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Necmi Cavlı

Nereye Bodrum nereye?

Sürdürülebilir Sanat

Dergimizin geçmiş sayılarında sürdürülebilir (sustainable) turizm ve tarımla ilgili 
yazılar yer aldı. Sürdürülebilir sanat ile, doğal, kültürel, yerel dengeleri bozmadan,  
toplumsal uyum içinde gelişmeyi öne çıkaran, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken 
geleceği yok etmeyen sanatı kastediyoruz.

Sürdürülebilir sanat konusunda birçok ülkede sempozyumlar düzenleniyor, 
akademik burslar veriliyor, bienaller yapılıyor, sanatçıların çalışmalarında öne çıkarılıyor, gündemde 
tutuluyor. Ressamın kullandığı boyanın çevreye zarar verip vermeyeceğine kadar ayrıntılı bir 
duyarlılıkla yaklaşılıyor konuya. Bu şekilde sanat toplumun işlevsel bir parçası olma özelliğini 
sürdürüyor, halktan kopmuyor, idealizm, samimiyet ve dolayısı ile yaratıcılık korunuyor. 

Bodrum özelinde durum bunun tamamen aksi. Türkiye genelinde de farklı değil ama biz bildiğimiz 
alandan örnekler verelim. Yıllardır Bodrum’a  birileri gelip “yerli kadınlara para kazandırmak, onları 
bağımsızlaştırmak” gibi ulvi hedeflerle tasarım atölyeleri, köyleri kurmuşlardı!  İskele meydanında 
çadırımız bile vardı üretilecekleri satmak için hatırlarsınız.  Bir sanat köyü açılmıştı Yahşi’de, birkaç 
ay sürdü ömrü. Sonra mermerciler bienal, emlakçılar sergiler organize etmeye başladı. İnşaat ruhsatı 
olmayan arsasına Kent Müzesi yapmak isteyen, ruhsatsız inşaatlarını sanat galerisi ya da sanat köyü 
yaparak çözüm arayan, galeri açıp ilk toplantıda gelen bürokratlardan inşaat için arsa talep eden 
olmayınca da galeriyi kapatıp giden koleksiyonerlerimiz, sanatçılarımız, sanatseverlerimiz çoktur. Bu 
tür örnekler saymakla bitmez Bodrum’da. 

Sanat, kısa vadeli, kişisel çıkarlar için hep bir araç olarak kullanılmaya çalışılıyor. Çoğu, hayal ettikleri 
rantları sağlayamayınca Bodrum’a ve Bodrumlulara lanetler okuyarak gidiyorlar ancak  hâlâ direnenler 
ve her gün yeni gelenler var. Pek duracağa da benzemiyor çünkü Bodrum’u korumakla yükümlü 
sorumlular maalesef bu tür projelerin çoğunun açılışında yer alıp, halkın vergileriyle bunlara bilerek 
ya da bilmeyerek maddi ve manevi destekler sağlamakta.  Bunu gören halk sanata ve sanatçıya karşı 
ilgisini ve güvenini kaybettiği gibi, var olan ortam sanat üretimini ve yaratıcılığı destekleyen değil tam 
aksine olumsuz bir tepki yarattı sanata karşı.

Sekiz katlı oteller ile turizmin sürdürülebilir olduğunu düşünenlerin, sessiz kalanların, bu durumdan 
rahatsız olacaklarını düşünmüyoruz. Sözümüz onlara değil, genç sanatçılara. Bir araya gelin, sessiz 
kalmayın, bu gidişe karşı bir direnç gösterin. Sorun kendinize “Ne için, kim için sanat yapıyorum?”, 
“Sanatı olmayan bir toplumun nasıl bir geleceği olabilir?” diye. Toplumsal işlevini, samimiyet ve 
yaratıcılığını kaybetmiş, sadece rant eksenine oturmuş, elitist bir sanat sürdürülemez.
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Bodrum’da 1927’de 
doğmuş olan 
Hüseyin Kâmi Nayır, 

ilköğrenimini Bodrum’da bitirdikten 
sonra ortaokul ve liseyi, o yıllarda bu 
eğitimi alabileceği en yakın merkez olan 
İzmir’de tamamladı. Daha sonra İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun 
oldu ve Bodrum’a döndü. Yakın arkadaşı 
Cevat Cavlı ile 1950’lerin başında Bodrum 
Gazetesi’ni çıkarmaya başladılar ve bir 
süre gazeteyi ayakta tutmayı başardılar, 
ancak Hüseyin Nayır çok geçmeden 

Ankara’da memuriyete atıldı. 1980’li 
yıllarda Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu’ndan emekli olduğundan beri de 
Bodrum’da yaşıyor.   

Çocukluğunu, hem aile içinde, hem de 
o yılların Bodrum yaşantısında hayranlık 
duyduğu Cevat Şakir ve dayısı Ahmet 
Nalbantoğlu gibi büyüklerinin her fırsatta 
eline fırça aldığı bir ortamda geçirdi ve 
içinden gelerek, hevesle resim yaptı. 
Resimle ilgili ilk anılarından biri, evin 
bir odasının kapısına, marifetini hoş 

karşılayan annesinin 
portresini yapışıdır. 
Zaman içinde 
kırlent ipeği üzerine 
yağlıboya kuşlu ve 
çiçekli desenler, 
dostlarının evlerinin 
duvarlarına peyzajlar, 
Ankara’daki evin 
şöminesine figüratif 
resimler yapmış, 
boş zamanlarında 
sürdürdüğü tuval 
üzerine yağlı boya 
çalışmalarını, küçük 
ölçekte karakalem 

Bodrumlu Resim ve 
Doğa Aşığı
Hüseyin Nayır



ve pastel ön çalışma ile perçinlemiştir. 
Resme olan ilgisini deniz, gökyüzü, ağaç, 
çiçek sevgisi ile birbirine harmanlanarak, 
işlemekten zevk aldığı temalara ulaşmıştır. 
Son çeyrek asırda Kadıkalesi’nde bulunan 
aile yadigârı mandalin bahçesinden ve 
civarından aldığı ilhamla peyzaj çalışırken, 
yakınlarının portrelerini ve toplamayı pek 
sevdiği karadikeni resmettiği tablolarını 
yapmaktan hep keyif almıştır.

Hüseyin Nayır her an bir sonraki resminin 
arayışı içinde ve en mutlu saatlerini 
Kadıkalesi’nde bulunan bahçedeki 
atölyesinde geçiriyor.  Fırsat buldukça 
büyük ressamların eserlerinin karşısında 
saatler geçirmek üzere belli başlı müzeleri 
ziyaret ediyor, seyahatlerinden tekrar 
yaratmak üzere zihinsel malzeme yüküyle 
dönüyor.   



Zai’yi tasarlarken yeni nesil kütüphane 
kavramından ilham almamızın yegane 
nedeni; yazar, sanatçı ve alanında 
uzman isimlerle, onlara merak ve ilgi 
duyan ziyaretçilerin birebir etkileşim 
sağlayabileceği bir alan yaratma 
hayali oldu. Zai’nin kapısının doğanın 
ve sanatın içinde kitap okunabilecek 
sessiz, huzurlu ve keyifli bir ortama 
açılması ile birlikte, içinde yazar 
söyleşilerinin, soru-cevaplarının, imza 

günlerinin, yemeklerin, farklı alanlardaki 
atölyelerin, film gösterimlerinin, film 
okumalarının ve müzik dinletilerinin 
gerçekleştirilmesiyle, yaşayan ve 
anı biriktiren bir mekan olmasını 
arzu ettik. Kasım ayında başlayan 
yolculuğumuzun ikinci ayını geride 
bırakırken, hatırımızda kalan, gelecekte 
yad edeceğimiz güzel anılardan biri de 
İnci Aral’la birlikte geçirdiğimiz yemek, 
söyleşi ve imza günü oldu.

