
Yelkenli yatlar Ege’ye çok yakışıyor…

ULUSLARARASI DENİZ FESTİVALİ VE 
YELKEN YARIŞI: THE BODRUM CUP
Bu hafta Türkiye’nin önde gelen uluslararası deniz 
festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup’ın 29.su  
gerçekleşiyor. Ve  ben de bu yarışları kaçırmak 
istemedim.  Ahşap teknelerle fiber teknelerin bir arada 
yarışabileceği The Bodrum Cup’ta yelkenciler altı 
gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran 
kategorilerinde kıyasıya bir rekabet içinde yarışıyor.

HHH

Yelkenin yanı sıra karada ve denizde pek çok eğlenceli 
etkinliğin de yapılacağı The Bodrum Cup’a yalnızca 
yarışmacı olarak değil, izleyici olarak katılmak da 
mümkün! Dileyenler özel teknelerle bu tatlı heyecana 
ortak olabilecekler.

HHH

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan, 
uluslararası bir deniz festivali ve yelken yarışı olarak 
adından söz ettiren The Bodrum Cup bu yıl Bodrum’dan 

başlayacak. Yalıkavak ve Gökova koylarını da kapsayan 5 
etaptan oluşacak. Yurtdışından pek çok yabancı teknenin 
de olacağı organizasyonda The Bodrum Cup Meydan 
Aktiviteleri, Akustik Şehir Konserleri, Mavi Yolculuk 
Mutfağı Yemek Yarışması ve Fotoğraf Yarışması gibi 
etkinliklerle unutulmaz Bodrum günleri yaşanacak. Melis 
Dağ, Duygu Soylu, Meya, Bora Duran ve efsanevi müzik 
grubu MFÖ konserleri de olacak.

HHH

Ve ben bu yıl Ege’nin eşsiz  sularında yapılan 3 yarışın 
tamamına katılmış olacağım. 

HHH

Önce bir dev ile tanıştırmak istiyorum sizleri.  Yat yarışları 
sayesinde arkadaş olduğum bir dev ile. Adı Lucien Arkas. 
Çeşme’de ilk kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta 
yarışlarında tanıştığım bir beyin. Bir deha, bir alim, bir 
üstad ve ders olarak okunabilecek bir kitap. Üç müze 
açmış, okullar, spor kulüpleri ve yazlık sporcu kamplarıyla 
da gençleri kucaklamış biri.

HHH

Çeşme harika yeni insanlar kattı hayatıma. Lucien 
Arkas, oğlu Bernard ve gelini Funda Arkas gördüğüm en 
mütevazı insanlardan.  Oğlu Bernard ile aile fertleri bu 
sporun gelişmesine adamışlar kendilerini. 7.500 kişilik bir 
çalışan  ordusundan 7.500 kişilik bir aile yaratmanın nasıl 
mümkün olduğunun birer ispatı oldular benim için. 

HHH

Gittiğim her yer, yaşadığım her gün gibi Çeşme de çok 
şey kattı bana. Hayatımın derslerinden bir sayfayı daha 
çalışmış oldum.

HHH

ÇEŞME’YE GİDERSENİZ  
OVACIK’A UĞRAYIN
Yarıştan vakit buldukça Çeşme’de bilmediğim mekanları 
denedim. Günümüzün bu popüler sayfiyesi İyon Birliği’nin 
12 şehrinden biriymiş. Osmanlılar zamanında deniz üssü 
olarak kullanılmış. İlçe merkezindeki en etkileyici yapı 

Kuğuların 
romantik valsi…

Geçtiğimiz günlerde Ege Denizi en romantik halindeydi. Ege’nin davetkar suları 
Ravel’in Bolero nağmeleriyle eşlik ediyordu mağrur duruşlu deli fişek yelkenlilere…

