli rakibini 
görünce korkar. Hocası yine sakindir: “Evlat sen bu 
harekette dünyada teksin, kendi oyununu yap yeter” 
der. Çocuk rakibine kendi hareketini şimşek hızıyla 
uygular, rakip kalktıkça aynı hareketi yineler. İnanı-
lır gibi değildir, çocuk tek kolla tek hareket sayesin-
de şampiyon olmuştur.

Çocuk dayanamaz ve hocasına sorar “Hocam ina-
namıyorum, ben nasıl şampiyon oldum?” 

Hocası yine sakin ifadeyle şöyle cevaplar, “Bu za-
ferin iki sırrı var oğlum. Birincisi judonun en güç 
hareketlerinden birini çok iyi yapabilmendir. İkincisi 
bu harekete karşı tek bir savunma vardır. O da hare-
keti yapanın sol kolunu tutmak!”

UZMANLIK EFSANELER YARATIR

Nezih Barut

B İ R  P O R T R E
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Bir alanda uzmanlaşmak, en iyisini yapmayı hedef-
lemek, ısrarla çalışmak ve istemek başarıyı zirveye 
taşımanın en önemli yapı taşlarındandır.

Nezih Barut, tıbba ve insanlığa hizmet edinmeyi 
misyon edinmiş bir ilaç şirketinin sahibi olup, sağlık 
sektörü adına çok değerli işler yapan, çalışkanlığı 
ve vizyonuyla her zaman farklılık yaratarak ülkemi-
ze mal olmuş bir iş adamıdır. 

İLAÇ SEKTÖRÜNÜN BAŞARISI

Aralık ayında ABD New York’a TRT Türk’te yayınla-
nan “Dünyanın Türk Şefleri” programının çekimleri 
için gittiğimizde yanımızdan hiç ayrılmayan dostla-
rımız Ulya ve Chris Karavolas ile sohbetlerimizde 
en çok gururlandığım bir konu vardı. Kendileri yıl-
lardır, her rahatsızlandıklarında Türkiye’den getir-
dikleri ilaçları kullanırlardı. Türkiye’den insanların 
gelip Amerika’da ilaç almalarını yadırgıyorlardı. 
Dünyadaki en kaliteli ilaçların Türkiye’de yapıldığı-
nı Amerika’da uzun yıllardır yaşayan titiz ve seçici 
dostlarımdan duymak ilaç sektörünün lideri Nezih 
Barut ile ilgili araştırmalara yönlendirdi beni.

İNSAN SAĞLIĞINA HİZMET

Para ve şöhret kazanmaktan ziyade insan sağlığı-
na hizmet etmeyi şiar edinen Nezih Bey’i yıllardır 
tanırım. Ankara’ya her geldiğinde fırsat bulursa 
Trilye’ye uğrar ve deniz ürünlerine oldukça meraklı-
dır. Sanata ve sanatçıya çok duyarlıdır. Bizim yap-
tığımız işleri de yıllardır izleyip hep saygı duymuş, 
sanatçı gözüyle bakmış ve takdir etmiştir.

Hayatında parayı ölçüt almayan, hayatta en kıy-
metli varlığın sağlık olduğunu düşünen Barut, insan 
sağlığına hizmet etme idealinin de temelini bu inan-
cın oluşturduğunu dile getirmektedir. 

Başarı için paradan daha çok hayallere ve bu ha-
yallere olan inanca ihtiyaç duyulduğunu, yürekten 
inanılan hayalleriniz ve bu hayalleri hayata geçire-
bilmek için cesaret ve azminiz varsa zaten başarıya 
ulaşılacağını ve paranın birincil etken olmadığını 
sohbetlerinde anlatan, deneyimlerini herkesle pay-
laşan, sohbetinden büyük keyif alınan bir kişiliktir 
Nezih Barut. 

25 YILDA BÜYÜK ATILIM

Sağlık Bakanlığı’nın başarılı eski Müsteşarı Ömer 
Yıldız’ın da sohbetlerimizde gıpta ile anlattığı Ne-
zih Barut, şirketi devraldığında 32. sırada olan 
Abdi İbrahim’i 25 yılda 1. sıraya yükseltmiştir.