İlk Konuğumuz İnci Aral:

“Yazmaya başlamak, çığlık atmak gibiydi.”



Yağmurlu bir Bodrum gününde doğa ve 
edebiyattan daha iyi bir kaçış alternatifi 
olmasa gerek, diye düşünenlerdeniz. 
Hele ki bu alternatif, “Yazmaya başlamak, 
çığlık atmak gibiydi benim için,” diyen 
İnci Aral gibi, Türk Edebiyatındaki güçlü 
bir kalemle Zai’de zeytin ağaçları altında 
gerçekleştirilen bir günse, bizce bundan 
daha iyisi zaten pek de mümkün değildir. 

Tüm bu havanın ve programın yarattığı 
naif ruh haliyle başladık günümüze. Yazar 
Günleri kapsamında Ocak ayının ilk 
konuğu, 21 kitaba adını veren, bolca ödül 
alan, bolca adından ve edebiyatından söz 
ettiren İnci Aral oldu. 13 Ocak Cumartesi 
günü, Zai Atölye’de okurlarıyla buluşan 
Aral önce, gelirinin Türk Eğitim Vakfı’na 
bağışlandığı özel bir grupla birlikte 
düzenlenen yemekte misafirlerle bir araya 
geldi, ardından da söyleşi ve soru cevap 
kısmında daha geniş bir misafir kitlesiyle 
merakları giderdi. 

Söyleşide son kitabı Sevgili’nin 17 yıl 
süren yazım aşamalarını, 30 yaşından 
sonra kendisini nasıl edebiyata 
adadığını, yazar olmanın kendi gözünden 
gerekliliklerini ve genç yazar adaylarının 
bol okumaya ihtiyacı olduğunu konuştuk. 
“Bana okurlarım sahip çıktı.” diyen 
yazar, mütevazi ve samimi tavrını etkinlik 
boyunca tüm misafirlerle gönülden 
paylaştı. Kendisine yöneltilen sorulara 
içtenlikle cevaplar vererek, Türkiye ve 
Türk Edebiyatı için hep umutlu olduğunu, 
kendisine umut veren şeyleri ise hayatın 
içinden bulduğunu örneklerle anlattı.

Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayıp 
fotoğraf isteklerini de kabul eden yazar, 
Zai’yle tanışmış olmaktan memnun 
olduğunu dile getirirken, biz de kendisini 
ağırlamış olmaktan oldukça mutluluk 
duyduk. Kendisini tekrar ağırlamaktan 
memnuniyet duyar, daha nice kitaplarını 
okumayı dileriz.

Zai’de önümüzdeki aylarda Mine Söğüt, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş ve Sunay Akın’ın gibi isimlerle 
gerçekleştireceğimiz etkinliklerden ve 23-25 Şubat tarihleri arasında !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali’nin Bodrum’daki mekanı olacağımız gösterimlerden haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için 
bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. 
www.zaibodrum.com
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Heraklia (Kapıkırı)

Milas ilçe sınırları içinde yer alan Heraklia 
antik kenti, bir İyonya yerleşim yeri 
olmasına karşın her zaman Karyalı olma 
özelliği taşımış ve tarihi açıdan da Karya 
kentlerinin kaderini paylaşmıştır.

Bafa Gölü kıyısında konumlanmış olan 
Heraklia antik kenti, üzerine kurulmuş 
olan Kapıkırı köyü ile iç içe geçmiştir. On 
bin yıl önce Latmos Körfezi üzerinde ve 
Latmos Dağı eteklerinde kurulduğunda 
adı Latmos olan bu İyonya kenti, ticaret 
yolları üzerinde olmadığından ve deniz 
ticaretini de Milet şehrine kaptırdığından, 
dönemin önemli kentlerinden sayılmadı. 
Karya bölgesinin Pers satrapı olan, ama 
oldukça başına buyruk hareket eden 
Mausolos tarafından kurnazlıkla ele 
geçirilen Latmos’un adı, diğerleriyle 
karıştırılmaması için “Heraklia ad Latmos”, 

yani Latmos Dağı altındaki Heraklia olarak 
değiştirildi. 
M.Ö. 287 yılında Romalı General Lizimahos 
tarafından ele geçirilen Heraklia’nın etrafı, 
bugün bile görkemli görüntüsünü koruyan 
surlarla çevrildi. Yüksekliği göl düzeyinin 
500 metre üzerinde olan bu duvarların 
uzunluğu 5 kilometreden fazladır ve 65 
adet kule ile tahkim edilmiştir.
Kentin yıldızı bu kez de tapınak ve 
manastırlarıyla parlamaya başlamıştır. 
Bunların en ünlüsü sahilde yer alan ve 
Helenistik dönemde yapılmış olan Athena 
tapınağıdır. 
Bir diğeri ise efsanevi Endimion Tapınağı… 
Tapınağın öyküsü ise şöyle:  Zamanın ve 
yörenin yakışıklı rüzgâr çobanı Endimion, 
tanrıların tanrısı Zeus tarafından 
çok seviliyor ve kendisine ne isterse 
bahşedileceği bildiriliyor. Bu güzel ve 

Füsun Özlen



alçak gönüllü çoban da ondan, Latmos 
Dağı üzerinde sonsuza dek uyumayı 
diliyor. Dileği yerine getirilip sonsuz 
uykusuna yattıktan sonra ay tanrıçası 
Selene tarafından her gece ziyaret 
ediliyor.
M.S. 7. Yüzyılda Arabistan 
Yarımadası’ndan gelen keşişler Latmos 
Dağı’nı mesken tutup orada yaşamaya 
başladı. Kimileri ün kazanan bu din 
adamları sayesinde burası Anadolu’nun 
en büyük manastır merkezi haline geldi 
ve bu durum 400 yıl sürdü. Anlatılanlara 
göre, buraya yerleşen keşişler mağaraların 
birinde Endimion’un mezarını buldular ve 

