




• Bu sayımızda  Bodrum’u seven 
sanatçı Nil Karaibrahimgil ile yeni 
hayatıyla ilgili çok özel duygularını 
paylaştığı bir röportajımız var.
Nil, oğlu Aziz Arif’i ve sevdiği
Bodrum’u anlattı bize.

• Oldukça tartıştık Kalymnos ile ilgili 
yazıyı yazıp yazmamak için. Kos’un 
kendi esnafı müşterisini Kalymnos’a 
kaptırmak istemezken bizim bu 
adalardan pozitif olarak bahsetmemiz 
bazıların kaşlarını yukarıya kaldırabilir. 
Hepimizin  bildiği bir gerçek  artık 
Bodrum’da yaşayan bir kesim için 
önemli bir tatil noktası Simi ve Kos 
gibi adalar. Bu karşılaştırmaların esnaf 
ve yerel yöneticiler için sürdürülebilir 
turizm açısından öğretici olacağını 
düşünerek yazıyoruz. 

• Okuyucularımızdan şikayetler alıyoruz 
bazı konulara sessiz kaldığımıza dair. 
Örneğin Klasik çağdan günümüze 
ulaşan tek yapı olarak da bilinen, 
günümüzde birçok festivale ve konsere 
evsahipliği yapan Antik Tiyatro’nun 
önünün pankartlarla kapatılmış olması 
gibi. Anlaşılan yavaş yavaş her yeri 
Berlin Duvarı gibi saran dev billboardlar 
yetmiyor ki sokaklar, elektrik direkleri, 
ağaçlar bile izinsiz konser afişleri ile 
dolu!  Temmuz ve Ağustos aylarında 
Bodrum bu görüntü kirliliğine teslim 
oluyor. Ticari kazançtan başka hiçbir 
sosyal ve kültürel kaygısı olmayanlar 
Türkiye’nin her yanından Bodrum’u 
talan etmeye geliyor galiba. Peki bu 
duyuruların altında isimleri olan yerel 
işletmelere ne demeli!
Daha kat edecek çok yolumuz var!

EDİTÖR

Daha çok işimiz,
alınacak çok yolumuz var!
Necmi Cavlı



Şarkı sözleri, besteleri, reklam 
müzikleri ve köşe yazılarıyla 

tanıdığımız Nil Karaibrahimgil’in 
artık bir de Aziz Arif’i var.

Özgür kız anne oldu...

Nil Karaibrahimgil: “Bodrum 
Türkiye’nin Los Angeles’ı”

SÖYLEŞİ

Gül Mutlu

Bugün yeni Nil’den bahsedelim istiyorum, 3 
Mayıs’ta hayatına yeni bir anlam gelen anne 
Nil’den. Ne dersin?
Tabii ki konuşalım. Aslında doğumdan sonraki 
duygularımı toparlayıp yazmam bir iki ayımı aldı. 
Sonra ne hissettiğimi buldum ve Kelebek’teki 
köşemde ”ben aslında Aziz Arif’mişim” yazımı 
yazdım.

Nasıl bir hamilelik geçirdin?
Hamilelik çok acayip bir şey. Her haftasını bir 
mucizeye tanıklık ederek geçirdim. Bebeğin 
haftalik gelişimini ve kendini nasıl inşa ettiğini 

gösteren web siteleri var. Her hafta bakıp 
inanamıyordum olanlara. Sonra kendimi çoğu 
kadının başına gelen olağan bir şey bu diyerek 
sakinleştiriyordum. Heyecandan uyuyamıyordum. 
Kadınlar, tanıdığım anneler nasıl bunu anlatmaz 
diyordum. Şanslıydım hormonlar bana kötü 
oyunlar oynamadı. Hamileliğimde normal 
hayatımdan tek farklı olan şey büyüyen göbeğimdi. 
Yoksa her şey aynıydı. Sadece bir ara sırtım 
ağrıdı, onu da çok iyi bir kayropraktist bir seansta 
çözdü. Her sabah sahilde hayaller kurarak bir saat 
yürüdüm. İyiydi yani çok şükür.

Aziz Arif’le ilk karşılaştığın anı anlatsana. 
Neler hissettin?
Aziz Arif’in adını doğduğunda henüz koymamıştık. 
Doğar doğmaz kucağıma vermelerini istemiştim. 
Onu göğsüme koydular. Gözleri açıktı, gözlerime 
baktı. O anki duygularımı ömür boyu ne 
anlatabileceğim ne de yazabileceğim. Sadece 
şükredebileceğim.

