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Zamanı durdurmanın ne kadar olanaksız olduğunu her yıl sonbaharın
başlangıcında daha iyi anlıyorum.
Rengarenk balık tezgahları ve yeni sezonun heyecanı, yaşama sevincimizi
arttırıyor. Hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu eylül ayında balıkların
az yakalanışı umutsuzluğa kapılmamız anlamına gelmesin. Çünkü bu yıl
uskumrular muhteşem bir dönüş yaptı. Önümüzdeki yıl bol bol uskumru
yiyeceğiz.

TRİLYE’NİN OLTASINA TAKILANLAR
Yeni kitabım “Trilye’nin Oltasına Takılanlar”, henüz Ankara ve İstanbul’da imza
günü yapamadan tükendi. Bodrum’un en sıcak ayında 40 dereceye varan sıcak
bir günde saat 16:00’da başladığım imzayı saat 22:00’da ancak bitirebildim.
Tüm Trilye severlere binlerce teşekkürler. Bodrum Mutfak Mobilya’nın
sahibi inovasyon gurusu Mustafa Güneri ve zarif eşi Fatoş Hanım, imza günü
gerçekleştirdiğim mekanlarında adeta Trilye havası estirdiler. Gerçekten gurur
kaynağımız bir marka yarattılar.

FOX TV’DE BENDEN SÖYLEMESİ
Fox Tv’de her hafta pazar günleri saat 13:30’da başlayan ‘Merve Yıldırım ile
Benden Söylemesi’ programında bu yıl ekonomi, burçlar ve balık bölümü var.
Program biraz daha zenginleşti ve ülkemizin tüm balıkçı emekçileriyle bir araya
gelerek, Türkiye’ye balık sevdirmeye devam ediyoruz. Trilye severlerin ekran
başına geçip izlenme oranını çok yükseltmesi beni ayrıca çok mutlu ediyor.
Yeni sezonun bol balıklı, ülkemizin huzurlu olmasını diliyorum.

Süreyya Üzmez

Grafik-Tasarım
Yusuf MEŞE (AjansTürk)
Baskı & Cilt

Ajans-Türk Gazetecilik Matbaacılık
İnşaat Sanayii A.Ş.
İstanbul Yolu 7. Km. İnönü Mahallesi
Necdet Evliyagil Sokak No: 24
Batıkent / ANKARA
Tel: 0312 278 08 24 - Fax: 0312 278 18 95
www.ajansturk.com.tr - info@ajansturk.com.tr
Basım Tarihi: Ekim 2017
Dergideki reklamların sorumluluğu firmalara,
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Bu yayının bir bölümü ya da tamamı yayıncısının
izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Üç ayda bir yayınlanır.
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Trilye’den Esintiler ...

ANADOLU’DAN YÜKSELEN DEĞERLER

E

instein bir gazeteci ile yaptığı söyleşide gençlere şu tavsiyeyi vermişti:

“Başarılı bir insan olmaya çalışmayın. Değerli
bir insan olmaya bakın. Başarılı bir insan, hayattan
verdiğinden fazlasını alır. Değerli bir insan ise, hayata aldığından fazlasını verir.”
Mete Akşak, Trilye’yi açtığım günden beri tanıdığım
çok değerli bir insandır.
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Kendisiyle ilk günlerde yaptığım sohbetlerden çok
etkilenmiştim. Yaşam gustosu, vizyonu çok farklıydı.

TIRNAKLARIYLA TIRMANDI
Van’ın en güzel kasabalarından birisi olan Gevaş’ta
dünyaya gelen Mete Bey, sırtını Artos Dağı’na, yüzünü Van Gölü’ne dönüp; elma, armut, ceviz ve
envai çeşit meyve ağaçlarının altında, gürül gürül
akarsuların aktığı yemyeşil bir kasabada bol oksijen

alarak çocukluğunu yaşadı. Metropollerde dört duvar arasında büyüyen çocukları görünce kendisinin
cennette yaşadığını daha iyi anladı.
13 yaşındayken Akdamar (Ahtamara) adasına iki arkadaşıyla kıyıdan yüzerek gittiğinde babasından işitmediği azar kalmadı. Siirt’te görev yaptığım yıllarda
bazı hafta sonları yüzmeye ve dalmaya giderdim bu
cennet köşelere. Sonraları Como, Lugano göllerindeki yelkenlileri görünce neden Van Gölü de böyle
olmasın diye hep yakındım. Kıyısı olmayıp dünya
birincilerinin çıktığı ülkelerdeki yelkenlilerin sayısının Türkiye’deki teknelerin sayısından 10 kat fazla
olduğunu öğrenince bir kez daha çileden çıktım.
Neden bizde de olmasın neden?

GASTRONOMİYE İLGİ
3550 rakımlı Artos Dağı’nın zirvesine çıkınca da
babasından çok fırça yedi Mete Bey. Kümes işleri,
bostan işleri, bahçe işleri ailesinin ona yüklediği
sorumluluklardandı. Dağlardaki tüm otları tanıdı
bu sayede. Dağ sakızı favorisiydi. Küçük yaşlarda
başlayan gastronomiye ilgisi bu işin mabedi sayılan Paris’te zirve yaptı. Deniz kabuklularına büyük ilgi uydu.
İlk ve orta öğrenimini Gevaş’ta, liseyi Van Atatürk
Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak tamamladı. Hüzünlü
bir ayrılık ve yalnızlık dönemi başlamıştı artık. Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra İzmir Fuarında
20 günlüğüne bir stand kiraladı. Van ve çevresinden topladığı hediyelik eşyaları sattı ve müthiş bir
özgüven kazandı. Ailesine, Gevaş’taki ceviz ağaçlarına, Artos’a, nehirlere, Mezopotamya uygarlıklarına, Anadolu medeniyetlerine, vatanına, bizi biz
eden değerlere borçlu olduğunu hiç unutmadı. Ne
zaman Van ile ilgili bir konu açsam inci kefalinden
falan bahsetsem doğduğu toprakları hiç unutmayan
Mete Bey’in gözleri dolardı.

ASLA VAZGEÇMEDİ
Her zaman hedefe odaklandı Mete Bey, asla da
vazgeçmedi hedeflerinden. Geceleri Gevaş’taki
elma ağaçlarının altına yatıp yıldızları seyrederken,
“Gökyüzünde güneş olacağım, güneş olamasam da
yıldız olurum, ama en parlak yıldız olmak isterim”
diye hep yüksek hedefleri oldu.
Ayın üstündeki karartının Van Gölü’nün yansıması
zannettiğini ama o karartının krater olduğunu öğrendiğinde Van Gölü’nün söylendiği gibi deniz olmadığını anladı. Bu yüzden hayallerinin yıkıldığını
ifade eden Mete Bey, hayallerinin peşinden Paris
Sorbonne’a kadar büyük bir gururla gitti.

SEKİZ ÜNİVERSİTEDEN ÇAĞIRILDI
Diyarbakır Dicle Üniversitesi dördüncü sınıfta öğrenciyken Fransa’daki 10 üniversiteye yüksek lisans
için başvurduğunda 8 üniversiteden kabul gördü
Anadolu’nun parlayan yıldızı Mete Akşak. Tercihini
Paris Sorbonne’dan yana yaptı ve Sosyal Dilbilim
alanında yüksek lisansını tamamladı. Afrika dilleri,
semitik diller ve genel anlamda Mezopotamya dilleri üzerine araştırmalar yaptı. Altı yıl kaldığı Paris’te
beyin avcılarının, zeka ve çalışkanlığıyla nam salan
Mete Akşak’ı yurt dışında tutma çabalarına, vatan
ve aile kavramları ağır bastığı için hayır diyerek
“Güzel ülkem, benim ülkem” diye döndü. O da biliyordu milyonlarca Euro para kazansa bile elin vatanında ikinci sınıf vatandaş olacağını…

SAYGI, SAYGI, SAYGI
17 yıldır Türkiye’nin önemli firmalarından Vestan
İnşaat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
yürüten Mete Bey, “Paris’te altı yıl boyunca öğrendiğim en önemli şey saygıdır” demekte, hayatına saygı
girdi gireli seçici ve detaycı olduğunu ama sonucunda mutluluğu yakalayabildiğini söylemektedir.

FARKLILIK ZENGİNLİKTİR
“Saygı duymak şartıyla farklılık her zaman zenginliktir,” diyen Akşak’ın firması, Türkiye’nin değişik
coğrafyalarında kamu yararına, baraj, gölet, yol,
tünel gibi işler yapmaktadır ve alt yapı işlerinde uzmanlaşmıştır. Dönemsel olarak 500 kişiye istihdam
olanağı sağlayan Vestan İnşaat’ın sahibi Mete Bey,
sosyal sorumluluk projelerinde reklamdan kaçınarak gözlerinizin yaşaracağı kadar faydalı hizmetler
yapmaktadır. Türkiye İnşaat Sanayicileri Derneği
(İNTES) üyesi olan şirketi ile çok kaliteli işlere imza
atmaktadır.
Son yıllarda tanıdığım en idealist, minnettarlık
duygusu tavan yapmış bir insandır, özel bir değerdir Mete Bey. Onunla ne kadar gurur duysak, başarılarını ne kadar anlatsak azdır. Anadolu insanı
hedefini koyduysa zoru başarır, imkansızı başarmayı zorlar. Siz yeter ki yolunu açın, omzuna dokunun, biraz destekleyin, takdir edin, sonucuna
siz bile şaşırırsınız.
Mete Bey’in en önemli özelliklerinden biri, bu kadar
donanımlı ve başarılı olup da takındığı mütevazı tavır ve sade yaşamıdır.
Sevgi ve saygı varsa mucizeler de olacaktır.
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Trilye’den Esintiler ...

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURANLAR

K

aba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki
yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç bir
tavırla rektörün binasından içeri girer girmez,
sekreter fırlayarak önlerini kesti. Öyle ya, bunlar
gibi ne idiği belirsiz taşralıların Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi?
Adam, yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi.
İşte bu imkansızdı.
Rektörün o gün onlara ayıracak saniyesi yoktu. Yaşlı
kadın çekingen bir tavırla: “Bekleriz” diye mırıldandı.
Nasıl olsa bir süre sonra sıkılıp gideceklerdi. Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler
geçtiği halde yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekreter dayanamayarak yerinden kalktı. “Sadece birkaç
dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok…” diyerek
rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yoktu. Genç
rektör, isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Sekreterin
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anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti.
Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard’da okuyan
oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişlerdi.
Oğulları bu okulda o kadar mutlu olmuştu ki onun
anısına okul sınırları içinde bir yerde, bir anıt diktirmek istiyorlardı.
Rektör, bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi: “Madam,” dedi, sert bir sesle, “Biz
Harvard’da okuyan ve sonra ölen herkes için bir
anıt dikecek olsak burası mezarlığa döner…”
“Hayır, hayır” diye haykırdı yaşlı kadın. “Anıt değil…
Belki, Harvard’a bir bina yaptırabiliriz.”
Rektör, nefret dolu bir nazar fırlatarak “Bina mı?”
diyerek tekrarladı. “Siz bir binanın kaça mal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bölüm yedi buçuk milyon dolardan fazlasına çıktı…”

Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyar bunaklardan nasıl kurtulabilirdi? Yaşlı kadın
sessizce kocasına döndü: “Üniversite inşaatına
başlamak için gereken para bu muymuş? Peki, biz
niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz o halde?”
Rektörün yüzü karmakarışıktı. Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve Bayan Leland Stanford dışarıya çıktılar. Doğu Kaliforniya’ya, Palo Alto’ya geldiler. Ve Harvard’ın artık umursamadığı oğulları için
onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi kurdular. Amerika’nın en önemli üniversitelerinden
Stanford’u.
Prof. Dr. Zeyneş İsmail, çok uzun yıllardır ülkemizde
yaşayan, hayatını eğitime adayan, yetiştirdiği öğrencilerle ismi anıtlaşan çok değerli bir bilim adamıdır.
Oğlum Koray, Bilkent Üniversitesi’nde okurken seçmeli ders olarak Çince’yi seçince Prof. Dr. Zeyneş
İsmail ismini ilk kez ondan duymuştum. Müthiş bir
girişimci ruha sahip, enerjik ve pozitif enerji yayan
Zeyneş Hoca, öğrencilerinin kalbini fethetmesini bilen, onlarla gelecekteki başarıları için sohbet
eden, candan tavırlar sergileyen, tüm girişimci
gençlere desteğini esirgemeyen çok özel bir insandır. Yaşamı çalışmakla çabalamakla ve insanlara
bir şeyler verme çabasında geçen İsmail, Türk-Çin
İpek Yolu Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği’nin
(TÜÇİDER) Başkanıdır.

TÜRKİYE AŞIĞI
Türkiye ve Çin ilişkilerinin gelişmesinde, iki medeniyetin arasındaki tarihsel dönemde giderek gelişen
teknolojik ve kültürel değişimdeki birlikteliklerin
son zamanlarda yoğunlaşmasında anahtar rol oynamaktadır Prof. Dr. Zeyneş İsmail. İkili ve samimi
işbirliklerin geliştirilmesinin köklenerek devam etmesinde ve eskisinden daha hızlı gelişen ilişkilerin
ülkemizin her bir yanında hissettirilmesinde, son
yıllarda bize güvenerek yatırımlarını arttıran Çinli
girişimcilerin çoğalmasında pay sahibi olan Zeyneş
İsmail Türkiye aşığı bir insandır.
Sürekli gülümseyen, espri yapan, Anadolu’yu ve insanını çok iyi tanıyan İsmail, hiç boş vakti olmayan,
7/24 çalışan bir kişiliktir.