bu mezarı Hıristiyan inancının kutsal bir 
mekânı haline getirdiler. 
Ancak gerçek her ne olursa olsun bugün 
kolayca gidilebilen bu tarihi bölge, 
pek çok uygarlığı ve yaşanmış dönemi 
günümüze taşıyabildiği ve bizi antik 
çağlar konusunda aydınlatabildiği için 
çok önemli. Bodrum’dan sadece 90 
km uzaklıktaki bu zenginliği yalnızca 
tapınakları veya muhteşem sur ve kuleleri 
görmek için değil, aynı zamanda eşsiz 
mağara resimlerini ve antik yerleşimle 
modern köyün kucak kucağa yaşadığı bir 
doğa harikasını da hissetmek için ziyaret 
etmek gerekir.
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Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
Sakarya’da dünyaya geldim. İlkokul ve 
ortaokulu Sapanca’da, liseyi ise burslu 
öğrenci olarak Erenköy Kız Lisesi’nde 
okudum. AİBÜ Sınıf Öğretmenliği’nden 
mezun olup 5 yıl Devlet okullarında sınıf 
öğretmeni olarak çalıştım. 1999 Sakarya 
depreminden itibaren önce Sakarya 
Enka Okulları’nda depremzede 
öğrencilerle çalıştım. Daha sonra 
İstanbul Enka Okulları’nda sınıf 
öğretmenliği ile birlikte çeşitli idari 
kadrolarda görev yaptım. TED Bodrum 
Koleji’nin 2012 açılış yılında İlkokul 
Müdür Yardımcısı görevini üstlenerek 
Bodrum’a yerleştim. 2014 yılından 
itibaren TED Bodrum Koleji Anasınıfı ve 
İlkokul Müdürü olarak görev 
yapmaktayım. 
Okul öncesi ve ilkokulda eğitime 
yaklaşımınız öncelikle hangi öğeleri 
barındırıyor?
Öğrencilerimizi yaşama hazırlıyoruz. 
Merak, araştırma ve öğrenme isteklerine 
yanıt bulabilecekleri, mutlu eğitim 
ortamları yaratıyoruz ve düş dünyalarını 
zenginleştiriyoruz. Hede�erimizden birisi 
de toplumsal sorunlara duyarlı ve 
çözümde aktif görev almak isteyen 
öğrenciler yetiştirmek. Bunu 
gerçekleştirmek için ilkokulda çeşitli 
eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. 
Bulunduğumuz yerin kültürel değerlerini 
ortaya çıkarıp onu eğitime entegre 
ediyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. 
Bodrum’da zeytin ve mandalinayı öne 
çıkardık. Yerli malı haftasını kutlamaya 
okulumuzda böyle başladık. Çocukların 
tüketmekten önce  bulundukları çevrede 
üretici ve girişimci bir bakış açısına sahip 
olmaları çok önemli. 
Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını 
göz önünde bulundurarak 3. sınıfta 
başlayan ve eğitim hayatı boyunca 
devam eden özel enstrüman dersleri, 
zenginleştirilmiş onlarca renkli kulüp ve 
işe yararlığına çok inandığımız okul takım 
çalışmaları yapıyoruz.

TED’in yabancı dil öğretiminde uyguladığı 
sistemden bahseder misiniz?
Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, 
Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas 
alınarak hazırlanan ve MEB onaylı; 
Anaokulu’ndan 12. sınıfa kadar bir bütünlük 
arz eden, TED okullarına özgü müfredat 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  Türk ve 
yabancı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen 
İngilizce programı Anasınıfından itibaren 
öğrencilerin İngilizce’yi severek öğrenmelerine 
ve özgüvenle kullanmalarına fırsat verecek 
şekilde uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz 4. sınıfın sonunda Avrupa 
Ortak Dil Çerçeve Programı’na göre A1- 
seviyesine ulaşmaktadır. 3. ve 4. sını�arda 
Cambridge ESOL Young Learners 
sınavlarından Starters ve Movers sınavlarına 
katılmakta ve üstün başarılar elde 
etmektedirler. 
Öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren İspanyolca 
veya Fransızca dillerinden birini seçerek ikinci 
yabancı dil eğitimine başlamaktadır.     

Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 
geliştirmeye yönelik uygulamalarınız 
nelerdir?
1. ve 2. sını�arımızda uyguladığımız drama 
dersleriyle öğrencilerimizin kendi duygularını 
kontrol edebilme, değiştirebilme, 
düşüncelerini ifade edebilme ve konuşarak 
iletişim kurabilme yetenekleri gelişiyor. 
Çocuklarımızın planlama, ardıl işlem 
yapabilme, dikkat ve eşzamanlılık alanlarında 
gelişimlerine katkıda bulunan Düşünme 
Becerileri derslerimiz ise 3 ve 4. sını�arımızda 
uygulanıyor. Öğrenciler bu dersi çok seviyor. 
Düşünme Becerileri dersi, öğretmenlerimizin 
ve PDR birimimizin eğitimini aldığı PASS 
Teorisi temel alınarak planlanıyor. 

Öğrencilerin akademik gelişimlerini nasıl 
ölçüyorsunuz?
TED Bodrum Koleji’nde öğrencinin 
öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki 
gelişimine yön vermek amacıyla birçok 
ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. 
Öğrenci çalışmaları sürekli olarak takip edilir, 
gözlemlenir. Ön değerlendirme, süreç 
değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi 
yoluyla öğrenme sürecinin her aşaması takip 
edilir. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen 
bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, 
veli-öğretmen görüşmeleri, öğrenci 
tarafından yönetilen portfolyo görüşmeleri 
ile yapılır. 
Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla 
hazırlanan ölçme araçlarında sadece bilginin 
ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade 
edebilme, yorumlayabilme, uygulama, 
analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde 
edindikleri davranışların da ölçülmesine 
ağırlık verilir.
Hede�erinize ulaşma noktasında 
yöneticilerinizi, idari kadronuzu ve en 
önemlisi de öğretmenlerinizi seçerken ne gibi 
kriterlere dikkat ediyorsunuz?
Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, TED Genel 
Merkezi tarafından başvuran yüzlerce aday 
arasından seçilir ve uygun okullara 
yönlendirilir. Öğretmen kadromuz; iletişime 
açık, eğitim alanındaki gelişmeleri takip eden, 
okuyan ve sorgulayan, ekip çalışmasına 
önem veren, hayat boyu öğrenmeyi 
hede�eyen ve yaptığı işi seven kişilerden 
oluşuyor. Çalışmalarımızda da “Biz bir ekibiz, 
birbirimizi duyuyoruz ve hepimiz değerliyiz” 
duygusunu taşıyoruz.  

TED BODRUM KOLEJİ’NDE 
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEN BİREYLER YETİŞİYOR

Öğrenciye öğrenmeyi sevdirme 
önceliği olan TED Bodrum 

Koleji’nde ezberler bozuluyor; 
öğrencilerin gizli güçlerini ortaya 

çıkaran, yetenek ve potansiyellerini 
kullanacakları yaratıcı çalışmalar 

üretiliyor. Anasınıfı ve İlkokul 
Müdürü Meryem Ebrem, hayat 

boyu öğrenmenin bir farkındalık 
olduğuna inanıyor, “Öğrenemeyen 

öğrenci yoktur!” diyor. 
Ebrem’le, öğrencileri yaşama nasıl 
hazırladıkları konusunda keyi�i bir 

söyleşi yapıyoruz. 

“ ”

Meryem EBREM
TED Bodrum Koleji
Anasınıfı ve İlkokul Müdürü

“Akademik çalışmalarımızı günlük 
hayatla ve toplumsal sorunlarla 

ilişkilendirerek planlıyoruz.”



Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
Sakarya’da dünyaya geldim. İlkokul ve 
ortaokulu Sapanca’da, liseyi ise burslu 
öğrenci olarak Erenköy Kız Lisesi’nde 
okudum. AİBÜ Sınıf Öğretmenliği’nden 
mezun olup 5 yıl Devlet okullarında sınıf 
öğretmeni olarak çalıştım. 1999 Sakarya 
depreminden itibaren önce Sakarya 
Enka Okulları’nda depremzede 
öğrencilerle çalıştım. Daha sonra 
İstanbul Enka Okulları’nda sınıf 
öğretmenliği ile birlikte çeşitli idari 
kadrolarda görev yaptım. TED Bodrum 
Koleji’nin 2012 açılış yılında İlkokul 
Müdür Yardımcısı görevini üstlenerek 
Bodrum’a yerleştim. 2014 yılından 
itibaren TED Bodrum Koleji Anasınıfı ve 
İlkokul Müdürü olarak görev 
yapmaktayım. 
Okul öncesi ve ilkokulda eğitime 
yaklaşımınız öncelikle hangi öğeleri 
barındırıyor?
Öğrencilerimizi yaşama hazırlıyoruz. 
Merak, araştırma ve öğrenme isteklerine 
yanıt bulabilecekleri, mutlu eğitim 
ortamları yaratıyoruz ve düş dünyalarını 
zenginleştiriyoruz. Hede�erimizden birisi 
de toplumsal sorunlara duyarlı ve 
çözümde aktif görev almak isteyen 
öğrenciler yetiştirmek. Bunu 
gerçekleştirmek için ilkokulda çeşitli 
eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. 
Bulunduğumuz yerin kültürel değerlerini 
ortaya çıkarıp onu eğitime entegre 
ediyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. 
Bodrum’da zeytin ve mandalinayı öne 
çıkardık. Yerli malı haftasını kutlamaya 
okulumuzda böyle başladık. Çocukların 
tüketmekten önce  bulundukları çevrede 
üretici ve girişimci bir bakış açısına sahip 
olmaları çok önemli. 
Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını 
göz önünde bulundurarak 3. sınıfta 
başlayan ve eğitim hayatı boyunca 
devam eden özel enstrüman dersleri, 
zenginleştirilmiş onlarca renkli kulüp ve 
işe yararlığına çok inandığımız okul takım 
çalışmaları yapıyoruz.