Yüzde yüz Türk sermayeli şirket 1912 yılında küçük 
bir eczane ile yola çıktı. Türkiye’de eşine az rastla-

nan bir örnek oldu ve bir asrı devirdi, hem de zir-
ve yaparak, ilklere imza attı. İkinci nesilden sonra 
şirket başarıları azalır tezini üçüncü kuşak yönetici 
olarak çürüttü ve Türkiye’nin en iyisi yaptı. İkinci 
yüzyıla da büyük hedefler koyup liderliğini sürdür-
mek ve global platformda önemli bir oyuncu olmak 
için sektör liderliğinin omuzlarına yüklediği sorum-
lulukla hiç durmadan çalışıyor Nezih Bey. 

GENÇLERE ÖNEM VERİYOR

Abdi İbrahim İlaç firmasında çalışan gençleri gele-
ceğin liderleri olarak görmek, “işin dehası yapmak” 
düşüncesiyle geleceğe artı değer yaratmak için ça-
lışıyor. 

Çok yoğun bir iş hayatı olan Nezih Bey özel hayatı 
ile arasındaki dengeyi de çok iyi kurabiliyor.

Babasından gelen bir aile geleneği olan koleksiyo-
nerlik en büyük tutkularından biri Nezih Bey’in. 
Oryantalist, klasik ve çağdaş sanat eseri tutkusu 
olan Barut’un en büyük zevklerinden biri galeri 
gezmektir. 

İnşaat sektörü ile de ilgilenen ve inşaat şirketi kuran 
Nezih Bey’in Ayazağa’daki binasını ziyaret eden ya-
bancı veya ülkemizin insanı olsun gerçekten büyü-
lenir. İnsana bu denli değer veren, en uç zevkleri 
inşaatta konuşturan Nezih Bey’in binası Tokyo Aza-
bujuban’daki Mitsubishi’nin görkemli binasını bile 
ince zevkleriyle gölgede bırakır.

Yabancı devlerin satın almak için peşine düştüğü 
ilaç devi Abdi İbrahim, satışı değil büyümeyi seçe-
rek Japonya’nın en büyük ilaç üreticisi Otsuka Phar-
maceutical ile işbirliği yaparak gücüne güç kattı.  

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Başkanı 
olarak da yoğun bir çalışma temposu içinde olan 
Nezih Barut, sektör liderliğinin omuzlarına yük-
lediği sorumluluklarla çalışıyor. Hayatının hiçbir 
döneminde ticari kaygı nedeniyle kaliteden taviz 
vermeyen Nezih Bey, yeniliklere açık, araştırmacı, 
gereken yerde risk alabilen, başarının anahtarının 
iyi bir ekiple oynanan takım oyunundan geçtiğini 
söyleyen bir liderdir. 

Sosyal sorumluluk projelerinde Türkiye ve insanla-
rı için yararlı olabilecek her konuda öncülük yapan 
Nezih Bey, “Akılcı İlaç Kullanımı” kampanyası ile 
de Türkiye ekonomisi için çok yararlı projelere imza 
atmaktadır.

İnsanlara inanırsanız, olanaksızı başarırlar. Ener-
jinizin nelere muktedir olduğunu kavrar, yeni fikir-
lerle uğraşırsanız başarı sizi izlemeye devam eder. 

Süreyya Üzmez
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“Bunaldığınız zamanlarda gideceğiniz o sihirli dünya ‘deniz’. Sakin, kavgasız biraz da ıs-
lak. Daha şaşırtıcı bir yer mi beklediniz? İnanın bana daha şaşırtıcısını bulamazsınız. Deni-
zaltının tam olarak keşfedilmemiş çok renkli dünyasında; balıklar, mercanlar ve tüm deniz 
canlıları; gizemli biçimleri ve birbirinden farklı renkleri ile beni büyülemeye devam ediyor.

Denizlerin bol bol yediğimiz balık çeşitlerinden ibaret olmadığını, renkli ve binlerce faklı 
biçime sahip eşsiz bir dünya olduğunu kendimce keşfetmeye başlamamla; çalışmalarımın 
önemli bir kısmını sualtı dünyasındaki canlılar oluşturmaya başladı.

Sempatik yüz ifadelerine sahip balıklar, kamufle olmak için şekil ve renk değiştirenler 
canlılar, binlerce bireyden oluşan sürü balıkları, çeşitli nedenler-

den dolayı cinsiyet değiştirenler; sualtındaki yaşamın ne 
kadar etkileyici ve şaşırtıcı olduğunu kanıtlamaktaydı.