Serda Büyükkoyuncu / İnstagram: @serdabuyukkoyuncu

olan kale Cenevizliler tarafından inşa edilmiş, 
Türkiye’nin Toskana’sı olma potansiyeline sahip Ovacık 
son zamanların gözde yeri. Ovacık’taki Noni’s House’u  
yeryüzünde cenneti arayanlara tavsiye ediyorum. Tek 
katlı stilize bir bağ evinin ortasına kurulu masalsı bahçede 
yer alan Noni’s House’da kahvaltı yapabilirsiniz. Before 
Sunset (0532 18) Çeşme’nin en popüler plajlarından. 
Manzarada Sakız Adası var. Akşam üzeri partileri süper, 
oturup etrafı ve mekanın adına layık manzarayı seyredin.
Altınkum, Çeşme’de en sevdiğim ve bir gün imara açılacak 
diye dert ettiğim plaj. Size bir ipucu: Altınkum dahil 
Çeşme Yarımadası’nın güneyindeki bütün plajların suyu 
soğuk! Çeşme’nin en güzel plajlarından Fun Beach ve  Fly-
inn burada bulunuyor.
Akşam yemeği için Çiftlikköy’deki İstakozcu Can 
Baba bir klasik. İstakoz, langust ve Ege Denizi balıkları 
yiyebilirsiniz. Batur’da katmerin tadına bakmayı ihmal 
etmeyin.

HHH

@serdabuyukkoyuncu instagram sayfamı takip edenler 
bilir. Pek çok bilgi paylaşıyorum orada sizlerle.  Huyum 
kurusun, merak ediyorum, araştırıyorum, yazıyorum. Ama 
yazarken eğleniyorum da.  Okuyanları dediklerine göre 
bilgi müptelası yapıyormuş yazdıklarım. Şaka bir yana 
madem ki yelkenli yat yarışlarına katılacağım dedim ve 
oturdum ders çalıştım.

HHH

SİZİN İÇİN DERS ÇALIŞTIM…
İlk olarak M.Ö. 4000 yıllarında Fenikeliler ve eski 
Mısırlıların denize açılmasıyla başlamış yelkenli. Bir 
kütüğün içini oyup üzerine bez eklemişler ve ilk yelkenli 
tekne inşa edilmiş . Bezin kare şeklinde olması,  sadece 
rüzgarı arkadan alması koşuluyla yol almasına olanak 
sağlıyormuş teknelerin. (Bizde olsa en önce hemen 
etrafını oya ile çevirmiştik o bezin.)

HHH

M.Ö. 3000 yıllarında Akdeniz ve İskandinav ülkelerinde  

gemiler yük taşımak için kullanılıyormuş. 
M.Ö. 1200 tarihlerinde Yunanlılar ve Fenikeliler büyük 
kargo gemileri yapmışlar. Hatta Fenikeliler iki büyük direk 
kullanarak bu gemileri daha hızlı hale getimişler. Hızlı 
dedikse sürat motoru değil ama.

HHH

Mısırlıların yaptığı ilk yelkenler, papirüstenmiş ama tekne 
boyutları büyüyünce papirüs yelkenler kullanılamaz 
olmuş. O yüzden artanları evimizde! Her evde Mısır’dan 
gelme bir papirüs tablo hediye var. Hiç sevemedim onları.

HHH

M.Ö. 100’de Roma İmparatorluğu tarafından inşa ettirilen 
yük ve yolcu taşıyabilen yelkenli gemiler, ilk deniz yolu 
taşımacılığı görevini üstlenmiş. M.S.1000 yıllarında 
Vikingler savaş amaçlı ilk yelkenli gemiyi inşa etmişler. Bu 
tekneler ticaret amaçlı da  kullanılabiliyormuş. Daha sonra 
bu gemiler İngilizler tarafından eklenen toplar sayesinde 
daha savaşçı hale gelmiş.

HHH

Yelkenin yanı sıra karada ve
 denizde pek çok eğlenceli etkinliğin

 de yapılacağı The Bodrum Cup’a 
yalnızca yarışmacı olarak değil,

 izleyici olarak katılmak da mümkün!  
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 Çeşme-Alaçatı rotasında 
yarışan yelkenliler, o sert rüzgarı 

birinci gelebilmek için kullandılar.

