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Dergideki reklamların sorumluluğu firmalara,

yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Bu yayının bir bölümü ya da tamamı yayıncısının 

izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Üç ayda bir yayınlanır.

BALIKLI YAŞAM
Dünyanın zor günler geçirdiği bir yıldayız. Ama bu günler de geçecek. 
Sağlığımızı korumak, virüse yenilmemek gerekir. Protein ile beslenmek, 
bu dönemde diyet yapmamak en önemli konuların başında geliyor 
çünkü virüs bağışıklık sistemi zayıf olanları kolay keşfedip vücutlarına 
yerleşiyor. Balık evrendeki en kıymetli hayvansal proteinlerin başında 
geliyor. Bol bol tüketme zamanı. Hastalığı geçirenlerde yüksek oranda 
antikor oluşması için protein ağırlıklı beslenme gerekiyor. 

UMUTLU BAŞLANGIÇ
Balık sezonuna bu yıl da umutlarla başladık. Palamut şu anda yüzümüzü 
güldürüyor. Umarım balık stoklarında artış olmuştur. Pandemi döneminde 
av yasağının olumlu etkisini görecek gibiyiz. Tahmin etmediğiniz sonuçlar 
kanunu… 

ISO 22000 VE GÜVENLI TURIZM SERTIFIKASI 
Yıllardır ISO 22000 sertifikasına sahip olan Trilye, hijyen ve sanitasyon 
kurallarına, gıda güvenliğine sadece Covid-19 döneminde riayet eden 
bir restoran değil. Açıldığımız günden beri titizlikle gerçekleşen sağlık 
muayeneleri, habersiz denetlenmeler, periyodik ilaçlamalar ve en son 
aldığımız Güvenli Turizm Sertifikası ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Her zaman da devam edeceğiz.

Huzurlu, umutlu, bol balıklı ve sağlıklı bir sezon diliyorum… 

Süreyya Üzmez
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RİSKLERİ BAŞARIYLA YÖNETENLER

Yılda binden fazla fotoğraf çeken fotoğraf 
sanatçısı David Leek’e yakın bir dostu, “Fo-
toğraf makineni sürekli yanında taşımanı an-

lıyorum. Önemli bir olayla karşılaşırsan bunları fo-
toğraflayıp basına satarak yüksek miktarda paralar 
kazanmak istiyorsun,” der. 

Dostunun bu yorumuna David Leek, şu cevabı verir:

“Benim fotoğraf çekmemdeki amacım yaşamı 
daha iyi gözlemleyebilmek içindir. Makinemi hep 
yanımda taşıyorum ki bu hayata karşı uyanık ola-

bileyim. Eğer dikkat etmeseydim, tembelleşir ve 
şeftali ağacımızdaki yeni çiçekleri ya da karaçamda 
yaşayan bir kertenkelenin renklerini fark edebilir 
miydim?”

Mustafa Nazlıer, yaşamı çok iyi fotoğraflayan, renk-
lerin fark edilmesi gerektiğine inanan, hümanist 
ruhlu, sıra dışı bir insandır. 

Trilye’nin eski yerinde bir yangın sonucu tesadüfen 
ne iş yaptığını öğrendiğim Mustafa Nazlıer’i 17 yıldır 
tanırım. 

Trilye’den Esintiler...
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FARKLI YAŞAM GUSTOSU

Kendisiyle barışık, insanları seven, yaşamdan bü-
yük keyif almasını bilen, hayatın içinde pek çok 
olayla yoğrulmuş, deneyimlerle dolu yaşamış 
Mustafa Bey, Ekol Ekspertiz şirketinin sahibidir. 
1992 yılından bu yana sigorta sektöründe faaliyet 
gösteren şirketin ana uzmanlık alanları hasar ve 
risk yönetimidir. İki hamle sonrasını gören, küresel 
gelişimin sektöre yansımalarını dikkat ve titizlik 
ile analiz ederek yakın gelecek uygulamalarında 
öncü olan Ekol Ekspertiz’in yıllarca çizgisinin ko-
runmasında Mustafa Bey ve ekibinin sahip olduğu 
geniş bilgi ve tecrübe birikimi etkili olmaktadır. 
Uluslararası alanda da doğruluk, bilimsellik, pro-
fesyonellik, akıl, bilgi, yaratıcılık, öncülük ve kaliteli 
hizmet anlayışıyla adından bahsettiren firma; uz-
manlık, araştırma, deneyim, disiplin, sabır, anlayış, 
güvenilirlik, istikrar konularında bağımsızlık ve ta-
rafsızlıktan ödün vermediği için hep kalıcı olmuş-
tur. Enerji sektörü, inşaat sektörü, yüksek riskli en-
düstriyel tesisler, hava, deniz ve demiryolları dahil 
olmak üzere pek çok alanda karmaşık ve kurum-
sal hasar yönetimi çalışmaları gerçekleştiren Ekol 
Ekspertiz, kaptanının kararlı tutumuyla her zaman 
güven veren yapıdadır. 

HIZLI ve DOĞRU MÜDAHALE

Boş zamanı olmayan, birkaç saatliğine yurt dışı 
seyahatlerine giden, en hızlı, doğru müdahale ve 
şeffaf bilgi transferi ile her konuda hasar yönetimi 
hizmeti vermeyi taahhüt eden Ekol Ekspertiz’in 
patronu Mustafa Bey, dostluğa çok önem veren, 
15 yıl önce tanıdığı garson ile dahi irtibatını sür-
düren tam bir vefa insanıdır. İş hayatında nasıl iyi 
bir şekilde adını duyurmuşsa, özel hayatında da 
insanları mutlu etmek için dokunuşlar yapmasıy-
la bilinmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde 
ilk sıralarda yer alır. Koyu bir Fenerbahçeli olan 
Mustafa Bey, uzun yıllardır kongre üyesidir. Ken-
disinin başarılı bir hayat sürdürmesinde zarif eşi 
Bahar Hanım çok destek olmaktadır. Oğlu Mert’in 
Trilye’nin balık çorbasıyla büyüdüğünü zaman 
zaman anlatan Nazlıer, sigortacılık ve bankacılık 
dışında işletme eğitimleri aldı. Başkent Üniversi-

tesi Ticari Bilimler Akademisi’nde Sigortacılık ve 
Risk Yönetimi bölümünde öğretim görevlisidir. 25 
yıldır işini başarıyla yürüten Mustafa Bey, sigorta 
eksperliği, risk mühendisliği ve enspektörlük yap-
maktadır. Yangın ve olay yeri inceleme uzmanlığı, 
kök ve yakın sebep analizleri, uçak ve raylı sistem-
ler, risk ve hasar yönetimi, fraud (sigorta sahte-
karlığı), kar kaybı, iş durması, mali ve fiili analiz 
konularında da hizmet vermekte olan Mustafa 
Bey, yenilenebilir enerji, inşaat, elektronik, elektrik 
ve makine mühendisliği alanlarında risk ve hasar 
yönetimi yapmaktadır. 

CESUR KARARLAR ALIR

Trabzon uçağının yaşadığı kazadan, demiryolla-
rında meydana gelen tüm önemli kazalara kadar 
neden sonuç ilişkilerini araştırıp son kararı veren 
Mustafa Bey, uzmanlık konusu ile ilgili pek çok 
makale yazmaktadır. “Hayatımız Sigortalı” der-
gisinde köşe yazarı olan Mustafa Bey, Avrupa, 
Rusya, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Orta Doğu 
bölgelerinde de tanınan dürüstlük abidesi ve gu-
rur kaynağımızdır. 150 kişiyi aşkın akademisyen 
ve bilim insanı ile uzmanlık konularında iş birliği 
yaparak çalışan Mustafa Nazlıer, yurt içi ve yurt 
dışında 100’den fazla sertifikalı eğitim programına 
katılmış ve hayatının her safhasında eğitim alma-
ya devam etmiştir. 

Kendisini şımartmak, dinlenmek ve karar almak 
için işten eve giderken, Trilye’ye uğradığını söy-
leyen Nazlıer, Sigorta Eksperleri Derneği (SED) 
İcra Komitesi Kurucu Üyesi, Anadolu Sigorta Eks-
perleri Derneği (ASED) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Sekreteri, Sigorta Eksperleri Dayanışma ve 
Eğitim Vakfı (SEDEV) Kurucusu ve Üyesi, Anka-
ra Klasik Otomobilciler Kulübü Üyesidir. Bu ruhu 
genç, dinamik, çalışkan insan yıllardır sevdiği işte 
gece gündüz demeden çalışıp başarıdan başarıya 
koşmaktadır. Pek çok koleksiyona da sahip olan 
Mustafa Bey, zevkleriyle gerçekten sıra dışı bir ki-
şiliktir. Yolun hep böyle aydınlık ve insanın ruhuna 
canlılık katan sevecenlikle dolu olsun. 

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin 
hepsini kabuk sanır. 
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Norveçli fotoğraf sanatçısı Kjell Sandved, 24 
yıllık bir çalışmanın ardından kelebek kanat-
larındaki desenlerden alfabenin tüm harf-

lerini ve 1’den 9’a kadar bütün rakamları fotoğraf 
karelerine yansıtmış. 

Sandved daha önce müzik ve sanat konusun-
da iki ansiklopedi yazmış, sonra yeni bir araştır-
ma için 1960 yılında Smithsonian Enstitüsü Doğa 
Tarihi Müzesi’ni ziyarete gitmiş. Müze yöneticisi, 
Sandved’e çalışmalarını sürdürmesi için ofis vermiş.

Bir gün kutularla dolu tavan arasındaki raflarda bir 
şey ararken gördüğü puro kutusu kapağındaki ke-
lebeğin kanadı üzerindeki gümüş ‘F’ harfinin parıl 
parıl parladığını fark etmiş. 

Muhteşem dizaynı, mikroskop altında inceleyince 
dünya üzerindeki hiçbir kaligrafin büyüleyici bir ‘F’ 
harfini tasarlayamayacağı kanısına varmış. Araştır-
malarına devam edince Sandved ve yardımcısının 
hayatını değiştirecek şeyler olmuş.

Kelebekler ve fotoğrafçılık üzerine hiç bilgisi olma-
yan Sandved, önce temel fotoğrafçılığı öğrenmeye 
başlamış ve makro fotoğraflar çekebilmek için iki 
yıl uğraşmış. Doğadaki kelebeklere el sürmeden fo-
toğraf çekmeye karar veren Kjell, özel bir fotoğraf 
makinesi bile tasarlamış. Dünyadaki fotoğraflan-
maya en uygun kelebeklerin Amazon ormanların-
da olduğunu araştıran yardımcısı Barbara ile birlik-
te Amazon’dan Yeni Gine’ye kadar olan bölgedeki 
tüm bahçeleri, milli parkları araştırmışlar ve sonun-
da aradıkları bölgeyi ve kelebekleri bulmuşlar. 

Örneğin ‘A’ harfi sadece Uzak Doğu ülkelerinden 
Bhutan’da yaşayan bir kelebek türünün kanatla-
rında bulunuyormuş. ‘Z’ harfini ise Güney Amerika 
ülkesi Peru’da yaşayan bir kelebek türünde bul-
muşlar. 

Doğadaki tüm dizayn elementleri arasında  
‘O’ harfi, yani daire, sıfır ya da göz, en sık rastlanan 
harfmiş. Özellikle kanadında göz şeklinde tasarım 

FARK YARATAN BAŞKENTLİLER

Trilye’den Esintiler...
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olan kelebekler düşmanlarını bir anda korkutmak 
için kanatlarını açıyor ve onlara bir çift göz kendile-
rine bakıyor imajını veriyorlarmış. 

Kjell ve asistanı, simetrik harfler C, D, I, L, M ve 
O’nun bulunması nispeten kolay harfler olduğunu 
belirtmişler, ancak asimetrik olanların özellikle B, H, 
K, Q, T ve X harflerini bulmanın çok zor olduğunu 
söylemişler. 

Kendi konusunda fark yaratıp bu çalışmasıyla dün-
yaca tanınmış bir isim olmuş Kjell Sandved. 

Barış Helvacıoğlu, hem Ankara’da hem de 
Türkiye’de kendi alanında, önemli yetenekleriyle 
fark yaratmış genç bir girişimcidir. 

Helvacıoğlu Kahve, Türkiye’de kuşaklar boyunca 
aynı markayı aynı iş yerini yürütmek zor diyenlere 
yanıt verecek nitelikte bir şirket, Barış Bey de üçün-
cü kuşak patronu. 

BABA MESLEĞİ

Barış Helvacıoğlu, TED Ankara Koleji’nden mezun 
olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi 
bölümünü bitirdi. Okuldan mezun olunca kararını 
verdi ve aile işi olan kahveye devam etti. İş hayatına 
başladıktan sonra kahve ile haşır neşir olan Barış 
Bey’i, merhum babası Selçuk Bey ile Trilye’ye ilk 
geldiği günlerden beri tanırım. Başkentin en saygın 
ve beyefendi insanlarından biri olan Selçuk Bey’i 
sizlere tanıtmayı çok arzulamıştım ama olmadı, çok 
erken aramızdan ayrıldı. Barış Helvacıoğlu da genç 
yaşta omzuna yüklenen bu ağır yükü başarıyla ta-
şımakta, kendisiyle barışık, çok çalışkan ve müthiş 
vizyona sahip bir insan. Çevresi tarafından sevilen, 
örnek davranışları ile her zaman farkındalık yaratan 
Barış Bey, üçüncü kuşak olarak üniversiteden sonra 
babasıyla birlikte çalışmaya başladı. “Babanız ha-
yatta ise her zaman 1 – 0 öndesiniz” diyerek Selçuk 
Bey’in sağlığında yanında çalışarak iyice yetişti. 

ŞANS HAZIR KAFALARA KONAR

Barış Helvacıoğlu, bir gün bir ticaret sitesinde Bre-
zilyalı kahve tüccarı ile tanışır. Kendisini davet eden 
tüccar, Lübnan’dan göç etmiş bir Arap olduğunu, 
30 yıl New York’ta yaşadıktan sonra bu işe karar 
verdiğini ve eşinin de Brezilyalı olduğu için kolay 
adapte olduğunu söyler. Ortadoğu kültürünü iyi 
bildiğini ve Türk kahvesi konusunda Barış Bey’e 
yardımcı olacağını da belirtince önce sipariş ver-
mek istediğini iletir, ancak mal satmayacağını, 
Brezilya’ya gitmesi gerektiğini anlatır. 

Brezilya’ya gidip oradaki kahve tarlalarını gezerek 
her gün elinde cezvelerle 25 farklı Brezilya kahve-
siyle inovasyon yapan başkentin genç girişimcisi 
Barış Bey, burada kaldığı süre boyunca kahvenin en 
ince detaylarına kadar araştırdı, deneyerek, sınaya-
rak, görerek, gezerek, müthiş bir deneyim sahibi 
oldu. Kendisine sunulan şansı değerlendirip hiç ta-
nımadığı bir insanla, hiç bilmediği yerlerde önemli 
araştırmalar yapan Helvacıoğlu, babasından aldığı 
bayrağı zirvelere taşımanın ve zirvede kalmanın 
mutluluğunu yaşıyor. 