Çalışmalarımın Suda, Karada ve Havada olmak 
üzere üç ayrı konsepti vardır. Bu sessiz dünya ve 

onun oyuncularının üzerimdeki etkisinden do-
layı çalışmalarımın çoğunluğunu Suda grubu 
oluşturmaktadır.

Duvar panolarında ve masaüstü seramik ça-
lışmalarımda; seramik dışında ahşap, metal 
ve bakır materyaller kullanılmıştır. Hemen 
hemen her çalışmamın bir hikayesi vardır. “

Denizin Çok Renkli Dünyasını

Tuğçe iz Dağlı KimDir?
1981 Ankara doğumlu.1999 yılında Ankara Ana-
dolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden, 
2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Seramik bölümünden mezun oldu.
Yurt içinde karma sergilere katılan sanatçı, halen 
serbest seramik çalışmalarına devam etmektedir.

İle Keşfedin
Tuğçe İz
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Tuğçe İz’İn çalışmalarımdan bazı örnekler:

                     “Picasso”

“Resif”

Sualtı yaşamının tüm 
güzelliğini sergileyen 
yüzlerce resif ve mer-
canlardaki simetrik ve 
asimetrik dokular, do-
ğanın ne kadar engin 
ve renkli bir estetik an-
layışa sahip olduğunu 
kanıtlamakta.

Picasso balığı, özellikle yavrulama dönem-
lerinde çok saldırgan olurlar. Yuvasını ko-
rumak için yapamayacağı şey yoktur. Aç ol-
duklarında türlü oyunlara başvurular. Deniz 
kestanelerini yemek için önce uzun dikenle-
rinden tutup, bir metre yüksekten dibe bıra-
kırlar. Ters düşen kestanenin en korunmasız 
olan ağız kısmından yemeğe başlayarak ne 
kadar akıllı olduklarını da kanıtlarlar.

“İskorpit”

Kısa bir sürede bulunduğu yerin rengine 
ve dokusuna bürünebilen iskorpit balığı, 
sırtındaki zehirli dikenlerini korunmak 
amacı ile kullanılır.

“Kızıl Deniz’in  
  Melekleri”
Tüm melek balıkları, dişi olarak doğar 
ve yaşları ilerleyince cins değiştirerek 
erkek olurlar. Erkeklerin sayıları de-
ğişen haremleri vardır; ancak sürekli 
birlikte dolaşmazlar. Her erkeğin bir 
metreden bin metreye kadar değişen 
üstünlük bölgesi bulunur ve başka er-
kekleri buraya sokmazlar.
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                  ‘Vantuz’
 Süngerler, çok değişik renk ve çeşittedir-
ler. İlginç bir Japon göreneğinin kökeni 
süngerlere dayanır. Karides çiftler halinde 
yaşar ve daha küçükken süngerin içine 
girer. Sonunda süngerden çıkamayacak 
kadar büyür, ondan beslenir. Yaşamını 
süngerin içinde sürdürür. Böylece içine 
karides tutsak olmuş sünger Japonlar ta-
rafından yaşam boyu sadakatin simgesi 
sayılır ve evlenme hediyesi olarak verilir.

‘Tılsım’

Kısa bir sürede bulunduğu yerin rengine 
ve dokusuna bürünebilen iskorpit balığı, 
sırtındaki zehirli dikenlerini korunmak 
amacı ile kullanılır.

“Köpek Balığı”
Denizlerin en çok tanınan, 
doymak bilmeyen, acıma-
sız avcı kimliğiyle korkulan 
köpekbalığı.
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MODA VE MAGAZİNE
YÖN VERİYORUZ...

EN ÖZEL RÖPORTAJLAR, MODA, CEMİYET HAYATINDAN 
EN ÖZEL GÖRÜNTÜLER, KÜLTÜR & SANAT, SAĞLIK VE 
DAHA FAZLASI...

MERKEZ : Mesnevi Sokak No: 9/4   06540  Çankaya - ANKARA 
ŞUBE : Cinnah Caddesi No: 53/9  06540  Çankaya - ANKARA 

TEL : (0312) 439 46 16  Pbx   FAKS : (0312) 439 46 18
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Obezite dünyada ve ülkemizde en büyük sağlık sorunlarından birisi. Tek 
başına sağlık sorunu olmakla birlikte birçok hastalığın da oluşum nedeni 
aslında. Diyetisyen Derya Şahin ile sohbetimizde obeziteyle mücadele 
kapsamında zayıflama programı ile ilgili bilgiler aldık.