Çok cin olduğu bakışlarından belli. Bunun 
dışında nasıl bir bebek Aziz Arif ?
Valla her bebek gibi. Bazen ona bakıp “kimsin 
sen?” diyorum içimden. Oğlum demek bile 



istemiyorum. Oradaki “m” eki beni rahatsız 
ediyor. Bana ait değil o. Kimseye ait değil. 
Kendine ait, kendine benzeyen ve zamanla 
tanıyacağımız, bizim için en değerli olacak birisi. 
Sabırsızlanıyorum onu tanımak için. İnşallah onu 
sağa sola çekiştirmeden, kendimdeki eksikleri 
onda tamamlamaya, fazlalıkları onda törpülemeye 
uğraşmadan, onu büyütecek erdeme sahip 
olurum.

Özgür kızın hayatında ne gibi değişiklikler oldu?
Henüz yeni bir anneyim ben. Evet eskisi gibi 
sağa sola gidemiyorum. Ama çok gittim zaten. 
Hayatımın bu yeni bölümünde, tıpkı romanlarda 
olduğu gibi hikaye ev civarında geçebilir. Geceler 
uykusuz olabilir. Bir arkadaşım, ya bebek senin 
hayatına doğacak ya da sen bebeğin hayatına 
doğacaksın demişti hamileyken. Bebek bizim 
hayatımıza doğsun istiyorum. Onunla birkaç 
günlük olduğundan beri sokaklara, seyahatlere 
çıktım. Ama şu var, neredeyse bir yıldır konser 
vermedim. Çok özledim sahnede olmayı. İçimdeki, 
sahneye çıkan o kadınla tekrar karşılaşmayı da 
iple çekiyorum.

Serdar (Erener) nasıl bir baba?
Serdar zaten onunla karşılaştığımda harika bir 
babaydı. Şimdi de öyle. Emzirebilse, Aziz Arif’e 
bütün gün bakabilir. Ne, ne zaman, nasıl yapılıyor 
hepsini biliyor.

Son şarkın, Kanatlarım Var Ruhumda, çok 
sevildi. Youtubeda tıklanma sayısı 20 milyonu 
geçti. Bu şarkıyı hamileyken yazmıştın. Sence 

annelik besteciliğini besledi mi?
O şarkı son yıllarda en sevilen şarkım oldu. 
Hamileyken kainattan beslendiğiniz o memba 
gürüldüyor. Yedi aylık hamileyken klibi Kilyos’ta 
çektik. Üşütmemek için hayatımın en hızlı klibini 
çekmiştim. Ay Yapım çok hızlı çalışan bir dizi ekibi 
ve yönetmenini ayarlamıştı klip için. Ara verdiğimiz 
an battaniyelere sarınıyordum. Yaz filmine kalpaklı 
klip işte böyle çıktı. Aziz Arif’in herhalde en çok 
dinlediği şarkı odur. Yandex jingle’ı da çok sevildi, 
onu da hamileyken yapmıştım. Şimdi anne olarak 
yeni yazdığım melodi ve sözlerde de büyük 
değişiklik görüyorum. Yani evet, her şeyi etkilediği 
gibi besteciliğimi de etkiledi.

Neden Bodrum?
Buraya bayramda gelmiştik. Aziz Arif’i ilk defa 
uçağa bindirmiştim. Gelmişken uzun kalmayı 
planlamıştım. Kaldıkça dönmem için pek bir 
sebep olmadığına ikna oldum. Burada deniz 
havası, güneş, rüzgar, su ve doğa var. Bir bebek 
için daha güzel ne olabilir? Dünyayı böyle bir 
yer zannetmesin diye bir ara Bodrum pazarına 
götürmeyi düşünüyorum sadece. Görsün 
kalabalık ve gürültücü bir yer. Bir de Bodrum’da 
sürekli esen serin bir rüzgar var. Benim gibi yaz 

Kendi yazdığı şarkılarının ilginç sözleri ve 
farklı imajları ile türk pop müziğinde

kendine özgün yeri olan Nil, Boğaziçi 
Üniversitesi Siyasi Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler mezunu. Sanatçı reklamcılık 
alanında da iki defa Kristal Elma ödülünü 
kazandı. Şu ana kadar beş albüm çıkaran 
Nil, Serdar Erener ile evli. Çiftin Aziz Arif 

isimli bir oğulları var.