Kristof Kolomb 1492 tarihinde Pinto adlı yelkenli 
teknesiyle Amerika kıtasına ulaşmış.
Vasco De Gama’nın yelkenli gemisiyle Afrika kıyılarını 
dolaşıp Hindistan’a ulaşmasıyla yeni Avrupa Hindistan 
ticaret yolu açılmış.
Macellan 1512’de İspanya’dan Hindistan’a ulaşmak için 
yola çıkmış ve yolda hayatını kaybetmiş ama gemiler 
dünyayı dolaşıp tekrar İspanya’ya dönmüş.
Dünya’nın yuvarlak olduğu, yelkenli gemiyle yapılan bu 
dünya turu sayesinde ispat edilmiş. (Adamcağız yollarda 
ölüp gitmiş ama en azından bir işe yaramış!)

HHH

Bu bilgilerden sonra tekne yarışlarının ilk günü için artık 
hazırım. Bilmişlik bile taslayabilirim!

HHH

Çeşme Yarışı
Ben ve arkadaşlarım en ufak dalgada sallanmamıza en 
şehirli züppe edalarıyla sızlanırken, 45 tekne o dalgalarda 
kuğuların dansını yaptılar. Çeşme-Alaçatı rotasında 
yarıştılar, o sert rüzgarı birinci gelebilmek için kullandılar. 
4 gün boyunca Ilıca Körfezi’nden, Çeşme Merkezi’nden, 
Ovacık’taki plajlardan ve Sakız Adası’ndan izlenebilen 
yarışlar Ege Denizi’nde adeta bir şölen havası estirdi. 4 
günde toplam 35 deniz mili yol katettiler birbirinden alımlı 
tekneler.

HHH

Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı 
yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’nin de 
tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan  Arkas Aegean Link 
Regatta’nın geleneksel hale gelmesi planlanıyormuş.

HHH

Yarışın kupalarını ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakülteleri’nde okuyan genç tasarımcılar 
hazırlamış.

HHH

Anything/Dere Construction’ın 1 saniye arayla önce 
ulaştığı finiş çizgisine ikinci giren Arkas Flying Box, 
üçüncü ise Garanti Sailing Lemon oldu Arkas Aegean 
Link Regatta’da. 

HHH

SAKIZI AĞAÇTAN TOPLUYORLAR...
Yelkenli yarışlarının ilk etabında Sakız Adası’na 
geldik. Ağzıma attığımda çiğnemeden duramadığım, 
çenemin tutulurcasına yorulmasına sebep olan sakızın  
adasındaydık yani. Size araştırmalarımı aktarıyorum.

HHH

Bakkaldan almayın. Kandırıyorlar sizi. Sakız ağaçta 
yetişiyor. Yerlere akıyor hatta... Pis biraz yani! Topla 
yerden. Sar renkli kağıda. Sat markette bir dolu paraya.
Üstelik yeni bir şey değil. Taa M.Ö. 5. yüzyılda Herodot’u 
kullanmışlar reklamlarında. Acaba balon da yaptırmışlar 

GEZMENİN TADINA DOYAMAZSIN
Nerede diye sorarsanız, İzmir’de derim. Gelin yelkene 
biraz ara verip şehrin sokaklarında kaybolalım. Burada 
ne ararsanız var; tarih, kültür, doğa, sıcakkanlı insanlar, 
davetkar sokaklar… Victor Hugo’nun “Boynunda 
kolyesiyle bir prensestir” dediği İzmir’i tam anlamıyla 
keşfetmek isterseniz, uzunca bir zamana ihtiyacınız var. 

Saat Kulesi
Birçok yerde saat kulesi vardır ama İzmir gibi  
şehirle sembolleşeni azdır. O yüzden İzmir’deyim 
demek için ilk adımı Konak Meydanı’na atın. Meydanın 
ortasında İzmir’in palmiyeleri ile birlikte yükselen saat 
kulesi, Sultan 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı 
şerefine 1901 yılında yapılmış. 25 metre yükseklikteki 
kulenin saatini Prusya İmparatoru 2. Wilhelm hediye 
etmiş. Kule 1974 yılında meydana gelen 5,2 şiddetinde 
depremle hasar görmüş. Hatta saat de depremin olduğu 
02.04’te durmuş. Sonrasında 2 yıllık bir onarımdan 
geçerek tekrar çalıştırılmış ve günümüze dek de hiç 
durmamış.