Yaşam kalitemizi artırark sağlıklı kilo kaybını sağ-
lamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Sağlıklı olabilmenin ilk şartı yeterli ve dengeli beslen-
mektir. Sağlıklı kilo kaybını sağlamak için de yeterli 
miktarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mi-
neral almak gerekir. Yetersiz beslenme vücutta tüm 
sistemleri olumsuz etkiler, özellikle metabolizmanın 
düzenli çalışmasını engeller ki bu durum da kilo kay-
bını zorlaştırır. Ayrıca günde 10 bardak su içmek kilo 
kontrolünü kolaylaştırıken vücudun toksinlerden 
arınmasını sağlar.

Danışanlarınızın günlük alması gereken enerji 
miktarını ve beslenme programını düzenlerken 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Diyet kişiye özel olmalıdır. Cinsiyet, kilo, boy, yaş, 
fiziksel aktivite düzeyi, bazı hormonal problemler,  
yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları kişilerin me-
tabolizma hızları arasında farklılıklar oluşturur. Ör-
neğin erkeklerin vücut kas oranı bayanlara göre daha 
fazla olduğu için daha hızlı çalışan bir metabolizmaya 
sahiplerdir. ∑Bu nedenle daha yüksek enerjili diyet 
uygulamaları gerekir. Ayrıca birçok hastalık tedavi-
sinde beslenmenin önemi büyüktür. Mesela kalp ve 
damar rahatsızlığı olan bir kişi proteinden zengin bir 
diyet yaptığında kan lipid seviyelerinin artması ka-
çınılmazdır. Bu durum da hastalığını daha ağır bir 

hale gelmesini sağlar. Özellikle düşük enerjili veya 
tek yönlü beslenmeye dayalı diyetler sağlık açısından 
ciddi riskleri oluşturur. Kilo vermek istememizin en 
önemli nedeni sağlıklı olmak ve yaşam kalitesini ar-
tırmak olmalı.  Kilo kaybederken sağlığımızı da kay-
betmemek için popüler diyetlerden uzak durmalıyız. 

Sağlıklı kilo kaybı nasıl olmalı? 

Ortalama ayda 2-4 kilo vermek sağlıklı kilo kaybını 
gösterir. Önemli olan ayrıntılı vücut analizi ile kay-
bedilen kilonun hangi vücut bileşeninden gittiğinin 
takip edilmesidir. Verilen kilonun kas yerine yağdan 
gitmesi sağlıklı kilo kaybının göstergesidir. Kişiyi yor-
maz, yaşam kalitesini ve enerjisiniz artırır. 

Kilo kaybı için doğru beslenirken hareketi de ar-
tırmak gerekir. Bunula ilgili tavsiyeleriniz neler?

Kilo kontolünde dengeli  bir diyetin yanında fiziksel 
aktiviteyi artırmak da çok önemli çünkü metaboliz-
mayı hızlandırırken düzenli kilo kaybını kolaylaştırır. 
Kas kütlesini korurken yağların enerji kaynağı ola-
rak kullanılmasını sağlar. Kardiyo ağırlıklı egzersizler 
metabolizmayı daha çok hızlandıracağı için tercih 
edilmeli. Özellikle hızlı tempo yürüyüş, yüzme, elip-
tik bisiklet tercih edebilirsiniz. Haftada 4 gün 40 da-
kika kardiyo egzersiz  zayıflama programında başarı 
oranını artırır. 

Derya ŞAHİN
Diyetisyen

OBEZİTE 
İle Mücadele



Fiziksel aktivite sadece kilo vermek için değil ideal 
kilonun  korunmasında, kalp sağlığı,  şeker dengesi 
ve sağlıklı eklemler için yapılmalıdır. Unutmayın, fi-
ziksel aktivite en etkili ilaçtır.

Bize  kilo denetimini kolaylaştıran birkaç tüyo  
verir misiniz?

Mutfak alışverişinden başlayarak, pişirme ve beslen-
me düzeninde ufak değişiklikler yaparak büyük fark-
lar yakalayabilirsiniz. Güne kahvaltıyla başlamak, 
günde 3 ana öğün beslenmek ve her ana öğünden 
sonra 1-2 porsiyon meyve tüketmeye özen göster-
mek,  çay şekeri dahil olmak üzere tüm şekerli yi-
yecekleri diyetten çıkarmak, yağlı hamur işlerinden 
uzak durmak, soframızda tam tahıllı ekmeğe yer ver-
mek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmek, 
yağda kızarmış yiyeceklerden uzak durmak, özellikle 
gece geç saatte atıştırma alışkanlığından vazgeçmek 
uzun vadede daha sağlıklı beslenmenizi sağlayacak 
ve kilo kontrolünü kolaylaştıracaktır. 