TED’in yabancı dil öğretiminde uyguladığı 
sistemden bahseder misiniz?
Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, 
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Cambridge ESOL Young Learners 
sınavlarından Starters ve Movers sınavlarına 
katılmakta ve üstün başarılar elde 
etmektedirler. 
Öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren İspanyolca 
veya Fransızca dillerinden birini seçerek ikinci 
yabancı dil eğitimine başlamaktadır.     
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geliştirmeye yönelik uygulamalarınız 
nelerdir?
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dersleriyle öğrencilerimizin kendi duygularını 
kontrol edebilme, değiştirebilme, 
düşüncelerini ifade edebilme ve konuşarak 
iletişim kurabilme yetenekleri gelişiyor. 
Çocuklarımızın planlama, ardıl işlem 
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Düşünme Becerileri dersi, öğretmenlerimizin 
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duygusunu taşıyoruz.  
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Orhan Dumanlı

Aklımda Kalanlar

Hani bir akşam yemeğine gidersiniz de ertesi gün 
bir arkadaşınızla önceki akşamdan konuşunca 
aklınızda kalanlar olur. Onlar ertesi güne de, daha 
ertesi güne de kalırlar aslında. Aradan çok uzun 
zaman geçer, onlar hep aklınızda kalmaya devam 
ederler. Neler mi?
- Yazın ortasında, bir anda, ne olduğunu 
anlayamadığım bir sebepten, Türk teknelerinin 
Yunan adalarına çıkışının yasaklanması.
- Şehrin turizm önceliğinin ikinci sıraya düşüp 
inşaat sektörünün birinci sıraya yerleştiği, artık 
havalimanındaki gelen yolcuları karşılayan 
inşaatçıların standından bile görülür olması.
- Can kaybı olmadan büyük bir depremi atlatıp 
hayatla yüzleşmemiz.
- Rodos şövalyeleri tarafından 615 yıl önce yapılan 
Bodrum Kalesi’nin de inşaat çoşkusundan nasibini 
alarak tadilata girmesi ve ziyaretçilere belirsiz bir 
süre kapatılması.
- Turizmin doğum yeri Gümbet’te otellerin bir 
bir yıkılıp yerine rezidans denilen yerlerin yapılıp 
satılmaya başlanması.
- Bodrum’un bugüne kadar görülmemiş bir hızla 
göç almaya devam etmesi ve ölülerimizi gömecek 
yeni bir mezarlık yerimizin henüz yapılmamış 
olması.
- Bu göç dalgası yetmiyormuş gibi, bunu 
planlayacak mercilerin “Evinizi, toprağınızı satıp 
Bodrum’a gelin, mülk alın!” demesi.
- Neredeyse insanların evlerinin içinde çalışmaya 
başlayan rüzgar santrallerinin, mahkemelerin 
usulsüz yapıldığı ve yıkılması gerektiği kararına 
rağmen yıkılmayıp tepemizde dönüp durması.
- Bitmeyen çöplük yangınlarından dolayı annemin 

“Çocum şu pencereyi açamecem mi?” sorularını 
cevapsız bırakmış olmam.
- Bodrum merkezden, Gümbet’ten uzakta, Bitez’de 
sakince oturukduruz, diyenlerin de bütün yaz müzik 
gürültüsünden uyuyamamaları.
- Bugüne kadar şehirde yaşayanların çoğunun 
yerini dahi bilmediği, ulaşmak için doğru 
dürüst bir tabelasının bile olmadığı dünyanın 7 
harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi’nin, 
AKADEMİA (Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı) ve 
Bodrum Belediyesi tarafından, dünyaya yeniden 
kazandırılması amacıyla heyecan verici bir projeyle 
hayata geçirme girişimi.
- Çoğu işletmeler sezonun sonunu görmeden 
kapanırken, odalara kayıtlı lokanta ve cafe sayısının 
1500’ü bulması.
- Yıllar önce, “Bodrum’a Türk turist gelmesin!” diyen 
başkana inat, 27 yıl sonra, “Bodrum sizi çağırıyor!” 
diye Anadolu’ya tanıtım tırı gönderilmesi.
- Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının gene 
dalında kalması.
- Her sokak başına bir zincir market şubesinin 
açılmaya devam etmesi.
- Şehre dört mevsim turist beklerken, adeta 
“Seneye yaza görüşmek üzere” diye pankart 
asıp giden işyerleri gibi, havalimanının dış hatlar 
terminalinin “tasarruf amaçlı” kapatılması ve 
Bodrum’a dış hatlardan gelen insanların ufacık bir 
salondan karmaşa içinde çıkış yapmaları.
- Şehrin alışık olmadığı ve her gün çoğalan eller 
havaya eğlence anlayışına karşın, ZAİ isimli yeni 
nesil bir kütüphanenin açılmış olması.
Benim geçen seneden aklımda galanlar bunlar.
Bilmem sizin aklınızda neler galdı gari…
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1 - 17 Şubat

1 - 3 Şubat

3 Şubat

Konser
Kurtalan Ekspres & Niyazi Koyuncu
Kule Bar
0555 824 88 34

Resim Sergisi
Pelin Özgöçen - İçsel Yanılsamalar
Nurol Sanat Galerisi
0252 317 00 02

Yelken
Dragon İlkbahar Serisi II. Ayak
www.bayk.org

2 Şubat

Eğlence
Midtown Sömestr Festivali
Midtown
www.midtown.com.tr

1-4 Şubat

Resim Sergisi
Burhan Ersan
Lvzz Hotel & Galeri Mor
0 252 313 30 00

4 Şubat

Yoga
Tuğba Ekler ile Workshop
Tango48
0544 885 73 93 - 0 535 265 24 12



8 Şubat

9 Şubat

9 Şubat

5 Şubat

Pilates
BASI Pilates Bodrum 3. Kapsamlı 
Eğitmen Yetiştirme Programı
Mindbodyact Studio
0533 355 08 09

Fotoğraf Sergisi
Burak Şenbak
Oasis 
0532 715 57 61

9 Şubat - 3 Mart

Resim Sergisi
Ayhan Türker
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

Konser
Zeynep Savacı
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser
Mirkelam
Mandalin Bar
0549 226 48 48

7 Şubat

Konser
Burcu Güney
Marina Yacht Club - 0252 316 12 28



10 Şubat

10 Şubat

10 Şubat

16 - 18 Şubat
Festival
Badem Çiçeği Festivali
Datça
www.bademcicegifestivali.com

Alışveriş
Sevgi Günü 
Alışveriş Şenliği
Maride Cafe
www.marblingbodrum.com

Yelken
CFM - BAYK Kış Trofesi II. Ayak
www.bayk.org

12 Şubat

Fotoğraf Eğitimi
Bodfad Temel Fotoğraf Eğitimi 
0532 717 80 16

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum -
Çankaya Üniversitesi
15:00, Binnaz Karakaya Spor Salonu

Konser
Cihat Sağol, Fatih Evcil, Aslıhan Sağ
Marina Yacht Club - 0252 316 12 28

9 Şubat

Konser
Suavi
Heredot Kültür Merkezi
Saat: 20.00
0252 319 45 82

11 Şubat

14 Şubat
Sevgi ve Barış Dolu 
Bir Gün Olsun.