Atatürk Müzesi
Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Müzesi ise 
1880 yılında ev olarak yaptırılmış bir binada yer alıyor. 
Türk ordusu İzmir’e girdiğinde bir süre binayı karargah 
olarak kullanmış. 1923’teki İzmir İktisat Kongresi de 
burada toplanmış. Atatürk 1930-1934 yılları arasında 
İzmir’e her gelişinde bu evde kalmış. 1. katta kullandığı 

yaşam alanları görülebiliyor. Toplantı salonu, çalışma 
odası, yatak odası, misafir odası, berber odası, yaver 
odası, bekleme-kabul odası, kütüphane, yemek odası ve 
banyo ziyaret edilen bölümler.

Tarihi Asansör
İzmir’deki tarihi asansör kulesi günümüzden 110 yıl önce 
yapılmış. Tuğlaları Marsilya’dan getirilen kule 3 katlı; 
içinde iki asansör var. 1. Dünya Savaşı yıllarında asansörün 
alt katı kumarhane, 2. katı fotoğrafhane, en üst katı ise 
sinema olarak kullanılmış. Sonraki yıllarda ise farklı 
amaçlarla kiraya verilmiş. Bugünse kafe, bar, restoran 
ve en üst katta da seyir terası yer alıyor. Doyasıya İzmir 
manzarası izlemek isterseniz, mutlaka gidin.

Uşakizade Köşkü
İzmir’de Atatürk izlerini takip etmenin havası bir  
başka… 1860 yılında yapılan ve bugün özel bir koleje  
ait olan Uşakizade Köşkü o havayı soluyacağınız en 
anlamlı adreslerden biri. Türkiye’nin modernleşme  
tarihi açısından da simge değer taşıyor. Günümüzdeki 
medeni nikahın öncüsü olan biçimde kıyılan ilk nikah; 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım’a ait. Nikah 
töreni, 29 Ocak 1923’te bu köşkte gerçekleşmiş yani 
tanıştıkları yerde. Ata, nikahın ardından eşi Latife 
Hanım’ı da alarak Anadolu gezisine çıkmış ve gittiği 
yerlerde resmi nikahlı eşini halkla tanıştırmış. Atatürk 
aslında sadece 5 kez gelmiş köşke ve toplam 91 gün 
kalmış. Aklınızda olsun, köşkü ziyaret etmek için kolej ile 

bağlantıya geçmeniz gerekiyor.

Kemeraltı Çarşısı
Eski İzmir’de ticaretin kalbinin attığı Kemeraltı Çarşısı 
bugün restore edilen hanları, birçok ürünü bulabileceğiniz 
dükkanları ve keyifli molalar vereceğiniz kafeleri ile şehrin 
en hareketli noktaları arasında. Çarşıya mutlaka uğrayın. 
1700’lü yıllarda yaptırılan Karaosmanoğlu Han’da bir 
kahve molası verin. İzmir’in en büyük hanı konumundaki 
1598’de yapılan Kızlarağası Han’da ise dükkanlar arasında 
gezintiye çıkın. Ve handa dolaşırken, bir zamanlar 
bulunduğunuz yerin deniz kıyısı olduğunu ama asırlar 
içinde 200 metre kadar doldurulduğunu hatırınıza getirin. 

Balçova Teleferik
Eğer İzmir’i doyasıya izlemek isterseniz, şehri tepeden 
görmek için Balçova’dan teleferiğe binin. İzmir’le 
kuşbakışı selamlaşmanın keyfi, teleferikten indiğiniz 
noktada katlanıyor çünkü yemyeşil bir doğa ve küçük çaplı 
işletmelerin yer aldığı güzel bir parka çıkıyor yolunuz. Bir 
şeyler atıştırabilir, yürüyüşün tadını çıkarabilir ve bol bol 
fotoğraf çekebilirsiniz.