Peki kilo verdikten sonra ideal kiloyu korumak 
için nelere dikkat etmeliyiz?

Diyet programı geçici bir süre uygulanacak beslenme 
şekli olarak algılanmamalıdır. Kalıcı sonuçlar almak 
için yaşam tarzı değişikliğini sağlamak gerekir.  Kilo 
problemi olan kişilerde genel olarak çok yeme, dü-
zensiz beslenme, bütün gün hiç birşey yemeyerek 
metabolizmayı yavaşlatma…vs birçok farklı beslen-
me hatası mevcut olabiliyor. Önemli olan hatanın 
saptanması ve kişiye özel yaşam tarzına uygun yeni 
bir beslenme profilinin oluşturulmasıdır. Bu süreçte 
kişi kilo kaybeder fakat tekrar beslenme yanlışma-
rına dönerse kilo alması da kaçınılmaz olur. He-
pimiz arada kaçamak yapmak istiyoruz, sevdi-
ğiniz enerji içeriği yüksek besinlerin porsiyon 
miktarlarını sınırlandırarark ve yeme sıklığı-
nı azaltarak tükettiğinizde düşündüğünüz 
kadar zararlı olmadığını göreceksiniz. 

Son olarak kısa zamanda hızlı sonuç vaad eden 
diyetler hakkında ne düşündüğünüzü bizimle 
paylaşır mısınız?

Enerji içeriği düşük, tek yönlü beslenmeye dayalı di-
yetlerde verilen kiloların geri dönüşü kaçınılmazdır. 
Önemli olan devam edebileceğiniz sağlıklı bir prog-
ram ile yaşam kalitenizi artırarak kilo vermek. Enerji 
içeriği düşük popüler diyeter metabolizmayı yavaşla-
tarak kilo alma eğilimini artırırken ciddi sağlık prob-
lemlerinin oluşmasını sağlar.  Uzun süre aç kalamazsı-
nız veya tek yönlü beslenemezsiniz ayrıca normal 
beslenmeye başladığınızda da kilonuz artar. Kilo kont-
rol programlarında biz beslenme uzmanlarının ilk he-
defi kişiye yeterli ve dengeli beslenme bilgisini ver-

mektir. Yani bu süreç beslenme eğitim süreci 
olarak düşünülmeli ve kilo kontrol programı  

bittikten sonra da danışanlarımızın; menü 
planlama, enerji dengesi, besinlerin vü-

cudunuzdaki etkileri… vs birçok bil-
giye sahip olarak  kendi besleneme 
düzenlerini oluşturabilmelerini  

hedefleriz. 
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Sağlıklı 
Beslenme

NAR
1 orta boy nar günlük C vitamin ihtiyacının 
%40’ını karşılar. Sağlıklı bir beslenme planı için 
nar oldukça ideal bir meyvedir.

YEŞİL ÇAY
Yeşil çay içerisindeki polifenol maddesi sayesinde kan-
serle savaşmamıza yardımcı olur. Günde 2 defa yeşil 
çay içmek sağlığınızı koruduğu gibi size sakinleştirir.

SU
Gün içinde kahve, çay gibi kafeinli içecekler yerine 
su içmek size bedensel olarak rahatlatırken aynı 
zamanda vücudumuzun ihtiyacı olan mineralleri 
almamızı sağlar.

PORTAKAL
Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve enfekisyonlara 
karşı dirençli olmada C vitamininin önemi büyüktür. 
Ancak C vitamininden zengin 
olan portakal aşırı tüketildiğinde 
mide sorunları ve reflüye neden 
olabileceği unutulmamalıdır.

YOĞURT
Yoğurt içerdiği yüksek 
protein ile zayıflama-
nıza yardımcı olurken 
cilt sağlığınızı da korur. Yoğurdun içinde bulunan asitler, 
cildinizi onararak daha genç görünmenizi sağlar.