sevmezler için çekilebilir yapıyor bu mevsimi. 
Doktorun da tesadüfen burada ayda bir iki kere 
geldiği bir yazlığı olduğunu öğrenince gerek 
kalmadı dönmeye. Kalabildiğim kadar kalayım 
diyorum. İşlerimi de teknoloji sayesinde buradan 
yapabiliyorum. Ipad’imde minik bir stüdyom var. 
Büyük kayıtlar yapmak gerekirse de İskender 
Paydaş’ın Bodrum’daki stüdyosuna gideceğim.

İlk konserini Bodrum’da vermiştin. Hayatında 
Bodrum’un özel bir yeri var mı?
Bodrum’a her gelişimde, arabayla havaalanından 

gelirken geçmiş Bodrum yazlarımı düşünüyorum. 
Ne kadar başka Niller, ne kadar başka yazlar 
geçirmek üzere buraya geldi. Şimdi de kucağımda 
bir bebekle. Ve dediğin gibi ilk konserimi Bodrum 
Kalesi’nde vermiştim, hatta anısı, Ben Ona 
Resmen Aşığım klibimde saklı. Burada kaldıkça 
şunu gördüm: Bence Bodrum Türkiye’nin Los 
Angeles’ı. Eğlence endüstrisi de gelse tamam 
olacak ki yavaş yavaş geliyor. Baksana stüdyo 
arayınca bir sürü müzisyen açmış bile. Ayrıca çok 
iyi bir anaokulu olduğunu da duydum.



Zeki Müren Müzesi 

O Klasik Türk Müziği’nin efsanelerinden 
biriydi. Büyük bir yorumcuydu. “Sanat 
Güneşi”mizdi. 24 Eylül 1996’da 65 
yaşındayken onu kaybettik. Sesini ve 
bestelerini şimdi bile tanımayan yok, 
filmlerini hala keyifle izliyoruz. Her 
sahneye çıkışında günlerce konuşulan 
kostümlerini kendisi tasarlardı. Bu 
ölümsüz sanatçıyı daha iyi tanımak için 
Zeki Müren Müzesi’ne gitmenizi öneririz.
Bronz heykeliyle karşılanacağınız 
Zeki Müren Müzesi, vefatından önce 
Bodrum’da yaşadığı evin düzenlenmesiyle 

2000 yılında açıldı. Müren’in yaşamından 
kesitler görebileceğiniz müzede özel 
eşyaları, fotoğrafları, aldığı ödüller ve 
gazete haberleri sergileniyor. Kuşkusuz 
müzenin en çok sahne kostümleri bölümü 
ilgi görüyor. Zeki Müren Müzesi, küçük 
ve mütevazı bir mekan, yani sanatçının 
sahnedeki gösterişli haliyle pek ilgisi 
yok. Ancak fonda çalınan şarkılar, ona 
ait eşyalar ve bahçedeki arabası bile 
hayranlarını nostaljiye sürüklemek için 
yeterli. Bu butik müze her gün saat 
16.00’ya dek açık, giriş ücreti 3 lira.

Kumbahçe Mahallesi, Zeki Müren 
Caddesi, no 11, Bodrum. Tel: 313 1939

24 Eylül 1996 yılında 
kaybettiğimiz Sanat 
Güneşi’ni anmak için onun 
evinde buluşuyoruz.

ANMA

Anma Programı
27 Eylül akşamı,
saat 21.00’de 
Bodrum Antik 
Tiyatro’da, Zeki 
Müren’i anma konseri 
var. Bekir Ünlüataer’in
halka açık konserinde 
Müren’in en 
güzel şarkıları 
seslendirilecek.