DONANIMLI İNSAN
Prof. Dr. Zeyneş İsmail, 1982 yılında Çin’in başkenti Pekin’de Milletler Üniversitesi’nin Dil – Edebiyat
bölümünü iyi derece ile bitirdikten sonra 1991 yılına kadar aynı üniversitede okutman, araştırma
görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak Kazak
Dili ve Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Çin Dili Edebiyatı
dersleri verdi.
Ankara’ya geldikten sonra 1991 – 2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,

TÖMER ve Bilkent Üniversitesi’nde Kazakça, Kırgızca, Türk Lehçeleri ve Çince dersleri verdi. 2002
yılından beri TRT dış yayınlarında mütercim spiker
olarak görev yapan Prof. Dr. Zeyneş İsmail zamanla
yarışır bir efor sarf etmektedir.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET
On parmağında on marifet olan İsmail, Doçentlik unvanını Çin’in başkenti Pekin Milletler
Üniversitesi’nden, Profesörlük unvanını 1997 yılında Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi’nden almıştır. 1998 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Bilimleri Akademisi’nden Ordinaryüs Profesör unvanını
alan Zeyneş İsmail’in Kazakça, Türkçe, Çince yayınlanmış 18 kitabı ve 100’den fazla makalesi bulunmaktadır.
Çin Devlet Konseyi Kongresi’nde II. Dönem Onursal Milletvekili seçilmiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kendisine Kazak Dili Hizmet Ödülü verilen İsmail,
başarıdan başarıya koşarken asla yorulmadığını
söylemektedir. Onu dinç tutan, zinde ve mutlu olmasını sağlayan, kabul gören ve takdir edilen büyük başarılara imza atmasıdır.

ŞİFAGER’İ KAZANDIRDI
Ödüllere doymayan, sosyal sorumluluk projelerinde ön saflardaki yerini kimseye kaptırmayan Prof.
Dr. Zeyneş İsmail, 2016 yılında Ankara’ya kazandırılan ünlü ŞİFAGER’in de yaratıcılarından. Bin
yıllık tamamlayıcı Çin tıbbının değerli hocalarını
Türkiye’ye getirip Birlik Mahallesi’nde kurduğu,
“şifa dağıtan yer” olarak anılan ŞİFAGER’de bioenerjiden, refleksolojiye, akupunkturdan, kızılötesi
ışın tedavisine kadar her şey var. Avrupalıların binlerce dolar ödeyerek paket turlarla Uzak Doğu’ya
gidip aldığı hizmetin Ankara’ya gelmesinde büyük
emeği olan İsmail, gerçekten yüreği ülkemiz için
çarpan çok farklı bir insan. Sevecen, babacan tavırlarıyla öğrencilerinin bile okuldan mezun olduktan
sonra peşini bırakmadıkları bu disiplinli, titiz insan
ile ne kadar övünsek azdır. O, Uzak Doğu ülkeleri
ve Çin ile atılan dostluk köprülerinin en temel direğidir.
Başarı parmaklar arasından kayan ince kum veya
fıçıdan süzülen su gibidir. Onu tutmak isteyen gece
gündüz çabalar.
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ESKİŞEHİR’DEN DÜNYA DEVLİĞİNE

M

eşhur piyanist Arthur Rubinstein, konserlerinden birinde, küçük bir kızın hatıra
defterini imzalamakta tereddüt ediyormuş.
Ellerinin çok yorulduğunu ileri sürerek küçük kızı
başından savmaya çalışmış.
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Arthur Rubinstein anlayamamış ve küçük kıza nedenini sormuş.
“Alkışlamaktan…” demiş küçük kız.

Kız tereddüt etmeden şöyle demiş:

Verilebilecek en ağır, en düşündürücü, en inanılmaz
cevabı vermiş.

“Ellerinizin ne kadar yorgun olduğunu biliyorum
ama inanın benim ellerim de sizinkiler kadar
yorgun.”

Erol Tabanca, çok büyük başarılara imza atmış, bir
sanayi devi yaratmış, elimiz acıyana kadar alkışlanacak bir işadamıdır.

Uluslararası arenada göğsümü kabartan ünlü Polimeks firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, yurt dışında çok büyük isim yapmasına karşın mütevazı yaşamı ile gönüllerde taht kurmuştur.

TÜRKMENİSTAN’IN YENİDEN İNŞASI
Eskişehirli olan Tabanca, Ankara Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunudur. Türkiye tarihinin en büyük yurt dışı projesini tek seferde
kazanan, bu işlerde tedarikleri Türkiye’den temin
ederek ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayan Erol Tabanca, yüreği ülke sevgisiyle dolu olan
istisnai bir işadamıdır. Türkmenistan’da yaptığı çok
büyük işler nedeniyle kendisine “Türkmenistan’ı
Yeniden Yapan Adam” denmiştir.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖDÜL
Ankara’ya her geldiğinde Trilye’ye uğrayan ve deniz
ürünlerine oldukça ilgili bir yapıya sahip olan Tabanca, Polimeks firmasının yurt dışındaki başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ödüle layık görüldü.
Kendisi gibi yurt dışında büyük projelere imza
atan Ankara’nın değerli işadamı Namık Tanık’ın
yakın dostu olan Tabanca ile Namık Bey vasıtasıyla tanıştım. Devlet Protokol Genel Müdürü, gerçek bir hariciye temsilcisi değerli Büyükelçi Şevki
Mütevellioğlu’nun da yakın dostu olan Tabanca,
Trilye’nin müdavimi olmasına rağmen mütevazı
kişilik yapısı ile kendisine karşı saygımızın bir kez
daha artmasına neden olmuştur.
1995 yılında 30 bin Dolarlık küçük bir kaldırım inşaatıyla girdiği Türkmenistan’ta milyar dolarlık dev
projelere imza atan Polimeks şirketinin patronu
Erol Tabanca, Türkmenistan’ın baş mimarı olarak
anılmaktadır.
Kendisi gibi mütevazı ve çok çalışkan iki arkadaşı
Cem Siyahi ile Abdullah Gözener de gıpta edilecek
Yönetim Kurulu Üyeleri’dir ve Polimeks’in dünya
markası olmasında çok büyük katkıları olmuştur.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NDA
Çalışkan, titiz, yıllarca profesyonel basketbolculuk
yapmış iyi bir sporcu, koleksiyoner, sanat tutkunu
yapısıyla dikkat çeken Erol Bey, yaptığı eserleriyle
beş kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş, 24 yılda
Türkmenistan’a 2 bin defadan fazla uçmuş, 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda “Of be!” demeden çalışmış. Coğrafya derslerini lisedeyken hiç sevmediği

halde, tanımadığı bir coğrafyaya gidip, haritada yerini bulmakta bile zorlandığı ülkede dünyanın en iyi
müteahhitler firmaları arasına girmek, hayallerinin
ve yüreğinin insanları nerelere götürebileceğinin en
büyük kanıtı.
Yaptığı hiçbir işi hava olsun diye yapmaz Erol Bey.
Ama işin doğası gereği o kadar sıra dışı olunca,
rekor sürecin bir parçası oluyor diye mütevazılığını
hep yansıtır Tabanca.

TUTKULARINI DURDURMAZ
Öğrencilik yıllarından beri sanata çok düşkündü
Erol Tabanca. Galeri, sergi, müzayede gezilerine
başlayınca ilgisi daha da çok arttı.
Eskişehir’de sanat eserlerini sergileyeceği bir müze
açmak istediğini söyleyen Erol Bey’in şirket merkezi İstanbul olsa da doğup büyüdüğü Eskişehir’e vefasını her zaman göstermektedir.
En iyiyi ve farklıyı yapmak da tutkusudur Erol Bey’in.
Polimeks’in yaptığı Bağımsızlık Anıtı ve Tarafsızlık
Anıtı, Türkmen parası 10 bin Manat banknotlarının üzerinde yer alıyor. Şirketin 2008 yılında yaptığı
havuz ve fıskiye kompleksi de Guinness Rekorlar
Kitabı’na girdi.
Türkiye, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan’da da
inşaat faaliyetlerine devam eden Polimeks, Kemer
Country Residence, Kemerburgaz Orman Evleri ile
Kempinski Residences Astoria’nın inşasını üstlendi. Polimeks; Rusya Sanayicileri ve İşverenleri tarafından düzenlenen “Rusya’nın En İyi Şirketleri”
yarışmasında Ritz Carlton Oteli inşaatıyla “Büyük
Katerina” ödülüne layık görüldü. Yaptığı her işte
mükemmelliği yakalayan Erol Bey, ödüllere doymuyor. Onun ve şirketinin farklılığı hem Türkiye’de
hem de faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde takdir
topluyor.
İyi bir aile babası olan Erol Tabanca’nın eşi ve çocukları da başarılarının arkasındaki en büyük destekçileridir.
Sosyal sorumluluk projelerinde sanatsever kişiliği
hep ön plana çıkmaktadır Erol Bey’in.
Kendisi ile ne kadar gurur duysak, özel sektörün
dinamiklerine ne kadar güçlü örnek olduğuna bir
kez daha dikkat çeksek, herhalde morallerimiz ve
geleceğe olan umutlu bakışımız biraz daha artacak.
Cesaretli bir adam tek başına çoğunluktur.
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İŞ DÜNYASININ CESUR ve GÜÇLÜ
KADINLARI

O

k atıcılığı konusundaki gelişmelerini ustasına
sergilemek isteyen genç, dirseğine su dolusu
testiyi koymuş. Yayı gerip oku hedefe fırlatmış.
Hiç beklemeden hemen ikinci ve üçüncü oku da hedefe atıp tutturmuş.
Öğrencisinin başarılı ok atışını izleyen usta sormuş:
“Şu uçurumun ucunda asılı olan taşın üzerinde durarak aynı şekilde ok atabilir miydin?”
Usta bunu söyledikten sonra gidip uçurumun ucundaki taşın üzerine çıkmış ve öğrencisini yanına çağırmış. Genç adam elleriyle gözlerini kapatmış ve
korkudan olduğu yere çökmüş.
Öğrencisinin korktuğunu gören usta şöyle demiş:
“Üstün insanın ruhu korku nedir bilmez. Üstün insan göklere doğru yükselse ya da dipsizliğe doğru
düşse bile her zaman sakindir. Oysa sen korkudan
gözlerini kapatıyorsun. Bu halinle ok atmadaki ustalığın beş para etmez.”
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Ebru Özdemir’i Trilye’yi ilk devraldığım günlerden
beri tanırım. Cesareti ve bulunabilecek en üstün
insan ruhu ile ülkemizin önemli değerlerinden biri
olma konumundadır. Babası Nihat Özdemir’in ortağı
ve yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte büyük
emeklerle kurduğu şirkette göreve başlamış, tırnaklarıyla kazıyarak, her şeyi hazmederek başarıdan başarıya koşmuş ama sade yaşam tarzından ve
mütevazılığından hiçbir şey kaybetmemiştir.

İŞİNİ ÇOK SEVİYOR
Hafta Sokak’taki şirket merkezinde komşum oldukları için hem Limak Holding’in hem de ikinci kuşak
temsilcisi Ebru Hanım’ın yükselen başarı grafiğini
yıllarca yakinen izledim. Hayatta kimse tesadüfen
bir yerlere gelmiyor. Emek ve çalışmak, çok çalışmak gerekiyor. Bir baba için en mutlu olacağı konu
babasının işini başarı ile yürütmek isteyen çocuklarının varlığıdır. Baba için en büyük sermaye budur.
Türkiye’de konuta ve altyapıya olan ihtiyacın çok
fazla olduğunu yıllar önceden gören Ebru Özdemir

müteahhitlik işini çok sevdi. Sevgiyle yürütülen işlerde başarı kaçınılmaz. Restorana iş yemeklerinde konuk ettiği yabancılarla yaptığı görüşmelerde bu
sevgisi, iş aşkı, heyecanı gözlerinden belli oluyor.

MÜCADELECİ RUH
Ankara TED Koleji’nin ardından Boğaziçi
Üniversitesi’nden mezun olup New York’ta işletme
masterı yapan Ebru Özdemir, okumayı çok sever, sürekli kendini geliştirir, yenilikleri yakından takip eder.
Projelere çok iyi hazırlanan Özdemir, büyük ihalelerde ekran karşısında gösterdiği performanslarda
Anadolu kadınına seslenir gibi “Bu işlerde artık kadınlar da var, kadınlar her yerde başarı sağlayabiliyor” mesajını veriyor.
İhale teklifinin hazırlanmasında, finansman sözleşmelerinin yapılmasında hep işinin başında Ebru
Hanım.

ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRIYOR
Geçtiğimiz yıl Senegal’e yaptığım yolculukta Dakar
Havaalanının ne kadar kifayetsiz olduğunu gördüm
ancak hemen akabinde Limak’ın buraya müthiş bir
havaalanı yaptığını büyük bir gururla işittim. Sabiha
Gökçen ihalesi ile girdikleri yeni sektörde de tüm
dünyaya örnek olacak eserler yapmaktadır Limak.
Yüzden fazla ihaleye girip beş kıtada ülkeye döviz
kazandırmak için canla başla çalışan Ebru Özdemir, kardeşi Batuhan Özdemir ile yönetimde ikinci
kuşak olarak iki hamle sonrasına hazırlık yapmaktadırlar.