16 Şubat

18 Şubat
Futbol
Bodrumspor - 
Kastamonu 1966
13:30, Bodrum Şehir Stadı

19 Şubat

23 Şubat

24 Şubat
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum -
Fenerbahçe Gelişim
15:00, Binnaz Karakaya 
Spor Salonu

17 Şubat

Eğitim
“Potansiyelini Hayata Yansıtan 
Çocuklar Yetiştirmek”
Prof. Dr. Acar Baltaş
14.00-16.00
TED Bodrum Koleji - Konferans Salonu

Müzikal
Harika kanatlar Müzikali 2
18:30, Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

Tiyatro
Bir Zamanlar Gazinoda
20:30, Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

25 Şubat
Tiyatro 
Aşk Halleri
20:30, Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

Konser
Eypio
Mandalin Bar
0549 226 48 48



1 - 3 Mart
Resim Sergisi
Ayhan Türker
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

3 Mart
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum -
Mersin BŞB Gelişim
15:00, Binnaz Karakaya 
Spor Salonu

4 Mart
Hentbol
Yalıkavak Belediye Spor Klübü - 
Samsun Gençlik Spor Klübü
Binnaz Karakaya Spor Salonu

2 Mart

7 Mart
Konser
Burcu Güney
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

8 Mart
Konser
Diptonik
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

9 - 31 Mart

Konser
Can Gox
Bizimki
0530 410 15 06

2 Mart

Resim Sergisi
Adnan Yalım
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

Parti
Sevim Koş Dj Denden Geldi
By Eskici
0532 343 84 14

3 Mart

Yelken
CFM - BAYK Kış Trofesi III. Ayak
www.bayk.org



12 Mart
Konser
Zeynep Savacı
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

17 Mart
Yelken
Dragon İlkbahar Serisi III. Ayak
www.bayk.org

17 Mart
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum -
Tosyalı Toyo Osmaniye 
15:00, Binnaz Karakaya 
Spor Salonu

18 Mart
Futbol
Bodrumspor - Mersin 
İdmanyurdu
16:00, Bodrum Şehir Stadı

19 Mart
Konser
Zeynep Savacı
Marina Yacht Club - 0252 316 12 28

23 - 24 Mart

24 Mart 
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum -
Mersin Üniversitesi
15:00, Binnaz Karakaya 
Spor Salonu

11 Mart
Konser
Cihat Sağol, Fatih Evcil, Aslıhan Sağ
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

13 Mart

Konser
Yasemin & Çetin 
featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club - 0252 316 12 28

Festival
Bodrum Acı Ot Festivali
Ortakent, Yahşi
www.aciotfestivali.com

24 - 25 Mart

28 - 31 Mart

Fuar
3.Bodrum Turistik İşletmeler 
Donanımı ve Gıda İhtisas Fuarı
11:00 - 19:00, Heredot Kültür Merkezi

Yelken
BAYK Trio Trofe I. Ayak

www.bayk.org



Gündoğan
Serbest 
Dalış Okulu

Yeteneklerinizi ve limitlerinizi keşfedin.

Lale Ak



Yıllar önce seyrettiğimiz The Big Blue 
filmindeki gibi denizin derinliğine dalmak 
isterseniz, Gündoğan’a gelmeniz yeterli.

SSI (Scuba School International) Serbest 
Dalış Uluslararası Eğitim Direktörü, 2015 
CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası 
üçüncüsü, Türkiye rekortmeni milli 
sporcumuz Mehmet Arıkök’ün kurucusu 
olduğu Medfish Serbest Dalış Okulu, 6 
yıldır Bodrum Gündoğan’da Enzo’lar, 
Jacques Mayol’ler yetiştiriyor. 

Nefes tutularak yapılan eğlence 
veya müsabaka amaçlı bir dalış 
aktivitesi olan serbest dalış, hiçbir 
alet kullanmadan en basit şekilde 
derinlikleri keşfedebilmemizi 
sağlıyor. Birçok insan için 
meditasyon anlamı taşıyan bu 
spor, Arıkök’e göre de ruhumuzun 
derinliklerine yaptığımız içsel bir 
yolculuk… 

Günümüzde bu sporla uğraşan 
atletler, tek bir nefesle 200 
metrenin üzerinde dalarak insan 
vücudunun yeteneklerini ve 
limitlerini keşfediyorlar.  

Herkes serbest dalgıç olabilir! 
Mehmet Arıkök’ün yetiştirdiği ve 
yurtdışından misafir olarak gelen 
eğitmenler eşliğinde SSI sertifikalı eğitim 
veren Medfish Serbest Dalış Okulu’nda yıl 
boyu, her seviyede eğitim veriliyor. Serbest 
dalış sporuna başlamak için güçlü kaslara 
veya üstün yeteneklere sahip, kusursuz 
bir sporcu olmanız gerekmiyor. Her beden 
tipinden, genç-yaşlı, kadın-erkek sağlıklı 
herkes serbest dalgıç olabilir. Bir günlük 
deneme eğitimi veya üç günlük 1. seviye 
eğitime katılarak öğrendiğiniz teorik bilgiyi 
denizde pekiştirin ve Gündoğan koyunun 
mavi sularında kendi sınırlarınızla tanışın. 

Serbest dalışın yaşı yok!
Yaşınız ister 15 olsun ister 75, yarın serbest 
dalışa başlayabilirsiniz! Üç günlük temel 
eğitimin ardından rahatlıkla 10-20 metreye 
dalmanız ve maviliğin derinliklerine gitmek 
üzere kendi sınırlarınızı keşfetmeniz 
mümkün. Daha önceden herhangi bir 
dalış disiplininde eğitim almış olmanız da 
gerekmiyor, sağlıkla ilgili bir probleminiz 
yok ise serbest dalış, 14 yaş üstündeki 
herkesin yapabileceği bir spor. 

Yazın gelmesini beklemeyin, Medfish 12 ay 
boyunca hizmet veriyor.

Ayrıntılı bilgi için:  
www.medfishdiving.com 
facebook.com/medfish



1931 yılında Bodrum’da doğdum. Doğası 
ve insanları mükemmel olan bu şehirde 
doğup büyüdüğüm için Tanrı’ya hep 
şükretmişimdir. Ailem benden önce, 
üst üste, küçük yaşlardaki üç evladını 
kaybetmiş. Bu nedenle, adete uyarak, 
beni doğar doğmaz, yaşamam için, 
babamın kuzeni olan Salih Uslu’nun eşine 
bir altına satmışlar. Adı Melek olan ve 
kendisi de bir melekten farksız olan bu 
yengeme çocukken “Cici-anne” derdim ve 
kendisini ikinci annem olarak kabul eder 
ve çok severdim. Çocuklarını da kardeşim 
sayardım. Gene adet olduğundan 
yaşamam için göbek adımı “Yaşar” 
koymuşlar. Adıma gelince: o, iki dedem 
arasında kırgınlığa varan uzun tartışmalara 
neden olmuş. Büyük babam “Cumhur” 
adında diretmiş. Annemin babası ise bir 
suikast sonucunda öldürülen çok sevdiği 
gazeteci “Samim”in adını koymak istemiş 

ve sonuçta o kazanmış.