Kültürpark
İzmir’in simgelerinden biri Kültürpark. Şehrin 10 yıl 
belediye başkanlığını yapan ünlü doktor Behçet Uz 
öncülüğünde 1936’da açılmış. Atatürk’ün isteği üzerine 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle ekonomik 
bağlantılarını geliştirmek amacıyla atılan adımlardan 

mıdır?
HHH

Diyorlar ki damla sakızının tedavi edici özelliği varmış. 
Palavra bence. O zaman bile varmış pazarlama. Bir de 
vermişler parayı Romalı Plinius’a, ansiklopedisine bile 
yazdırmışlar yararlı diye. İnanmazsınız ama Hipokrat’ı 
bile satın almışlar. Adam öve öve bitirememiş.

HHH

Bir kere çiğneyeni bile laubali gösteren, yenmez, 
yutulmaz, yutulsa aynen geri gelir bir şeyi methetmek hiç 
yakışmamış Hipokrat’ın ciddiyetine! Bergamalı Galen, saç 
dökülmesinden yılan sokmasına bir ok ilaçta damla sakızı 
kullanmış. Öyle diyorlar ama bunlar çete bence. Ağız 
birliği yapmışlar.

HHH

Sonra ne olmuş. Romalı kadınlar dişlerini bile sakız  
dallarından  kürdanlarla parlatmış. Reklamın etkisi 
işte. Adamlar adaya sponsor olup adını bile Sakız Adası 
yapmışlar! Sonra  paranın kokusunu  alınca 14. yüzyılda  
Cenevizliler kapmış adayı. (Ceviz değil, Ceneviz. Kim 
dediyse beni iyi okumuyor. Cevizli sakız olmaz!)
Sakız Adası Osmanlı’ya geçince, damla sakızı adayla 
Osmanlı sarayı arasında bir iletişim aracı olmuş. Ama 
bence padişahlar ulu orta sakız çiğnememiştirler!

HHH

Bir de şöyle bir liste oluşturmuşlar. Ama bence siz 
inanmayın. Sindirimi kolaylaştırırmış, nefes açarmış, diş 
sağlığı için diş macunu yapımında yararlanılıyormuş. 
Reçel, dondurma ve sütlü tatlıların yapımında 

kullanılıyormuş. İçeceklere tat  kazandırıyormuş. 
Kolestrol seviyesini düşürüyormuş. Yara merhemlerinin 
yapımında kullanılıyormuş. (Laf. İnanmayın bence 
Yunan oyunu bu Yunan!) 

HHH

KÖRFEZ’DE DENİZ VE  
YELKENLE DOLU ÜÇ GÜN
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Körfez Festivali’nin ana etkinliği İzmir Arkas Körfez 
Yarışı’ydı. Kambersiz düğün olmaz misali bu yarışlarda 
bendeniz de boy gösterdi. Üç gün süren festival boyunca 
tam bir görsel şölen yaşanırken, yelkenler körfeze ayrı bir 
hareketlilik getirdi. 

HHH

“Hem İçindeyiz Denizin Hem de Şenlikli Kıyılarında” 
sloganıyla, kano yarışları eşliğinde başladı festival.  Konak 
Pier ile Kordon arasında yapılan kano gösterilerinden 
etkilenmemek mümkün değildi bence.  Gösteriler 
sonrasında bu kez heyecan Karşıyaka kıyılarına kadar 
taşındı yat yarışlarında…

HHH

İzmir’in de bir uluslararası yat yarışı olması gerektiğine 
inançla yola çıkan Arkas, 6 yıl sonra ilk defa Körfez’le 
yelkenlerin buluşmasına fırsat sağlamış. Bir rekora imza 
atıp 43 tekne ve 400’e yakın yarışçı  ağırlanmış. İki gün 
boyunca süren İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda ekipler 
toplam 4 yarışı tamamladı. 