AspatArt Heykel Parkı ve Sanat 
Merkezi, 12 yıldır gerçekleştirdiği 
resim ve heykel sempozyumları 
sayesinde bugüne dek uluslararası 
sanat camiasından değerli isimlerin 
sanatseverlerle buluşturan bir mekan. 
Merkezin bu yıl 1-21 Eylül arasında 
düzenleyeceği sempozyuma heykel 
dalında Okan Sabuncular, Aslı Aslan, 
Bahadır Çolak, Nihat Sezer Sabahat, 

Tansel Çeber ve Varol Topaç; resim 
çalışmalarına ise Nevhiz Tanyeli, Ergin 
İnan, Lütfü Günay, Osman Kerkütlü, 
Burçin Erdi, Bünyamin Özgültekin ve 
Mustafa Altıntaş katılacak. Sanatçılar 
ve sanatseverlerin ortak atölye 
çalışmaları da yapacağı sempozyumun 
ev sahibi Aspat koyundaki Termera Resort.
AspatArt Uluslararası Resim ve Heykel 
Sempozyumu’nun 2014 konsepti “İzler 
ve Yorumlar” olarak belirlendi. Aspat’a 
sanat merkezi kimliği kazandırma 
amacı olan sempozyum çalışmaları, 

Sanatla dolu 
20 gün
AspatArt Uluslararası 
Resim ve Heykel 
Sempozyumu 1 
Eylül’de başlıyor. 
İsteyen herkesin 
katılabileceği atölye 
çalışmalarının bu 
yıl da ilgi görmesi 
bekleniyor.

AspatArt Heykel 
Parkı’nda (üstte) 12 
yıldır görsel sanat 
sempozyumları 
düzenleniyor. Bu yıl 
ressam Ergin İnan da 
(solda) katılacak.



şimdiden bir açık hava heykel parkı 
ve çağdaş sanat müzesi koleksiyonu 
oluşturdu. Merkezde hali hazırda 
uluslararası çapta isim olan sanatçıların 
73 heykel ve 151 resmi sürekli 
sergileniyor. AspatArt, hem sergi alanına 
hem de sempozyuma tüm Bodrumluları 
ve yolu Bodrum’dan geçen herkesi 
davet ediyor.
www.aspat.com.tr
0252 393 8520

Heykeltıraş Varol Topaç 
(sağda) ve ressam 
Burçin Erdi (altta)   

atölye çalışmalarına 
destek verecekler.

Osman Kerkütlü (üstte) ve Tansel Çeber’in (üstte sağda) işleri.

SANAT



KÜLTÜR

Kahve bahane
Dibeklihan’daki daimi 
etnografik sergide Gülay 
Tezer’e ait koleksiyonun 
sergilendiği kahve 
reyonundaki objeler, 
mutfak kültürümüze ve 
geleneklerimize ışık tutuyor.
Harun Gencer

Yakaköy’deki 
Dibeklihan 

Kültür Sanat Köyü, 
Bodrum’daki kültür sanat 
faaliyetlerinin en yoğun olduğu 
mekanlardan biri. Bu yüzden 

sık sık ziyaret ediyoruz ve 
dergimizin sayfalarında 
da söz ediyoruz. Bu defa 

etnografik sergi alanında 
kahve kültürümüzü yansıtan çok ciddi 
bir koleksiyonla karşılaştık. Bir araya 
getirilmesi neredeyse bir insan yaşamı 
kadar vakit alabilecek bu özel koleksiyon 
Gülay Tezer’e ait. Ona hem kahve 
kültürümüzü hem de “Sandık Odası”ndaki 
“Kahve Reyonu”nu sorduk. “Nasıl 
Japonların bir çay ritüeli ve 
seremonisi varsa, kahve de asırlardır 
bizimle dünyaya yayılmış, seremonisi 
ve ritüeliyle var olmuş bir kültür. Kahve 
tanelerinin kavrulması, soğutulması, 
değirmende çekilmesi, o sırada yayılan 
kokusu, sunumundan hazırlanışına ve 
ikramına kadar başlı başına bir ritüel 
hem de. Kahve seremonisi baştan sona 
ikramda bulunulan misafirin önünde 
yapılıyor. “Kahvenin sunumu tanelerin 
kavrulurken çıkardığı o nefis koku ile 

başlar” diyor Gülay Tezer: “Kahve 
tavasında kavrulan taneler değirmene 
yapışarak öğütülemeyeceğinden 
ev sahibinin zenginliği ölçüsünde 
sade ağaçtan, incili, sedefli, oymalı 
hatta kıymetli taşlarla süslü kahve 
soğutucularında soğutulur. Sonra 
kutuların özel haznesinden kahve 
değirmenine aktarılan çekirdekler öğütülür 
ve kahve kutusuna konurmuş. Ertesi güne 
saklanmaz, o gün içinde tüketilirmiş.” 
Kahvenin nasıl pişirildiğini herkes 
biliyor elbette de, bir zamanlar nasılmış 
acaba? Tezer, “eskiden de cezvede ve 
az ateşte, ama kızgın külde pişirildiğini” 
söylüyor. Birbirinden değişik gümüş 
tepsilerde ikram edilen kahve kulpsuz 
fincanlarda  tercih edilirmiş. El yanmasın 
diye bu fincanlar muhtelif stillerde (telkari, 
savatlı vs) 
gümüş “fincan 
zarfları” içine 
yerleştirilirmiş. 
Tezer 
Dibeklihan’da 
kahve kültürümüzü geleneksel bir 
sunumla yaşatmayı planlıyor.