MEMORIAL’DAN



71

BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata içerdiği yüksek derecede antioksidan 
ve kalp krizi savaşçısı flavonoid ile kan akışını ko-
laylaştırmaktadır. Çikolata tercihinizi %70 ve üzeri 
kakao içeren bitter çikolatadan yana kullanın.

MUZ
İçerisinde bolca magnezyum bulunduran muz, kasları-
nızı gevşeterek rahatlamanızı sağlar. Gün içinde 1 adet 
muz tüketmek gece rahat uyumanıza yardımcı olur.

SOMON
Haftada iki ya da üç gün balık tüketmek bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Somon, ton, ringa, uskumru  
D vitamin açısından zengindir..

FINDIK
Fındık, içerdiği omega-3 yağ aside ile beyninizin ve zihninizi 
dinç, sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca fındık, güçlü bir antiok-
sidandır ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

SÜT
Uykusuzluk vücut direncini düşürerek daha kolay hasta-
lanmamıza neden olur. Yatmadan once süt ve süt ürün-
leri tüketmek daha rahat uyumanıza yardımcı olur.



Aslında sigarayı bırakmak isteyenlerin 
el, dudak alışkanlığına derman bir si-
gara  simülatörü olarak geliştirilmiştir.

Türkiye’de kadınların yüzde 13’ü, erkeklerde 
yüzde 47’si sigara içmekte. Günde 2 ile 5 si-
gara içmenin dahi tütüne bağlı hastalıklardan 
ölümü artırdığını biliyoruz. Sigara içenler bir-
gün sigarayı bırakmayı çok arzularlar. Sigara 
bırakma yolunda yardımcı ilaçlar/ preparatlar  
(Bupropion, Varenicilin, flasterler, sakızlar 
gibi) vardır. Sigara bırakma yöntemi olarak 
geliştirilen E Sigara konusunda da yayınlar 
artmakta. 

2008 yılında Türkiye’ye girmeye başlayan 
elektronik sigara ile alakalı Sağlık Bakanlığı, 
nikotin ihtiva eden elektronik sigara ve kartus-
larının bağımlılık yapma riskinin fazla olması 
ve sigarayı bıraktırıcı çalışmaları engelleyebi-
leceği gerekçesiyle yasaklanmasına karar ve-
rildiğini bildirmişti. İsviçre’de ise sadece niko-
tin içermeyen formları serbesttir. 

Fakat internet ortamında her tür E Sigara 
problemsiz edinilebiliyor. 

Temel olarak E Sigara bugün için  normal tü-
tün sigarasına göre daha az zararlı gibi görü-
nüyor. Bu zararsız olduğunu göstermiyor. Bu 
konuda  uzun vadeli gözlem çalışmalarımız he-
nüz yoktur. Bu yüzden asıl risk potansiyeli için 
bugün için birşey söyleyemeyiz, konu hakkında 
daha çok araştırmaya ve de zamana  ihtiyacı-
mız vardır.

Bulunuşu 1963 yılına dayanan elektronik si-
gara o yıllarda tütün içermeyen dumansız si-
gara olarak tanımlanmıştır. Uzun bir aradan 
sonra 2004 yılında  sigarayı bırakmaya yar-
dımcı olacak olan bir yöntem olarak ilk olarak 
Çin`de görüyoruz  ve oradan da yavaş yavaş 
dünyaya yayıldığını. Aslında sigarayı bırakmak 
isteyenlerin el, dudak alışkanlığına derman bir 
sigara  simülatörü olarak geliştirilmiştir. Aynı 

zamanda izmarit ve kül kokusunun olma-
ması da kişiler tarafından tercih edilen 
sebeplerden biri olabiliyor. 

E sigara 5 bölümden oluşur: Kartus, püskür-
tec, manyetik adaptor, pil ve sıvı. Duman yerine 
buhar oluşturan bu cihaz ile kişi buhar ile çe-
şitli maddeleri içine çekebilir (inhale eder). Ci-
haza bağlanan çeşitli kartuslarda  ya hiç ya da 
değişik düzeylerde  nikotin bulunabilmektedir.