SANATA OLAN TUTKUSU
Resim merakını yıllar önce öğrendiğim Ebru Hanım, sanatsal aktivitelere o kadar yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarında katılır. Konserlere,
film festivallerine, sanat galerilerine sessiz sedasız
sponsor olur. Hava atmayı hiç sevmediği gibi isminin
geçmesini de istemez. Çünkü o reklam yapmak için
değil, yürekten inandığı konulara katkı sağlamak
istediği için kendisindeki sosyal sorumluk bilinciyle
hareket eder.
Müteahhitliğin kadın mesleği olabileceğini herkese
kanıtlayan Ebru Hanım’ın yaşam gustosunu, sanata düşkünlüğünü, kibarlığını, kadir kıymet bilip vefakar bir insan oluşunu, temiz yüreğini hep takdir
etmişimdir.
Kadının çalışma hayatındaki rolünün artmasında
sadece kamu politikalarından bir şey beklememek
gerektiğini sıkça dile getiren Ebru Hanım, iş dünyasına da büyük sorumluluklar düştüğünü anlatmaktadır. Kadını cesaretlendirmek ve etkin bir ağ
içerinde yer almasını sağlamak gerektiğini belirten

Özdemir, kadınların desteklenmesinde dernekler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının çok
önemli olduğunu belirtmektedir.
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı olan Ebru
Hanım, proje finansmanı, stratejik planlama ve iş
geliştirme konularında üniversite öğrencilerine anlatılacak örnek bir başarı hikayesidir.
“Yılın İş Kadını” ödülünden, Kosova’da yarattığı fırsat eşitliğiyle büyük ses getiren, fikir sahibi olduğu
LimakASI projesinden alınan ödüllere kadar saymakla bitiremeyeceğim bu genç yaşa sığan pek çok
başarı Ebru Hanım’ın farklılığını ortaya koymaktadır.
Kadının ekonomik hayattaki rolünün güçlendirilmesine dikkat çeken Ebru Hanım, yine bir öncülük yapmış, “Türkiye’nin Mühendis Kızları” isimli projesiyle
kadın mühendis sayısını artırmak için bir hareket
başlatmıştır. Limak Grubu’nun hedefi Türkiye’nin
gelişmesine, modernliğine, bilimle değer katan kadın mühendisler yetişmesine destek olmaktır. Bu
konuda Türkiye genelinde öğrencilere burs sağlama
yoluna giden projede Ebru Hanım, babasının sosyal
sorumluluk projelerindeki duyarlılığına paralel olarak hareket etmektedir.
“Türkiye’nin En Güçlü İş Kadınları” listesine de
girmeyi başaran Ebru Özdemir, dünyaca tanınan
önemli yayın kuruluşlarının ilgisini çekmektedir.
Türkiye ekonomisinde istihdam yaratma, havalimanından liman işletmeciliğine, enerji sektörüne
kadar pek çok alanda göğsümüzü kabartan Limak
Yatırım’ın genç patronu ile ne kadar gurur duysak
azdır. İdealleri doğrultusunda özveri ile çalışan, sabahları spor yaparken yolumun üzerinde erkenden
çocuğunu okula götüren anne olarak da karşılaştığım Özdemir, birden fazla karpuzu koltukları altında
taşıyabilme gücündedir. O kadının gücünün neler
yapabileceğinin bir kanıtıdır adeta.
Deniz ürünlerine de oldukça ilgili olan Ebru Hanım
fırsat buldukça Trilye’ye gelir. İş yemeklerinde balık
ve deniz ürünleri yemeyi tercih eder.
Devler ligindeki Ankaralı genç hanımefendi
Özdemir’in daha çok büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Onun başarısı hepimizin, ülkemizin başarısıdır. Önemli yabancı ülkelerle
yapmış oldukları ataklar ve almış oldukları ihaleler
zor günler geçirdiğimiz şu günlerde içimizi serinletiyor. Ben de bu başarıların komşuluk ilişkilerinden
dolayı en yakın tanığı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yolunuz hep açık olsun.
Öngörülerinizin ve hayallerinizin üzerine titreyin,
çünkü onlar ruhunuzun çocukları, sonuçta elde
edeceğiniz başarıların planlarıdır.
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İŞLERİNİ EN İYİ YAPANLAR

S

avaşın en kanlı günlerinden birinde asker, en
iyi arkadaşının kanlar içinde yere düştüğünü
gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperin
üzerinde tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar.
Tam siperden dışarı doğru bir hamle yapacağı sırada başka bir arkadaşı onu omzundan tutarak tekrar
içeri çekti:
“Delirdin mi sen? Gitmeye değer mi? Baksana delik deşik olmuş. Büyük bir ihtimalle ölmüştür. Artık
onun için yapabileceğin bir şey yok. Boşuna kendi
hayatını tehlikeye atma.”
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Fakat asker onu dinlemedi ve kendisini siperden
dışarıya attı. İnanılması güç bir mucize gerçekleşti,
asker o korkunç ateş yağmuru altında arkadaşına
ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa koşa geriye döndü.
Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Fakat cesur asker yaralı arkadaşını kurtaramamıştı. Siperdeki diğer arkadaşı:
“Sana değmez demiştim. Hayatını boşuna tehlikeye
attın.”
“Değdi!” dedi gözleri dolarak, “Değdi!”

“Nasıl değdi? Bu adam ölmüş görmüyor musun?”
“Yine de değdi çünkü yanına ulaştığımda henüz
sağdı. Onun son sözlerini duymak dünyalara bedeldi benim için.”
Ve hıçkırarak arkadaşının son sözlerini tekrarladı:
“Geleceğini biliyordum… Geleceğini biliyordum.”
Dr. Soner Canko’yu Ziraat Bankası Genel Müdür
Yardımcılığı görevinde bulunduğu zamanlardan
tanırım. Güler yüzü, sempatik tavırları, bilmekten doğan gücünün yansıması bende hep iz bırakmıştır.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü olan
Soner Bey, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve
doktora yaptı.
Okuldan mezun olduktan sonra başarı grafiği sürekli yükselen Canko, çok çalışkan, disiplinli, titiz
ve yaratıcı özelliklere sahiptir. İş yaşamına Dışbank
Bilgi Teknolojileri bölümünde başlayan Soner Bey,
Procter & Gamble, Citibank, Alternatifbank, Bank
Kapital ve Hewlett-Packard’ta yönetici olarak görevler üstlendi. Bilişim A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ek olarak Bankalararası
Kart Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı
yapan Soner Bey, First Data Türkiye’de Kurucu Genel Müdür olarak da görev yaptı.

ÇÖZÜM BULUCU YAPI
Soner Bey’i tanıdığım günden beri herkese yardımcı olan tavrına, sorunlara çözüm bulmadaki
kıvrak zekasına ve yapıcı tutumuna hep hayran
kaldım. Birleştirici, itidal sahibi, vakur ve dik duruşu onu farklı kılan çok önemli özellikleridir. O,
gerçek bir dost canlısıdır ve dostları için hiçbir
zaman mefhum göstermeden yardımcı olma çabasındadır. Özellikle genç girişimcilere kılavuzluk
yapar, sıkılmadan, yorulmadan onları dinler, sık
sık konferanslar verip bildiklerini, deneyimlerini
gençlere aktarır. Paylaşmayı çok sever.

GENİŞ VİZYONA SAHİP
Soner Canko sürekli yenilik peşinde koşan, yüreği ülke sevgisi ile dolu, Türkiye’nin dinamiklerini
yakından izleyen, konusuna vakıf çok değerli bir
yöneticidir.

BKM Genel Müdürü olduğu günden beri BKM
Express’ten tutun, e-ticaretin insan hayatına getirdiği kolaylıklara kadar tüm detaylarda canla
başla çalışmaktadır. Zaman zaman kredi kartlarının genel durumu ile ilgili istatistiki bilgileri
de görsel veya yazılı medyada bizlerle paylaşan
Canko, yeni teknolojilerle zamanımızı daha aktif
kullanmamız için sürekli çalışmaktadır. Kart kullanıcılarının bilinçlenmesi için de yoğun çaba harcayan Soner Bey, finansal hizmetleri daha kullanıcı dostu haline getirerek tüketicilerin finansal
hizmetlere erişimine yardımcı olmak için teknolojik ürünler geliştiren girişimcilere destek olacak FinTech İstanbul platformunun kurulmasında
etkin rol oynadı. FinTech İstanbul’un desteklenmesinden çok mutlu olan Canko, Türkiye’nin artık yurt dışına bilgi ihraç edebileceğini ve kendi
emeğini, iş gücünü uluslararası piyasalarda satabileceğini söylemektedir.

BEYAZ SARAY’DAN DAVET
Sürekli yenilik peşinde koşan Canko, çalıştığı tüm
görevlerde hep yeniliklerin öncüsü olmuş, engin
deneyimleriyle pazarlamada yeni üründen daha
çok ‘yepyeni’ kavramı ile ilgilenmiştir. Kendisindeki yaratıcılığı keşfeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Canko’yu 2016 yılında Beyaz
Saray’da görüşmeye davet etmiştir. “Bir işi iyi
yaparsan seni gelip bulurlar, dinlerler, deneyimlerinden istifade etmeye çalışırlar. Hayatta ne yaparsan yap, en iyisini yap benim en önemli felsefemdir,” demektedir Canko.
Yaşam gustosunu hep takdir ettiğim Soner Canko, sanata düşkün, güzel lezzetleri iyi bilen, sosyal sorumluluk projelerinde hep ön safhalarda
koşan, Anadolu insanıdır aslında. Sivas’ın bağrından çıkmış ama bir dünya insanı olmuştur
Canko.
Zarif eşi Can Hanım, oğlu Ege ve kızı Ece, Soner
Bey’e en büyük desteği vermektedirler. Örnek bir
aile babası olan Soner Bey, Türkiye için gerçekten
önemli bir değerdir. Her zaman sağlığın yerinde,
yolun açık olsun.
İhtiyacımız olan şey, daha fazla insanın imkansızı
başarmakta uzmanlaşmasıdır.
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CAN DOSTLARIMIZIN ANNESİ

Ç

ankaya eski Belediye Başkanı Erdoğan Yavuzlar ile Gazete Ankara Genel Yayın Yönetmeni İlkay Somer, yıllar önce bir gün
Trilye’nin eski mekanında yemek yiyip sohbet
ediyorlardı. Bir ara ikisinin de gözlerinde yaşlar
görmeye başladım, daha sonra gözyaşları hızlı
akmaya başladı. Hemen yanlarına oturdum. İlkay
Bey’in muhabbet kuşları ölmüştü yakın zamanda.
Erdoğan Bey’in köpeği de kanserin son evresindeymiş. Sahil kentlerinden zıkkım toplatıp Profesör Mındıkoğlu’na ilaç yaptırıyormuş.
Garipsemiştim iki koca adamın böyle şeylere ağladığını görünce. Hemen aklıma bir dize geldi. “Yine
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mor dağları dumanlar bürüdü, dumanı dağlarda
kalanlar bilir, ağaçlar derdinden yaprağını döktü, bu
derdi ağacı olanlar bilir.”
İlerleyen yıllarda, tam bundan 11 yıl öncesine kadar
sokaktaki bir kediye bile dokunamayan ben, oğlumun eve getirdiği asilzade bir Çinli chow chow ile
tanıştım. Can dostların dünyasına girdiğim o günden beri kendimi çok farklı hissetmeye başladım.

GERÇEK DOSTLAR
Tontik’i gezdirirken sokakta tanıştığım ve altı yıldır
her gün mama götürdüğüm dört sokak köpeğine
kar kış demeden bakıyorum. Yağmurlu havada aç

dolaşan bir hav hav görünce arabamın bagajından
mama çıkarıp onları mutlu etmeye çalışıyorum.
Hatta birkaç yıl içerisinde SSK (Sahipsiz Sokak
Köpekleri) isimli bir kitabı da yayımlamaya hazırlanıyorum. Can dostları ile tanışmak, onların bakımını üstlenmek insana büyük bir huzur veriyor.
Karşılıksız sevginin ne anlama geldiğini onlardan
öğreniyorsunuz.

HACHIKO’NUN ÖYKÜSÜ
Ne zaman Japonya’ya seyahat etsem başkent
Tokyo’daki Shibuya semtindeki tren istasyonuna
yolumu düşürürüm. Burada ünlü Japon köpeği
Hachiko’nun heykeli vardır. Her sabah sahibi ile istasyona kadar yürüyen Hachiko sahibini buradan
uğurlar, akşamları da tıpış tıpış gelip üniversitede öğretim üyesi olan sahibini okul çıkışı burada
karşılar. Bir gün sahibi kalp krizinden yaşamını
yitirince Hachiko, aç ve susuz sabaha kadar her
gelen trenin sesinden umutlanarak sahibini bekler. Günler, haftalar, aylar ve tam 9 yıl geçer. Bu istasyonda yaşar Hachiko. Bir gün sahibine kavuşur
umuduyla. Japonlar banka hesabı açtırıp para yardımı bile yaparlar Hachiko’ya. Son nefesini verene
kadar istasyonda yaşar Hachiko.

JALE HANIM’IN SEVGİSİ
Veteriner Jale Şenol’u yıllar öncesinden tanırım.
Tontik beni Anneler Günü’nde doğruca Ankyra
Veteriner’e götürdü. 7 gün 24 saat kendisini hayvanlara adayan Jale Hanım iş başındaydı.
Yolda geçerken araba çarpan, saldırıya uğrayan,
şiddete maruz kalan, gözü kör olan bir sürü can
dosta sahip çıkıp onları kısa sürede iyileştirip hayata döndürmek için çalışan Jale Hanım çok özel
bir insandır.
Jale Hanım’ı tanıdığım günden beri ne yaz tatili yaparken gördüm ne de bir bayram günü işyerini kapatıp gittiğini. Öyle bir sevgi veriyor ki can dostlarına. Onları bir gün daha fazla yaşatmak, sağlıklarına
kavuşturmak için büyük çaba harcıyor. Yetenekli bir
cerrah olan Jale Şenol, Veterinerlik Fakültesi’nde
de arkadaşları tarafından sevilen birisi. Daha öğrencilik yıllarında bile yetenekleri ile ön plana çıkmış özel bir insan Jale Hanım. Nice sokak hayvanını
hünerli elleriyle yaptığı operasyonlarla hayata döndürdüğünü de yakinen biliyorum.