Yakaköy, Çilek Caddesi, No 46/2 
Ortakent  0532 527 7649



YEREL LEZZET

Komodor Balık 
Lokantası’na 
Tripadvisor 
Tarafından 
Mükemmellik 
Ödülü

Bodrum’da gerçek bir meze rakı 
akşamını mükemmel bir balık yemeği 
ile tamamlamak istiyorsanız  size 
herkesin ilk tavsiye edeceği mekanın adı 
Komodor. Bodrum’un arka sokalarında,  
manzarası bile olmayan,  hiç kimsenin 
cesaret edemiyeceği bir yerde lokanta 
açmak yürek ister. Komodor Bodrum’ 
da bunu başaran belkide tek mekan. 
Mütevazi bir lokantanın  böyle bir 
lokasyonda popüler olabilmesi  için 
de yemeklerin mutlaka  güzel olması 
gerekiyordu ve onlar standarlarını 
bozmadan yıllardır bunu sürdürüyorlar. 
Balık pişirmek kolay gibi görülebilir, 
herkes balık pişirir ama Komodor’un 
kurucusu ve sahibi  Ahmet Kaptan 
balığın hakkını vererek kurutmadan doğru 
pişirir. Sabah erken saatlerde kalkanlar 
yıllardır Ahmet kaptan’ı pazarda tek tek 
bütün sebze ve meyveleri kendi eliyle 
seçerken yadı balıkçılar da en güzel 

balığı sizin için seçerken görürsünüz.  
İşini seven işletmeciler görmek çok 
güzel. Müşterilerin önemli bir kısmının 
Bodrum’da yaşayan yerel insanların 
oluşturması da zaten bilmediğiniz bir 
yerde mekan seçerken takip edilecek 
önemli ipuçlarından birisi olsa gerek. 
Bu harika meze ve yemeklerin yanı sıra  
Ahmet Kaptan sohbetleri ile de mekana 
extra renk katıyor. Tripadvisor tarafından 
mükemmellik sertifikası kolay alınmıyor. 
Tebrikler Ahmet Kaptan iş ortağı Manolya 
ve tüm çalışanlar. Uğramadan geçmeyin!

Adres: Ulusca Mah., Rasat Tepe Sk 11/A, 
Bodrum Merkez/Muğla, Türkiye
Telefon:+90 252 313 7555

Ahmet Kaptan

Mükemmel Komodor



Bodrum Tohum Derneği artık her 
çarşamba Bodrum pazarında yerel 
tohumlardan doğal tarımla elde edilen 
ürünlerin satıldığı standlar kuruyor.

ALIŞVERİŞ

Bodrum’da her çarşamba bir “üretici 
pazarı” kuruluyor. Yerli uzun patlıcanlar, 
pembe domatesler, kadınbudu 
karpuzlar, yerli salatalıklar, ufacık siyah 
incirler, kurşun erikleri, bazlamalar 
rengarenk çiçekler tezgahları süslemiş. 
Pazarda plastik kullanımı yok. Çünkü 
çocukluğumuzdan hatırladığımız bez 
torba, file, pazar çantası kullanımını 
özendiriliyor. Sebzeler kese kağıdında 
veriliyor. Cam şişede süt, zeytinyağı, cam 
kavanozda çökelek, zeytin, pekmez satın 
almanın iç huzurunu hissediyorum. Üstelik 
şişeler depozitolu, kullandıktan sonra geri 
getiriyorsunuz. Poşetle başa çıkabilmek 
için depozitolu file uygulaması da var.   
Satıcılar, üreten çiftçiler. Genellikle maaile 
geliyorlar pazara. Fatma teyzeden kabak 
çiçeği dolmasının püf noktalarını, Raşit 
amcadan sepet örme tekniklerini, Hasan 
abiden domates yetiştiriciliğini, Hamide 
abladan peksimet nasıl yenir öğreniyorum. 
Pazara gelen çocuklarla birlikte pazarın 