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

Elektronik Sigara
(E SİGARA)
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Sağlığa olan zararları açısından  yapılan araş-
tırmalarda daha çok sıvı kısım sorgulanmak-
ta. E Sigaranın Toksik (zehirleyici) etkileri 
örneğin akciğerde gliserin birikimi, akciğer 
enfeksiyonu oluşturması gibi konularda vaka 
takdimleri vardır. Bunun yanında E Sigara ile 
buharlaştıralan yağların akciğerde birikebil-
diği bilinmektedir. Sıvıda bulunan propylene 
glykol, gliserin, polyetilenglicol, aromalar (va-
nilya, mentol) ve  nikotin konsantresi buluna-
bilmektedir. Nikotin konsantrasyonları üreten 
firmadan firmaya farklılık göstermekte ve mg/
ml olarak deklare edilmektedir. FDA (U.S. Food 
and Drug Administration - Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi) nın incelediği bir kısım E Siga-
ralarda zehirli diethylenglykol yanında kanser 
yapıcı nitrozaminler bulunmuştur  bu bakım-
dan FDA E Sigaranın henüz bilinmeyen olası 
uzun vadeli zararlarına karşı uyarmaktadır. 

Yeni Zellanda`dan gelen bir araştırmada da (E 
Sigara üreticisi Firmanın araştırması) E Siga-
ra da Nitrosamin gibi kanser yapma potansiye-
li olan  maddeler bulunmuş. Bunların normal 
tütün sigarasına göre çok daha az zarar verici 
olduğunu yazmışlardır.

Berkley ve Boston’dan yazan bir grup araştır-
macı  E Sigaranın sigara bırakmak için umut 
vaad eden bir yöntem olduğunu yazmışlar. Ni-

kotin takviyesi yanında sigara içicisinin psiko-
lojisine yardım etmesinin  (el dudak alışkanlığı) 
önemini vurgulamışlar.

Lancet’de 2013 yılında yayınlanan bir başka 
araştırmada ise E Sigaranın sigara bırakma 
oranına olan etkisinin Nikotin Flasterleri ile 
aynı olduğu gösterilmiştir. Nikotin Flasteri ile 
%5.3; E Sigara (nikotinli) ile % 7.3, Nikotin 
olmayan E Sigara ile % 4.1 oranında. Buna 
göre sigara bırakma oranı bakımdan iki yön-
tem henüz vasatın biraz üzerinde  görünüyor. 

E Sigaranın 3. Şahıslara (pasif içici) olan za-
rarları ise henüz  hiç bilinmiyor. 

Bunun yanında kullanıcıların kartusları ken-
dilerinin doldurması durumunda beklenme-
yen sorunlar olabilmekte. Geçenlerde ABD’de  
E Sigara içerken E Sigarası patlayan kullanı-
cının dışleri, dili zarar görmüştür. Bu patlama-
nın kullanıcının kartusu kendi doldurmasıyla 
alakalı olduğu düşünülüyor. 

Bir başka çekince konusu ise aromalı katkı 
maddeleri ile çekici hale gelen E Sigaranın,  
genç insanların bağımlığa adım atamalarına 
sebep olabilme olasılığıdır. Unutmayalım 
Türkiye’de hala 13-15 yaş grubu sigara açısın-
da büyük risk altında ve buradaki başlama 
oranları yıllardır  bir türlü düşürülemiyor. 

SAĞLIK
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Kenyan President Uhu-
ru Kenyatta, on a re-

cent official visit to Turkey, 
along with Kenyan Foreign 
Minister Amina Moham-
med, State Foreign Minis-
ter for Commerce and Mi-
ning Najib Balala, Tunasco 
Inc. Chairman of the Board 
Abdulwalli Sharif Ahmed, 
and the company’s Turkish 
representative Bülent Esat 
Çelik visited Trilye.  

The Kenyan guests, who 
were all very interested in seafood, and seemed quite pleased with their professional cooperation in Tur-
key. The ministers, who were in Turkey for the opening of the Ankara branch of Tunasco, a Turkish-Ken-
yan partnership, appeared to thoroughly enjoy the evening and claimed that they would return to Turkey 
at any chance they could. 

KENYAN MINISTERS AT TRİLYE

CAMEROONIAN PRINCE AT TRİLYE
Last year, we hosted the 

Cameroonian President’s 
wife, Chantal Biya; this year, 
on March 19, we hosted the 
Prince of Cameroon. The inc-
redibly kind and warm-
hearted Prince Jean-Claude 
Mbanya is very curious about 
seafood. The prince mentio-
ned that he was very fond of 
Turkey, and was very pleased 
with the interest that was 
cast upon him. He ended his 
evening with laughter and 
even cracked a few jokes. The 
prince noted that he would 
return to Trilye, and left us 
with lovely memories. 

Famous People Visit Trilye...