ÖZVERİ ŞART
Ülkemizde hayvan sevgisi ve onlara karşı bakış açısı süratle değişiyor. Zaman zaman köşe yazılarımın
sonunda sokak hayvanları için su ve yiyecek çağrısında bulunuyorum. Ama son yıllardaki gelişme-

ler beni mutlu ediyor. İnsanlar para ile mama alıp
evlerinin önüne bırakıyor. Yeterli mi? Değil bence.
Daha çok sokak hayvanını sahiplenip onları veterinerlere periyodik kontrole götürüp büyütmek lazım.
Jale Hanım gibi bu işi gönülden yapanlara şükran
sunmak, onları hep morallendirmek gerekir. Çünkü
bu meslek değeri hiçbir maddi şeyle ölçülmeyecek
kadar özveri isteyen bir meslektir. Tatil günleri, bayram günleri işyerini açık tutan, zor ekonomik koşullardan geçen ülkemizde hem iş yerinin hem de
can dostların hayatını idameye çalışan Jale Hanım,
takdire şayan bir insandır. İş yerindeki kedileri, köpekleri, kuşları evlat edinmişçesine seven, bağrına
basan Jale Şenol, onların karşılıksız sevgileriyle
çok mutlu yaşamaktadır.

KARINCA MEKTUBU
Sevgili ev sahibi, biliyorum ki beni istemiyorsunuz.
Eğer gerçekten istemiyorsanız lütfen beni öldürmeyin.
Ben salatalık kabuğundan nefret ederim. Girdiğim
yerlere salatalık kabuğu koyarsanız, anlarım ki beni
istemiyorsunuz ve evinize girmem.
Sıradan bir tebeşirle sınır çizerseniz ben o çizgiyi
asla geçmem.
Eğer limonu küçük küçük keser ve gireceğim yerlere koyarsanız anlarım ve girmem.
Ayrıca rahatsız olmazsanız, cam kenarlarına sarımsak da sürebilirsiniz. Sarımsak kokusu duyduğum
yere asla girmem.
Ama lütfen bebek pudrası dökmeyin. Çünkü nefes
yollarımı tıkar ve ölürüm.
Karıncalar;
1. Ekosistemin nano çöpçüleridir. Onların temizlediği organik atıkları (mikro çöpleri) kimyasal
deterjanlar bile temizleyemez.
2. İnsana hiçbir zararı yoktur.
3. Bakteri taşımaz ve üretmezler.
4. Sağlıklı bir ortamın göstergesidir, toksik ortamlarda bulunmazlar. Eğer civarınızda karınca varsa, yaşadığınız ortam ‘yaşanabilir ve sağlıklıdır’.
Yıllardır öldürmeye çalıştığımız karıncanın bile
ne kadar faydalı bir canlı olduğunu, doğadaki tüm
canlıların ekosistem için önemini bilip onlara karşı
daha sıcak davranmak gerektiğini insan geç de olsa
anlıyor.
İnsanlığı yücelten her iş onurlu ve önemlidir ve dört
dörtlük yapılmalıdır.
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KALICI DOSTLUKLAR KURANLAR
YARDIMCI OLMAYI SEVER
“

E

n İyi Buğday Yarışması”na senelerdir katılan bir çiftçi büyük ödülü, her yıl olduğu
gibi, o yıl da kazanmıştı. Yarışmayı izleyen
gazeteciler, çiftçiden bu başarısının sırrını öğrenmek istediler. Çiftçi, bu sırrın kendi buğday tohumlarını komşularıyla paylaşmasında yattığını söyledi.

Gazeteciler bu cevaba çok şaşırdılar. “Onlar sizin
rakibiniz olarak yarışmaya katılıyorlar. Buna rağmen ne diye tohumlarınızı onlarla paylaşıyorsunuz?” diye sordular.
Çiftçi, “Neden olmasın?” dedi. “Bilmiyor musunuz?
Rüzgar, olgunlaşmakta olan buğdaydan buğdaya
poleni alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu bakımdan,
komşularının kötü buğday yetiştirmeleri demek,
benim ürünümün de iyi olmaması demektir. En iyi
buğdayı yetiştirmek için komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor.”
Yaşam aslında budur! Başkalarıyla paylaşmak ve
başkaları için de iyi olanı istemek, isteyebilmek kadar yüksek bir olgunluk gösterebilmektir.
Prof. Dr. Hasan İşgüzar, uzun yıllardır tanıdığım değerli bir insandır. Etrafındaki dostluk çemberi çok
kuvvetli ve sürekli büyüyen bir durumdadır. Vefalı
insanlarla dolu bir çevreye sahip olan İşgüzar’ın
kendisi de bir vefa örneğidir.
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İnsanların dünya görüşleri ne olursa olsun, herkesin yardımına hiçbir karşılık beklemeksizin koşan
Prof. Dr. Hasan İşgüzar çok sevilen bir insandır.
Balıkesir’in Edremit İlçesi’nden olup tüm ülkeyi kucaklayan yapısıyla tanınan İşgüzar, uzman olduğu
alanda sözü her zaman dinlenen, mütevazılığını hiç
bozmayan bir duruş göstermektedir.
1985 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Eşya Hukuku,
Miras Hukuku, Fikri Haklar derslerini okutan Hasan İşgüzar, yine bu yıllarda Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Adalet Yüksek
Okulu’nda, Polis Akademisi’nde Öğretim Üyesi olarak görev aldı. 1997 yılından bugüne dek kesintisiz
olarak yüksek lisans ve doktora zorunlu dersleri ile
seminer derslerini verdi.

KAMUDA DENEYİMİ ÇOK
Kendi branşı ile ilgili pek çok kitabı olan Hasan Bey,
devletin çeşitli kademelerinde de önemli görevlerde bulundu. 1988 – 1999 yılları arasında Başbakan-

lık I. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 1999 – 2001
yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim
Dalı’na profesör olarak atandı. Çok önemli davalarda görevler aldı. Tarafsızlık, dürüstlük ve haksızlık
konularındaki duyarlılığını onu tanıyan herkes bilir.
Kendini yetiştirmiş, sürekli okuyan, sürekli gezen,
sosyal aktivitelere zaman ayıran bir yapı içerisindedir İşgüzar. Sohbetinden büyük keyif alır, onu saatlerce dinleyebilirsiniz. İşinde hep ciddidir, kuşkuya
düştüğünde nasıl sorular soracağını çok iyi bilir.

İLKELERİNE BAĞLIDIR
Prof. Dr. Hasan İşgüzar, mesleğini bir ömür boyu
bütün ilkelere ve kurallara sadık kalarak yapmaktadır. Etik değerler onun için hep ön plandadır. Her
zaman başkalarının beğenisini almak için değil,
kendisi doğruluğuna inandığı için doğruyu arar.
Davranışlarında her zaman sıcaktır, içtendir. Çevresindeki sevgi çemberinin hiç daralmamasının en
önemli nedeni onun erdemli özelliklerindendir.

MÜCADELECİ YAPISI VAR
Prof. Dr. Hasan İşgüzar, şartlar ne olursa olsun asla
pes etmez. Tuttuğunu koparan tarzda üstlendiği işi
sonuna kadar takip eder. Koşullar ne denli kötü olsa
da, o inandığı şeyin üzerine gider. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışır asla mazeretlere sığınmaz. Ön
yargılarla hareket etmez, insanları güler yüzü ile
dinlemesini çok iyi bilir. Güvenli bir limana sığınmış
gibi hissedersiniz kendinizi eğer Hasan Hoca’nın
yanındaysanız. Hoşgörü onun vazgeçilmezidir. Katı
kurallar değil, anlayıştır inandığı. İnsanların bir tebeşir parçası gibi ezmeye çalıştığı ortamlarda yargılamaktan ziyade affetmek gerektiğini anlatır hiç
sıkılmadan ve sizi sıkmadan.
İsabetli kararlar tecrübe ile, tecrübe ise yanlış kararlarla kazanılır. Tecrübe, yanlış kararlarımızın
katlanmak zorunda kaldığımız sonuçlarıdır. Yanlış
kararlarımızın sonuçları bazen can sıkıcı olabilirler
ama bir başka hataya karşı can kurtarıcıdırlar.
Değer verdiğiniz tecrübeli insanlar yaşamınızdan
hiç eksilmesin.

HÜSEYİN ÖZER TRİLYE’DEYDİ

T

ürk mutfağının yurt dışındaki en iyi temsilcilerinden Sofra Restoranları’nın sahibi Hüseyin
Özer, mayıs ayında Başkent Üniversitesi’nde
Thermopolium Gastronomi Akademisi’nin açılışını
yapmak üzere Ankara’daydı.

Başkent Üniversitesi’ndeki faaliyetten sonra yakın
dostlarıyla Trilye’ye gelen Özer, kendisine Trilye’nin
Oltasına Takılanlar kitabı hediye edilince ve de kitaptaki kendisine ait bölümleri görünce heyecanını ve
mutluluğunu gizleyemedi.

Özer, tören günü konuşma yaptı ve Türk mutfağı için özel
bölüm açılmasından dolayı çok mutlu oldu, duygulandı.

Hüseyin Özer, gastronomi üzerine keyifli sohbetlerden sonra mutlu bir şekilde restorandan ayrıldı.

25

Trilye’den Esintiler ...

UZAKLARDA REKORA KOŞANLAR

Ç

ınar ile suyun birlikteliği gizli bir kibre dayanırmış. Çınar yaprağıyla damarlarında gezdirdiği,
barındırdığı, süzerek yavaşça yere bıraktığı su
damlasından küçük bir teşekkür beklemiş yıllarca.
Onun su birikintisine, göle, dereye dönüşmesine tanıklık ederken kendine bir minnet borcu olduğunu
düşünürmüş. Su damlası ise hayretle izlermiş çınarı.

“Bir süre konuğumuz ol, süren uzun, ışığın bol, ısın
yüksek olsun!”

Onun gökyüzüne değme çabasına, güçlü gövdesine
inat, narin kabuğunu ve kuşlara yuva açan anaç göğsünü seyredermiş bulunduğu yerden. Sağladığı güç
ile çınarın büyüyen köklerini izler, görkemini borçlu
olduğu damlalara sunacağı şükran anını düşlermiş.

Güneş anlamış toprağın niyetini. Uzun saatler ve
günler boyu kalmış yeryüzünde! Su kurumaya, yapraklar solmaya başlamış. Ne göl mavi suyu besleyecek kök bulmuş, ne yaprak süzecek damla. Su da
kurumuş, çınar da. Ağaçta tek bir yaprak kalmış,
gölde sadece bir damla! Tek bir yaprak, tek bir damla! Damla yaprağa bakmış ve bırakmış kendini bir
umutla. Kök son damlayı çekmiş içine ve yükseltmiş
gövdesiyle havaya, güneş yol vermiş yağmura. Yağmur konuk olmuş bu kez çınara.

Su ve çınar sessizce beklemişler birbirlerini senelerce... Konuşmadan. Sessiz bir kibir ile. Yıllar geçmiş, yaprak damlaya, damla yaprağa nispet yaparak,
birbirlerinden küçük bir teşekkür alma umuduyla…

Çınar bir elin parmakları gibi açılan parmaklarıyla
sıkı sıkı tutmuş damlaları ve özenle bırakmış aşağıya. Damla küçük bir gülücük ile teşekkür etmiş
çınara. Çınar da yaprağını eğmiş suya.

Toprak takdir bilmez bu ikiliyi izlemiş uzun süre ve
güneşe fısıldamış:

O gün bugündür, suya düşen her damla, halka halka
açarak teşekkür eder yaprağa. Yaprak ise, beş parmak gibi açarak el sallar damlalara.
Su insanlar için yaratılan en büyük nimetlerden biri!
Unutma, su gibi özel, su gibi güzel, su gibi faydalı, su
gibi lüzumlu ve su gibi bitmez tükenmez olduğunu
da unutma. Su gibi sakinleşebileceğin gibi, su gibi de
“kıyametler” koparabileceğini unutma.
Şimdi sen “su” olduğunu düşün. Su kadar özel, su
kadar faydalı, su gibi güzel, su gibi yararlı, su gibi vazgeçilmez. Ve su gibi hayat kaynağı olduğunu düşün.
Ama su gibi yaşatıcı ol; girebilmeyi öğren insanların
damarlarına, su gibi “bir küçük bardağın içine” kendini sığdır ki vazgeçilmez ol! Hayat ver dünyaya…
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Mehmet Dikmen dünyanın bir ucunda tırnaklarıyla
kazıyarak yakaladığı zirvede mutfağımıza can suyu
vermektedir.
TRT Türk’te yayınlanan “Dünyanın Türk Şefleri”
programı sırasında keşfettiğim ve program yaptığım
Mehmet Dikmen, kendisini sürekli geliştiriyor, yeniliyor ve rekor üstüne rekor kırıyor.