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ

Barış Bey’in direksiyonunda olduğu Helvacıoğlu 
Kahve, çok çeşitli ürün yelpazesine sahip. Türk 
kahvesinde Helvacıoğlu Kahve, hazır kahve gru-
bunda Ins Coffee, Espresso’da ise Levee Coffee 
markalarıyla üretim yapmakta. Dünyanın en de-
ğerli ve en az bulunan kahvesi Jamaican Blue 
Mountain Coffee’yi Türkiye’de hizmete sunan 
Barış Bey, işinde çok titizdir ve detaycı bir yapı-
ya sahiptir. Konusunda uzman olmanın verdiği 
özgüvenle kahve konusunda tam bir otoritedir. 
Başkentin ve ülkemizin kahve gurmesi olan Barış 
Bey, dipsiz bir kuyu olan kahve hakkında müthiş 
bilgilere sahiptir. Bildiği her şeyi paylaşan, sem-
patik, mütevazı tavırlarıyla herkesin sevgisini, 
saygısını kazanan Barış Helvacıoğlu ile ne kadar 
gurur duysak azdır. 

Kahvenin hikayesini yeniden yazan Barış Helvacı-
oğlu, çağın gereklerine ayak uyduran, dünyadaki 
gelişmeleri, trendleri yakından takip eden, dünya-
daki tüm kahve çekirdeklerini kullanan, Panama 
kahvesinden, Endonezya’nın Kopi-Luwak’ına kadar 
her konuda uzmanlığı, donanımı olan, kendisini iyi 
yetiştirmiş farklı bir iş insanıdır. Türk kahvesi ile ilgili 
çalışmaları takdire şayandır. 

Ailesine düşkün, aile bağları kuvvetli bir yapısı 
olan Barış Bey, deniz ürünlerine meraklıdır. Sık sık 
Trilye’de aile efradıyla bir araya gelir. Dünya iyisi 
hanımefendi kardeşi Seda Hanım ve oğluyla arka-
daş gibi görünen annesi Sibel Hanımefendi, Helva-
cıoğlu ailesinin çekirdeği, mihenk taşlarıdır. 

Kendisine ulaşılabilir bir hedef koyup, bu hedefe 
ulaşmak için iyi bir plan yapan ve emin adımlarla 
ilerleyen Barış Helvacıoğlu, ilk günden başarıya 
inanmış birisidir.

İnsanlar nişan almadıkları şeyleri nadiren vururlar. 
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Sezar, bir kır gezintisi sırasında gökteki buluta 
bakarak söylenir:

“Şu bulutu görüyor musun Brutus? Tıpkı bir 
papatyaya benziyor.”

Brutus destekler:

“Haklısınız yüce Sezar. Tıpkı bir papatya. Üstelik, 
neredeyse yaprakları sayılacak.”

Kısa bir süre sonra Sezar aynı buluta bakar ve ses-
lenir Brutus’e, “Yok canım! Ne papatyası? Tıpkı bir 
tavşana benziyor.”

ADALETİN GÜVENİLİR TEMSİLCİLERİ

Trilye’den Esintiler...
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Brutus buluta bakar ve “Gerçekten de öyle yüce 
Sezar. Tıpkı bir tavşan. Ne kadar da kocaman ku-
lakları var!” der. 

Kısa bir süre sonra Sezar, yine aynı buluta bakar ve 
“Bana bak Brutus! O bulutun tavşanla ilgisi yok. İyi-
ce dikkat edersen gelinliğe benzediğini fark eder-
sin” der. 

Bunun üzerine yine buluta bakan Brutus, “Vallahi 
çok ilginç, ancak dikkatli bakılınca tıpkı bir gelinliğe 
benziyor. Baksanıza ulu Sezar! Taç bile belli oluyor.”

Sezar, dayanamaz, ellerini göğe açar ve  
haykırır: 

“Neredesin, ey şahsiyet!”

Teoman Seyithanoğlu, uzun yıllardır tanıdığım 
çok değerli bir hukukçudur. Dik duruşuyla inandı-
ğı doğruların üzerine giden, kazanacağı ne olursa 
olsun beyaza asla kara demeyecek kadar dürüst ve 
çok önemli bir şahsiyettir. 

Başarılı bir öğrenim hayatı geçirdikten sonra An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirip Ankara 
Barosu’na kayıtlı olarak başladığı serbest avukatlık 
faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürmektedir. 

MARKALARIN KORUYUCUSU
Fikri ve Sinai Haklar Hukuku’nda Marka ve Patent 
konuları başta olmak üzere hukuk sistemimize gö-
rüş ve değerlendirmeleri ile önemli katkılar sağ-
layan Teoman Seyithanoğlu, haksızlıklara asla ta-
hammül edemez. 

Ülkemizin değerleri olan yurt içi ve yurt dışında ta-
nınan markalaşmış firmaların marka ve patent hak-
larının korunmasında önemli bir isim olan Seyitha-
noğlu, haksız yere tanınmış markaları taklit eden, 
kolay yoldan getiri sağlamak isteyen kopyacılara 
göz açtırmaz. 

DAMAK ZEVKİ MÜKEMMEL
Seyithanoğlu, dünyaca ünlü gurme kuruluşu Cha-
ine des Rotisseurs’ün Ankara bölgesi kurucuların-
dandır. Başkentte gastronomi çıtasının yükselme-
sinde etkisi olmuştur. Zarif eşi Kadriye Hanım ile 
birlikte yıllardır derneğin yurt içi ve yurt dışı faa-
liyetlerine düzenli olarak katılmaktadırlar. Yemek-
lerin yapımında kullanılan malzemelerden, yemek 
sos uyumuna, tabağın ısısına, tatlıda glikoz şurubu-
nun kullanılıp kullanılmadığına, çiftlik balığı mı de-
niz balığı mı olduğuna varıncaya kadar yeme içme 

konularında uzmanlaşmış damaklara sahiptirler. 

Teoman Bey’in 20 yıl ODTÜ’de daha sonra Bilkent’te 
öğretim görevlisi olarak görev yapan eşi Kadriye 
Seyithanoğlu, son derece hanımefendi, hem ev 
hem de çalışma hayatını başarıyla sürdüren bir ki-
şiliktir. Kadriye Hanım deniz mahsulleri pişirmede 
son derece yeteneklidir ve balık ile deniz ürünlerine 
oldukça ilgilidir. Yüksek mimar olan Kadriye Hanım, 
aynı zamanda pek çok ünlü ismin de hocasıdır.

BAŞARILI EVLATLAR

Tıp doktoru, gıda mühendisi ve avukat olan üç 
yetişkin kız çocuğunun babası olan Seyithanoğ-
lu, yardımsever bir insandır. Sosyal sorumluluk 
projelerinde hep gönüllü olarak yer alır. Memle-
keti Kahramanmaraş’ta babası hakim Abdülgani 
Seyithanoğlu’nun adını taşıyan bir ilköğretim okulu 
ve Ankara’nın Çankaya ilçesinde annesi Nazlı Ha-
nım adına modern görünümü ağır basan muhte-
şem bir cami yaptırdı. 

Mesleğine adeta aşık olan Teoman Bey, aktif olarak 
kendi hukuk bürosunda çalışmakta, gençlere taş 
çıkartacak enerjisiyle koşturmaktadır. 

En büyük desteği, mütevazı ve insancıl tavırlarıyla 
her zaman takdir ettiğim Kadriye Hanım’dan alan 
Teoman Bey, seyahat etmeyi de pek sever. Yaz 
aylarında Bodrum’da olmayı tercih eden Seyitha-
noğlu ailesi, orada da sosyal çevreleri nedeniyle 
sürekli etkinliklere katılmaktadırlar. İşinden bir türlü 
kopamayan Teoman Bey, hafta sonları Bodrum’da 
kalıp mesai günleri Ankara’daki çalışmalarına de-
vam etmektedir. Adli tatil olmasa yılın 12 ayını işinin 
başında geçirmeye çalışan, hukuk aşığı, çalışkan in-
san Seyithanoğlu, yaşantısı boyunca hep başarılara 
imza atmıştır. 

Gençlere yol gösteren deneyimlerini aktaran Teo-
man Bey, ofisinde de uzun yıllardır tanıdığım vefa-
lı, çalışkan, dürüst olmasıyla tanınan Sanem Yürür 
gibi değerlerin yetişmesine ön ayak olmuştur. 

İyi bir yolculuk arkadaşıdır Teoman Ağabey ve sev-
gili eşi Kadriye Hanım. Hani dostunu yol sırasında 
tanıyacaksın derler ya. Yurt içi ve yurt dışı seyahat-
lerinde birlikte dolaşma fırsatı yakaladığım Seyit-
hanoğlu ailesi, dostluklarıyla anılırlar. 

Yaşamı olduğu gibi kabul etmelisiniz. Ancak kabul 
edilebilir hale gelmesi için de çaba göstermelisiniz. 
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Bir İngiliz karı-koca yaz tatillerini doğayla iç 
içe geçirmek üzere İskoçya’nın uçsuz bucak-
sız kırlarına gitmişlerdi. Yanlarında delikanlı 

oğulları da vardı. Bir gün genç adam köyün hemen 
yanı başındaki koruda tek başına dolaşmaya çıktı. 
Ağaçlar arasında ıssız su birikintisinin dayanılmaz 
çekiciliğine kapılarak oracıkta soyunup suya girdi. 
Başına geleceklerden habersizdi tabi… Vücudunu 
serin kaynak suyuna bırakmıştı ki dayanılmaz bir 
sancıyla o anda ne olduğunu şaşırdı. Her kramp bir 
öncekinden daha şiddetli geliyordu. Birkaç dakika 
içinde onu suyun üzerinde tutacak son gücünü de 
harcadı. Savaşı kaybetmeye başladığını hissetti. 
Birden dehşet ve panik içinde can havliyle yardım 
çağırmaya başladı. Yakınlardaki tarlada çalışan bir 

köylü çocuğu, feryatları duyarak genç adamın im-
dadına yetişti. Delikanlının babası, oğlunu kesin bir 
ölümden kurtaran genç köylüyü evine davet etti 
teşekkür için. Sohbet sırasında cesur delikanlıya 
gelecekle ilgili planlarını sordu. 

“Babam gibi çiftçi olacağım maalesef” diye istek-
sizce yanıtladı genç adam. 

Baba şükran duygularıyla dolup taşıyor, vefa bor-
cunu ödeyecek fırsat arıyordu. “Başka bir şey mi 
olmak istiyorsun yoksa?” diye üsteledi.

“Evet” diye başını öne eğdi genç İskoç. “Hep dok-
tor olmak isterdim. Ama bizler fakir insanlarız. Böy-
le pahalı bir eğitimi babam karşılayamaz…” 

TIP DÜNYASININ KAHRAMANLARI
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“Üzülme… İstediğin olacak. Tıp okuyacaksın. Hazır-
lan, bütün masraflarını karşılayacağım” dedi adam. 

Aradan yıllar geçti… Aralık 1943’te Winston Churc-
hill, Kuzey Afrika’da hastalandı. Teşhis zatürreydi. 
Hem de çok şiddetli. Hemen o günlerde penisilin 
adı verilen mucizevi ilacı keşfeden Sir Alexander 
Fleming’e haber verildi. Fleming, İngiltere’den 
Afrika’ya uçtu, yeni ilacını hasta İngiliz Başbakanı-
na uyguladı. Penisilinin keşfine kadar ölümcül has-
talık olan zatürre, Churchill’i öldürmeyi başarama-
dı. Mucize ilaç hemen etkili oldu. Penisilini keşfeden 
ve ilaç ile başbakanı bizzat tedavi eden Alexander 
Fleming, Churchill’in hayatını kurtardı, hem de ikin-
ci kez! Yıllar önce İskoçya’daki göldeki kazadan 
sonra ikinci kez…

Prof. Dr. Nejat Akalan, uzun yıllardır tanıdığım, pek 
çok hayat kurtaran, değerli bir bilim insanıdır. Ça-
lışkanlığıyla, bilgi birikimiyle, tecrübesiyle insanlığa 
hizmet eden Nejat Bey herkesin derdine derman 
olmak için yoğun mesai harcamaktadır. 

TEBESSÜMÜ EKSİK ETMEZ
Prof. Dr. Nejat Akalan, fırsat bulduğu zamanlarda, 
özel günlerde eşi ve çocuklarıyla, yakın dostlarıyla 
Trilye’ye gelir. Deniz ürünlerine oldukça ilgili olan 
aile, herkesin takdirini toplamaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı 
üniversitenin Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim bö-
lümünde profesör olan Akalan, 1988 – 1989 yılları 
arasında Amerika Washington Üniversitesi’nde ça-
lıştı. 1996 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Pediatrik 
Nöroşirurji Grubu Sorumlusu olarak görev yapan 
Nejat Bey, 1998 yılından beri Hacettepe Üniversite-
si Epilepsi Grubu Üyesi. 

2007 – 2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak yer aldığı European Association of Neuro-
surgical Societies’te 2011 yılından itibaren Eğitim 
Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Nejat 
Akalan, tanıdığım en mütevazı insanlardan biridir. 
Egosu olmayan, kapısından içeri kim girerse girsin 
yüzünden tebessümünü eksik etmeyen bir baba 
edasıyla hastalarına yaklaşımda bulunan yapıya 
sahiptir Akalan. 

DÜNYACA TANINIYOR
Dünya çapında kendisine büyük bir saygı duyulan, 
tıp camiasının değerli bilim insanı Prof. Dr. Nejat 
Akalan’ın kendisine dua etmeyen hastası yoktur. En 
iyi teknolojileri kullanan Akalan, beyin ve sinir has-
talıklarının sadece dıştan muayene ile anlaşılması-

nın zor olduğunu, yeni teknoloji cihazlarının kendi-
lerini avantajlı duruma soktuğunu söylemektedir. 

İstanbul Medipol Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cer-
rahisi bölümünde görev yapan Akalan, İstanbul – 
Ankara arasında mekik dokumakta ve hastalarına 
çare olmaktadır. Pek çok yabancı dergide bilimsel 
yayın ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Nejat Akalan, 
bunca popüleriteye ve donanıma rağmen sade ha-
yat tarzını değiştirmeyen çok özel bir insandır. 

Zaman zaman çocuk beyin tümörleri hakkında 
aydınlatıcı bilgiler için ekran karşısına çıkar ve bil-
gilerini paylaşır Akalan. İlerleyen teknolojinin tanı 
konusunda en çok etkili ve yardımcı olduğu alan-
lardan birisinin beyin ve sinir cerrahisinde yaşandı-
ğını söylemektedir. Ameliyathane teknolojisinin de 
özellikle çalıştığı hastanede çok üstün seviyede ol-
duğunu anlatan Nejat Hoca, sürekli okuyan, araştı-
ran, yenilikler peşinde koşan çok özel bir yetenektir. 

Hastalarına çok önem veren ve sonuna kadar da 
takipçi olma özelliğiyle tanınan Prof. Dr. Nejat Aka-
lan ile ne kadar gurur duysak azdır. Büyük başa-
rıların mimarı Nejat Hoca’nın en büyük yardımcısı, 
yine kendisi gibi mütevazı ve güler yüzlü bir insan 
olan zarif eşi Pelin Hanım’dır. 