HHH

ÇEŞME MERKEZ’DE  
NE YAPILIR?
Önce Kahvaltı’da  başlayın güne. 
Hemen Çeşme’nin girişinde yer 
alan tesiste organik ürünlerden 
oluşan zengin bir sofra sizi bekliyor. 
Çeşme’nin yayalara ayrılmış ana 
caddesi olan İnkilap üzerinde 
restore edilmiş ve dükkana çevrilmiş 
eski, güzel Rum evleri bulunuyor. 
Burası hediyelik eşya almak ve 
vakit geçirmek için ideal. Caddenin 
tam ortasındaki Ayios Haralambos 
Kilisesi ise bir kültür merkezi olarak 
kullanılıyor. Su Balık  mezeleri, 
balıkları ve sahiplerinin keyifli 
sohbetiyle ön plana çıkıyor. Horasan 
Balık  yine çarşı içinde fakat ara 
sokakta bir balıkçı. Mezeleri elinin 
ayarı çok iyi olan Kezban Hanım 
hazırlıyor. Tokmak Hasan’ın Yeri  
Çeşme sahil yolunda bulunuyor. Sulu 
et yemekleri, yahni, döner ve kuru 
fasulyesi ile ünlü. Ege sahilindeki bir 
esnaf lokantası kıvamında. Çeşme 
İmren Lokantası  tam bir nostalji. 
Özellikle et yemekleri çok lezzetli. 

SAKIZLI DONDURMA
Rumeli Pastanesi’nde sakızlı 
dondurmanın tadına bakın ve gül 
reçeli almayı unutmayın. Çeşme 
Marina, Türkiye’nin en sıra dışı 
mimarilerinden birine sahip ve 
içinde çok güzel dükkanlarla 
restoranlar var. Benim favorim Tuzu 
Biberi oldu. İzmir ve civarında 
12 yeri bulunan bu işletmenin 
zeytinyağlıları, mezeleri ve etleri 
muhteşem. Marina’nın arkasında 
otel olarak kullanılan Kanuni 
zamanından kalma bir kervansaray 
var ama restorasyonu beni bir 
türlü mutlu edemedi. Bu arada 
Çeşme’den kalkan yeni nesil 
katamaran feribotların sizi Sakız 
Adası’na 30 dakikada götürdüğünü 
unutmayın.
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biri olmuş. 420 bin metrekare alana kurulu park adıyla 
müsemma; tam bir kültür paylaşımı platformu. Spor 
alanlarının da yer aldığı park, doğa tutkunları için de adeta 
cennet; burada 8 binden fazla ağaç ve 200’e yakın bitki 
yaşıyor.

Doğal Yaşam Parkı
Türkiye’deki ilk hayvanat bahçesi 1937 yılında 
Kültürpark içinde Fuar Hayvanat Bahçesi adıyla 
kurulmuş. 2008 yılında ise yeni bir kimliğe bürünmüş; 
Çiğli Sasalı’daki 425 dönümlük alanda Türkiye’nin ilk 
Doğal Yaşam Parkı’na dönüştürülmüş. Hayvanlar kafes 
ya da tel örgüler ardında değil doğal ortamlarındaki 
gibi yaşıyorlar. 120 türe ait 1500 hayvan görülebiliyor. 
Sadece hayvan varlığıyla değil zengin bitki örtüsüyle de 
muhteşem bir adres; 3 bin ağaç ve 250 bitki türü var. Ve 
yılın 365 günü ziyarete açık.