TÜRKİYE’Yİ ÇOK İYİ TANITIYOR
Japonya’nın başkenti Tokyo’da isim yapmak çok zor.
Dünyanın en önemli mutfaklarından Japon mutfağının
temsilcileri Tokyo’da çok iddialı restoranlar yarattı.
Londra ve New York’taki pek çok ünlü Japon restoranlarının çıkış merkezi Tokyo. Buradaki Japon şefler
Tokyo’dan ayrılmıyorlar ve adeta sanat icra ediyorlar.
Bunların arasında zirveye çıkan bir Türk şefi harikalar yaratıyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Burgaz
Ada Restoran’ın sahibi Mehmet Dikmen’i verdiği davetlere çağırıyor. Mehmet Bey hiç eksilmeyen heyecanıyla Japonlara çok güzel tanıtıyor ülkemizin mutfağını. Başbakan’ın eşi Akie Abe Hanımefendi Mehmet
Bey’in kendi eliyle yaptığı yemeklere bayılıyor.

MICHELIN’E ADAY
Michelin yıldızının doğduğu Fransa’dan bile fazla yıldız var Japonya’da. Böyle devlerin arasında Mehmet
Dikmen göz dolduruyor. Osmanlı reçetelerini hayata
geçirip kendisine hayran bırakıyor herkesi. Benim
yemeklerinden her zaman övgüyle bahsettiğim,
her Japonya’yı ziyaretimde keyif aldığım üç Michelin yıldızına sahip Sazanka ile aynı sayfada yer alıyor
Mehmet Dikmen’in Burgaz Ada Restoranı. Amerikan
yıldızlama sistemi Zagat da Michelin’den farklı ve güvenilir bir kuruluş. Zagat, Mehmet Dikmen’in sahibi
ve şefi olduğu restoranı Tokyo’nun ikincisi seçti. Müthiş bir başarı! 2014 yılında Japon televizyon kanalı
NHK’de yayınlanan programda içlerinde Japonya’da
yaşayan ünlü Fransız şeflerin de katıldığı yarışma
sonucunda herkesi eleyerek birinci seçildi. Michelin
yıldızı alması an meselesi.

SANATÇI RUHU VAR
Zarif eşi Yaku ile tırnaklarını kazıyarak ve hazmederek çıkıyor Mehmet Dikmen başarı merdivenlerini.
Kitchengo Hashiru (Koşan Mutfak) yarışmasının birincisi seçilen Mehmet Dikmen, geçen yıl da 52 hafta
süren TV’deki şefler yarışmasında birinciliği kaptırmadı. İşini büyük bir aşkla yapan, yüreği Türkiye sevgisiyle dolu olan Mehmet Bey şubat ayında kısa bir
süreliğine Ankara’ya gelip Trilye’yi ziyaret etti. “Öğrenmenin öğrencisiyim” deyip Osmanlı mutfağı üzerine geniş araştırmalar yapan Dikmen, dünya mutfakları üzerine de çalışmalar yapıyor, sürekli okuyor,
geziyor ama işinin başından hiç ayrılmıyor. Restoranı
Burgaz Ada’da sadece yemek değil heyecan satıyor.
Konuklarını kendi karşılıyor, eşi ile birlikte servis yapıyor, son derece mütevazı bir tavır sergileyerek Japonların gönlünü fethediyor. Dünyaca tanınmış dev
firmaların patronları müdavim olmuş Burgaz Ada’ya.

CUMHURBAŞKANI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakanlığı döneminde 30 kişilik heyetiyle akşam yemeğini Burgaz Ada’da yemişti ve sohbet etmişti Mehmet Dikmen ile.

Japonya’nın küçük bir şehir kasabası Nagano’da 10
yıl restoran işlettikten sonra katıldığı bir yemek yarışmasında milyonların önünde birinci olup, kazandığı parayla metrekare kiraların dünyada en pahalı
olduğu semtte Azabujuban’da bir apartmanın ikinci
katında Burgaz Ada Restoran’ı kuran Mehmet Dikmen ve eşi Yaku, turizm elçimiz, fahri büyükelçimiz
gibi tanıtım yapıyor, yüzümüzü güldürüyor. Onun sevgisi yüzünden Türkiye’yi merak edip gelen binlerce
Japon var. Mehmet Dikmen nereye koşuyor? Michelin
yıldızına mı? Daha nice rekorlara mı? Onun izlemeye
devam edeceğiz. Yolun açık olsun sevgili kardeşim,
Türkiye seninle gurur duyuyor.
İnsanlığı yücelten her iş onurlu ve önemlidir ve dört
dörtlük yapılmalıdır. Mehmet Dikmen işini beş beşlik yapıyor.
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Trilye’den Esintiler ...

ENVY EKİBİ TRİLYE’DEYDİ

Ü

lkemizde büyük başarılara imza atan Prof. Dr.
Selçuk Yahşi’nin ünü ve yarattığı güzellikler
bütün dünyaya yayılıyor.

Çalışmalarından ve yaşam gustosundan her zaman
feyz aldığımız Yahşi, firması Envy çalışanlarıyla
birlikte Trilye’de akşam yemeğinde bir araya geldi.
Son derece keyifli geçen yemeğin sonunda mutfakta
kullanmam için çok değerli bir bıçak hediye etti.
Ancak geleneklerimizde bıçak mutlaka para
karşılığı verilirmiş. Kendisine 1 TL madeni para

28

takdim ederek bu naif hediyeyi aldım ve gözüm gibi
saklıyorum. Türkiye’nin önemli merkezlerinde hobi
olarak başlattığı zeytinyağı, bal, salça gibi ürünler
tamamen doğal ve hepsinden sağlık fışkırıyor. Yahşi,
sağ olduğu sürece ülkemize çok değerli hizmetler
katacak, istihdam yaratacak ve adından sıkça söz
ettirecektir.
Yemeğe katılan yabancı konuklar da her konuda
hayranlıklarını gizleyemediler. Tekrar buluşmak
dileğiyle mutlu bir şekilde restorandan ayrıldılar.

JETSMARTER EKİBİ TRİLYE’DEYDİ

İ

stanbul – Ankara arasında yeni başlayan
JetSmarter uçuşları işadamlarına büyük kolaylık
getirdi. Ankara’ya günübirlik gelenler hiç vakit
kaybetmeden aynı gün İstanbul’a dönebiliyorlar.

JetSmarter, gastronomi için öğle ve akşam yemeklerine konuklarını götürmeye de hazır gözüküyor.

Dünyadaki trendleri çabuk yakalama özelliği taşıyan Türkiye, JetSmarter’a da kolay alışacak gibi görünüyor. Yıllık
üyelik sistemiyle çalışan jet sistemi oldukça avantajlı.

JetSmarter’ın Satış ve Pazarlama Müdürü Birim Erboğa, BPR İletişim’den Evren Bebek, Milliyet Gazetesi Tatil eki yazarı Sevda Serbest ve Milliyet.com.tr
editörü Tuncay Özata’nın da bulunduğu keyifli bir
öğle yemeğinde, yemek ve seyahat üzerine hoş soh-

Ünlü işadamlarını ve blogger’ları Trilye’de ağırlayan

betlerde bulunuldu.

DOĞUM GÜNÜNÜ TRİLYE’DE KUTLADILAR

T

ürkiye’nin tanınmış işadamlarından Prof. Dr.
Güntekin Köksal, eşi ünlü sanatçı Pınar Köksal,
çocukları, damatları ve torunlarıyla Pınar
Hanım’ın doğum gününde Trilye’de buluştular.

Özel günleri için her zaman Trilye’de kutlama yapan

Köksal ailesi, İngiltere’de yaşayan kızı Ayşe ve damatları
Serdar Çetin ve torunlarıyla da hasret giderdi.
Bir başka özel günü beklemeden tekrar beraber
olacaklarını söyleyerek çok keyifli bir şekilde
restorandan ayrıldılar.
29

Trilye’nin Çocukları

Zeynep ve Kaan Şahinalp çiftinin kızları Damla ve Duru
Trilye’ye büyük bir keyifle geliyorlar ve balıklarını yemeden asla gitmek istemiyorlar.

Merve ve Berk Kula çiftinin oğulları Mert Aydın’ın
en çok beğendiği Trilye lezzeti fish & chips.
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Burcu ve Altan Liman’ın oğulları Kaan, ızgara balığını afiyetle yerken
bir yandan da oyuncağıyla balık tutarak çok eğlendi.

Anita ve Stig Paolo Piras çiftinin çocukları Wilhelm ve
Sophia favori yemeklerinden fish & chips ile çökertme kebabını paylaşarak yediler.
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Pazar Günleri Balık Yiyoruz ...

Esra ve Özer Yıldırım kızları Özde’nin doğum gününde her zaman olduğu gibi
Trilye’de çok keyifli vakit geçirdiler.

Zeynep ve Onur Albayrak çifti oğulları Meriç ile birlikte evlilik yıldönümü
kutlaması yaparken Trilye’nin yeni lezzetlerini denediler.
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Seçil ve Mustafa Koçak çifti, ikiz oğulları Kaan ve Mert ile birlikte
bir pazar klasiğini gerçekleştirdiler.

Emel ve Zafer Polatoğlu çocukları Zeynep ve Efe ile birlikte
Trilye’de evlilik yıldönümlerini kutladılar.
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Çıtır Tekir
2

017’de Trilye’nin cennet bombası çıtır tekiri mutlaka
deneyin.
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Sıcak Humus

L

übnan mutfağının ve Ortadoğu’nun vazgeçilmez mezesi olan humusu
sıcak olarak, üzerinde çıtır soğan ve lahos kafasının etleriyle deneyin,
vazgeçemeyeceğiniz yeni bir tada hoş geldin diyeceksiniz.

Deniz Tarağı
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Sardalye Kuş

O

mega 3 yağlarının en fazla olduğu balıklardan sardalye mevsiminde
de damak çatlatır, mangal söndürür, kuşu bir harika.
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İstiridye Rockefeller

P

armesan peyniri, istiridye, kuşkonmaz, mantar, panko ve güzel görünüm...
Hepsi bir araya gelince sınırlarımızı aştık galiba. Masaya şevk kattı.
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Deniz Mahsullü
Makarna

2

017’nin en sevilenlerinin başında deniz mahsullü makarna ipi
göğüsledi. Taze deniz ürünlerinden yapılınca fark attı.
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Deniz Mahsullü
Yaban Pilavı
S

iyah pirince deniz ürünleri bu kadar mı yakışır. Paella severler
grubu keşfetse yeni bir yaban pilavı grubu kesinlikle oluşur.
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Enginar Izgara
H

ep zeytinyağlı denedik. Bezelyeli, közde patlıcanlı
yaptık, asla bıkmadık ama bir de ızgarasını deneyelim
dedik. Müthiş oldu.
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Kalamarlı Kinoa Tabule

K

alamar, kinoa, sağlık, deniz, birbirine yakın, anlamlı ve sevimli sözcükler. Beğeninizi
kazanacağından hiç şüphem yok.
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Kuşkonmaz

K

omşu ilimiz Eskişehir’de beyaz ve yeşil kuşkonmaz üretilmeye
başlandı. Çorbasından, ızgarasına kadar denemeli bu efsane
sebzeyi, sizi hiç haksız çıkarmaz.
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Kuşkonmazlı Karides

K

uşkonmazın yakışmadığı hiçbir deniz ürünü tanımıyorum. Ama karidesle
tavan yaptı.
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GÜZEL GÜNLER
GÖRECEĞİZ
Ü

nlü psikiyatr Viktor Frankl, bir
kitabında:
“Nazi kamplarında iki yol sunmuşlardı bize: Ya tamamıyla teslim olup
kendi benzerlerimize zulmetmek ya da
direnmeyi göze alıp iyi insanlar olarak
devam etmek. Bu kamplarda hayata anlam ile tutunan insanlar ayakta kaldı.
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Ama umudunu yitirenlerin, kendilerini
o totaliter aygıtın pençesinde zavallı varlıklar olarak gören kişilerin çoğu öldü.
Tünelin sonunda her zaman ışık vardır,
hayata bağlanın,” diyor.
Eşini, annesini ve babasını Nazi kamplarında kaybeden Frankl, hayattan hiçbir
zaman kopmadı.

MİDENİZ SİZİ AFFETMEZ
Yurt dışında yerleşmek niyetinde olanlara şöyle söylüyorum: Milyar dolarlarınız bile olsa elin vatanında
ikinci sınıf vatandaştan öteye gidemezsiniz. Vatan
kavramını orada anlar, anneannenizin menemenini
çok özlersiniz. Çünkü oralarda buram buram kokan
Kösedere domatesi yok. Kastamonu sarımsağı, Kayseri pastırması, Trabzon tereyağı, İspir fasulyesi, Meriç
pirinci ve sayfalarca yazabileceğim Anadolu ürünleri… Yediğiniz şaşalı yemekler bir süre sonra Anadolu
‘aş’ını özletecektir.

ÜRETİMDEN DOĞAN SEVİNÇ
Ülkeyi zenginleştirmenin yolu üretimden geçer. Genç
bir emekli ordusu var. Hemen yarın buluşup arkadaşlarla küçük sermaye ile ceviz, badem, nar ekin.
İnanın ömrünüz uzayacak ve ürettiğiniz için mutlu
olacaksınız. Türkiye coğrafyası dünyanın en verimli
topraklarını içinde barındırıyor, bu şansı değerlendirmeliyiz. Balıktan, hayvancılığa, peynircilikten, arıcılığa ülkede üretim seferberliği yapmak, çok büyük
hayalperestlik midir? Verimli Anadolu topraklarına,
Mezopotamya’ya, Ege’ye, Karadeniz’e, Akdeniz’e,
Marmara’ya bakınca hiç değil!
Güzel günler göreceğiz çocuklar. Şimdi kafalarımızı
kuma gömmenin zamanı değil; Anadolu topraklarını
şahlandırma, denizlerimizi akvaryum yapma zamanı.