İYİ KALPLİ DOKTOR

Hastalarını sevgiyle, iyi kalbiyle tedavi eder Nejat 
Hoca. Yüksek riskli hastalar, yaşlılar, çocuklar onun 
her zaman önceliğidir. Riskli görünen tedavilerde 
çözüm odaklıdır. Bilgisinden dolayı aldığı cesur ka-
rarlarla yaptığı operasyonlarda o kadar çok hastayı 
iyileştirmiştir.

Prof. Dr. Nejat Akalan, beyin tümörlerinin tedavi-
sinde ve tümörlü hastalara uzun süreli ve sağlıklı 
yaşam sağlamada en etkili yöntemin cerrahi mü-
dahale olduğunu söylemektedir. Sağladığı erken 
tanılarda, yaptığı cerrahi müdahalelerde pek çok 
umutsuz insana yaşam suyu veren Nejat Bey, ülke-
mizde ve yurt dışında parmakla gösterilecek kadar 
başarılı beyin ve sinir cerrahıdır. İyi bir aile babası 
olması, insanlara değer vermesi, varlıklı olmaktan-
sa her zaman var olmayı tercih etmesi gibi haslet-
leri onu her zaman farklı kılmaktadır. 

İyi ki varsınız, sizin varlığınız insanlığın yüreğine her 
zaman su serpiyor. 

Eğer sözleriniz etrafınızdaki kişilerin dünyalarına 
güneş gibi doğarsa siz de hiçbir zaman karanlık 
içinde yürümek zorunda kalmazsınız.
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Oklahama’da güneşli bir cumartesi öğleden 
sonrası Bobby Lewis isimli baba, iki küçük 
oğlunu mini golf oynamaya götürmüş. Bilet-

çiye yaklaşmış ve “Biletler kaç para?” diye sormuş. 

Biletçi: “Büyükler üç dolar, daha doğrusu altı yaşın-
dan büyükler üç dolar. Altı ve altı yaşın altındakileri 
bedava alıyoruz. Çocuklar kaç yaşındalar?” diye 
yanıt vermiş. 

“Küçük üç, büyük yedi yaşında. Sanırım size altı do-
lar vereceğim” demiş Lewis.

Biletçi: “Bayım siz piyangodan para falan mı ka-
zandınız? Üç dolar kara geçebilirdiniz. Büyüğün altı 
yaşında olduğunu söyleyebilirdiniz. Ben nereden 
anlayacaktım?” diye yorumda bulunmuş. 

Bobby ise: “Evet, bu doğru olabilir ama çocuklar 
doğrunun ne olduğunu biliyorlar” demiş. 

Mustafa Güngör’ü Trilye’nin açıldığı günlerden beri 
tanırım. Yaklaşık 17 yıl gibi bir süredir, dürüstlüğü-
nü, örnek davranışlarını hep gözlemlemişimdir. 

1989 yılında genç bir mühendis olarak kurduğu 
Güngör Elektrik, bugün Türkiye’de kurulu 533 trafo 
merkezinden 75’inin altına “Türk Malı” imzası at-
mıştır. 

ULUSLARARASI PAZARDA GÜÇLÜ

Mustafa Güngör, İNTES’in tek elektrik mühendisi 
üyesi. Birkaç kez havaalanlarında ters saatlerde 
yurt dışı faaliyetleri için seyahat ederken karşılaş-
tığım Mustafa Bey, gerçekten çalışkanlığıyla, dü-
rüstlüğüyle, mütevazılığı ile toplumda örnek bir 
işadamıdır. Enerji politikaları ve sektöre yansımaları 
ile ilgili zaman zaman görüş bildiren Mustafa Bey, 
Türkiye aşığı bir insandır. Ülkemize döviz kazandır-
mak için büyük çaba sarf etmektedir. Sektörde ya-
şanan veya yaşanacağını öngördüğü tüm olumsuz 
koşullara rağmen rekabet gücünü koruyan Güngör 
Elektrik, kaptanı Mustafa Güngör ile fırtınalı hava-
larda bile gemiyi her zaman limana yanaştırmayı 
başarmıştır. Kendisi gibi elektrik mühendisi Hamdi 
Aydınlı ve elektrik teknisyeni Fatih Çerçil ile birlik-
telik yapınca sinerji oluştuğunu söyleyen Güngör, 
paylaşmayı çok seven, sosyal sorumluluk projele-
rinde hep ön sıralarda yer alan bir yapıdadır. 

AİLESİNE DÜŞKÜN
Hemen hemen her pazar ailesiyle Trilye’de balık 
yemeye gelen Mustafa Bey, sade yaşamayı sever. 
Sağlığına dikkat eder, asla maddi konuları ön plan-
da tutmaz. Kaliteli işlerdeki başarısı tartışılmazdır. 
Bu özellikleri de onun başarılarını sürekli yukarılara 
taşımaktadır. 

İletim tesisleri alanında sadece Türkiye’de de-
ğil yurt dışında da akla ilk gelen firmalardandır 
Mustafa Bey’in Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı 
Güngör Elektrik. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım 
tesisleri, müteahhitlik, mühendislik, malzeme, ima-
lat ve ticaret işletmesi, bakım ve diğer hizmetleri 
yapan Güngör Elektrik Türkiye’nin gurur kaynağı 
firmalardan biridir. 

ÇOK ÇALIŞKAN
Mustafa Bey’in en önemli özelliklerinden biri çok 
çalışkan olmasıdır. Kendisinde bulunan özellikli ni-
telikler onu her zaman farklı kılmıştır. Prensip sahi-
bidir ve alanında da gerçek bir duayendir. 

Bu denli başarılarında en büyük desteği zarif eşi 
Gülin Hanım ve çocukları Ayşegül ile Can’dır. 

Ekip çalışmasına büyük önem veren Mustafa Bey, 
sektörde 30 yılı aşkın bir süredir emin adımlarla 
yürümektedir. Esnek proje yönetimi, çözüm odak-
lı ilişkiler, değişime açıklık ve yenilenmeyen yenilir 
ilkesine bağlı olan inanç onu farklı bir kulvara taşı-
mıştır. Sektörde önemli bir oyuncu olma misyonuna 
sahip olan, ilkelerinden asla ödün vermeyen, her tür-
lü teknik ve ticari rekabete her zaman hazır olmak 
vizyonu ile hareket eden Güngör Elektrik’in patronu 
Mustafa Bey, ülkemizin dünyanın en sorunlu coğrafi 
bölgesinde yer aldığını; ekonomik, sosyal ve politik 
krizlerle sürekli karşılaşılabileceğini, krizleri her za-
man fırsata çevirmek için hazırlıklı olunması gerekti-
ğini, sorun varsa her zaman çözümün de olabileceği 
konularını sık sık gündeme getirmektedir. Üretmeye, 
çalışmaya devam ederek ülkemizin her türlü soru-
nun üstesinden gelebileceğini söyleyen Mustafa Bey, 
en karamsar zamanlarda bile pozitif enerji yayarak 
herkese moral verir. Yolun her zaman açık olsun. Siz 
var oldukça ülkemiz de her zaman var olacaktır.

Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişir-
mek için komşusunun evini yakar. 

DOĞRU ÖRNEK OLANLAR
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İki arkadaş ormanda ağaç kesme işini almışlardı. 
Hasan işe oldukça hızlı başlamıştı. Sabah erken-
den kalkıyor, hiç durup dinlenmeden hatta öğle 

yemeği bile yemeden çalışıyor, akşam da evine di-
ğer arkadaşı Ahmet’ten geç gidiyordu. Ahmet ise 
arkadaşı kadar çalışmıyordu. Yorulduğunda mola 
veriyor, dinleniyor ve akşam hava kararmaya baş-
layınca da evinin yolunu tutuyordu.

Çalışmaya başlayalı bir hafta geçmişti. Hasan ne 
kadar çalıştığını göstermek için “Kestiğimiz ağaçla-
rı sayalım” teklifinde bulundu. Saydılar. Sonuç çok 
şaşırtıcıydı. Ahmet arkadaşından daha fazla ağaç 
kesmişti. Hasan öfkelendi:

“Bu nasıl olabilir? Bir hafta boyunca durup din-
lenmeden çalıştım ama sen işe benden geç gelip 
erken gittin. Gün boyunca verdiğin molalarda din-
lendin. Bu nasıl adalet ve nasıl iştir ki senin kestiğin 
ağaçlar benimkinden fazla?”

Ahmet sakin ve kendinden emin bir tavırla arkada-
şını yanıtladı:

“Bunda anlaşılmayacak bir şey yok! Sen dur-
madan çalışırken ben arada bir dinleniyor,  
bir yandan da baltamı biliyordum. İnsanın bal-
tası keskin olunca ağaçları daha az çabayla ke-
sebiliyor.”

ANKARA’YA GÜÇ KATANLAR

Trilye’den Esintiler...
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Kemal Erdoğan başkente renk katan, yaşam gus-
tosu ve icraatlarıyla, katma değer yaratan çok özel 
bir iş insanıdır.

Uzun yıllardır tanıdığım Kemal Erdoğan hem Anka-
ra, hem de ülkemiz için çok güzel hizmetlere imza 
atmaktadır.

KÖKLÜ FİRMA
Kemal Erdoğan başarı bayrağını dalgalandırarak 
taşıyan Öz İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Kökleri 1956 yılına dayanan firma 1973 yılından iti-
baren Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye’de eşine az rastlanan sürdürebilirlik örne-
ği gösteren Öz İnşaat firmasını eşim Mahmure’nin 
1990’lı yıllarda Türkiye Emlak Bankası’nda çalıştığı 
zamanlardan hatırlarım. Başarılı firmanın kaptanı 
Emin Erdoğan ve zarif eşi Necla Hanım’ın müteva-
zı, tonton davranışlarından hep bahsederdi eşim. 
Emin Bey’in tırnaklarıyla kazıyarak dev bir marka 
yaptığı Öz İnşaat’ı oğlu Kemal Bey zirvelere taşı-
maktadır. Babasının fikirlerinden, nasihatlerinden 
hep yararlandığını söyleyen Kemal Bey böyle bir 
babanın evladı olmaktan gurur duyuyor, zarif eşi 
Gül Hanım ise kayınpederi Emin Bey ile sohbetleri-
ni anlatırken gözlerinin içi gülüyor.

SPORCU AİLE
Kemal Erdoğan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ol-
makla da Ankara’ya ayrı bir katkı sağlıyor. Küçük-
lüğünden beri spora düşkün olan Kemal Bey Be-
şiktaş Spor Kulübü’ne gönül vermesiyle tanınıyor. 
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı görevini 
yürüten Erdoğan, Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet 
Nuri Çebi’nin her Ankara ziyaretinde kongre üyele-
riyle bir araya gelir.

  Londra  Richmond  Üniversitesi İşletme ve Eko-
nomi Bölümü mezunu olan Kemal Bey çok oku-
yan, çok gezen, kendisiyle barışık, iyi bir çevreye 
sahip başkentin önemli değerlerindendir. Kemal 
Erdoğan son derece zevk sahibi, vizyoner bir iş 
insanıdır. Baktığında berrak görmeyi, dinlediğin-
de iyi duymayı, görünüşünde her zaman sıcak 
olmayı düşünür. Mütevazı tavrı her zaman dik-
kat ettiği bir özelliktir. Davranışlarında hep say-
gılı olan Kemal Bey, tüm konuşmalarında doğru-
luk ilkesinden vazgeçmez, işlerinde ciddi olmayı  
tercih eder. Kuşkuya düştüğünde, soruların na-
sıl sorulacağını, öfkelendiğinde sorunları, kazancı 
gördüğünde adaleti düşünen Erdoğan, hem çalı-

şanları hem de dostları tarafından çok sevilir.

WYNDHAM OTEL

İki hamle sonrasını görme özelliğine sahip olan Ke-
mal Erdoğan Ankara’ya dünyanın en ünlü otel zin-
cirlerinden Wyndham Ankara’yı kazandırmıştır. Yıl-
lardır üst üste Tripadvisor mükemmellik sertifikası 
alan otel, şehrimize ayrı bir hava katmış ve turizm 
sektöründe birkaç aylığına yazlık bölgelere gitmek 
zorunda kalan yetenekli turizmci gençlere iş ola-
nağı sağlamıştır. 2 yıl üst üste Best of Wyndham 
Grand ödülüne layık görülen otel ayrıca iki kere de 
üst üste Ace of M.I.C.E ödülü olan Anadolu ve Ka-
radeniz Bölgesinin en iyi toplantı oteli unvanına la-
yık görüldü. Yurtdışı seyahatlerimde zaman zaman 
konaklama fırsatı bulduğum dünyanın bu gözde 
markasının Başkentte açılması ve güzel hizmetler 
vermesi beni ayrıca mutlu ediyor.

Kemal Erdoğan 64 yıllık köklü Öz İnşaat firma viz-
yonunun; en büyük sermayenin kazanılmış güven 
ve itibar olduğunun unutulmaması gerektiğini, 
temelini sağlam değerlere oturtmayı başarmış, 
teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman doğru 
ve kaliteli projeler gerçekleştirmek olduğunu söy-
lemektedir.

Devlet yolu, arıtma tesisleri, petrol ve doğalgaz 
boru hattı, hidroelektrik santrali, enerji nakli ve te-
lefon hattı, baraj, sulama ve drenaj işleri, limanlar, 
hava meydanları, demiryolları, hafif raylı sistemler, 
prefabrik beton elemanları ve boru imalatı konu-
larında uzmanlığını kanıtlamış, son derece kaliteli 
işler yapan Öz İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Erdoğan, verdiği sözleri ne pahasına olursa 
olsun yerine getirir. Ülke ekonomisine önemli katkı-
larda bulunur misyonuyla.

Son derece hoş sohbet olan Kemal Bey ve zarif eşi 
Gül Hanım deniz ürünlerine oldukça düşkün bir ya-
pıdadırlar. Yeme içme dünyasına ilgili olan Erdoğan 
çiftinin oğulları Tolga ise dünyanın en ünlü aşçılık 
okullarından CIA (Culinary Institute of America) 
mezunudur. Dünya ve Türk mutfağına oldukça ilgili 
olan şef Tolga Erdoğan’ı da ayrı bir yazımda anla-
tacağım.

İyi ki varsınız Kemal Bey, varlığınız sadece Beşiktaş 
camiasına değil hepimize gurur veriyor.

Bir işi yapmak, niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan 
daha az zaman alır. 
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Meşhur piyanist Arthur Rubinstein, konser-
lerinden birinde, küçük bir kızın hatıra def-
terini imzalamaktan tereddüt ediyormuş. 

Piyanist, ellerinin çok yorulduğunu ileri sürerek kü-
çük kızı başından savmaya çalışmış. Kız tereddüt 
etmeden şöyle demiş: “Ellerinizin ne kadar yorgun 
olduğunu biliyorum ama inanın benim ellerim de 
sizinkiler kadar yorgun.” 

Arthur Rubinstein anlayamamış ve küçük kıza ne-
denini sormuş. “Alkışlamaktan…” demiş küçük kız. 
Verilebilecek en ağır, düşündürücü ve inanılmaz 
cevabı vermiş. 

Mesleğini sanatçı edasıyla yapan Gülşah Cantaş, 
yıllardır başarılı işlere el atmış, özel yetenekleri olan 
bir iş insanıdır. 

Ankaralı iş insanı Reha Cantaş’ın kızı olan Gülşah 
Hanım, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık bölümün-
den mezun olduktan sonra New York’ta yüksek 
lisans yaptı. 