orta yerinde her hafta değişik bir temayla 
yapılan çocuk atölyelerinde resim 
çizip kilden heykelcikler yapıyorlar. 
Anlayacağınız her köşesiyle yaşayan, 
nefes alan bir pazar burası.
Bodrum Tohum Derneği’nin amacı 
gittikçe yok olan yerli tohumları bulup 
ortaya çıkartarak yeniden kullanımlarını 
sağlamak. Günümüzde sıkça kullanılan, 
laboratuvarda üretilmiş hibrid (kısır) 
ve GDO’lu tohumlara karşı verilen bir 
mücadele bu. Sadece tohumu korumak 
yetmiyor, çevreyi ve köylüyü korumak bu 
hareketin hedeflerinden. Fide üretiminden 
köy gezilerine, çeşitli yaş gruplarından 
öğrencilerle yaptıkları çalışmalardan şenlik 
ve kurslara kadar hepsini anlatmaya 
kalksam bu sayfacık yetmez. İyisi mi siz 
pazara gidin, onlarla tanışın ve elinizden 
geldiğince desteklemeye çalışın.

bodrumtohumdernegi@gmail.com
Facebook: Bodrum Tohum Derneği

Gerçek domates

İrem Verdon



Keşkek yalnız yenir mi?

Sevginin, coşkunun, kaynaşmanın, 
aşkın, birlik ve beraberliğin yedi yüzyıllık 
yemeğidir keşkek. 2011 yılında, TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası temsili listesine “Tören 
Keşkeği Geleneği” başlığıyla kayıt 
ettirilmiş bir yemektir keşkek.

Ülkemizin, en az on ilinde adına festivaller 
düzenlenir. Genellikle düğün, mevlit, 
sünnet, festival ve şölenlerde yapılır. Kimi 
yörede etlidir, kimi yörede Bodrum’da 
olduğu gibi tavuklu. Akşamdan ıslatılan 
keşkeklik buğday sabah et veya tavukla 
buluşur. Saatlerce birlikte kaynarken, 
büyük ve kalın, özel bir tahta kaşıkla 
ezilerek karıştırılan iki malzeme 

birbirlerinin içerisinde adeta kaybolur. 
Yedikçe, o muhteşem tat “Bizi yiyenler 
de böyle kaynaşsın” dercesine, yiyeni de 
içine alır. İsteğe bağlı olarak yanına bir 
kaşık pirinç pilavı konulabilir veya sade 
yenir. Ama mutlaka kırmızı pul biberle 
beraber kızdırılmış tereyağı üzerine bolca 
dökülerek yenmelidir. 

Keşkek, hiçbir zaman yalnız yenen 
bir yemek değildir. Hazırlanmasından 
yenmesine kadar sürekli bir paylaşım 
vardır. Siz de Bodrum’da keşkek yemek 
için illa da komşu kızının düğününü veya 
oğlunun askerden dönmesini beklemeyin. 
Yarımadada sayıları bine yaklaşan 
lokantalardan keşkek pişiren birini bulun, 
yoksa pişirmelerini isteyin ki ülkemizin 
önemli değerlerinden birisi olan bu yemek, 
menülerinde yerini alsın, unutulmasın. 

Ama daha da önemlisi, bu yemeği 
asla yalnız yemeyin, sevdiğiniz birisiyle 
paylaşın. Yoksa o muhteşem tadını ve 
lezzetini size vermez. 

UNESCO’nun kültürel mirasları arasında 
sayılan keşkek tören yemeğidir. Hazırlanışı 

zahmetli ve yorucu ama yemesi zevklidir.
Orhan Dumanlı

YEMEK



GEZİ

Kos kadar yakın olmasına rağmen  fazla 
bilmediğimiz ve gitmediğimiz bir ada 
Kalymnos. Kos’da ciddi bir Türk topluluğu 
yaşarken, aynı bağların Kalymnos’da 
olmaması belki de şimdiye kadar arka 
planda kalmasının bir başka nedeni. 
Çeşitli noktalardan geldiğinizde ilk 
olarak adanın doğu yakasındaki küçük 
Pothia kasabasına varıyorsunuz. Her 
köşede yarı müze niteliğinde sünger 
dükkanları turistler için önemli çekim 
alanları. Süngercilik sonradan suni olarak 
yaşatılmaya çalışılan değil hala yaşanan 
hayatın bir parçası. Birçok tarihi çekim 
alanının yanı sıra temiz denizi ve halka 
açık sahillerinde rahatsız edilmeden 
güneşlenip  kitaplarını okuyan insanları 
görmek hoş.