Süreyya Üzmez
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İSTANBUL’DA
A

ylar önce yakın dostum Yalçın Avcı, Volkswagen Arena’da bir gastronomi etkinliği
yapacağını çok heyecanlı bir şekilde anlattı. Hummalı bir çalışma başlattı. Yasemin Pirinççioğlu ile yolları kesişince tam bir sinerji oluştu.
Gastro Entertainment tamamen geleneksel mutfak
kültürleri üzerine gerçekleştirilen ilk uluslararası

48

organizasyon. Ben de günübirlik İstanbul’a gidiş
dönüş seyahatlerimin rekorunu kırarak konuşmacı olarak “Mavi Vatanda Yolculuk” temalı bir sunum yaptım. Ebru Baybara Demir, Didem Şenol ve
Engin Akın’ı dinleyebildim sadece. Vaktim olsaydı
iki gün boyunca hiç ayrılmazdım Gastro Entertainment etkinliğinden.

YENİLEBİLİR KOZMETİKLER

SIFIR ATIK

CarrefourSA’nın reyonu en ilgimi çeken standartlardan biriydi. Karides ve bazı deniz ürünleri gerçekten yenilebilir
kozmetik. Cildin yaşlanmasını geciktiriyor ve insanı genç
bırakıyor. Konuşmamın bir bölümünde taze balığın nasıl
anlaşıldığını anlattım. Ama CarrefourSA’nın tezgahında gördüğüm rengarenk balıklar taze balığın tam tanımıydı.

Tabi geleneksel üretimin sürdürülebilirliği için doğayı temiz tutmak lazım. Zeliha Sunal’ın standı çok
dikkat çekiciydi bu bağlamda. Sıfır atık temalı stantta doğayı koruma amacı ön planda. Gazoz kapakları
bile nasıl değerlendirilmiş, atıklar nasıl sanat eserine
dönüştürülmüş görülmeli.

GELENEKSELİN HAMMADDELERİ

Genç aşçılar mutfağımızı iyi yerlere taşıyacak. Yüreği
ülke sevgisi ile dolan üreticilerin varlığı umut verici.
Büyük bir heyecanla Siirt perde pilavını ve ülkemizin
nadide pirinçlerini tanıtırken sevincinin yüzüne yansıdığını gördüğüm yemek yazarı Engin Akın’ı dinlerken rengarenk rüyalara daldım.

Geleneksel mutfak üzerine ahkam kesip, ithal ürün kullanmak nasıl bir korelasyon bir türlü çözemedim.
Ülkemizde 2 kg. yemek ile 1 kg. süt elde ederek kaliteli süt
ürünleri yapmak çok zor. Ancak ticari kaygınız olmadığı
zaman ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Borusan’ın yarattığı The Farm of 38-30 Çiftliği gibi. Artık kimse bana
Viyana’da Fabios’ta yediği burrata’yı, Milano’daki Cracco
Peck’teki mozarellayı anlatmasın. Çok etkilendim.

Süreyya Üzmez

Sürekli inovasyon halinde, Malatya kayısısını dünya markası yapan Malatya Pazarı ülkemizin bir başka gurur kaynağı.
Cihan-Ser’in Kars’ta ürettiği gravyerlerin tekerlekleri seyretmelik! Yıllarca para maliyeti yüzünden sütü satıp faizden
kazanmak daha kolay olduğu için Kars kaşarı ve gravyerini
kaybetme tehlikesiyle kalan ülkemizin peynir üreticileri yeniden atağa geçti. Anavarza balının dünyadaki bal piyasasında
farklılık yaratma çabaları takdir edilmeli. Binlerce çiçekten
değişik aromalı ballar ülkemizin ayrı bir zenginliği.
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ATLANTİK’TE
İSTİRİDYE ŞÖLENİ
Yaz ayları süratle geçip eylül
ayına gelindiğinde hem hüzün
hem de sevinç yaşanır. Tatil bitmiştir artık, deniz mevsimi kapanmıştır ama balık mevsimi
başlamış, başka güzellikleri karşılama zamanı gelmiştir.
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Bu güzelliklerden bir tanesi istiridyedir. Bizde pek tanınmasa
da Galway’de her yıl festivali
düzenlenir. Ben de bu eylül, istiridye şölenine tanıklık ettim.

EN ESKİ FESTİVAL
Dublin’den trenle iki saat süren yolculuktan sonra
Galway’e geliyoruz. Kitap okurum diye planladığım
yolculukta gözlerimi açarak adeta dinleniyorum. Yeşile doyan gözlerim gülümsüyor. Her taraf mera ve
büyükbaş hayvanlarla dolu. Hiç çoban göremedim!
4 milyon nüfuslu İrlanda’da 60 milyon civarında büyükbaş hayvan var. Deniz ülkesinde hayvancılık bu
denli önem kazanmış ve et fiyatları çok ucuz.
1954 yılında az nüfuslu şirin bir kasaba olan
Galway’de Great Southern Oteli’nin sahibi Brian Collins, oteldeki müşterinin azlığından şikayetçi olup
aşçısıyla sohbet ederken aklına yemek menüsüne
istiridyeyi dahil etmek gelince festivalin ilk adımları
atılmış olur. Ertesi yıl eylül ayında 34 katılımcı ile ilk
festival yapılmış.

İSTİRİDYE GÜZELİ
Galway’in hırçın ve soğuk denizinde hemen şehrin
yanı başındaki yataklarda yetişen nefis istiridyeler sağlık iksiri ve kolesterolü sıfır olan bir protein
kaynağı. Enerji verir insana, cinsel gücü arttırdığı ve
Kazanova’nın sabah kahvaltısında bile 40 – 50 adeti
yuttuğu söylenir.
Belediye Başkanı Pearce Flannery, aynı zamanda Festival Komitesi Başkanı. Çeşitli ülkelerin bayrakları ve
belediye bandosunun marşları ile Mr. Flannery açılış
yaptıktan sonra, Atlantik kıyısındaki kabuklu lezzet
şöleninde sadece istiridye değil, kidonya ve sülünes
de limon eşliğinde ikram edildi. Her yıl festivali, şehri
ve ülkeyi temsil edecek bir istiridye güzeli seçiliyor ve
bu güzel yıl boyunca aktivitelerin ve festivalin yüzü
haline geliyor.
Guinness, festivale damgasını vurmuş. Çünkü ilk gün
‘Guinness İrlanda İstiridye Açma Şampiyonası’ ile
başlıyor. Zaten Guinness’in müzesinde de ıslık çalan
istiridye, ziyaretçiler arasında en çok ilgi çeken yer.
Alışmak mı zor vazgeçmek mi? İstiridye yemeye alışmak için bence dünyada çok yaygın olan çiğ tüketimden ziyade fırında pişirerek başlamalısınız. İşte o
zaman vazgeçmek gerçekten zor! Süreyya Üzmez
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GEZEGENİN EN ZORLU ÜLKESİ

Norveç ve Britanya Adaları’nın arasında yer alan bir adadayım bu kez. 320 bin
nüfusa sahip İzlanda, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde
kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet.

YAZI: Abidin Lütfi DEMİR
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A

bidin Lütfi Demir’le Dünyayı Geziyoruz Gezi Grubu üyeleriyle buluşup Türk
Hava Yollarının tarifeli seferi ile saat 07.55’te
Helsinki‘ye hareket ediyoruz. Saat 11.25’te Helsinki’ye
varıyoruz. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’e bizi götürecek uçağımıza transfer olduktan bir süre sonra  saat 16.00’da Ateş ve Buzların Ülkesi İzlanda‘ya
ulaşıyoruz. Rehberimiz İzlanda’da yaşayan bir
Türk… Çağlar Çetin… İzlanda’ya ulaştıktan sonra Keflavik Havalimanından yola çıkarak yaklaşık 1
saatlik bir yolculuğun ardından Reykjavík’e ulaşıyoruz. İlk olarak Harpa Konser Salonu’na gidiyoruz.
Burası Olafur Eliasson ile Henning Larsen’in birlikte
tasarladıkları, sürekli değişen cam ve çelik cephesinin altına yerleştirilmiş 1800 izleyicilik ana performans mekanı, toplantı salonları, sergi galerileri, butikler ve restoranları ile oldukça görkemli bir yapı.
İzlanda Senfoni Orkestrası ile Artek’in akustik tasarımını yaptığı İzlanda Operası’nın harika salonları
ile günlük toplantı salonları bulunuyor. Ülkenin yer
şekillerini belirleyen bazalt kolonları hatırlatan kristalimsi dış yüzey, çevresindeki limanı yansıtan cam
panellerle örtülü olup içeride kesme, petek biçimli
modüller bizlere bir yandan Kuzey Atlantik’in müthiş
manzarasını gözler önüne sererken diğer yandan da
sıcak bir kuşatma hissi yaratıyor hepimizde... Şehir
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çok pratik, kolayca tek başınıza da keşfedebilirsiniz.
Austurvöllur Meydanı ile Parlamento arasında dolaştığınızda Reykjavik’in çoğu yerini görmüş olursunuz.Bu gezimde tekrar görmedim ama Reykjavik
Belediye Sanat Müzesi’nde ünlü İzlandalı heykeltıraş
Asmundur Sveinsson’un eserlerinin olduğunu belirtmemde fayda var. Müze sanatçının stüdyosuymuş.
Ayrıca, şehirde bulunan Reykjavik 871, Milli Müze
ve Milli Galeri sanatseverlerin durakları arasında.
Sonra Hallgrimskirkja Kilisesi’ne gidiyoruz. Reykjavik’teki en yüksek yapı olan bu Lüteryan kilisesini
şehrin her yerinden kolaylıkla görmek mümkün. Son
derece  sade olan kilisede bulunan ve 5275 borudan
inşa edilmiş 25 tonluk Org hepimizin dikkatini çekiyor. Kilisenin 75 metrelik kulesine çıkıp şehri kuşbakışı seyrediyoruz. Kilisenin hemen önünde de Kristof
Kolomb’dan 500 yıl önce, 999 yılında Kanada’dan
Amerika kıtasına ayak basan ilk Avrupalı olan İzlanda doğumlu Leif Erikson’un heykeli ilgimizi çekiyor.
Şimdi sırada, Öskjuhlid Tepesi var. Burada Perlan
isimli gümüş renkli su depoları bulunuyor ve  depolardan şehirde yaşayanlara ücretsiz olarak sıcak su
veriliyor. Perlan’dan şehrin harika bir görüntüsü var.
Otelden ayrılıp Reykjavik’in en merkezi caddesi olan
kilisenin hemen karşısında uzanan Skólavörðustígur

Caddesi’ne gidiyoruz. Caddede her zaman hayran
kaldığım tipik İzlanda evleri, marketler, hediyelik
eşya dükkanları var. Şehirde gece hayatı Laugavegur
Caddesinde. İzlandalılar cana yakın, güler yüzlü, dost
canlısı ve sohbeti çok seven insanlar. Hemen  hemen
hepsi sarışın. Yol üzerinde İzlanda’nın muhteşem doğasına tanıklık ediyoruz. Harika fotoğraflar çekip yola
devam ediyoruz. Yol boyunca gördüğümüz İzlanda
atları ve serbest gezen kuzular hepimizde coşku yaratıyor (Meraklısına Not: Kökenleri 9.yy’a dayanan,
adaya Vikingler tarafından getirilen kadim İzlanda
atları Pony büyüklüğünde olup güzellikleriyle tanınmaktadır. 9.yy’dan gelen saf türün karışmaması için
ciddi tedbirler uygulanmaktadır. Örneğin günümüzde Avrupa’ya veya herhangi bir ülkeye yarışa veya
gösteriye gönderilen at bir daha ülkeye geri kabul
edilmemektedir).
Akureyri’nin hemen dışında yer alan otelimize yerleştikten sonra Kuzey İzlanda’nın en popüler şelalelinden
biri olan Goðafoss Şelalesi’ne doğru yola çıkıyoruz.
Asbyrgi Kanyonu At Nalı şeklinde oluşmuş bir doğa
harikası. Ásbyrgi, 35 km’lik Jokulsa Kanyonu’nun
kuzey girişinin yanında yer alıyor ve jeolojik harikalarıyla ülkenin en beğenilen yürüyüş yerlerinden
birini oluşturuyor.
Vatnajökull Milli Parkı’ndaki şelale Avrupa’dakilerin en güçlü ve en büyüklerinden kabul ediliyor. Saniyede 193 metreküplük su akışına sahip Dettifoss,
100 metre genişliğinde ve 45 metre yükseklikten dökülüyor. Benim için baş döndürücü Dettifoss şelalesinin seyrine doyamıyorum. Vatnajökull buzulunun
eriyen buzlarından oluşan nehir üzerinde bulunan
bu şelalenin de bol bol fotoğrafını çekip konaklayacağımız Egilsstaðir kasabasına doğru yola çıkıyoruz.
Yolculuğumuz yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Manzaranın
seyrine yine doyamıyoruz.
Skogafoss Şelalesi bir sonraki durağımız. Şelalenin merdivenle çıkılan gözlem noktasına çıkarak
manzaraya yukarıdan bakıyoruz. Sıradaki durağımız
İzlanda’nın en güzel şelalelerinden biri olan Seljalandsfoss. 60 metre yükseklikten dökülen şelale,
hemen arkasındaki devasa oyuğun sunduğu manzaradan ötürü birçok ziyaretçi gibi benim de favorim.
Günün yorgunluğunu atacağımız son durağa doğru
yola çıkıyoruz. Burası dünyada haklı bir üne sahip
olan Blue Lagoon gölü. Burada dünyada eşi benzeri
olmayan bir doğal spa deneyimi yaşıyoruz... İçerdiği
zengin mineraller ve silika sayesinde cildi yumuşatan ve rahatlatan bu gölde içeceğinizi yudumlayarak
gezinin yorgunluğunu atıyoruz. Mavi sularıyla beyaz kar manzaralarına eşlik eden bu göl, yaz kış 38
derece suya sahip. Karla kaplı zamanlarda bile ziyaretçi akınına uğrayan Blue Lagoon’un termal zengin
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suyunun insanı gençleştirip güzelleştirdiği iddia ediliyor. Filmlere de konu olan Mavi Göl, adını mavi sularından alıyor. Blue Lagoon‘un ardından Reykjavik’e
yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla varıp otelimize
yerleşiyoruz.
Sabah İzlanda’nın en popüler turu olan Altın Tur Gezisini gerçekleştireceğiz. Kahvaltının ardından yola
çıkıp yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla Thingvellir Ulusal Parkı’na ulaşıyoruz. UNESCO Dünya
Mirası listesinde yer alan bu parkın Kuzey Amerika
ve Avrupa tektonik hatlarının birleştiği noktada yer
aldığını öğreniyoruz. Park boyunca yürüyüş yaparak
kilometrelerce uzunluktaki fay yarıklarını gözlemleyip bir sonraki durağımız olan ve  1 saat uzaklıktaki
Geysir Jeotermal Bölgesine gidiyoruz.  Burada metrelerce yükseğe fışkıran sıcak su kayzerlerini şaşkınlık
ve hayranlıkla izliyoruz.  Geysir’e sadece 10 dakika
uzaklıkta yer alan Gullfoss Şelalesi ise bir sonraki
durağımız oluyor. İzlanda’nın en büyük şelalesi olan
Gullfoss’un ihtişamına yakından tanıklık edebilmek
için dökülme noktasına kadar yürüyüp şelaleye yukarıdan bakıyoruz. Bugün İzlanda’da ki son günümüz yarın sabaha karşı İzlanda’dan ayrılacağız.
Havaalanına gitmek üzere otobüsümüze bindiğimizde başka bir gezegene geldiğimizi ve geri döndüğümüzü düşündüm bir an.
Soğuk iklimi, kutu gibi dizilmiş binaları, renkli bir o
kadar da hüzünlü gün batımı ile bir ada ülkesi olan
İzlanda’yı keşfetmenin keyfiyle havaalanına ulaşıyoruz. 2018 yılında tekrar edilecek turun olması ve bir
kez daha bu güzel ülkeye geleceğimi düşünerek seviniyorum.
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TERK EDİLMİŞLİĞİN FOTOĞRAFI