Çok okuyan, araştıran ve gezen Cantaş, yüreğinin 
götürdüğü seyahatlere gider ama sadece turistik 
amaçlı değil, mesleği ile ilgili kendisini geliştirmek, 
farklılık yaratmak için. 

TASARIM GURUSU
Son yıllarda kolaya kaçıp yurt dışında gördüklerini 
birebir uygulayan kopyacılardan çok sıkılan iç mi-
mar Gülşah Cantaş, 2009 yılında kurduğu tasarım 
ofisinin ismini de Kontra koymuştur. Kontra’nın 
tasarım felsefesi; mükemmel uyum ve dengenin, 
zıtların birbirini tamamlamasıyla yakalanabileceği 
anlayışına dayanıyor. 

Ekip arkadaşlarıyla birlikte güzel eserler ortaya 
çıkaran Gülşah Hanım, tam anlamıyla ince doku-
nuşların mimarı. Ofisindeki mimar ekibi, birbirine 
zıt renkleri, dokuları, sıcak ve soğuk malzemeleri, 
eskiyle yeniyi bir arada kullanarak uyumlu bir dil 
yaratmaya çalışıyorlar. Kontra ekibi yeni kavramın-
dan daha ötesine gitmiş, beklenti çıtasını “yepyeni” 

İNCE DOKUNUŞLARIN MİMARI
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kavramıyla yükseltmiştir. Bu kavram onlarda kon-
sept açısından birbirinden tamamen farklı yaratıcı 
ve sürdürülebilir fikirler gerçekleştiriyor. 

ZİRVEDEKİ MEKANLARIN YARATICISI
Son zamanlarda İstanbul’da açılan iddialı mekan-
ların tasarımlarını Ankaralı bir iş kadınının yapmış 
olması beni ayrıca çok mutlu ediyor. Fatih Tutak’ın 
Bomonti’deki TURK isimli restoranındaki ambiyansı 
çok beğenmiştim. O gece yemek şovu yapan dün-
yaca ünlü San Sebastian’daki Mugaritz Restoran’ın 
şefi Andoni Luis Aduriz ile Fatih Tutak’ın yemekle-
rinden ziyade mekanın tasarımının beni çok etki-
lediğini Milliyet Cadde’de yazmıştım. Sonradan iç 
mimarının Gülşah Hanım olduğunu öğrenince mut-
luluk katsayım arttı. 

Bugün iç mimarların artık yalnızca bir mekanı değil, 
mekandaki deneyimi de tasarladığını o geceki ye-
mek deneyimimde daha iyi anladım. Kullanıcıların 
içinde kendilerini özel hissedebilecekleri, marka ile 
iletişim kurarak motive olabilecekleri, sosyal hayat-
larına ekleyebilecekleri, yenilikçi deneyim mekanla-
rı tasarlamanın büyük önem kazandığı günümüz-
de Gülşah Cantaş’ın özenle yaptığı işinin ciddiyeti 
daha da artıyor. 

Kontra’yı sadece bir iç mimarlık ofisi olarak değil; 
protest ve karşı tavırla, ticari, perakende ve konut 
bağlamlarında tasarım ve mimarideki zıtlıkları titiz-
likle bir araya getirerek manifesto kurguladı genç 
ve yetenekli mimar Cantaş.

Gülşah Hanım, kabiliyetli ekibiyle birlikte konsept 
açısından tamamen farklı, yaratıcı ve sürdürülebilir 
fikirler gerçekleştiriyor. Sadece deneyim yaratmak 
ve vaat etmekle işinin bitmediğini belirtiyor; aynı 
zamanda mimari tasarım, uygulama ve takip için 
de danışmanlık sağlıyor Kontra. 

BEŞ DUYU ODAKLI TASARIM
Gülşah Hanım’ın Kontra ekibi deneyim mekanları ya-
ratırken “Beş Duyu” odaklı tasarım anlayışından yola 
çıkıyor. Bu yaklaşımda mekan sadece görsel olarak 
algılanan bir yapı olmaktan çıkarak görme, işitme, 
tatma, koklama, dokunma duyularımızı harekete ge-
çiren dinamik ve pozitif bir unsura dönüşüyor.

Kontra’dan ortaya çıkan eserlerin ismine yakışma-
sı, yaratımın zamansız olabilmesi için zıtlıkları sü-
rekli değişen bir görünüm ve his ile perçinleyerek 
mekanları ve ortamları kavramsallaştırdıklarını be-
lirtiyor Cantaş. Bir işi bu kadar ince ruh ve aşk ile 

yapınca ortaya müthiş güzellikler çıkarıyor Gülşah 
Hanım. 

Son yıllarda adından medyada övgüyle bahsedi-
len Gülşah Cantaş, Türk Sanat Müziği sanatçısı ve 
Pet Holding Yönetim Kurulu Üyesi merhum Pınar 
Köksal’ın da yakın dostuydu. Muhteşem yaşam 
gustosu olan, vizyon sahibi ve bir zevk abidesi Gül-
şah Cantaş ile birazcık iş ile ilgili sohbet edin, he-
men sonra kafanızdan geçenleri okur, ne düşündü-
ğünüzü anında anlar. Yaratıcı kişiliğiyle tasarımların 
nadide bir yeteneği olmuştur. 

İstanbul’da Cihangir’deki ofisinden çalışmalarını 
yürüten Cantaş’ın son projeleri arasında Türkiye’de 
öncü paylaşımlı ofis projesi olan Kolektif House, St. 
Regis Brasserie, TURK Fatih Tutak, Morini ve ban-
kaların inovasyon merkezleri var. 

Gülşah Hanım, Londra’ya ekonomi eğitimi almak 
için gidip geri dönerek çok sevdiği iç mimarlık ile 
ilgili eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. 
İyi ki de sevdiği işe döndü. Çünkü benim de içinde 
bulunduğum sektöre son yıllarda güzellikler kattı. 
Restoranlara farklı bakış açısı, tasarım anlayışı geti-
rerek yeni bir boyut kazandırdı. 

İŞİNE TUTKUYLA BAĞLI 
Kendine has bir tasarım dili olan Cantaş’ın en büyük 
özelliklerinden biri de çok çalışkan olması. Uyku sa-
atleri dışındaki tüm mesaisini ofiste geçiren Gülşah 
Hanım, hem proje oluşturuyor, aynı zamanda pro-
jelerinin uygulamasını da gerçekleştiriyor. Aslında 
bambaşka bir disiplin ve pratik gerektiren bu işi 
mükemmel yapıyor. Malzemelerin tonlarını, doku-
larını ve özellikle de bitişlerini doğru ayarlamasını 
iyi biliyor. Çok fazla parametreyi doğru denklem 
oluşturarak müthiş uyumu yakalıyor. Matematiği 
kuvvetli olan Cantaş, oldukça zeki. Üçe üç matriksi 
kafasında çözüp hayallerini üç boyutlu olarak bey-
nindeki ekrana düşürüyor. İyi malzemeleri yerinde 
kullanarak; ahşap, mermer ve çeşitli metalleri ön 
planda tutarak keyifli sonuçlar alıyor Gülşah Hanım. 

Mesleğine tutkulu, bıkmıyor, yorulmuyor, sıkılmıyor, 
dinlemesini çok iyi biliyor, heyecanı hiç dinmiyor 
Gülşah Hanım’ın. Öyle Londra’da New York’ta mi-
marileri görüp de “Biz niye yapamıyoruz?” diye hiç 
hayıflanmayın. Dinamikleri çok kuvvetli bir ülkeyiz. 
Yurt dışındaki mimarlara taş çıkartır Gülşah Cantaş, 
hiç kuşkunuz olmasın. 

Farkındalık yaratan insanların farkında olmalıyız. 
Bazen bir güle doğru koşarken ayaklarımız altında 
ezilen kır çiçeklerinden habersiz oluyoruz. 
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Yol kenarında yaşayan ve hamburger sa-
tan adam zar zor işitiyordu, bu yüzden bir 
radyosu yoktu. Gözleri bozuktu, bu yüzden 

gazete okumazdı. Ama iyi hamburgerler satardı. 

Yolun kenarında durup bağırırdı:

“Bir hamburger alır mıydınız bayım?”

Ve insanlar onun hamburgerlerini alırdı. Ticareti-
ni yürütmek için daha büyük bir fırın aldı. Sonun-
da oğlu, ona yardımcı olmak için üniversiteden 
geldi. Ama sonra bir şey oldu. 

“Baba, radyoyu dinlemiyor muydun?” dedi oğlu. 
“Gazeteyi okumuyor muydun? Büyük bir ekonomik 
kriz yaşanıyor. Avrupa’nın durumu felaket… Bizim 

ülkenin durumu ise daha kötü…”

Bunun üzerine adam düşündü, “Eh, oğlum üniver-
siteye gidiyor, gazeteleri okuyor, radyoyu dinliyor, 
haklı olmalı.”

Adam böylece aldığı etin ve siparişlerin miktarını 
azalttı, tabelaları indirdi ve hamburgerlerini satmak 
için yolun kenarında durmaktan vazgeçti. Satışları 
bir günde düştü.

“Haklısın oğlum,” dedi. “Kesinlikle büyük bir  
krizin ortasındayız.”

Olumsuzlukların gücünün çok olduğu ülkemizde 
her zaman olumlu düşünüp büyük başarılara imza 
atan Gökçen Kuzu değerli bir iş insanıdır. Çok uzun 
yıllardır tanıdığım Gökçen Kuzu çok çalışkan, pren-
sipli ve müthiş bir vizyona sahiptir.

SİİRT’TEN DÜNYAYA AÇILANLAR
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İŞİNİ AŞKLA YAPAR
Kuzu ailesini 1987 yılından beri tanırım. Siirt’teki 
askeri gazino müdürlüğünü yaparken halkın ya-
rarlanması için açtığımız tesislerde efendilikleriyle, 
kibarlıklarıyla dikkat çeken Siirt eşrafından Kuzu 
ailesinin genç kardeşleri her zaman dikkatimi çe-
kerdi. Birbirine olan saygıları, bağlılıkları, gelenek-
lerine düşkünlükleri o yıllardan beri geleceğe umut 
veriyordu.

Babalarının ve amcalarının 1943 yılında kurduğu 
Kuzu İnşaat, bölgede modern inşaatlar yapıyor-
du. O yıllarda inşaat sektöründeki farklı çalışmaları 
herkesin dikkatini çekiyordu. Gökçen Kuzu inşaata 
çok meraklıydı, baba mesleğini çok seviyordu. 1980 
yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki 
eğitimini yarıda bıraktı. Dünyada örneklerine rast-
ladığımız pek çok başarılara imza atan dev firma-
ların patronları gibi o da işine odaklamak istiyordu. 
Birkaç yıl üniversite bile ona kayıp yıllar yaratabilir-
di. O yıllardan beri başarı grafiğini sürekli yükseltti 
Gökçen Bey.

SİİRT MUCİZESİ
Zivzik narı, Pervari balı, Siirt fıstığı gibi dünya mar-
kası olmaya aday ürünleri üreten Siirt’in benim 
hayatımda çok özel bir yeri vardır. Bu ilin tanınma-
sında en büyük katkısı olan Kuzu ailesi ülkemiz için 
önemli bir değerdir.

Doğdukları yerlere yaptıkları güzellikler anlatmakla 
bitmez bu vefalı insanların. Uzaklarda bile olsalar 
Siirt’i hiç unutmazlar, ellerinden gelen tüm çabayı 
gösterirler Siirt halkı için. Ülkelerin insan zenginliği, 
o ülkede yaşayan işine tutkulu insanların saygısı ile 
doğru orantılıdır.

MÜTEVAZI İNSAN
Türkiye’de ve yurtdışında çağın gereksinimlerine uy-
gun kalıcı inşaatlara imza atan Kuzu Grup’un Yöne-
tim Kurulu Başkanı olan Gökçen Kuzu’nun özel ya-
şantısında hiçbir şey değişmemiş, sade yaşamı her 
zaman tercih etmiştir. İnsan ve ülke sevgisi, yardım-
severlik gibi pek çok özel hasleti kendisinde bulun-
duran Gökçen Bey ile ne kadar gurur duysak azdır.

Garip, Gökçen, Güven ve Özen kardeşler Kuzu aile-
sinin temel direkleridir. Aile şirketinin aynı zaman-
da kurumsal da olabileceğini bütün dünyaya gös-
termişlerdir. Ailelerine olan bağlılıkları birbirlerine 
olan sevgi ve saygıları dayanışmanın temel hakla-
rını teşkil etmektedir.

İstanbul ve Ankara’da prestij projeleri hele Oran’da-
ki Kuzu Effect, inşaatın modern yüzünün ve zevkle-
rin zirve yaptığının en önemli aynasıdır. 1993 yılın-
da Afyon Dinar’da yaşanan deprem sonrasında ilk 
büyük ölçekli konut projesini hayata geçiren Kuzu 
Grup Ankara, Siirt, Konya ve Kars gibi Türkiye’nin 
birçok bölgesinde projeler inşa etti. Hile, hurda, 
haram nedir bilmeyen Gökçen Bey titizlikle yaptığı 
inşaatlarda herkesin güvenini kazandı. Her zaman 
tercih edilen oldu.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİ
7 Yaşından itibaren inşaat sektörü içinde olan Gök-
çen Bey kaliteden taviz vermeden, taahhüt günün-
den önce inşaatı teslim etmek ile tanınır.

Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş., Kuzu İnşaat A.Ş., 
Kuzu Menkul Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş., Dört K 
İnşaat A.Ş., Kuzu Grubun şirketleridir.

Türkiye’de pek çok projeyi yürüten Kuzu Grup son 
yıllarda ülkemize döviz kazandırmak için durmak-
sızın çalışmakta, İran ve Cezayir’de inşaatlarına 
devam etmektedir. “Vatandaşa hizmet ise biz üre-
terek yapıyoruz” diyen Gökçen Bey, siyasi teklifle-
rin hiçbirine sıcak bakmıyor. Ülkesinin insanlarını 
kucaklayan bir yapısı var. Herkesin derdine deva 
olmaya çalışır. Sosyal sorumluluk projelerinde hep 
öncü olur. İsminin ve yaptığı iyiliklerin duyulması-
nı istemez bu yüreği güzel insan. Çağdaş modern 
İstanbul için görkemli projeler yapan grup, Güven 
Kuzu’nun büyük emek verdiği Ankara’nın gözbe-
beği olan Kuzu Effect ile güzel bir imza attı.

Güçlenerek devam eden bir kalite ve güven ge-
leneği yaratan Kuzu Grup Türkiye’nin kalkınma 
dinamiklerine büyük destek vermektedir. Faaliyet 
gösterdiği tüm alanlarda lider oyuncu olma vizyo-
nuyla hareket eden Grup, 1943’ten bu yana beş yü-
zün üzerinde projeye imza atarak 100 binden fazla 
konut teslim etmiştir. 10 binin üzerinde çalışanı ile 
birlikte Türkiye’nin olduğu kadar Dünya’nın da en 
büyük inşaat şirketleri arasında yer almaya devam 
etmektedir.

Sektörde örnek teşkil eden kalıcı eserler yaratan 
yenilikçi vizyonu ile özgün fikirler peşinde koşan 
Kuzu Grup, insanlığın refahı ve daha yaşanabilir bir 
dünya için aralıksız çalışmayı sürdürmektedir.