Agora
Antik çağlarda, etrafı kamu binalarıyla çevrili olan 
kentin en önemli sosyal yaşam alanı agoralar tam 
bir zaman makinesi. M.Ö. 4. yüzyılda Kadifekale 
yamaçlarına kurulan İzmir Agorası da onlardan biri. 
Bugünkü kalıntıların büyük bölümü; M.S. 178’de 
yaşanan büyük deprem sonrasında inşa edilen 
Roma dönemi agorasına ait. Çok etkileyici bir alan. 
Misafirlerini gürül gürül sesiyle karşılayan bir Roma 
çeşmesi var. Tam 2 bin yıldır kesintisiz akıyor. 
Grafitinin dünyada en eski örneklerini de burada 
görebilirsiniz. Roma dönemine ait bu duvar resimleri, 
tasvir niteliği açısından dünyanın en kapsamlı grafiti 
koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Dünyadaki tek 

rakibi Pompei. Fakat oradakiler Latince, İzmir’dekiler 
ise Yunanca. Günümüzde bu yazıları çözümleyebilen 
uzman sayısı birkaç kişiyi geçmiyor.

Efes Antik Kenti
Merkezden biraz uzaklaşmanız gerekecek ama Efes 
Antik Kenti’ni görmek için değer. UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesinde yer alıyor ve antik dönemden 
günümüze ulaşan en önemli merkezlerden biri. Yaklaşık 
9 bin yıl süren kesintisiz bir yerleşimin ev sahibi olmuş; 
Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı 
dönemlerinin izleri antik kentte harmanlanıyor. 60 
binin üzerinde eserin sergilendiği müzesi ise ayrı bir 
hazine. Arkeoloji ve Etnografya olmak üzere iki ana 
bölüm yer alıyor.  
Görecekleriniz arasında; Efes Artemis heykeli, yunuslu 
Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer 
Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, 
Sokrates başı gibi çok dikkat çeken parçalar var. Antik 
Çağ’dan Osmanlı’ya uzanan zengin bir sikke ve takı 
koleksiyonuna da sahip.  
Efes’e giderken sizi bambaşka bir dünyaya götüreceğim 
şimdi de. 
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OTOMOBİLLERİN HARİKALAR DİYARI: 
KEY MÜZESİ
Sevgili Murat Özgörkey ve kardeşi Selim Özgörkey’in ülke 
gururu müzesinin yeri çok kolay. İzmir Havalimanı’na 15 
dakika mesafede, Torbalı’da.
7.000 metrekare alana kurulu müze, arabalarla çok da 
sıcak ilişki kuramayan benim için bile büyüleyiciydi.
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Bu bozuk ilişki kahyaya verdiğim arabanın plakasını 
hatırlamadığım için restoran çıkışında mahsur kalacak 
kadar kötü
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Ama bu 1880’li yıllardan bugüne  dek uzanan 140 
otomobil ve 50 motosikletin olduğu bu müzeye aşık 
olmamam için bir neden değil.
Bunlardan başka müzede;
2.550 adet model otomobil, otomobil temalı eşarp 
koleksiyonu, 2. Dünya Savaşı öncesinde otomobilleri 
süsleyen 300 adet kaput amblemi ve 50’li yıllara ait Shell 
Benzin istasyonu da var. Tüm bu antika arabalar çok ciddi 
bir ekiple yenileniyor.
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Koleksiyonerliği çocukluk yıllarından başlamış  
Murat’ın. İlkokul yıllarında plastik modeller yaparmış. 
1995 yılında  model otomobil toplamaya başlamış. Büyük 
bir Alman otomobil firmasının servis ve satış  şubesini 
açmışlar o dönemde. Oradaki  showroom’da sergilemek 
üzere iki-üç klasik otomobili yenileme fikri gelmiş iki 
kardeşin aklına.
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2001 yılından itibaren KEY Museum’da yer alan araçları 
biriktirmeye başlamışlar. Her gün daha da büyüyen bir 
koleksiyona imza atmışlar.Ve sevgili Murat Özgörkey 
çocukluk hayalini gerçekleştirmiş.
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Sizin çocukluk hayalleriniz nelerdi? 
Gerçekleştirebildikleriniz ve sadece hayal olarak kalanlar… 
Haydi paylaşın bizlerle… @serdabuyukkoyuncu instagram 
hesabım sizleri bekliyor.

Yarışın kupalarını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi,
 Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar
 Fakülteleri’nde okuyan genç tasarımcılar hazırlıyor.

236 237

Seyahat