Lübbey Köyü

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Olay SALCAN

B

enden terk edilmişliğin fotoğrafını çekmemi
isteseler, böyle bir fotoğrafı çekmek için ne yapacağımı ve nerede çekeceğimi bilemememin
çaresizliği içerisinde kalırdım diye düşünürdüm.
Ödemiş’ten yukarı, ormana doğru kıvrıla kıvrıla giden yolda aracımla giderken kendimi bu düşünceler
içerisinde buldum. Yemyeşil muhteşem manzaralar
sunan yolda keyifle aracımı sürerken Ege bölgesinin
hem insanı rüya alemine götüren manzarasının keyfini çıkarıyor hem de yolu kaybetmemek için tüm dikkatimi sarf ediyordum.
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Ödemiş’ten 18 km. uzaklıkta olan bir köye gidiyorum. Benim gibi fotoğraf çekme meraklılarının göze
aldığı bir durum bu. Yolda gideceğim köyle ilgili hiçbir işaret yok. Zaman zaman da internet kesildiğinden GPS çalışmıyor. Ben de hemen klasik yola başvurup yolda karşılaştığım arabaları durdurarak onlara
soruyorum. Aldığım her cevap “Yaklaşmışsın, devam
et,” ama ne kadar yaklaştığımı hiç anlayamadım.
Küçük Menderes havzasında, Bozdağ’ın eteğinde, beş
yüz metre yükseklikte bir köy olan Lübbey Köyü’ne
gidip fotoğraflarını çekeceğim. Sonunda köyü

görüyorum. Karşıdan ve yukarıdan bakıldığında; aşağıdan yukarıya doğru sırtlarını tepeye doğru dayamış
teras şeklinde evlerden oluşan, yaklaşık 100 haneli
bir köy burası.
Köy, yaşayanlarının geçim derdi nedeni ile Anadolu’daki terk edilmiş birçok köyden birisi. Bu köyün
adı, Lübbey. Anadolu’daki terk edilmiş birçok köy
gibi kaderine terk edilmiş. Şu anda köyde yalnızca
değişken olarak 3-10 kişi devamlı yaşıyor. Onlar da
yaşlılar.
Köyün iki katlı evlerinin ahşap olan ikinci katları yıkılmış durumda ve çok yakın bir zamanda da yıkılma
sırası taştan olan birinci katlara gelecek. Sonra da tarih sahnesinden silinecek. Görünen o ki son döneme
girilmiş.
Bu köyün diğer köylerden farkı, konumu, sahip olduğu doğa güzelliği ve mimari yapısı, en önemlisi ise
artık yaşıyor olmaması.
Bu köye yalnızca bir köy olarak bakmamak lazım.
Gerçekte bu atalarımızın nasıl yaşadıkları konusunda
tarihe ışık tutan tarihi bir anıt eser. Her yok olan eserin bizden bir şeyler götürdüğünü düşünürsek, geleceğe güvenle bakmaktan ne kadar emin olabiliriz?
İleride bir kere daha bu köye gelme fırsatım olursa
onu tekrar görebilir miyim onu da bilemiyorum. Endişeliyim.
Terk edilmişliğin fotoğrafı ile oradan ayrılırken içimi
saran karanlık duygulara engel olamıyor ve arkamda
terk edilmişliğin sessizliğini ve acısını bırakıyorum.
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DÜNYA ŞAHESERİ

İSKENDER LAHDİ
YAZI ve FOTOĞRAFLAR: Arkeolog Sevinç PASİNLİ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin en önemli eseri olarak kabul gören İskender
Lahdi, aynı zamanda Antik Çağ’ın şaheserleri arasında yer almaktadır.

E

ser, 1887 yılında Osman Hamdi Bey
tarafından yapılan kazılarda, bugünkü Lübnan’ın Sidon (Sayda) kentinin
“Krallar Nekropolü”nde bulunmuş ve
Likya Lahdi, Satrap Lahdi, Tabnit Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi ve Antropoid (insan biçimli)
lahitlerle birlikte, İskender Lahdi de dahil olmak
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üzere toplam 11 adet lahit bir gemiye yüklenerek İstanbul’a getirilmiştir. Eski tarihlerde müze
olarak kullanılan Çinili Köşk ihtiyaca cevap vermeyince, bu lahitleri sergileyebilmek için yeni bir
müze binası, yani Neoklasik tarzdaki İstanbul
Arkeoloji Müzesi ana binası yapılmış ve ilk bölümü “Lahitler Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır.

MÖ. 4. yüzyıla ait olan “İskender Lahdi”, aslında Sidon Kralı Abdalonymos’a ait olup,
lahdin ön yüzündeki sahnede yer alan İskender figüründen dolayı bu ismi almıştır. 13
ton ağırlığındaki eser kaliteli mermer bloktan
işlenerek yapılmıştır. Lahdin teknesinin dört
yüzü ve kapağındaki alınlıklarda yüksek kabartmalarla, zengin kompozisyonlar işlenmiş olup, çok üstün bir sanat seviyesini ortaya koymaktadır.

Lahdin gövdesinin ön yüzündeki ana sahnede
Grekler’le Persler’in MÖ. 333’te yaptığı İssos Savaşı betimlenmiştir. Grekler kısa tunik veya pelerin
giyerken, Pers askerlerinin kapalı oldukları, pantolon ve uzun kollu gömlekler giydiklerini ve başlarını da tiara denilen başlıklarla örttüklerini görmekteyiz. Kompozisyonun solunda başında aslan
postu bulunan İskender, at üzerinde bir Pers askerine saldırırken gösterilmiştir. Çok sayıda insan ve
hayvan figürünün yer aldığı, çok canlı, dinamik ve
çok başarılı bir savaş sahnesidir.
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Lahdin ikinci uzun yüzünde, biri aslan öteki geyik
olmak üzere iki av sahnesi canlandırılmıştır. Sahnenin ortasında iri bir aslan vardır. Birkaç yerinden
vurulmasına ve yaralarından akan kana karşın
pençelerini ve dişlerini önündeki ata geçirmiştir.
Atın üzerindeki, mızrağını aslana doğru çevirmiş
olan figür Fenikeli Kral Abdalonymos olmalıdır.
Diğer av sahnesinde ise biri Yunanlı, diğeri Persli
iki kişinin bir geyiği avlamaları tasvir edilmiştir. Bu
av sahneleri son derece realist, insan ve hayvanların anatomik detayları kusursuz olup, izleyenleri
etkileyecek kadar güzel ve başarılıdır.
Lahdin kısa yüzlerinden birinde birbiriyle ilgili olmayan üç savaş sahnesi yer almaktadır. Diğer
kısa yüzünde ise bir panter avı görülmektedir.
Lahdin kapağının alınlıkları da (çatıdaki üçgen boşluklar) savaş sahneleri ile süslü olup, buradaki kabartmaların lahdin gövdesindekilerle karşılaştırıldığında daha başarısız oldukları, daha az yetenekli
ustalar tarafından işlendikleri düşünülmektedir.
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Figürler üzerindeki boya kalıntılarından saçlar,
gözler, kirpikler, dudaklar ve giysilerin, mor, sarı,
mavi, kırmızı ve menekşe rengiyle boyandığı,
figürlerin tenine hafif vernik sürüldüğü anlaşılmaktadır.
Dünya arkeoloji şaheserleri arasında yer alan,
hislerin, hareketlerin vücuda çok başarılı bir şekilde yansıtılmasıyla ve sahnelerin zengin kompozisyonu ile fevkalade üstün bir sanat seviyesi
ve heykeltıraşlık becerisi yansıtan bu ünik eser,
ünlü “İskender Lahdi” mutlaka görülmesi gereken bir kültürel miras olarak dünyanın gözünü
kamaştıracak niteliktedir.

Kaynak:
Pasinli, Alpay., The book of Alexander Sarcophagus,
A yay. İstanbul 1997
Pasinli, Alpay., İstanbul Arkeoloji Müzesi, Akbank yay.
İstanbul 2003
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Tugay Köylü
Tenis Antrenörü

Tenıs
SİZİ CANLANDIRAN SPOR

Tenis, henüz öğrenmekte olanlar için zorlayıcı bir spor olabilir, ama
tenisin faydalarını biliyor musunuz? Düzenli olarak pratik yapıp
kararlı davrandığınızda tenis oynamak size daha sağlıklı, daha güçlü
bir beden kazandıracaktır. Tenisle yeniden canlandığınızı hissedecek,
oynadıkça daha da tatmin olduğunuzu fark edeceksiniz.
Winner Tenis Akademisi’ni kuran Tugay Köylü ülkemizde tenise
destek verilmesini istiyor.
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SPOR

Tenis oynarken bunlara dikkat edin:
• Tenis oynamaya başlamadan önce kaslarınızın ve
eklemlerinizin iyice ısındığından emin olun.
• Oyundan önce, oyun sırasında ve sonrasında yeterli
miktarda su için. • Özellikle sıcak veya nemli havalarda
ya da bir saatten fazla tenis oynadığınızda asla su içmeyi
ihmal etmeyin. • Sakatlandığınızda ya da göğsünüzde bir
ağrı hissettiğinizde hemen oyuna son verin ve doktorunuzla
irtibata geçin. • Kendinizi tehlikeli pozisyonlara sokmamaya
dikkat edin.

Tenis oynamanın fiziksel faydaları:
• Vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olur, enerji
seviyenizi arttırır. • Vücuda alınan oksijenin kaslar
tarafından verimli olarak kullanılmasını sağlar. • Çeviklik
kazandırır. • Topun takip edilmesini gerektirdiği için
reaksiyon kazandırır. • Bacak kaslarını güçlendirir. • Vücut
koordinasyonunu geliştirir.
• Dinamik bir denge kazandırır. • Kemikleri güçlendirir.
• Oyun öncesi yediklerinize dikkat etmeniz gerekeceğinden
doğru beslenme alışkanlığı kazandırır. • Oyun sırasında
yaptığınız manevralarla vücudunuza esneklik kazandırır.

Tenis oynamanın psikolojik faydaları:
• Düzenli pratik yapma alışkanlığı kazandırır.
• Çalışma disiplini kavramını geliştirir. • Sorumluluk
anlayışı getirir. • Yılmamayı, sürekli mücadele etmeyi
öğretir. • Fiziksel güçlüklere adapte olmanızı sağlar (rüzgar,
güneş gibi). • Tenis oyununun getirdiği fiziksel, zihinsel ve
duygusal stres size diğer ortamlarda stresle nasıl başa
çıkacağınızı öğretir. • Planlı olmanızı, rakibinizi yenmek için
yeni stratejiler geliştirmenizi sağlar. • Sportmen olmayı
öğretir. • Takım oyununun önemini gösterir (takım
maçlarında).