77

FAMOUS TURKISH CHEF IN JAPAN  
VISITS TRİLYE

Mehmet Dikmen, owner 
and chef at the restaurant 

Burgaz Ada in the Azabu-Ju-
ban neighborhood of Tokyo, and 
the restaurant’s manager, Mari 
Toda, were in Turkey in March to 
shoot a documentary about Otto-
man cuisine. After they partici-
pated in activities organized by 
the Turkish-Japanese Associati-
on, they visited Trilye. 

Turkish translator and tour guide 
in Tokyo, İbrahim Göğüş, sett-
led in at the dinner prepared for 
them, and spoke of the successes of Turkish cuisine in Japan. 

Mehmet Dikmen and his Japanese wife lived in a small city in Japan for 10 years, operating a Turkish-
themed restaurant. He later participated in a culinary program and won an award. Since then, Dikmen 
has opened a restaurant serving Turkish cuisine in the Azabu-Juban district of Tokyo, and is running from 
one success story to the next. 

Prime Minster Recep Tayyip Erdoğan’s most recent visit to Japan included dinner at Dikmen’s restau-
rant with his entire team, all of whom were utterly satisfied with the meal that was prepared for them.

Upon leaving the restaurant, Mr. Dikmen, the most noted Turkish chef in Japan, promised to return to 
Ankara again with his wife. 

Famous People Visit Trilye...

MOTOROLA CEO VISITS TRİLYE
We had a very famous guest vi-

sit Trilye during the month of 
April. Greg Brown, the world famous 
CEO of Motorola, who is also a mem-
ber of US President Barak Obama’s 
Advisory Board and was appointed as 
Chairman of the National Security 
Telecommunications Advisory Com-
munications Committee under for-
mer US President George W. Bush in 
2004, visited Trilye. 

Mr. Brown, who is quite fond of sea-
food, spoke with other guests interes-
ted in the sector, including Bora Gür-
sel, Yiğit Bektaş, and Halil Köşker. 
Mr. Brown was notably humble, and 
ended the evening on a happy note. 
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One of Galatasaray’s unforgettable 
presidents, Adnan Polat, visited 

Trilye in February. Galatasaray fans 
showed intense interest in all of the 
activities surrounding Sri Lanka’s 
“National Day” celebrations, seeing 
as Mr. Polat is the Honorary Consul 
of Sri Lanka. Mr. Polat was so enga-
ged in the activities at Swiss Hotel 
and Trilye, and with every fan asking 
to take a photo with the former pre-
sident at every turn, he had to leave 
the restaurant without finishing his 
meal in order to catch his plane. 

Adnan Polat, who is very interested 
in seafood, has been a regular diner 
at Trilye, visiting at every opportunity 
since the day the restaurant opened 
its doors. 

ADNAN POLAT VISITS TRİLYE

Famous People Visit Trilye...

ANNUAL CELEBRATIONS AT TRİLYE
Turkey’s well-known busi-

nessman, Pet Holding’s 
Chairman of the Board Gün-
tekin Köksal, and his wife, 
artist Pınar Köksal hosted 
a celebration of the 40th 
anniversary of the company 
at the Sheraton Hotel with 
many friends in attendance. 

In spite of the intense inte-
rest at the celebratory din-
ner, Mrs. Köksal, who also 
celebrated her birthday at 
Trilye, graciously greeted gu-
ests at the door. They were 
joined by their children, Zey-
nep and Ayşe, and their res-
pective husbands Emrah and 
Serdar, for a joyful birthday 
celebration as a family. 

The Köksal family, whose dinner table is never without seafood, left the restaurant on a pleasant note, in 
order to prepare for a wedding anniversary celebration the next day. 
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Fish meatballs now have heightened flavor when accompanied by white bean 
salad. This combination is first class, for sure.

Can something be delicious and healthy? What’s the dilemma? There’s 
no reason it can’t be both! These two complement each other perfectly. 

Fish Meatballs

Apricots And Artichokes
TRİLYE’S FLAVORS
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Grilled Octopus
Octopus: this is it! Each one weighing approximately 3.5 kg, is tender but 

not fibrous, maintaing its simple flavor. Let’s see what you think of our 
new presentation!  

There’s no need to force yourself to eat them raw - we’ll serve them to 
you prepared with parmesean. You’ll be licking your fingers to savor the 

taste of this delicious combination. 

Oysters Parmesean