Annemin ailesinde devlet memurluğu 
ağırlık kazanıyor. Babası Ahmet Toker 
Bodrum’da tahrirat katibi (Kaymakam 
vekili), amcası Belediye başkanı, 
dedesi Osmanlı Devleti’nin Sakız Adası 
Muhasebecisi, onun babası da Cezayir 
Defterdarı’ymış. Defterdar olan Cezayir’de 
Fransız İdaresi Türkiye’deki Mirascılarını 
aramış. Bunu duyan akrabalar nüfus 
kaydını çıkartmak için hemen nüfus 
dairesine koşmuşlar. Ancak nüfus 
memurunun, kısa süre önce eski nüfus 
kütüklerini yaktığını öğrenip düş kırıklığına 
uğramışlar.

Annemin kuzeni Hilmi Uran valilik, 
bakanlık ve CHP Genel Sekreterliği gibi 
önemli mevkilerde bulunmuş değerli bir 
insandır. Dayılarım Ziya, Şükrü ve İsmail 

Samim Uslu

Bodrum Çocukluk 
Anılarım (1. Bölüm)

Eski Bodrum fotoğrafları için Ali Şengün’e teşekkür ederiz.



Toker memuriyeti seçmeyerek ailelerle 
birlikte Güllük Bucağına yerleşip yıllarca 
Güllük Dalyanı’nı işletmişlerdir.
Babam Ahmet Faik’in ailesi genellikle 
ticaretle uğraşır. Büyük Babam Hüseyin 
Ağa evinin bahçesinde maydanoz 
yetiştirip çarşıda satarak işe 
başlamış. Sonra çerezci dükkanı 
açmış. Daha sonra incir ve 
hayvan ticareti yapıp işini 
büyüterek önemli bir servet 
sahibi olmuş. Bodrum’da 41 
odalı han, çarşıda dükkanlar, 
sahilde evler ve köylerde 
yüzlerce dönüm arazi edinmiş. 
Öldüğünde dört evladı, miras 
bıraktığı altınları, tek tek 
sayamıyarak, kovalara doldurup 
aralarında bölüşmüşler. Evdeki 
büyük konsolun çekmecelerinde 
duran bu altınları, kimse yokken, 
odanın içine boşaltır, onlarla 
oynar, pırıltılarını seyretmekten zevk 
alırdım.
Babam, babası öldükten sonra, kardeşi 
Mustafa ile birlikte manifatura ve tuhafiye 
dükkanı işletmeye ve incir alın satımı 
yapmaya başladı. Benim çocukluğum, 
İkinci Dünya Savaşı’nın ortalarına kadar 
zenginlik içinde geçti. Babam, mal almak 
için birkaç ayda bir İstanbul’a giderdi. 
O yıllarda Bodrum’lu tüccarlar, yakın 
olmasına rağmen, İzmir’den değil de 
İstanbul’dan mal alırlardı. Çünkü İzmir’de 
aradıkları aracıyı bulamazlardı. İstanbul’a 

kara yoluyla ulaşmak hemen hemen 
imkansız olduğundan vapurla gidilir, 
mallarla birlikte gene vapurla Bodrum’a 
dönülürdü. Babam her dönüşünde bize 
büyük bir sandık dolusu yiyecek getirirdi. 
Sandığın içinde, kutusunu açtığımızda 

odaya mis gibi kokuları yayılan 
bisküviler, Hacı Bekir lokumları, 
badem ezmeleri, çikolatalar, 
afyon kaymağı, sakız reçeli gibi 
nefis yiyecekler bulunurdu.
Ancak, İkinci Dünya Savaşı 
başlayınca babamın işleri 
bozulmaya başladı. Savaşa 
gireriz korkusuyla mal 
getirmekten vazgeçti. 
Alacaklarını tahsil edemedi. 
Savaşın ortalarına doğru ticareti 
bırakmak zorunda kaldı. Bir de 
yüklü bir Varlık Vergisi ödeyince 
maddi durumumuz bir hayli 
bozuldu. Varlık Verisi babamı 

yıkmıştı. İlk defa hüngür hüngür ağladığını 
görmüştüm.

Maddi durumumuzun bozulması tahsilime 
devam etmemi zora sokmuştu. Neyse ki 
Milas’daki akrabalarım sayesinde, onların 
evlerinde kalarak, ortaokulu bitirebildim. 
Lisede parasız yatılı okudum. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde Maliye Bakanlığı’nın 
verdiği bursla okuyabildim.
Ağabeyim Mehmet benden beş yaş 
büyüktür. Kendisi gençliğinde çok girgin 
ve faaldi. Bodrum’da spor, tiyatro, folklor 



faaliyetlerini yönetirdi. Daha sonra, Turizm 
Derneği Başkanı olarak Bodrum için 
yararlı işler yapmıştır. 

Çocukluk ve ilk gençlik dönemimde 
beni ölümün eşiğinden döndüren olaylar 
olmuştur. Sağ kalmamı acaba satılmama 
ve göbek adımın “Yaşar” olmasına mı 
borçluyum diye düşündüğüm olmuştur.
İlk olayda ben beşikte yatan bebekmişim. 
Bodrum’da çok şiddetli bir yer sarsıntısı 
olmuş. Annem babam hemen evden 
dışarı fırlamışlar. Sonra, beni evde 
unuttuklarını farkedip içeri koşmuşlar. 
Beşiğe baktıklarında beni göremeyince 
paniğe kapılmışlar. Beşiğin üstü tamamen 
sıvalardan dökülen kireç kırıntılarıyla 
kaplıymış. Kireçleri eşeleyince altından 
ben çıkmışım. Nasıl nefes alabildiğim 
boğulmadığıma şaşıp kalmışlar.
Üç yaşında iken kordonun kenarından 
denize düşmüşüm. Yüzü koyun suya 
gömülü olarak kalmışken, düştüğümü 
gören Müezzin Ahmet Hoca sırtımdan 
tutup sudan çıkartarak beni kurtarmış.

Beş yaşımdayım. Belediyenin 
bahçesindeki havuzun kenarında 
kendi yaşımdaki bir arkadaşımla itişip 
kakışırken ben havuza düştüm. Havuz 
derindi, yüzme bilmiyordum, suya batıp 
çıkarak çırpınıyordum. Arkadaşım korkup 
kaçmıştı. O sırada rastlantı sonucu oradan 
geçmekte olan bir adam beni görüp 
koşarak kurtarmaya geldi. Önce kemerini 
çıkarıp uzattı, ancak kısa düştüğü için 
tutamadım. Bir sırık bulup uzatarak beni 
kurtardı. Sonra bacaklarımdan tutup beni 
havaya kaldırdı. İçimden nerdeyse yarım 
kova dolusu su boşaldı.

Torba’ya giden yolda yaya olarak, tek 
başıma yürüyordum. Birden tepeden 
kocaman bir çoban köpeğinin havlayarak 
hızla bana doğru koştuğunu gördüm. 
Otuz metre kadar arkasından bir köylü 
kadın bağırarak telaşla koşuyordu. 
Kaçmama fırsat kalmadan köpek üzerime 
atlayıp beni altına aldı. Korunmak 
için çırpınmam fayda etmiyor, köpek 
elbiselerimi parçalıyor, kollarımı, 



bacaklarımı ısırıyordu. Köylü kadın 
yetişip köpeği zorlukla üzerinden aldı. 
O kadın olmasaydı herhalde köpek 
beni parçalayacaktı. Kan revan içinde 
kalmıştım. Kimseye görünmemek için 
tenha arka yollardan dolaşarak eve 
döndüm. Annem beni o halde görünce 
bayılıp yere yığıldı.