Mutlu olduğunuz zamanlarda bütün dünyanın çok 
daha güzel göründüğünü hiç hissettiniz mi? Oysa 
sizin bakış açınız dışında gerçekte hiçbir şey değiş-
memiştir…
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Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 
Harvard mezuniyet konuşmasında Nasa’da 
başından geçen ilginç olayı şöyle anlatır: 

Elinde süpürge ile duran adama “Ne yapıyorsun 
burada?” diye sordum. Temizlikçi cevap verdi: 
“Başkanım uzaya adam gönderilmesine yardım-
cı oluyorum.” 

Bu sözlerden ve davranış biçiminden esinlene-
rek konu ile ilgili yorumlarını yapar Zuckerberg. 
“Kendinden daha büyük bir şeyin parçası oldu-
ğunu hissetmek, ekip ruhunun bir halkasıdır” 
der. Büyük gayeler olmadan işlerin yürümediğini 
söyleyen Mark Zuckerberg birilerinin size ihtiyacı 
olduğunu bilmek ve onun için çok çalışmak ge-
rektiğini, fikirlerin tamamen şekillenmiş halde 
olmadığını, onların ancak üzerinde çalıştığınız 

zaman ortaya çıktığını anlatmaktadır. 

Genç yaşta dünyadaki en zenginler listesine giren 
Mark Zuckerberg “Başarılı olmak için başlangıç 
yapmanız gerekiyor, cesur olun ve başlayın” diyor. 
Kimsenin başladığında dört dörtlük olmadığını, 
çoğu şeyi bilmediğini, en büyük başarıların ba-
şarısız olma özgürlüğünden doğduğunu John F. 
Kennedy ve Beyonce örneklerini vererek anlatı-
yor. Sadece başlamanız gerekiyor diyerek sözle-
rini bitiriyor. 

Turgut Özen, işçilikten başlayarak büyük bir sa-
nayici olmuş, Anadolu’nun bağrından çıkan çok 
özel bir iş insanıdır. Babası devlet memuru olan 
Turgut Özen, ilkokulu Bilecik merkeze bağlı İlyas 
Bey köyünde okuduktan sonra eğitimini Endüstri 
ve Meslek Lisesi mermercilik bölümünde sür-

Trilye’den Esintiler...
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dürdü. Vatani görevini tamamladıktan sonra Bi-
lecik İl Özel İdaresi’nin kurduğu Bilmertaş A.Ş. 
Mermer Fabrikası’nda formen olarak göreve 
başladı. Altı yıl gibi kısa sürede varlığını hisset-
tirip kariyer basamaklarını tırmanarak yönetici 
oldu. Turgut Bey, daha sonra mermercilik ala-
nında faaliyet gösteren bazı firmalarda yönetici-
lik yaptıktan sonra doğduğu köyde kendi ismiyle 
mermer fabrikası kurdu. 1994 yılında Bilecik, 
Yarhisar köyünde ocak işletmeciliği ile faaliyete 
başlayan Turgut Özen Mermer Sanayi, 1998 yılın-
dan itibaren kurumsallaşma sürecine girdi. 

EKİP RUHU
Nasa’da elinde süpürge ile çalışan gibi pek çok 
insan olduğunu, herkesin işinde adeta koştuğu-
nu, fabrikayı ziyaret eden herkes anlatır. Dünya-
nın dört bir yanına satılan mermerlerin ülkeye 
döviz getirmesinden duyulan mutlulukta bir par-
ça olma arzusu yaşama sevincini arttırıyor Tur-
gut Bey’in. Özen’in orkestra şefi gibi teşvik edici 
yönetimi, başarının önemli temel taşlarını oluş-
turuyor. 

Çok çalışkan bir insan olan Turgut Özen sabah 
6’da herkesten önce fabrikaya gelir. Hayatta hiç-
bir şeyin tesadüf olmadığının, istemenin, çalış-
manın, azmin başarıda ne kadar önemli olduğu-
nun göstergesidir Turgut Bey’in hayat öyküsü.  

MERMER PROFESÖRÜ
Dünya mermer piyasasında ‘Mermerin Profesö-
rü’ olarak bilinen Turgut Özen bildiklerini paylaş-
mayı çok sever. Üniversitelerde Kariyer Günleri 
programlarına konuşmacı olarak katılır ve öğ-
rencilere altın öğütlerde bulunur. Gençlere idol 
olmayı, çalışma prensiplerinin ve azminin örnek 
olunmasını istemek ne güzel bir şey.

Hedeflerini hep yüksek tutan Turgut Özen şirke-
tini bu zamana kadar hedeflerine ulaştırdığını 
ama hem Türkiye’nin hem de dünyanın en iyisi 
olmayı her zaman arzu ettiklerini söyler. Hede-
fine çok önceden ulaşsa bile “Henüz yeni başla-
dık” diyebilecek kadar da tevazu sahibidir. 

Sohbetinden büyük keyif aldığım Turgut Bey, 
ülkemizin önde gelen tekstil firmalarından 
Sementa’nın sahibi Orhan Karsak’ın dünürü. 
Zaman zaman dünürü Orhan Karsak ve ağabeyi 
Zeki Karsak ile “Trilye’ye uğramadan Ankara’dan 
dönülmez” sloganına uyarak balık ve deniz ürün-
leri eşliğinde bir araya gelen Özen, inanılmaz 
derecede çevrecidir. Doğal ürünlere karşı ilgisi 
büyüktür. Kendi çiftliğinde domates dahil pek 

çok sebzeyi yetiştirir. Yumurtasından etine kadar 
doğal ortamda yetişen hayvanların ürünlerini 
tercih eder. Doğa dostudur ve yüreği ülke sevgisi 
ile doludur.

Türkiye’nin ekonomide güçlü dinamikleri oldu-
ğunu vurgulayan Özen, “Dünya ekonomisinden 
Türkiye olarak payımıza düşeni almalıyız” diye-
rek her zaman moralleri yüksek tutan iyi bir yö-
netici, dirayetli bir iş insanıdır. Eğitime devamlı 
destek olan Turgut Bey, kendisiyle barışık, herke-
se pozitif enerji veren hayat dolu bir insan… 

Oğullarından Özer, babasıyla birlikte mermer işi 
yaparken diğer oğlu Atakan gastronomiye mera-
kından Bursa’da 21 Masa isimli bir lokanta açtı. 
Kısa sürede başarıyı yakalayan Atakan Bey’in 
mekanı ile ilgili olumlu ve güzel şeyler geliyor 
kulağıma. Yakında ziyaret edip izlenimlerimi 
paylaşacağım.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ
Marifet iltifata tabidir, iltifat görmeyen marifet 
körelir. Elbette güzel işler yaparsanız sizi gelip 
buluyorlar. Hiç kimseye ihtiyacınız kalmıyor, bile-
ğinizin hakkı size ödülleri getiriyor.

Bilecik’te vergi rekortmenliği olan Özen, Bile-
cikspor Kulüp Başkanlığı, Belediye Başkanlığı 
gibi görevlerde de bulunmuş, son derece sosyal 
bir insandır. İnsan sevgisi onu hep istihdama yö-
neltmiştir. Pek çok ödüle layık görülen Turgut 
Bey, 2008 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet 
Ödülü’ne layık görülmüş, ödülü kendisine Köksal 
Toptan vermiştir.

Sosyal sorumluluk projelerinde de hep ön sıra-
larda yer alan Turgut Bey, gösterişi pek sevmez, 
yaptığı iyiliklerin duyulmasınız istemez. Kendi 
adıyla bir dünya markası olan Turgut Özen’in şir-
keti Amerika’dan Vietnam’a kadar dünyanın pek 
çok ülkesine ihracat yapmaktadır. Doğadan çı-
karılan mermerleri en modern teknoloji ile çev-
reye zarar vermeden mamule dönüştüren firma 
Türkiye’de ve dünyada tercih edilen olmayı çok-
tan başarmıştır.

Çalışanlarına büyük değer veren, topluma karşı 
sorumluluk bilinci ile hareket eden, kendi ismiy-
le anılan firmasını dünya markası yapan Turgut 
Özen vizyonu ve davranış biçimleri ile insanları 
kendisine hayran bırakan, parlayan bir Anadolu 
yıldızıdır. İyi ki varsınız. 

Eğer hayal edebildiğiniz bir şey ise, yapabilirsiniz. 
Vizyon görülmez olan şeyleri görebilme sanatıdır. 
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DOĞUM GÜNÜNÜ TRİLYE’DE  
KUTLADILAR

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI 
TRİLYE’DE

Uzun yıllardır Trilye’nin müdavimle-
rinden Melike ve Osman Tufan çifti, 
doğum günü kutladılar.

Gaz ve petrol sanayiinin duayenlerinden 
Fatih Güler’in de bulunduğu kutlama 
yemeğinde deniz ürünlerine olan hasret 
giderildi. 

Osman Bey’in zarif eşi Melike Hanım için 
hazırladığı sürpriz kutlamanın ardından 
keyifli bir şekilde restorandan ayrıldılar. 

Resmi ziyaretlerini gerçekleştirmek 
için 27 Temmuz pazartesi günü 
Ankara’ya gelen İspanya Dışişleri, 

Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha 
Gonzalez Laya, görüşmelerin ardından 
Trilye’ye geldi.

Bakan Laya ve heyeti, İspanya Büyükelçi-
si Javier Hergueta Garnica’nın ev sahipli-
ğinde, lezzetli deniz ürünleri ile keyifli bir 
akşam geçirdi. 

Trilye’den Esintiler...
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OYLUM TALU TRİLYE’DE

ÜNLÜ MÜZİSYEN TRİLYE’DE

Ankara’nın başarılı iş adamların-
dan Sarp Evliyagil ve zarif eşi Eda 
Evliyagil, Türkiye’nin sevilen te-

levizyon sunucularından Oylum Talu ile 
Trilye’de buluştular.

Türkiye’nin ilk kadın gazetecilerinden 
olan teyzesi Aysel Okan’ın izinden gide-
rek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü mezunu olan Oylum Talu, deniz 
ürünlerine de oldukça ilgili.

Keyifli sohbetler eşliğinde bir akşam ge-
çiren konuklar, mutlu bir şekilde resto-
randan ayrıldılar.

Türk rock müziğinin ünlü beste ve 
yorumcusu Haluk Levent, tekstil 
dünyasının devi Eray Şener ile bir-

likte Trilye’deydi.

Bugüne kadar onlarca konser veren 
Levent’in on iki albümü var. Son yıllarda 
Türkiye’deki sosyal sorumluluk proje-
lerinde gönüllü olan ve adını sıkça duy-
duğumuz Haluk Levent deniz ürünlerine 
oldukça ilgili.

Bir sonraki Ankara ziyaretinde tekrar 
Trilye’ye uğrayacağını söyleyen Haluk 
Levent mutlu bir şekilde restorandan 
ayrıldı.
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ORAY AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

AİLECE TRİLYE’DE BULUŞTULAR 

Ankara’nın tanınmış iş 
insanlarından Osman 
Oray, doğum gününde 

ailesi ile birlikte Trilye’deydi. 
Zarif eşi Nurgün Hanım, oğlu 
Hakan Bey, kızı İpek Hanım 
ve damadı Fırat Milli ile keyifli 
vakit geçiren Osman Bey çok 
mutlu görünüyordu. 

Deniz ürünlerine çok meraklı 
olan Oray ailesi, başka bir özel 
günü beklemeden tekrar gele-
ceklerini söyleyerek mutlu bir 
şekilde restorandan ayrıldı.

Ankara’nın ünlü labora-
tuvarlarından Özel Er-
bil Tıp Laboratuvarı’nın 

sahibi Prof. Dr. Kemal Erbil, 
eşi Ferah Hanım ve tekstil ko-
nusunda İngiltere’de büyük 
başarılara imza atan kızı Seçil 
Hanım Trilye’deydi. 

Erbil çifti, Londra’da yaşayan 
kızları ile hasret giderirken, de-
niz ürünleri eşliğinde keyifli va-
kit geçirdi. Erbil ailesi, bir son-
raki özel günlerini beklemeden 
buluşmak dileğiyle restoran-
dan ayrıldı. 

Trilye’den Esintiler...



 29

KOSOVA SAVUNMA BAKANI 
TRİLYE’DE

ŞAİR FARAH DİBA TRİLYE’DE

Resmi ziyaretler için 
Ankara’da bulunan Ko-
sova Savunma Bakanı 

Anton Quni, görüşmelerin 
ardından heyeti ile Trilye’ye 
geldi. 

Deniz ürünlerine oldukça 
meraklı olan konuk bakan 
Quni, çok samimi davranışlar 
sergiledi. Keyifli geçen yeme-
ğin ardından mutlu bir şekil-
de restorandan ayrıldı. 

On parmağında on marifet olan Avukat  
Farah Diba, Trilye’deydi. 

Son şiir kitabı “Omurgam Adalet”i imza-
layıp getiren ünlü hukukçu Diba, aynı zamanda 
müthiş bir tasarımcı. “Koronavirüs sevgiden daha 
güçlü değildir” temasıyla yaptığı rozetler tam bir 
tasarım harikası. “Dünyamızın her zerresini birbi-
rinden mahrum bırakan Covid 19, bizden dokun-
mayı, sarılmayı, görmeyi, koklamayı, hissetmeyi 
alıyor olabilir. Ama asla ‘sevgi’yi alamadı, alama-
yacak” notunun yazılı olduğu bir şekilde sunduğu 
rozeti, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya da tak-
dim etmeye hazırlanıyor.  

Yakında Londra Barosu’nda avukatlık görevine 
devam edecek olan Diba, en kısa zamanda gö-
rüşmek dilekleriyle mutlu bir şekilde restorandan 
ayrıldı. 
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Seray ve Abdullah Anıl Varol çiftinin oğulları Emir

Aygen ve Yavuz Kızıldel, oğulları Cem

Trilye’nin Çocukları
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Esin ve Taner Gönültan, çocukları Aras

Süreyya Üzmez, Zeynep ve Kaan Şahinalp çiftinin kızları Damla ile Duru
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Hilal ve Alper Kahraman, kızları Ela

Dilek ve Ali Bilgiç, oğulları Arda ve Demir

Pazar Günleri Balık Yiyoruz ...



 33

Pınar ve Mehmet İpek, Gizem ve Erdem Hürol, İnci Korular

Sinem ve Görkem Akkaya, kızları Doğa
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Enginar  
TATLISI
Yılda 40 tane enginar yiyen hiç 

hastalanmazmış derler. Vişneli tatlısını 
yiyen de nirvanaya ulaşıyor. 
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DENIZ MAHSULLÜ 
KUMPIR
Çocuklar ve gençler meşhur etti bu yemeği. Tadına 

doyum olmuyor. Kumpirde ille de sosis olacak 
diyenlere inat çok başarılı bir ürün. 
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PANCARLI  
BÖRÜLCE
Tam bir sağlık iksiri… Kırmızı ile yeşilin birlikteliği. Bağışıklık 

sistemimizin güçlülüğüne gereksinimimizin olduğu bu günlerde 
her gün bir porsiyon yemeliyiz. 
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SELANIK 
Adı güzel bir kere! Lezzeti adının da önüne çıkıyor. Yıldız ürünlerimizin 

arasına girmeyi başardı kısa süre içinde. Uzun yıllar zirvede kalır. 
Mutlaka deneyin, alışkanlık yapıyor. 
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ERIK SOSLU  

JUMBO KARIDES
Jumbo karides ile erik uyum sağlar mı? Ön yargıları bıraktıran bir tarif. 