Dar 
sokaklarında 
karşıdan araba 
gelince geri 
gittiğiniz, size 
eski Bodrum 
günlerini 
anıpsatıp 
gülümseten 
küçük bir ada 
Kalymnos.  

Heryerde fiyatlar 
aynı ve herşeyin 
üzerinde etiket 
var.  Fiyatların 
düşük olmasının 
yanısıra kalite 
ve servis iyi.  
En çok merak 
ettiğim konu ise 
nasıl oluyorda 
her yerde Bira  daima  buzlu bardak ile 
servis edilebiliyor!

Volkanik bir ada olan Kalymnos 
dik kayalık yamaçları ile Dünya’nın 
heryerinden tırmanıcılar için de önemli  
bir çekim alanı. Her yıl Ekim ayı başında 
tırmanma festivali var. 
Taksi yada otobüs  ile adanın batı 
kesimindeki Masouri’ye çok kısa 
bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Burası 
küçük, sakin ama güzel lokanta, bar 
ve dükkanları ile tatilde ihtiyacınız olan 
herşeyi sunuyor size. Sürekli gün boyu 
çalışan tekneler ile  Masouri  karşısındaki 
Telendos adasına da  akşam yemeğini  
yiyip geri dönebilir ya da orda ömür boyu 
kalmaya karar verebilirsiniz!

www.bodrumferibot.com
Bodrum Ofis: 0252 316 08 82

Karşı Ada Kalymnos
“Simi ve Kos gibi Yunan adaları 
Bodrum’da yaşayan bir kesim için  
önemli bir tatil noktası”



GARA KİLİSESİ
Mehmet Uyargil

GEZİ

Bitez beldesinde, Yalı 
mahallesine giden 
yolun alt kısmında 
yerleşik bir yapı 
Gara Kilisesi. Yapıda 
moloz taş ile tuğla 
malzeme almaşık 
düzende kullanılmış. 
Kalıntı doğu-batı 

yönlü, yuvarlak kemerli, beşik tonozla örtülü, 
dikdörtgen planlı ana kütle ile güneyine 
eklenmiş küçük ek mekandan oluşuyor. Ana 
ve ek yapı apsisli (yay biçiminde) yapılmış. 
Kilise ana biriminin iç kesiminde güney ve 
kuzey duvarlar üzerinde bulunan mevcut 
nişlerin, önceki dönemlerde muhtemelen 
bazilikal tipte bir kilise yapısında ana nef 
ile yan nefleri ayıran kemerleme dizileri 
olduğu sanılıyor. Yapının iç kesiminde 
taban mozaikleri mevcut. Doğudan batıya 
doğru üç farklı kompozisyon olarak yer 
alan mozaiklerde geometrik, bitkisel ve 
yunus balığının betimlendiği figürlü süsleme 
öğelerine yer verilmiş.



“Çirkin” Kemal

BODRUM HİKAYELERİ

Foto Sulhi Bey beni çok sever. 
Bunu bana arada bir, “Üle ne 
çirkin herifsin!” derken gözlerindeki 
parlaklıktan ve dudaklarında “Ne olur 
sen de beni sev” diyen belli belirsiz 
tebessümden anlarım. Hadi Gari’nin 
efendi garsonlarından Veysel’e tembih 
etmiş anlaşılan, biz bardan içeriye 
girdiğimizde çocuk, yarı sıkılgan, 
“Çirkin Kemal ağabeycim, rakınızı 
buzlu mu alırsınız?” diye sorar. 
Sulhi Bey, beni bir hanımla beraber 
görmeyedursun, yolun neresinde olursa 
olsun döner, koşar adımlarla yanımıza 
gelir, benim yüzüme bile bakmadan 
yanımdaki hanıma yarı sitemkâr ama 
misyonunu ciddiye alan bir insan 
edasıyla, “Nereden buldun bu çirkin 
herifi?” diye sorar.
Gündüz Kayra ile benim, dükkâna saat 
kaçta uğrayacağımızı bilir, biz sokağın 
başında göründüğümüz anda dolu olan 
kadehini yarısı dolu, yarısı boş hale 
getirir. Dükkândan içeri girdiğimiz anda 
ise daha yüzümüze bile bakmadan 
dilinin altına minik bir hap koyarak 
onu rakıyla süpürür. Bu, şu demektir: 
“Dükkânda rakı yok... Ben kalp hastası 