Tugay Köylü Kimdir?
1992 ‘de doğdu. Tenise 8 yaşında
başladı. Uzun dönem profesyonel
oyunculuk yaptı.
12 - 14 - 16 - 18 yaş Türkiye Şampiyonluklarını kazandı. Milli takımda Türkiye’yi 10 sene en iyi şekilde
temsil etti. Uluslararası Tenniseurope,
ITF, ATP turnuvalarda derecelere girdi.
Şimdi de 4 yıl önce başladığı tenis
antrenörlüğüne kurduğu Winner Tenis
Akademisi’nde devam ediyor.
Winner Tenis Akademi
Winner İncek Hotel Tenis Kortları
Hacılar, 1262 Sokak No: 6
İncek Gölbaşı / ANKARA
Tel: 0544 537 5335- 0312 460 1908
tgy-kyl@hotmail.com
winnertenisakademi
WinnerTenis
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Ayva
ŞİFA DEPOSU

Soğuyan havalar ve köşebaşlarını mesken tutan
kestaneciler yavaş yavaş kışın geldiğini hatırlatıyor
bizlere. Ama kışın en güzel habercisi manavlarda
yerini alan altın sarısı ayvalar.
YAZI ve FOTOĞRAFLAR: Recep Peker TANITKAN
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B

oğaza takıldığı için yemesi zor bir meyve
diye adlandırılan ayva kış mevsimin en lezzetli meyvelerinden biri. Ancak ayvayı yemenin de bir adabı var. Eğer tahta bir kaşık yardımıyla parçalara ayırırsanız suyunu kaybetmiyor ve
yemesi daha kolay oluyor.
İster reçelini, tatlısını yapın, ister tuzla limonla yiyin isterseniz toz şeker-tarçın karışımına batırın,
ayva lezzetinden hiç bir şey kaybetmiyor.

Lezzetinin yanı sıra, ayva şifa deposudur. Kalp,
akciğer, boğaz, mide, göz, bağırsak ve ağız rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ayva bol lifli
olduğu için diyet listelerinin vazgeçilmezlerinden.
Ayva, çocuklarda sağlığı korur, büyüme ve gelişmeyi hızlandırıyor, hazımsızlığı önlüyor, cildi ve
tırnakları zinde, parlak ve daha sağlıklı hale getiriyor, kalp ve damar hastalıklarından koruyor ve
çiçeği kaynatılıp içildiğinde anne sütünü arttırıyor.
Dudak çatlamalarını önlemek ya da iyileştirmek
için de ayva çekirdeklerinin kaynatılıp dudakların
bu suyla yıkanması gerekiyor. Ayva yaprakları çay
gibi demlenip içildiğinde sakinleştiriyor ve uykusuzluğa iyi geliyor. Şeker içeriğinin düşük olması
nedeniyle şeker hastaları tarafından da yenilebilen
bir meyve olan ayva; hem meyvesi, hem yaprağı,
çiçek hatta tohumları ile son derece faydalı.
Birkaç ayva çekirdeği bir bardağın üçte biri kadar
suda bir gece bekletilip, elde edilen hafif jelimsi
sıvı yüze sürüldüğünde kırışık ve sivilce giderici
olarak oldukça etkili oluyor.
Romalılar parfümden, bala kadar her şey için ayvanın meyve ve çiçeklerini kullanmışlar. Ayva, protein, şeker, organik asit, A, B2 ve C vitamini ve demir, bakır, potasyum gibi minerallerden zengin,
tohumları ise yağ ve protein içeriyor.
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Lale KARAHAN

Yaşam Koçu - karahanlale 06@gmail.com

BİR YAŞAM KOÇUNDAN…

Kendin Ol,
Kendine Nazik Davran
“Kendimiz olma yolculuğunda öncelik sevgiyi, şefkati ve fedakârlığı
kendinize uygulayın. Çünkü siz değerlisiniz.”

Ş

imdi okuyucularımızın birçoğunu siz de
benim kadar biliyorsunuz. Nerede hata
yaptığınızı, neden kendimiz gibi olmaktan
çok uzak kaldığımızı belki siz de seziyorsunuz.
Bu o kadar önemli bir konu ki; hatta belki de
dünyadaki en önemli konu. İnsanın kendisi olması. Çünkü biz olmadığımızda geride kalan
dünyadan asla haberimiz olmayacak. O yüzden
kendimiz olmak bir serüven ise, bu yolculuğun
ilk adımı kendimizi yargılamamak, eleştirisel
olan iç sesimizi susturmak, belki de kulak asmamaktan geçiyor.
Keşke hepimiz kendimizi olduğumuz saf ve ham
halimizle kabul edebilsek ama ne kendimizi ne
de sevdiklerimizi değiştirmekten çekiştirip durmaktan vazgeçemiyoruz. Hepimizin hata olarak
gördüğümüz yanlarımız var. Olumsuz düşünce
ve duygulara saplanıp kalmadan yaşananlardan ders çıkararak vakit kaybetmemiş oluruz.
Farkındalığımızı olumluya ve daha yapıcı olana
odakladığımızda yaşam enerjimizin yüksekliğini, ruh halimizin değiştiğini ve bedenimiz üzerindeki iyileştirici etkisini görebiliriz.
Hepimiz tüm duygu durumlarını olumlu olumsuz yaşamaktayız. Önemli olan olumluyu iyi
güzel yanlarımızı zihnimize kazımamız sonuç
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olarak kendimiz bu dünyada bir eşi daha olmayan bir değeriz. Acımasızca yargılamak ve
değersizleştirmek hem kendimizin hem başkalarının yaşam isteğinin giderek sönmesine
ve tükenmişliğimizle hayata dirençsiz duruma
geçerek karşılaşacağımız sorunlarla baş etme
gücümüzü yitirmiş oluruz.
Her insan; kendini değersiz kılmaktan, acımaktan, hiçlik duygusundan ve boşluktan kurtarıp
yeniden geliştirme ve dönüştürme gücüne ve
yeteneğine sahiptir. Yeter ki kendimiz üzerine
olumlu ve yapıcı düşünceler içinde olalım. Yalnızca kendini değiştirme gücüne sahipsin. Çünkü düşüncelerimiz sadece akıp giden fikirler
değil çevrelerinde enerji oluşturan eylemlerdir.
Çorak bir toprakta yaşam savaşı vermek ya da
yemyeşil bir bahçede gezinmek arasında ne
kadar fark varsa düşüncelerimizin olumlu ve
olumsuz ayrımı arasında o kadar fark vardır.
Enerjimizi ve duygumuzu sevdiğimiz şeyler ve
kişiler için kullandığımız zaman istediğimiz ve
hak ettiğimiz hayatı sonuna dek yaşama şansı
elde etmiş oluruz. Hayat bizim tercihlerimizden
ibarettir.
Düşüncelerimizin olumlu ve yapıcı gücünü kullanacağımız günler diliyorum.

YAŞAM & SAĞLIK
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VE TOPRAK ATEŞLE BİRLEŞTİ...

Feyhan Bayık
İ

nsanlık tarihiyle başlayan, günümüze uzanan,
geleceğe imza atacak bir toprak sanatı “SERAMİK”. Kilin gizemli dünyası... 20 yıllık çalışma
hayatının ardından kile gönül veren Feyhan Bayık,
gerçek bir toprak kadını. Başak burcu olduğunu öğrendiğimiz sanatçı sanki doğarken toprağı seçmiş.
Uzun ve zorlu bir mutfağı olan seramik sanatı; teknikleriyle, sırlarıyla, gerçekten adrenalin deposu.
Ruhu dinginleştiren pozitif enerji veren kil, objeye
dönüşüp canlandığında da bir gurur tablosu oluşturuyor. Feyhan Bayık yaklaşık 12 yıldır kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. İlk yıllarda
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eserlerinde sırlı pişirimler uygulayan, daha sonrasında aldığı eğitimler paralelinde değişik pişirim
teknikleri ile kile hayat veren sanatçı seramiği “yaratıcılığın sonsuzluğu” olarak değerlendirmektedir. Yarattığı eserlerde tarihi esintiler başta olmak
üzere figuratif hayvan modelleri, doğadan uygulanan gerçek baskılar ve modernize edilmiş çizgilerle oluşturulmuş tasarımlar gözlenmekte, objelerin
kişiliklerine uygun pişirim teknikleri ile hayata kazandırıldığı görülmektedir.
Kil “insanda bağımlılık yaratır” diyen sanatçı, çalışmalarına devam ediyor.

Feyhan BAYIK Kimdir?

A

nkara’da doğan sanatçı Gazi Üniversitesi mezunudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı
Belgesi’ne sahip olan Feyhan BAYIK, yurtiçinde katıldığı kişisel ve karma sergilerin yanı sıra, Bulgaristan, Kanada, Yunanistan, İspanya ve Almanya’daki
uluslararası sanat platformlarında, Antakya, İzmir,
Valladoid ve Berlin Bienalleri’nde yaptığı sergileriyle ülkemizi temsil etmiştir. Yarışmalar bazında ödül
ve sergilemeler alan Bayık’ın yerli ve yabancı koleksiyonlarda ve müzelerde eserleri bulunmaktadır.
Atölye Feykem
16. Cadde No:69/C Emek / ANKARA
T : +90 312 222 67 92 • www.atolyefeykem.com
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F AMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

ENVY TEAM at TRiLYE

T

he fame of Prof. Dr. Selçuk Yahşi, who has accomplished
many great things in our country, as well as his
marvelous works are spreading across the world.

Yahşi, who is a source of inspiration for us with his
works and taste for life, had dinner at Trilye with his
colleagues working at his own company, Envy. The
dinner ended in a cordial environment, and he gave
me a very valuable knife as a gift, so that I could use in
my kitchen. However, he also told me that, according
to tradition, a knife can only be given to someone in
return for money. So I presented him a one lira coin,

and received this elegant gift, which I am now handling
with care.
His products such as olive oil, honey and tomato paste,
which he started to produce as a hobby in Turkey’s main
regions of cultivation, are completely natural and full of
health. I believe that throughout his life, Yahşi will offer
valuable services to our country, creating employment,
and drawing great attention with his achievements.
The foreign guests attending the dinner couldn’t hide
their admiration as well. The group happily left the
restaurant, hoping to meet here again.

JETSMARTER TEAM at TRİLYE

T

he recently launched JetSmarter flights between
Istanbul and Ankara has made life easier for businessmen. People traveling to Ankara for a day can go
back to Istanbul in the same day, without wasting any time.

It seems that Turkey, which is able to adapt very rapidly
to the global trends, will easily get used to JetSmarter
as well. The jet system, which is based on annual membership, offers many advantages.
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Hosting famous businessmen and bloggers at Trilye,
JetSmarter also seems to be ready to carry its guests to
lunches and dinners for gastronomy purposes.
Birim Erboğa, Sales and Marketing Manager of JetSmarter; Evren Bebek from BPR Communications; Sevda Serbest, columnist at the holiday supplement of Milliyet daily; and Tuncay Özata, editor of Milliyet.com.tr, had a nice
lunch where they talked about dishes and traveling.

HÜSEYİN ÖZER at TRİLYE

H

üseyin Özer, owner of Sofra Restaurants, one of
the best restaurants representing the Turkish
cuisine overseas, was in Ankara in the month of
May to open the Thermopolium Gastronomy Academy
at Başkent University.
Delivering a speech at the ceremony, Özer expressed
his pleasure and how moving it was for him to witness
the opening of a special department for Turkish cuisine.

Following the event held at Başkent University, Özer
came to Trilye together with his close friends. When he
was presented the book Trilye’nin Oltasına Takılanlar
(meaning The Catch in Trilye’s Net), and saw the parts
and chapters related to him, he couldn’t hide his
excitement and happiness.
Hüseyin Özer later left the restaurant happily, after
having delightful conversations about gastronomy.

BIRTHDAY CELEBRATION at TRİLYE

W

ell-known Turkish businessman Prof. Dr.
Güntekin Köksal and his wife, the famous
artist Pınar Köksal, met at Trilye with
their daughters, sons-in-law and grandchildren to
celebrate the birthday of Pınar Hanım.
Always selecting Trilye for their special occasions,

Köksal family also fulfilled their longing for their
daughter Ayşe, son-in-law Serdar Çetin and
grandchildren who are living in England. After spending
a pleasant evening, they left the restaurant very content
and satisfied, saying that they will meet again without
waiting for another special day or occasion.
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T RİLYE’S FLAVORS

Crispy Mullet

Y

ou should definitely try the crispy mullet, a piece of
heaven served on a platter by Trilye in 2017.

Oyster Rockefeller

P

armesan cheese, oyster, asparagus, mushroom and panko all look great. And by
combining them, we’ve gone beyond the usual, adding passion to the table.
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Pasta with Seafood

O

ne of our most popular dishes in 2017 was pasta with seafood. And it just
became even more amazing when prepared with shellfish.
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T RİLYE’S FLAVORS

Grilled Artichoke

W

e used to cook artichokes with olive oil. But now we decided to try something
different, with peas and fire roasted aubergines. We weren’t bored with the
older version, we just wanted to try it grilled as well. And it turned out to be great.

Wild Rice with Seafood

T

he harmony between seafood and black rice is amazing. If paella fans
discover this dish, we’re certain they’ll also become wild rice fans.
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Medyadaki Gücünüz
Medyadaki Gözünüz

JAGUAR VE LAND ROVER
ŞİMDİ BORUSAN OTO ESENBOĞA’DA.
Jaguar ve Land Rover showroom ve servisi, ARCH konseptiyle
şimdi yeni adresi Borusan Oto Esenboğa’da.

Borusan Oto Esenboğa Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi
Esenboğa Yolu 22. Km Akyurt / Ankara

Borusan Oto