Erik sosu deniz ürünlerine çok yakışıyor. 
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KARIDESLI  
PANCARLI SPAGETTI 
Protein, karbonhidrat ve sebze bir arada. Müthiş bir üçleme. 

Enerji açığınızı kapatacak güçlü bir kombinasyon. 
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Koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlamaları-
nın olduğu bir dönemde kısa süreli nefes 
alınabilecek ve de sıcaklardan uzaklaşıp 

ferahlayabileceğiniz bir yer düşünüyorsanız Minsk 
ideal şehir. İstanbul’dan iki saatlik uçak yolculu-
ğundan sonra vizesiz girebileceğiniz bir Avrupa 
başkenti. 

Aslında karlara bürünmüş hali ile görmek isti-
yordum Belarus’un başkenti Minsk’i sonbahar 
mevsiminde de yeşillikler içinde dolaşmak, temiz 
havada yürüyüş yapmak, güzel yemekler yemek 
istiyorsanız doğru adres burası… 

YEŞİLLERE BÜRÜNMÜŞ

MİNSKMİNSK

MinskEl yapımı Orman Tepesi
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PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gös-
teriler şehrin her yerinde… Beklemediğiniz bir 
anda büyük gruplar oluşuyor ve sloganlar atılmaya 
başlanıyor. Daha önce polis göremediğimiz ülkede 
her yer polis kaynıyor. Şehrin en güzel mekanla-
rından Wood & Fire’da yemek yediğim saatlerde 
az ötemizde muhalif lider Maria Kolesnikova göz 
altına alınmıştı. Ancak burada kriminal suç oran-
ları neredeyse sıfıra yakın. Çok temiz, huzurlu ve 
sakin bir şehir… 

WOOD & FIRE RESTORAN
Minsk’te alt yapı mükemmel, caddeler çok geniş, 
her yer çok ferah. Restoranların konumlandırıl-
masına da etki ediyor bu durum. Şehrin en iyi 
mekanlarından Wood & Fire’da ambiyans güzel, 
bina müstakil, otopark sorunu yok. Personel çok 
sıcakkanlı… Denizle bağlantısı olmayan Minsk’te 
deniz ürünleri restoranı aramaktan ziyade steak ilk 
tercihimiz oluyor. Wood & Fire’da geyik eti ya da 
dana pirzola hiçbir işleme tabi tutulmadan servis 
ediliyor. Ahtapot ve dana karpaçyoları oldukça 
lezzetli. Steak restoranında deniz ürünü karpaçyo 
bu kadar mı güzel yapılır! 

Dana Karpaçyo Ahtapot Karpaçyo

Beijing Otel
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AVRUPA – RUS KÜLTÜRÜ
Avrupa’nın en az ziyaret edilen başkenti olarak 
anılan Minsk, heykeller, müzeler, sanat galerileri, 
kütüphaneler, sinema, tiyatro, opera salonları ile 
kültürel açıdan çok zengin. Klakson sesinden bu-
nalan, trafik akışının kesintisiz olmasına özenen, 
geniş meydanlarda ve caddelerde yürümek iste-
yenler için kısa süreli tatil cenneti burası. 

Üç gece konakladığım Beijing Otel, şehrin içinden 
geçen Svislach nehrinin kıyısında. Sabah otelin 

bahçesinde yürürken kendinizi Hyde Park’ta his-
sediyorsunuz. Uzun yürüyüşle kalori yakmaya ol-
dukça fazla gereksinim var. Çünkü burada yemek-
ler müthiş. Otelde Michelin yıldızlı restoranları 
aratmayacak seçenekler mevcut… Hele bir de Da-
ğıstan kuzusu tandırına denk gelirseniz damakları-
nızın gülümsemesini uzun bir süre unutamazsınız. 
Değişik füme et tabaklarından, çilekli milföy tat-
lısına kadar tahmin edemeyeceğiniz kadar lezzetli 
ürünlerle ‘Başkanların Şefi’ Zaur Gasimov burada 
harikalar yaratıyor... Süreyya Üzmez

Minsk

Svislach Nehri Süreyya Üzmez ve  ZaurGasimov



BÜLENT  KOÇ
Karum AVM
1. Kat  No:467

GSM: 0532 575 7273

bul.end
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Dünyanın en iyi yüzücülerinin, yelkencilerinin 
İsviçre ve Avusturya’dan çıkması ne kadar şa-
şırtıcı değil mi? Bu ülkelerde deniz yok. Üste-

lik yıllık kişi başı balık tüketimi de neredeyse bizim dört 
katımız. O nedenle Viyana’ya gittiğimde ilk durağım pa-
zarın içindeki balıkçı Nautilus oldu. Elbette ki bu balıkçı 
da dünya çapında bir üne sahip… Yıllar önce ziyaret et-
tiğimde Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve eşi 
Margit Fischer ile karşılaşmıştım. 

Naschmarkt çok canlı bir pazar. Gurme dükkanları ile 
ünlü. Ama Nautilus Balık Restoranı buranın gözbebeği. 
Avusturyalıların gündüz ve gece saatlerinde mesken tut-
tuğu bir yer. Çeşit mebzul, fiyat makul, müdavim gani… 
Göllerden ve nehirlerden yakalanan balıklar dışında ithal 
edilen taze deniz ürünleri ve balıklar çeşit çeşit tezgahları 
dolduruyor. 

VİYANA’DAKİ GURURUMUZ

Naschmarkt Naschmarkt

First Lady Margit Fischer,  
Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer
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FAHRİ ELÇİMİZ
Yurt dışına yerleşip küçük birikimleriyle, tır-

naklarıyla kazıyarak başarıyı yakalayanlara saygım 
sonsuz… Onlar gerçekten elçi gibi çalışıp ülkemi-
zi tanıtıyorlar. Nautilus’un sahibi Şabu Topallar 
da bunlardan biri. Yıllar önce Viyana’ya gelmiş. 
Dürüstlüğü ve kaliteli hizmeti ile çok seviliyor… 
Turizm Bakanlığı tanıtım fonu böyle girişimcileri 
keşfedip desteklemeli. 

THY Avusturya eski Müdürü Uçal Dalgıç ve za-
rif eşi Venüs Hanım damak zevklerine çok güven-
diğim kişiler… Bu mekanı yıllar önce önermişlerdi 
bana, tekrar birlikte gittik. Zamanında Kervansa-
ray Lokantasını da sıkça anlatırdı Uçal Bey. Türk 
Hava Yolları’na ilk kez catering hizmeti yaptırınca 
Do & Co üne kavuştu. 

İSTİKRARLI MEKAN 
Şabu Bey, bir İstanbul beyefendisi. Misafirper-

ver, güler yüzlü, işini çok seven, paylaşmaktan 
mutlu olan biri. Bu özellikleri tüm çalışanlarına da 
yansımış. Gittiğim gün kendisi İtalya’daydı. Resto-
ran Müdürü Sorin Spiridon, candan, sevecen tutu-
muyla Şabu Bey’in yokluğunu hissettirmedi. 

Mutfakta Arda Soyer ve Adnan Türker, viz-
yonlu, titiz, işini seven, iddialı şefler… Başlangıç 
olarak canlı istiridye ile başladık Nautilus’ta. Daha 
sonra şefin kendi elleriyle servis yaptığı “Peter’ın 
Tabağı” başlı başına her şeyi anlatıyordu. En alt-
ta al dente makarna, üzerinde kalamar, tarak, ah-
tapot, karides ve kalamar vardı. Hepsi tazeydi… 
Bisque ile sunduğu langust muhteşemdi. Arda Şef 
ıstakoz kabuklarından zengin bir sos yapmış, çor-
ba niyetine içilir. Üzerine haşlanmış langustu yer-
leştirmiş, müthiş bir sonuç. Kral yengeç ve mürek-
kepli risotto da tam kıvamındaydı… 

Yolunuz Viyana’ya düşerse Naschmarkt pazarına 
ve Nautilus’a mutlaka uğrayın. Vatandaşımız Şabu 
Bey’in yurt dışında yaptıklarıyla gurur duyacaksınız. 
Severek tükettiğimiz deniz ürünlerini uzaklarda da 
aynı lezzette bulunca mutlu olacaksınız… 

Süreyya Üzmez

Süreyya Üzmez ve Şabu Topallar

Mahmure Üzmez, Şabu Topallar ve Süreyya Üzmez 

Süreyya Üzmez ve Sorin Spiridon 

Uçal Dalgıç ve Süreyya Üzmez Süreyya Üzmez ve Uçal Dalgıç

Süreyya Üzmez ve Arda Soyer

Kral Yengeç İstiridye

Peter’in Tabağı



BEREKETLİ HİLAL
1973 yılında girdiğim Kuleli Askeri Lisesi’nin ilk gününden bu yana hafta 

sonları dahil her gün tıraş olurum. Hem de geleneksel aletlerle… Cildimin 
hep canlı kaldığına inanırım. Emekli olalı 21 sene oldu aynı tempom devam 

ediyor, üstelik hiç tatil günüm yok. 

Benimle bahse girip “2020 yılında iki ay evde kalıp dinleneceksin, bol bol kitap 

okuyacaksın ve sakallarını hiç kesmeyeceksin” deselerdi herhalde kaybederdim. 

Kimsenin aklına gelmezdi böyle bir dönemden geçeceğim…



 51

UÇAK MI PARAŞÜT MÜ? 

Benim olaylara bakışım hep pozitiftir. İyimserler 
uçağı icat etmişler, kötümserler de paraşütü… Ama 
bilinen bir sonuç var; korkunun ecele faydası yok. 

“Gıda kıtlıkları çekilecek”, “Kuraklık olacak”, 
“Tarım arazilerine ve su kaynaklarına erişimde 
sıkıntı yaşanacak” gibi ne senaryolar dinledik ka-
rantina döneminde. Hâlbuki “Tarım iklim değişik-
liklerine ayak uyduracak” diyemiyor kötü senaryo 
yazarları. 

Stalin döneminde Sovyetler Birliği’nde, Mao 
döneminde Çin’de milyonlarca kişinin açlıktan 
öldüğü koşullar yok. Illinois Nehir Vadisi’nden 
elde edilen kanıtlarda, avcı toplayıcılarda ortalama 
ömür 26 yıl, çiftçilerde ise 19 yıla kadar düşmüştü. 
Bugün 90’lı yaşlara uzadı bu süre. Yeşil Devrim’e 
karşı çıkanlar, modern tıbba atıp tutanlar ne diyor-
lar bilemiyorum. 

UMUT TOHUMLARI
Ne kadar şanslı olduğumuzun farkında mı-

yız acaba? Hiçbir ülkeye nasip olmayacak ka-
dar geniş özellikler yelpazesine sahip Anadolu, 
Mezopotamya’nın bir parçası. Yani Kuzey Batı Pa-
sifiği doyuran, sarı pas hastalığı ve 47 çeşit buğday 
hastalığına dirençli PI 178383 ata buğdayının ana 
vatanı. Dünyayı doyuran tohumların çıktığı yer 
Anadolu… “Bereketli Hilal” olarak anılan Mezo-
potamya topraklarından Amerikalı botanikçi Jack 
Harlan’ın Türkiye ziyareti sırasında numune gö-
türdüğü buğday, bugün dünyanın önemli bir bö-
lümünü besliyor. 

Covid-19 bize bazı mesajlar verdi. Karantina 
sonrası ülkemizde güzel şeyler olacak. İlk zaman-
lar biraz sancılı geçebilir ama bu bereketli toprak-
lar üzerinde yaşamamız bizim için her zaman artı. 
O kadar çok dostum tarım yapmak için kolları sı-
vıyor ki… Hangi çağda olursanız olun, besin her 
zaman en güçlü silahtır. 

1345 yılında Avrupa’yı sarıp, neredeyse yarı-
sının ölümüne neden olan veba çağında değiliz. 
Artık “yeni normale” doğru yol alıyoruz. Rehavete 
kapılmadan, tedbir alarak hayatımızı devam ettir-
mekten başka seçeneğimiz yok. 

Geçmişten ders alarak, günü yaşayarak, gelece-
ğimizi de düşünerek ve kaldığımız yerden tırma-
nacağımız zirveyi hayal ederek yola devam etmek 
güzel günlerin habercisi… 

Süreyya Üzmez
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Recep Peker  Tanıtkan’ın Objektifinden

Doğa, yaşamı kendi içinde hergün yeniden yeniden üretiyor.

Karanlık aydınlığa ulaşıyor hep, kesintisiz.

Denizin dalgaları bir an için bile olsun hiç durmuyor.

Canlılık, hareket, coşku, renk, adeta hep bir yerlere koşuyor.

Güneş kızıllık içinde, rengiyle sevgisini iletmeğe çalışıyor adeta.

Bulutlar ile denizin kavuştuğu nokta,

Ayrılıkların bir gün mutlaka sonlanacağını anımsatmıyor mu?

Bu güzellikler içinde yaşamı sürdürürken, sevgisizlik de nereden çıktı böyle.

Yer var mı sevgisizliğe, bu güzellik, yaşam süreci içinde, önce kendine sor.

Deniz bile hayır derken sevgisizliğe, sen nasıl yer veriyorsun yaşamında öyle.

YAŞAMA SEVİNCİNİ COŞKUYA DÖNÜŞTÜRMEK, KUCAKLAŞMAK VE PAYLAŞMAK.
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Recep Peker  Tanıtkan’ın Objektifinden
Yılların Bakışından Süzülenler / İsmail BAYER

Bir yumuşak bakış, tenin sıcak bir teması.

Bunun karşılığı, ölçüsü, ederi yok hiç bir zaman.

Bir gülümseme, güzel bir sözcük, yaşamı hep güzelleştirmiyor mu daha da.

Dalgaların dinamizmi, yaşama sevincini, coşkusunu taşıyor.

Bir şarkı, bir türkü, bir şiirin dizeleri.

Güneşin doğuşunda yeniden yeniden gizleri taşıyor bize.

O tınılar değil mi adeta, kalp atışımızda ki gibi.

Elini uzat güneşe, bir elini de dalgaların serinliği ile buluştur.

Yavaş yavaş aydınlanırken ortam, içindeki sevinci buluştur onlarla, çoğalsın.

Daha güzel olmuyor mu böyle. Saklamakla değil, kavuşturmakla çoğalıyor.

Bir dene istersen, kaybetmezsin hiç bir zaman. El salla.

YAŞAMA SEVİNCİNİ COŞKUYA DÖNÜŞTÜRMEK, KUCAKLAŞMAK VE PAYLAŞMAK.