Ağabeyim bir bisiklet almıştı. Binmeyi 
yeni öğreniyordum. İskelenin ucuna 
doğru giderken bisikletle denize düştüm. 
Düştüğüm yer üç metre derinlikteydi. 
Suyun üstüne çıkmaya çalıştım 
başaramadım. Pantalonumun parçası 
pedalın dişlilerine takılmıştı, bir türlü 
kurtaramıyordum. Nefesim tükenmek 
üzereydi ki aklıma birden pantalonu 
çıkarmak geldi. Böylece kurtulup suyun 
yüzüne çıktım. Kilotla ve sırılsıklam 
vaziyette görünüpte rezil olmamak 
için son hızla eve koştum. Yazın öğle 
saatlerinde Bodrum’un sokaklarında 
kimsecikler olmazdı. Eve görünmeden 
ulaşmıştım.

Ondört yaşlarındaydım. Bir gün yelkenli 
sandalla limandan çıkıp kalenin ilerisine 
doğru gidiyordum. Hafif bir rüzgar vardı. 
Rüzgar yavaş yavaş sertleşmeye başladı. 

Denizin üstünde açığa doğru uçuşan, 
koyu renkli, küçük dalgacıkları görünce 
tahlikeli Yıldız Fırtınasının patlamak 
üzere olduğunu anlayıp telaşa kapıldım. 
Netekim biraz sonra Yıldız patladı. 
Epeyce açıldığım için karaya ulaşmam 
imkansızdı. Rüzgar şiddetleniyor, deniz 
çalkalanıyor dalgalar giderek büyüyordu. 
Sandal, arkasına motor takılmış gibi 
hızla açık denize doğru sürükleniyordu. 
Yelkeni zaptedemiyordum. Derken direk 
kırıldı, yelkenin yarısı suya gömüldü 
ve sandal yan yatıp su almaya başladı. 
Batmam kaçınılmaz olmuştu. Ölüm 
korkusuyla titriyor, dualar ediyordum. 
Birden yüz metre kadar arkamda büyük 
bir tekneni bana doğru geldiğini görüp 
sevinçten havalara sıçradım. Beni 
kurtaranların anlattığına göre: Berberin 
oğlu karga yavrusu avlamak için kalenin 
Aslan Kulesinin yıkıntısına çıktığında 
benim batmak üzere olduğumu görmüş 
ve hemen iskeleye koşup haber vermiş. 
Hayatımı kurtaran bu çocuğa büyük bir 
ödül vermiştim. 

Bu tatsız olayları anlatmayı burada 
keserek bir sonraki bölümde 
çocukluğumun Bodrum’undan 
bahsetmek istiyorum.

Samim Uslu



Ağaçların bilgesi zeytin ağacı ve meyvesi 
olan zeytinden elde edilen zeytinyağı 
insanoğlu için değerli bir armağandır. 
Tarih boyunca Akdeniz uygarlığının 
sembolü olan zeytin; değişik kültürlerde 
barışın, umudun, bolluğun, yaşamın, 
sevginin, güzelliklerin temsilcisi olmuştur. 
Bu bölgede kurulan uygarlıkların temelini 
oluşturmuştur. 

Zeytin ağacının kaç yıldır yeryüzünde 
yetiştiği konusunda kesin bilgi yoktur. 
Yabani zeytin (Olea europaea  oleaster)’in 
Anadolu’da on binlerce yıldır varlığı 
bilinmektedir. Fakat kültüre alınmış zeytin 
(Olea europaea sativa ) ise yaklaşık 
6000 yıllık bir geçmişe sahiptir ve ortaya 
çıktığı saha Anadolu’dur. (Caruso 1883). 
Zeytinin Neolitik  dönem sonlarında 
(M.Ö 6000) Mersin, Hatay, K.Maraş, 
Mardin ve Suriye’nin kuzeyinin de dahil 
olduğu bölgede kültüre alındığı tahmin 
edilmektedir.

Ünlü botanikçiler Augustin Pyramus de 
Candolle (1778-1841), Alphonse Louis 
Pierre Pyrame de Candolle (1886-1893) 
zeytinin Anadolu’dan Yunanistan’a 
yayıldığını belirtir. (de Candolle 1883) 
Santorini, Mongardino (İtalya), Relilai 
(Kuzey Afrika) İspanya ve diğer yerlerde 
bulunan zeytin fosilleri kültür zeytini ve 
diğer yerlerde bulunan zeytin fosilleri 
kültür zeytini olmayıp yabani zeytine 
aittir. Bu nedenle zeytine ait fosillerin 
yaşının pek önemi yoktur. Çünkü Akdeniz 
havzasının bitki örtüsünü oluşturan ağaç 
ve çalıların çoğu Kuarterner (Son 2 milyon 
yıllık dönem) de ortaya çıkmıştır. Yabani 
zeytinin Anadolu’da son 50.000 yıldır 
var olması çok doğaldır. Ege ve Akdeniz 
bölgesinin kıyı kesimlerinde delice 
toplulukları yaygındır. Ayrıca polenler ve 
fosiller ile ilgili yapılan çalışmalar yabani 
zeytinin 10 binlerce yıldır Anadolu’da 
yetiştiğini göstermektedir. Bu nedenle 
Caruso  zeytinin Anadolu’da kültüre 
alındığı ve buradan diğer bölgelere 
yayıldığını savunur. Anadolu’da Gabar ve 
Cudi dağında (Şırnak)1000m yükseklikte 
bile zeytin ağacı vardır. Kültür zeytini veya 
zeytinin kültüre alınması Anadolu’dan 
Suriye, Filistin, Ürdün ve Mısır’a daha 
sonra Akdeniz havzasındaki diğer ülkelere 
yayılmıştır.

“Ağaçların bilgesi, zeytindir 
kuşkusuz… En çelimsizi bile kendini 
kabul ettiren bir ağırbaşlılık, bir 
suskunluk içinde… Yaşlarını bilen 
yok. Roma’nın, Bizans’ın izlerini 
taşıyor bazıları… Zamanlar geçmiş, 
sahipler değişmiş ama onlar kendi 
ölümsüzlüklerinde… Gene kendi 
kendilerinin.” 

Mehmet Başaran - Yüreğinin Sesi 
Zeytin Ülkesi

ÖNCE ZEYTİN AĞACI VARDI...



Yüzyıllar sonra zeytin ağacı İtalyan ve 
İspanyollar  vasıtasıyla okyanus ötesine 
ulaşmıştır. Amerika kıtasının keşfi 
ile zeytin Akdeniz havzasının dışına 
çıkmıştır. 15 ve 16ncı yüzyıllardaki büyük 
keşiflerin ardından Avrupa’dan gelen 
İspanyol misyonerler zeytini Kuzey 
ve Güney Amerika’ya götürmüştür. 
15. yüzyılda Sevilla’dan alınan zeytin 
fidanları İspanyollar tarafından Batı Hint 
Adaları’na 1560 larda Meksika ve hemen 
sonrasında Peru’ya dikilmiştir. Daha sonra 
19 ncu yüzyılın ikinci yarısında ise İtalyan 
göçmenler getirdikleri zeytin fidanlarını 
Kaliforniya, Şili, Arjantin’de değişik yerlere 
dikmişlerdir.