HALİL ERDEN’İN RENKLERDEKİ 
GİZLİ DÜNYASI
HALİL ERDEN’İN RENKLERDEKİ 
GİZLİ DÜNYASI

YAZI: Işıl SAVAŞER
(Sanat Eleştirmeni-Ressam

Halil Erden, denize olan tutkusunu resimlerine başarıyla yansıtmış bir sanat-
çıdır. Peyzaj çalışmalarında; deniz, dalgalar, mavnalar, yelkenliler, sandallar, 
limanlar, kayalıklar sanatçının deniz konulu çalışmalarında ele aldığı öğeler 

olmuştur. Dalgalarda izleyiciye hissettirmiş olduğu yoğun hareketlilik duygusunu gök-
yüzü ile kaynaştırmıştır. Bazen fırtınalı bir deniz atmosferi bazen de dingin bir görsellik 
sunan sanatçı, çalışmalarını genellikle suluboya tekniğiyle üretmiştir.
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1937 Ankara doğumlu sanatçı ilk, orta ve 
lise eğitimini Ankara’da tamamlamış ve 1960-
1961 döneminde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’nden mezun olmuştur. 1972-1975 yıl-
ları arasında Washington Büyükelçiliği nezdinde 
Ticaret Ataşesi ve 1978-1982 yılları arasında Doğu 
Berlin Büyükelçiliğinde ise Ekonomi Ticaret Mü-
şaviri olarak görev yapmıştır. T.C. Başbakanlık Dış 
Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden 
emekli olan sanatçı sanata olan ilgisiyle plastik sa-
natlar resim dalında çalışmalar yapmaya başlamış, 
Yasar Yeniceli ‘den yağlı boya ve Burhan Özer’den 
suluboya dersleri almıştır. İki yılı aşkın bir süredir 
Sait Günel’e ait Martan Sanat Atölyesinde çalışma-
larında sürdürmektedir. Artist Suluboya Derneği 
ile Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği 
üyesi ve Sanatım Dergisi İstanbul Avrupa yakası 
temsilcisidir. İstanbul ve Ayvalık’ta olmak üzere 
Çınarın Yaprakları adıyla kişisel sergilerini açmış 
ve muhtelif karma sergilere de katılmış olan sa-
natçı, 6.Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarında da yer 

almıştır. Ayvalık’ta ve İstanbul’da olmak üzere iki 
ayrı kişisel sergi açmıştır.

Sanatçı somut çalışmaları ile başlamış olduğu 
sanat hayatına soyut eserler de üreterek devam et-
mektedir. Erken dönemlerinde sanatçı peyzaj çalış-
malarıyla birlikte natürmort çalışmalar da yapmış-
tır. Teknik olarak suluboya ve akrilik kullanmakta 
Son dönemlerde soyut çalışmalarına ağırlık veren 
sanatçının resimlerinde derinlik etkisi olmaktadır. 
Renklerle oluşturmuş olduğu dinamizm, resimle-
rine çarpıcı ve derin bir ifade vermektedir. Fırça 
vuruşları cesur ve etkili olan sanatçı, içselliğini 
soyut resimlerinde hissettirmektedir. Resimlerin-
de fırça darbeleriyle beraber lekesel etkiler de ön 
plandadır. Kimi zaman çalışmalarında fantastik al-
gılar yaratan soyut etkiler yakalamak mümkündür. 
Sanatçı eserlerinde kendi ruhundaki derinlikleri 
paletinde harekete geçirmiş ve fırça darbeleriyle 
dinamik atmosferi yakalamıştır. İzleyici sanatçının 
eserlerinin karşısında kendisinden bir şeyler bul-
makta, o derinliği ve gizemi hissetmektedir.
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Herkesin kendine göre hayalleri vardır. 
Ancak bir gezginin hayalleri farklıdır. 
Çünkü onun hayallerinin nedeni, ona 

bulaşarak gezi bağımlılığı yapan bir gezi virü-
südür. 

İlk başlarda, yani virüsün kuluçka döne-
minde bunu pek anlayamaz, bir iki defa daha 
geziye gidersem bunu sonlandırırım diye düşü-
nür; ancak bu bir yanılgıdır ve virüsü hafife al-
maktır. Gerçekte bu bir iki defa daha düşüncesi 
virüsün aktif ve güçlü hale geldiğinin kanıtıdır. 

Virüsün gelişme dönemlerinde de artık 
evde oturamaz; bir gezi biterken aklında gi-
deceği en az birkaç gezi daha vardır. Artık ba-
ğımlı olmuştur. Bunun tedavisi yoktur. Çünkü 
bağımlısının dünya, insanlar, doğa ve kültürleri 
tanımanın ötesinde dünya ve insanlara bakış 
açısını olumlu yönde geliştirir. Öngörürüz ve 
tarafsız olmayı sağlar. Dünyadaki gerçekleri 
objektif olarak görür ve analiz eder. 

O, artık dünyanın ne kadar güzel, insanların 
ne kadar iyi ve kötü olduğunu değerlendirebilir. 

Etiyopya
YAZI VE FOTOĞRAFLAR:  
Olay SALCAN
olay.salcan@gmail.com
https://olaysalcan.blogspot.com/

AFRİKA’DA SÖMÜRGELEŞTİRİLMEYEN TEK ÜLKE
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Tüm dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin in-
sandan kaynaklandığını anlar. Tüm güzel ve 
muhteşem eserleri yaratanın aynı zamanda 
da yok edenin insan olduğunu keşfeder. Gör-
düklerinin, okullarda öğretilenlerden çok 
farklı olduğunu; gerçeklerin ise nasıl saklan-
dığını ya da çarpıtıldığını, tarihin isteğe göre 
yazıldığını fark eder.

O artık yalnızca evinde, mahallesinde, şeh-
rinde ve ülkesinde değil, dünyanın tamamında 
yaşamaktadır. Bu nedenle de gördüğü ülkele-
rin keyfini yaşarken görmediklerinin hasreti 
ve merakı içerisindedir. Tamamen virüsün et-
kisi altına girmiştir. Virüsten kurtulmak yerine 
bu virüse hayatı boyunca dört elle sarılır. 

Virüs, artık onun ayrılmaz bir parçası ol-
muştur. Yalnızca beynini değil, tüm vücudunu 
sarmıştır. 

Ben de bu virüsle oluşan beraberliğimizin 
en son evresini yaşayan birisi olarak dünyayı 
daha çok gezmek ve daha çok tanımak hayal-
leri içerisinde bu seferki rotamı Etiyopya’ya 
çevirdim. 

Başlangıcı M.Ö. 1200 yıllarına kadar geri-
ye giden ve eski adı Habeşistan olan Etiyopya, 
dünyanın en eski bağımsız uluslarındandır. 
Afrika üzerinde sömürgeleştirilmeyen tek 
ülke, Etiyopya’dır. 1936-1941 yılları arasında 
İtalyanlar tarafından işgal edilmiş olmaları-
na rağmen sömürgeleşmemişlerdir. Bu da, 
Etiyopya’yı Afrika’da özel yapmaktadır. 

Etiyopya’dan anlatılacak çok şey var, ama 
ben bu yazımda sizlere orada gördüğüm kabi-
lelerden - diğerlerine bu yazımda yer vermek 
imkanı olmadığından - sadece Dassanech 
Kabilesi’ni anlatmaya çalışacağım. 
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DASSANECH KABILESI
Kendi dillerinde Dassanech, “Delta Halkı” an-

lamına geliyor. Köye gitmek için Omo nehrine gel-
dim ve burada ağaçların gövdeleri tek parça oyu-
larak yapılmış teknelere binip karşı kıyıya geçtim. 
Tekneleri bir kişi, elindeki uzun bir değnekle sevk 
ediyor.

Karşı kıyıya geldiğimde; benim geldiğim kıyıya 
gidecek yerli halk, tekneleri bekliyordu. Demek 
ki bunlar iki kıyı arasında devamlı yolcu taşıyan 
tekneler. Köye karadan da ulaşılıyor. Dönerken o 
yoldan döndüm, ama daha çok zaman alıyor. 

Dassanech Kabilesi’nin bulunduğu bölge, Ken-
ya sınırına sadece 28 km. uzaklıkta, Kenya dağları 
da çıplak gözle de görülebiliyor. 

Tekneden inip köye doğru yürümeye başladı-
ğımda bana doğru gülerek neşe dolu hareketlerle 
gelen çeşitli yaşlarda, üzerleri çıplak genç kadın-
lar ve kızlar görüyorum. Bizdeki deyimle takmış 
takıştırmışlar, sürmüş sürüştürmüşler, bir de yüz-
lerine gülücük kondurmuşlar. Sanki Dassanech 
Kabilesi’nin yeni açan gül goncaları. Çok ama çok 
şekerler. Gençlik ve güzelliklerinin etrafa verdiği 
olumlu enerjinin onlar da farkındalar. Bu enerjiye 
ve içten gelen samimiyetin cazibesine katılmamak 
mümkün değil. Hemen gelenlere doğru rehberi de 
peşime takarak ilerliyorum. Rehber aracılığı ile ko-
nuşmalarımızda karşı kıyıya geçmek için teknelere 
gittiklerini öğreniyorum. Kimi çalışmak ve kimi de 

alışveriş için. Uzaklardan gelmiş beni görmekten 
son derece mutlular, ama benimle beraber olama-
yacaklarından bir o kadar da üzüntülüler. En azın-
dan bana öyle geldi. İlerledikçe birkaç gruba daha 
rastlıyorum. 

Köye doğru yaklaştıkça köyün etrafını çeviren 
çalılardan yapılmış çitle karşılaşıyorum. Önümde 
beliren girişten geçerek köye ilk adımımı atıyo-
rum. Gördüğüm manzara sonunda ilk edindiğim 
izlenim, bu köyün diğer gördüğüm köylerden çok 
farklı ve köy halkının da daha fakir olduğu idi. Bu 
fakirliği görünce kendimi hızla duvara çarpmış 
gibi hissediyorum. Bu hızlı ve sert çarpmanın ya-
rattığı sersemlik geçene kadar bekliyorum.

Kendime gelir gelmez karşımda etrafı çalıdan 
yapılmış çitle çevrili onlarca kulübe. Bu kulübe-
ler kardan yapılmış iglolara benziyorlar. Ancak 
son derece derme çatma. Çevredeki çalıların kalın 
olan gövdelerini eğip bükerek yaptıkları kulübe-
nin iskeleti ile bu iskeleti örtmek için üzerine atıl-
mış hayvan derileri, naylon ve saç örtüler. Yani ne 
buldularsa onunla örtmüşler ki kendilerini doğa 
olaylarından koruyabilsinler diye. 

Bu kulübeler, normal boyda yetişkin bir insa-
nın içerisinde ayakta duramayacağı kadar alçak, 
ateş yakılamayacak kadar küçük ve zeminine de 
otlar serpiştirilmiş.

Bu çadırların etrafına hiç drenaj yapmamışlar. 
Yağan yağmurun, hem alttan ve hem de üstten  
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bu çadıra girmemesine imkan yok. Şiddetli yağan 
bir yağmuru aklıma getirmek dahi istemiyorum. 
Eğer çadırın üzerindeki malzeme hayvan derisi 
kaplı ise; bu, sahibinin çok hayvanı ve daha paralı 
olduğunu gösteriyor. Birçok kabilede olduğu gibi 
bu kabilede de çok eşlilik geçerli olduğundan; bu 
da, çadırın sahibinin çok eşli olduğunun bir işareti.

Köyün çevresi, son derece kıraç bir bölge. Za-
man zaman yaşanan kuraklıklarda göç ediyorlar-
mış. Hayvancılık, en önemli gelirleri. Yaşanan ku-
raklıklar da, hayvancılığa önemli darbe vuruyor. 
Balık ve timsah avlayarak alternatif bir gelir elde 
etme yolu bulmuşlar. Ayrıca Etiyopya’ya gelen 
turistlerin özellikle tercih ettikleri bir kabile oldu-
ğundan yeni bir kaynak yaratma imkanı doğmuş.

Kabile insanları, uzun bacakları, ince yapıları 
ile oldukça gösterişli bir görünüme sahipler. Ka-
dınların vücutlarının üst kısmı çıplak dolaşıyorlar. 
Belden aşağısını kapatmak için peştamala benzer 
bir giysiyi bel çevresine düğümleyerek giyiyorlar. 
Tüm kabile çıplak ayak dolaşıyor. Tüm çocuklar 
çırılçıplak.

Benim kabilelerde gördüğüm ortak nokta ka-
dın ve erkeklerin taktıkları aksesuarlar ve bunlara 
verdikleri önem. Boyunlarında, kollarında, bilek-
lerinde taktıkları rengarenk boncuklardan yapıl-
mış kolyeler, bilezikler, yine metal ve plastik mal-
zemeden yapılmış kolyeler ve bunlara ilave edilmiş 
boynuzlar, daha neler neler. Hem erkek hem de 
kadınlar kulak memelerini delip renkli küpeler ta-
kıyorlar. 

Geleneksel olarak kızlar da erkekler gibi sün-
net oluyor ve sünnet edilmeyen kızlar asla evle-
nemiyorlar. Kızının gelecekteki evlilik ve doğur-
ganlığını kutsamak için yapılan “dimi” törenlerini 
Dassanech erkekleri, son derece önemsiyorlar. 
Tören için düzenlenen ziyafette büyük ve küçük-
baş hayvanlar kesilerek misafirlere ikram ediliyor. 
Tören sırasında kabile personeli, hayvan dışkısı ile 
hazırladıkları karışımı vücutlarına sürerek dans 
ediyorlar. Köyün genç kızlarının ziyaretçiler için 
yaptıkları geleneksel dans gösterisini izledikten 
sonra karmaşık duygular içerisinde köyden ayrılı-
yorum. Daha gezilecek kabileler var. Hoşça kalın.
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Vanuatu 
DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARININ ÜLKESİ

Mehmet ATAR
Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu 
 atar@vanuatufk.com
FOTOĞRAFLAR: Thomas Buechler

Bu yıl 30 Temmuzda, 40. Bağımslık yıldönümlerini kutlayan Vanuatu 1980 yılına kadar Fransa ve 
İngiltere’nin ortak yönemi ile idare edilmiş. Bu tarihsel geçmişi Vanuatu’nun hem İngiliz Devletler 
Topluluğu ile hem de frankafon üllkelerle yakın ilişkiler geliştirmesini kolaylaştırmıştır. Vanuatu 

vatandaşları 129 ülkeye vizesiz olarak seyahat edebilmektedir. Vanuatu vatandaşlık programları belli 
ekonomik ve hukuki şartları sağlayan tüm Dünya insanlarına açıktır.

Vanuatu, Avustralya’nın 1750 kilometre kuzey doğusunda, Fiji, Solomon Adaları ve Yeni Kaledonya 
ile çevrili 83 adadan oluşan bir takımadalar ülkesidir. Nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olup 1000 civa-
rında Müslüman yaşamaktadır. Vanuatu’da, resmi dil İngilizce’nin yanısıra, Fransızca, Bislama ve 100 
civarında yerel dil konuşulmaktadır. 
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Vanuatu’yu oluşturan iki büyük ada Efate ve 
Espritu Santo II. Dünya savaşında askeri üs ola-
rak kullanılmış, savaştan kalan President Coolidge 
batığı Vanuatu’nun en büyük Adası Espritu Santo 
açıklarındadır. Bu özelliği ile Vanuatu, dünyanın 
her tarafından dalgıçları çekip tüplü dalış meraklı-
larına tüm yıl boyunca eşsiz deneyimler sunar. 

Yeryüzünde benzerlerine az rastlanan turkuaz 
mavisi pırıl pırıl okyanus suları ile buluşan ince 
kumlu plajları, yemyeşil doğası, şelaleri, Tanna 
Adasındaki dünyanın en fazla yaklaşılabilen vol-
kanlarından biri olan Yasur Volkanı, farklı kültür 
ve dansları, golf, eko turizm imkanları Vanuatu’ya 
her yıl neredeyse nüfusuna yakın 260 bin yaban-
cı turisti çeker. Pentecost Adası’nda her yıl nisan, 
mayıs ve haziran aylarında yam hasadı ile ilişki-
lendirilen arazi dalışları da ziyareçiler tarafından 
ilgi ile izlenmektedir. 
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Yakel kabilesindeki yürek burkan bir hikayeyi, 
bir kız kardeşin sadakatini, yasak bir aşkı, eski ile 
modernin arasındaki ilişkiyi konu edinen Tanna 
filmi de Vanuatu’da geçer. Bilindiği gibi bu film 
2017 yılında Venedik Film Festivali’nde ödül aldı. 

Bugünlerde koronavirüsü vakasına rastlanıl-
mayan ülke seyahat kısıtlamaları nedeniyle ses-
sizliğe bürünmüş durumda. Kısa ve orta vadede 
ülke, ekonomisini tarım ürünlerinin ihracatı ve 
finans sektörü ile canlı tutmaya çalışacak. 

Kahve, kakao, tropik meyveler, organik et ile 
balık en önemli ihraç ürünleridir. 2018 yılında Ja-
ponya ve Çin’in ardından ülkemiz Vanuatu’nun en 
fazla ihracat yaptığı ülke olmuştur. Benzer şekilde 
yine ülkemiz Vanuatu’nun önemli ürün tedarik-
çisi ülkelerinden biridir. Bulunduğu coğrafyanın 
doğal bir sonucu olarak da okyanus madenciliği 
açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Vanuatu insanı, mütevazı, cana yakın ve güler 
yüzlü, doğa ile uyum içinde yavaş ve sakin bir bi-
çimde yaşar. İnsanlarının ortamala yaşam süresi 
beklentileri yüksek, ekolojik ayak izleri küçük-
tür. İşte bütün bu özellikler Vanuatu’yu dünyanın 
en mutlu insanlarının yaşadığı ülkelerden birisi 
yapmaktadır. Trafik ışıklarının bulunmadığı Va-
nuatu, özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda’dan, 
artık hayatlarında sakinliği arayan pek çok emek-
liyi, eşsiz güzellikleri nedeniyle de balayı çiftlerini 
kendisine çeker. 
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Uygarlık tarihinin ne garip bir cilvesidir ki; küresel 
ısınma ve iklim değişikliklerine neredeyse olumsuz hiç-
bir etkisi olmayan Vanuatu diğer bazı Pasifik Ada ülkeleri 
gibi; küresel ısınmadan en fazla etkilenen ülkelerden bi-
ridir. Okyanusta su seviyesi yükselmekte, mart ve nisan 
aylarında yaşadıkları kasırgaların şiddeti ve sıklığı son yıl-
larda artmaktadır. 

İstanbul’da Fahri Konsolosluğun açılması ardından  
Vanuatu, 2014 yılında turistik amaçla gidecek vatandaş-
larımıza vize muafiyeti getirmiştir. Vanuatu’ya ilişkin her 
türlü projenize ilişkin sorularınızı, koronavirüsü sonra-
sındaki muhtemel seyahat planlamalarınız için Vanuatu 
Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu’na her zaman 
yazabilirsiniz.
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İSTANBUL’DAN PARİS’E

At Kestanesi  
Yolculuğu
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Paris’in en çok sevilen Champ Élysée 
Caddesi’nin hikayesini biliyor musunuz?  
Yıl 1615 idi. Fransa kraliçesi Marie de 

Médicis Paris’te bugün Champ Élysée dediğimiz 
caddenin etrafının ağaçlandırılmasını istemişti. 
Hemen uzmanlara danıştılar. Uzun araştırmalar 
sonunda “At kestanesi” ağacında karar kıldılar. 
Çünkü at kestanesi elektrik çekmezdi. Yani yıldı-
rım düşmezdi. Hava kirliliğine karşı çok etkiliydi. 
Tohumları, yaprağı, meyvesi şifa doluydu. Ancak 
at kestanesi Avrupa ülkelerinde yoktu. En yakın 
İstanbul’daydı. 

O yıllar İstanbul adeta bir at kestanesi ormanıydı. 
Fransa krallığı hemen Osmanlı İmparatorluğu ile 
temas kurdu. At kestanesi fidanı istediler. Padişah 
1. Ahmet bu isteği geri çevirmedi. Fransızlara bin-
lerce at kestanesi fidanı hediye etti. Bugün Champ 
Élysée bulvarındaki, parklardaki ve ana caddeler-
deki asırlık ağaçlar, Osmanlı’nın Fransızlar’a hedi-
ye ettiği o at kestaneleridir. Paris şimdi adeta bir at 
kestanesi ormanı. Fransızlar’dan sonra Avrupa’nın 
birçok kenti caddelerini bu ağaçlarla süsledi. Peki ya 
İstanbul? 16’nci yüzyılda at kestanesi ormanı olan 
İstanbul sokaklarında bugün kaç ağaç kaldı acaba?

Padişah 1. Ahmet Fransa kraliçesi Marie
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Antik Yunan mitolojisine göre sanatın, 
güneşin, ışığın, ateşin ve şiirin tanrı-
sı Apollon, Defne’ye aşık olur. Ancak 

karşılığını bulamaz. Onu yakalamak için çaba 
harcayan Apollon tam Defne’yi bulduğun-

da babası, kızını bir ağaca dönüştürür. 
Apollon’un zaferler, şiirler ve şarkılara 

adadığı bu ağaç, o günden sonra olim-
piyatların simgelerinden biri olarak 
anılır.

Mitolojide Apollon ile özdeşleşen def-
ne ağacı Osmanlı döneminde de Efe 
kültüründe kutsal ağaç konumunu 
devam ettirmiştir. Efe ve zeybek kül-
türünde bu ağaca “Teknel veya Ölüm 
Ağacı” denilir ve bedeli ölüm dahi 
olsa vefakârlığın sembolü olarak da 
kabul edilmiştir.

BARIŞIN SEMBOLÜ ve  
BALIK YEMEKLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Defne Yaprağı
Keskin kokusu nedeni ile özellikle et ye-
meklerinde ve  balık  marine yapımında 
kullanılan defne yaprağı, balık çorbası ve 
pilavlara da eklenir. Ayrıca civanperçemi 
ile birlikte kaynatılıp çay olarak tüketilir.
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Defne Yaprağı 

Yemeklere hoş bir koku veren defne yaprağı, marine-
lerde ve pişirmede kullanılabiliyor. Hem kuru hem 

de taze kullanımı bulunan defne yaprağı, çay olarak tü-
ketiliyor. Defne çayı hazım sorunlarını ve mideyi yatış-
tırmaya yardım ediyor. Antioksidan olan defne yaprağı 
nasıl kullanılır sorusunun yanıtında elbette detokslar 
da var. Metabolizma hızlandırıcı ve antioksidan etki-
si olduğuna inanılan defne yaprağı çayı ara öğünlerde 
tüketilebiliyor. Defne, yalnız aroması ile değil, içindeki 
antioksidan ve cilde nem desteği veren bileşenlerle sa-
bunlarda kullanılıyor.

Defne yaprağı bütün balık yemeklerine yakışır. Ayrı bir tat ve rayiha katar. Balık çorbası, 
buğulama, fırında balık defne yapraksız olmaz. Ayrıca ızgarada pişireceğiniz balıkları 

önceden içinde zeytinyağı, tane karabiber, tuz ve defne yaprağı bulunan karışımda 20 - 25 dakika 
bekleterek marinasyon işlemi yaparsanız balığın lezzetine lezzet katmış olursunuz.

Süreyya ÜZMEZ’den

Püf Noktası
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Frau Troffea adlı bir kadınla başladığı dü-
şünülen 1518’de Strasburg’da baş gösteren 
bir hastalık, birçok insanın bir şekilde 

durmadan dinlenmeden dans etmesi şeklinde 
ortaya çıktı.

Ortaçağ’ın 1518 yılında Haziran ayında Frau 
Troffea isimli bir kadın birden heyecanlı bir şe-
kilde sokakta dans etmeye başlar ve bu durum 6 
gün sürer. 1 hafta içinde 34 kişi kadınla beraber 
dans etmeye başlar. 1 ay içinde ise bu sayı 400’e 
yükselir. Dans edenlerden bazıları kalp krizi, 
inme veya yorgunluktan ölür. Durum ciddile-
şince kentin ileri gelenleri çözüm olarak dans 
edenlerin yanına müzisyen yollamış ve bununla 
da kalmayıp insanların kolay dans edebilme-
leri için meydanlar oluşturmuşlardır. Çünkü o 
zamanki düşüncelerine göre bu hastalığın tek 
tedavisi insanları gece gündüz dans ettirmek-
tir. Tabii bu “tedavi” ters teper ve sayısız kişinin 
ölümüne yol açar. Hiçbir önlem kendinden ge-
çenleri geri döndüremez. Sonra her şey başladı-
ğı gibi aniden biter.

Strasburg’daki bu olayın arka arkaya gelen bü-
yük kıtlıkların ertesinde yaşandığı söylenir. Se-
bebi hala bilinmeyen bu olayın gerçekliğinin de 
ne kadar çarpıtıldığı bilinmiyor elbette. Söylen-
ceye göre yoğun bir baskı altında yaşayan hal-
kın, kötü beslenmenin ve bunun getirdiği ölüm-
lerin etkisiyle böylesine bir hezeyana kapıldığı 
ve dayanılmaz bir stres etkisiyle böylesi bir top-

lumsal transa geçmiş olacağı şekilde tarihte 
yerini alır bu olay.

TARİHTE BİR DANS OLAYITARİHTE BİR DANS OLAYI
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FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE

A BIRTHDAY DINNER  
ENJOYED IN TRİLYE

SPANISH FOREIGN MINISTER 
VISITS TRİLYE

Melike and Osman Tufan, who have 
for many years been regular visi-
tors to Trilye, enjoyed a birthday 

dinner with us.

Joining them for the celebration seafo-
od dinner was Fatih Güler, a doyen of the 
Gas and Oil sector. 

The group came to the restaurant for a 
surprise dinner organized by Osman for 
his elegant wife, Melike. 

Arancha González Laya, Minister of 
Foreign Affairs, European Union 
and Cooperation of Spain, whi-

le in Ankara for an official visit on July 
27, took time out to visit Trilye after the 
talks.

Minister Laya and her accompanying de-
legation enjoyed a delicious seafood din-
ner hosted by Javier Hergueta Garnica, 
Spanish Ambassador to Turkey. 
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OYLUM TALU IN TRİLYE

FAMOUS MUSICIAN IN TRİLYE

Successful Ankara businessman 
Sarp Evliyagil and his elegant wife 
Eda met for dinner with Oylum 

Talu, a favorite television presenter in 
Turkey, in Trilye.

Following in the footsteps of her aunt 
Aysel Okan, who was one of the first 
female journalists in Turkey, Oylum gra-
duated from the Department of Radio, 
Television and cinema of the Faculty of 
Fine Arts of Marmara University.

Oylum enjoyed a pleasant evening sa-
tisfying her love for seafood, and left the 
restaurant satisfied and happy.

Famous Turkish rock composer and 
singer Haluk Levent was in Trilye 
with Eray Şener, one of the giants 

of Turkey’s textile sector.

Haluk Levent has played dozens of con-
certs in his career and has recorded 12 
albums. In recent years he has become 
known for his voluntary works in social 
responsibility projects in Turkey. He has 
a great love of seafood, and said he wo-
uld certainly visit Tirilye again the next 
time he is in Ankara, before leaving the 
restaurant satisfied and happy.
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HAPPY DAY FOR THE ORAY FAMILY

A FAMILY GATHERING IN TRİLYE 

Osman Oray, a well-known busi-
nessman in Ankara, chose Trilye 
to celebrate his birthday with his 

family. Mr. Oray spent a happy evening 
at our restaurant with his elegant wife 
Nurgün, his son Hakan, his daughter 
İpek and his son-in-law Fırat Milli. 

 As aficionados of seafood, the 
Oray family left the restaurant well sa-
ted, saying that they would not wait for 
another special day to return.

Professor Kemal Erbil M.D., the ow-
ner of the leading Private Erbil Me-
dical Laboratory in Ankara – enjo-

yed an evening in Trilye with his wife Fe-
rah and daughter Secil, who has carved 
out a successful career in the textile field 
in the United Kingdom. 

The Erbil couple enjoyed pleasant meal 
with their much-missed daughter, who 
lives in London, tasting the sea food on 
offer. The Arbil family left the restaurant 
after expressing their hope that they 
would be able to come together again 
soon, without waiting for a special oc-
casion.

FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE
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KOSOVO DEFENSE MINISTER VISITS 
TRİLYE

POET FARAH DIBA VISITS TRİLYE

Anton Quni, the Minister of De-
fense of Kosovo, and an accom-
panying delegation, paid a visit 

to Trilye after a day of official discussi-
ons in Ankara. 

Minister Quni took a sincere and fri-
endly interest in the seafood dishes 
on the menu, and left the restaurant 
happy after enjoying a pleasant dinner.

Lawyer Farah Diba, a woman with many talents, 
paid us a visit at Trilye. 

Diba, a well-known lawyer who brought us a sig-
ned copy of her latest book of poems entitled “Justice 
Is My Backbone”, is also an outstanding designer. The 
badges that she has made with the theme “Corona-
virus is not stronger than love” are truly a wonder of 
design. She  is planning to present Minister of Health 
Fahrettin Koca, M.D., with one such badge, accompa-
nied by a note saying, “Covid-19, which has deprived 
people of the joy of meeting others, may prevent us 
from touching, embracing, seeing, smelling and fee-
ling others, but it has not and will not be able to take 
our love from us.”  

Diba, who is due to return to her office in the Bar As-
sociation in London, left the restaurant happy, exp-
ressing her hope to see us again in the near future. 
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TRİLYE’S FLAVORS

SPAGHETTI WITH 
SHRIMP AND  
BEETROOT

Protein, carbohydrates and vege-
tables – all in one dish. A great 

triplet. A powerful combination to 
replenish your energy. 

ARTICHOKE  
DESSERT

They say you will never 
get sick if you eat 

40 artichokes a year. 
Anyone who tastes 
this cherry dessert 
with artichoke will 
reach Nirvana. 
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JUMBO SHRIMP 
WITH PLUM SAUCE

Could they ever work in harmony? This 
recipe will free one from any prejudices in 

this regard. Plum sauce complements 
seafood very well. 

BAKED POTATO  
WITH SEAFOOD

Children and youngsters made this dish famous. It is delicious. It is a very popular dish, despite those 
who strongly believe that baked potato is best with sausage. 
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TRİLYE’S FLAVORS

SEA BEANS  
WITH BEETROOT

This is a health potion... A combination of 
red and green. We should treat ourselves 

to a portion of this every day, particularly in 
these days when we need to strengthen our 
immune system. 

THESSALONIKI

What a beautiful name! But the flavor 
is even better! It has become one of 

our star products, and will remain a favo-
rite for many years. Be sure to try it; it will 
become your favorite too. 
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