Zeytin Arjantin’in kuzeyindeki La 
Rioja, Catamarca ve Olivede Arauco 
bölgelerinde yaygın hale gelmiştir. 
Daha sonra Avusturalya ve Güney 
Afrika’da zeytinlikler kurulmuştur.  Bugün 
dünyada yaklaşık 40 ülkede zeytin 
yetiştirilmektedir. Her ne kadar dünyanın 
değişik yerlerinde sonradan yetiştirilmeye 
başlansa da zeytin bir Akdeniz bitkisidir. 

Zeytin tarihte kralların asası din 
adamlarının kutsal yağı, barışın ve 
onurun simgesi olmuştur. İlk Grek ve 
Roma yazıtlarında zeytinin barışın ve 
birlikteliğin ebedi simgesi olduğuna 
değinilmiştir. Kuran-ı Kerim ve İncil’deki 
sayısız bölümde zeytine yer verilmiştir. 

Grek mitolojisinde Atina’nın adını barış, 
bilgelik tanrıçası olan Pallas Athena’dan 
aldığını yazar. Athena bu bilgeliği geceyi 
aydınlatan, yıldırımı yaratan, yaraları 
iyileştiren ve hayat kaynağı olan zeytinden 
almıştır.

Tarihi gelişimi içinde birçok efsaneye konu 
olan zeytin, eski uygarlıkların yazıtlarında 
ve kutsal kitaplarda yer almıştır. Ayrıca 
beyaz bir güvercinin Nuh’un gemisine 
tufan sonrası canlılık belirtisi ve Allah’ın 
insanları af ettiğinin işareti olarak, 
ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, 
yüzyıllardır barışın simgesi kabul edilir….

Doğanın döngüsünün yaşamın 
sonsuzluğun simgesi ölmez ağaç, 
yüzlerce yıl yaşabilen bu kutsal ağaca 
konulabilecek en güzel isimlerden biridir. 
Kıyılarında zeytin kokusuyla, mandalin 
kokusunun harmanlandığı bu coğrafyada 
rüzgarın adeta deniz renginde estiği, 
yeşille mavinin, güneşle gölgenin iç içe 
geçtiği bu kıyılarda kraliçedir zeytin 
ağacı..  Ağacıyla meyvesiyle, yağıyla 
dünyaya bir bakış, bir yaşam biçimidir. 
Zeytinyağı marketten satın alabileceğiniz 
bir ihtiyaç maddesinin çok ötesindedir. 
Faydaları saymakla bitmez, tür ve 
tattaki farklılıklarıyla zeytinyağı Akdeniz 
kültürünün ruhudur. 

Feridun Kaykı



Erhan Yürüt

Şarabın hava ile teması, yani oksijen 
alması, şarap için hayati bir konudur. 
Özellikle şarabın yapım aşamasında 
mayaların üremesi ve çalışması açısından 
bir bakıma olmazsa olmaz sayılabilecek 
oksijen aynı zamanda şarabın tüm hayati 
özelliklerini de yok edebilecek bir tehlike 
taşır.
Bildiğimiz ekmek mayası ile aynı 
familyadan olan şarap mayaları çoğalarak 
fermantasyonu gerçekleştirebilmek için 
oksijene ihtiyaç duyarlar. Fermantasyon 
sürecinde üzümün şırasındaki şekeri 
parçalayarak karbondioksit 
ve alkole dönüştüren 
mayalar, ortamdaki 
alkol derecesi 
ortalama olarak 
11-15 dereceye 
ulaştığında 
artık yaşayamaz 
olurlar. Görevlerini 
tamamlamışlardır. 
Ölürler ve diğer katı 
maddeler ile birlikte dibe çökmeye 
başlarlar.
İşte bu süreç boyunca belirli oranlarda 
ihtiyaç duyulan oksijen bu noktadan 
itibaren şarabın en büyük düşmanı haline 
gelir ve şarabın oksijen ile temasının 
tamamen kesilmesi ve şarabın bundan 
sonraki aktarmaları, filtrasyonu veya 
şişelenmesi sırasında da hava ile temasının 
daima kontrol altında olması gereklidir. 
Aksi halde kullandığınız üzümün bin bir 
zahmetle şaraba taşımaya çalıştığınız 
aroma ve tatları yani karakteristik 
özellikleri giderek ortadan kalkar ve 
şarabınız alkollü yavan bir sıvı haline 
dönüşür, hiçbir değeri kalmaz. Kesilmiş 

elma diliminin bir süre sonra kahverengiye 
dönüşmesi ve özelliğini kaybetmesi 
oksidasyona güzel bir örnektir.
Şarap şişesini açtığımız andan itibaren 
hava ile temasını yeniden kurmuş, 
bir anlamda oksidasyon sürecini 
başlatmış oluyoruz. Şarabı kadehe ya 
da kadehten önce servis için karafa 
aldığımızda oksidasyon işlemini biraz 
daha tetikliyoruz demektir. Bu işlemler 
şarabın kısa sayılabilecek sürelerde hava 
ile temasının sağlanarak varsa gizli, kapalı 
kalmış kokularının ortaya çıkarılması 

içindir. Kadehteki şarabı bir 
süre döndürerek 

kokladığımızda daha 
fazla şey algılarız. 
Ancak kadehte 
bekletilen şarap 
belli bir süre 
sonra bozulacaktır. 

Şarabın karafa 
alınması da buna 

benzer ancak 
daha da hassas bir işlemdir. Her şarap 
karafa alınmaz. Bunun bilinçsiz bir 
şekilde, otomatik olarak yapılması “kaş 
yapalım derken göz çıkarılması” ile de 
sonuçlanabilir.
Açılmış bir şişede kalan şarabın 
muhafazası da bu yüzden zordur. Mantarı 
kapatılsa bile boş kısımda kalan hava 
miktarı ve süre ile bağlantılı olarak 
bozulma süreci başlayacaktır. Kalan 
şarabın hiç çalkalanmadan daha küçük 
ölçekli bir şişeye alınması ve soğuk 
ortamda muhafazası göreceli olarak 
koruma sağlasa bile birkaç gün içinde 
tüketilmesi ya da daha pratik olarak 
şişenin bitirilmesi tavsiye olunur.

Şarap ve Oksidasyon
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Bayram Kılınç

Executive Chef

Kağıtta Deniz Ürünlü 
Linguini  
4 Kişilik

Malzeme
4 Orta Boy Karides
4 Taze Kabuklu Midye
4 Adet Akivades
200 gr Taze Kalamar
200 gr Levrek Fileto
Domates Sos
4 Çeri Domates
4 Taze Defne Yaprağı
1 Tutam Maydanoz
350 gr Linguini
Sarımsak, Tuz, Karabiber

Yapılışı
Karides, midye, akivades ve kalamarı 
zeytinyağı ile soteliyoruz. Sotelenen 
malzemelere levrek, domates sos, çeri 
domates, defne yaprakları, sarımsak, tuz, 
karabiber ve bir yemek kaşığı tereyağ 
ilave ederek yaklaşık 5 dakika daha 
pişiriyoruz.
Ayrı bir yerde 5-6 dakika haşladığımız 
linguinileri deniz ürünlü karışıma 
ilave ederek 3 dakika daha pişmesini 
sağlıyoruz.  Tüm karışımı büyükçe bir 
yağlı kağıda yerleştirdikten sonra ağzını 
bağlıyor ve önceden 220 derecede 
ısıtılmış fırınımıza koyarak takribi 5 dakika 
daha pişmesini sağlıyoruz.
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