bir adamım. Çirkin, git bir ufak kap gel!”
Gündüz’de para olmadığı kesin 
olduğundan değil, beni mutlu edeceğini 
bildiği için bu zevki benim tatmamı 
istediğindendir bu Sulhi Bey’in.
Benim için hâlâ bir ümit var. Gündem 
İlkorur’un bir gün işaret parmağıyla 
kocasını göstererek “Sudi gençken 
güzel değildi, yaşlandıkça güzelleşti,” 
deyip benim içimi rahatlattığı da 
kesindir. Ressam “güzel” Osman ya da 
selvi boylu arkadaşım Metin Akçalı’nın 
artık daha fazla evrilecek halleri yoktur; 
teleolojik gelişimlerini tamamlamışlar, 
birer meşe palamutu olarak geldikleri 
bu dünyada dallı budaklı, bol gölgeli 
meşe ağaçları olmuşlardır. Benim de 
doğal gelişimimi tamamladıktan sonra 
onlar gibi olmayacağımı kim iddia 
edebilir? Kim bilir belki sonunda post-
modern bir Erol Büyükburç veya tupeli 
veya tupesiz bir Erol Evgin’e doğru 
evrilebilirim. Hatta şansım varsa bir 
geç dönem Reha Muhtar güzelliği bile 
çökebilir üzerime yaşamımın sonuna 
doğru... Uff, çok uykum var! 
“Zeytin Ağacının Altında” kitabından 
alınmıştır.

Benim de doğal gelişimimi 
tamamladıktan sonra 
onlar gibi olmayacağımı 
kim iddia edebilir? 
Kemal UtkuFoto Sulhi



ÖNE ÇIKANLAR

D-Marin Turgutreis ve Naviga dergisi işbirliğiyle 
kurulan D-Marin Deniz Filmleri Kulübü, 5-11 
Eylül arasında deniz filmleri gösterecek. 
Heyecan, huzur, macera dolu deniz filmleri 
D-Marin Turgutreis’teki açıkhava sineması 
Cinemarine’de izleyebileceğiz. Klasik, 
macera, gerilim, belgesel, deniz kültürü, yarış 
kategorilerindeki filmlere Tolga Pamir, Hasan 
Deniz, Tahsin Ceylan, Erol Kepenek gibi ünlü 
denizciler de sunum ve sohbetleriyle eşlik 
edecek. Gösterimler ücretsiz ve saat 21.00’de 
gerçekleşecek. 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Turgutreis
www.denizfilmlerikulubu.com 

Prof. Tomur Atagök’ün 
tanımıyla “form ve dokunun 

mükemmel uyumunu arayan 
ender Türk sanatçılarından” 

Belkıs Balpınar’ın Aldanan 
Algılar başlıklı kilim-resim 

sergisi 15 Eylül’e kadar 
Palmarina Mine Sanat 

Galerisi’nde görülebilir.

Görün ve şaşırın

Art212 Sanat ve 
Kültür Platformu ile 
Palmarina işbirliğiyle 
gerçekleştirilen Rahmi 
Atalay heykel sergisi, 
Su başlığı nedeniyle 
olmalı, marinanın 
havuzlar bölümünde 
açıldı. Uluslararası 
heykel sanatçılarımızdan 
Atalay’ın 21 eseri 30 
Eylül’e dek sergilenecek.

Suyun 
heykel hali

30 Eylül’e kadar devam 
edecek diğer bir sergi de 

Yalıkavak’taki Palmarina’nın 
karşısında yer alan İsis Sanat 

Galerisi’nde. Heykeltıraş Yücel 
Kale sergisine “Her Dem” 

başlığını uygun görmüş.

Her dem

Deniz filmleri D-Marin’de



Lady Gaga İstanbul’da! En çok satanlar 
listesinde birinci sırada yer alan ARTPOP 

albümünü tanıtma turu kapsamında, 16 
Eylül’de İTÜ Stadyumu’nda konser verecek. 

21 tır ve 144 kişilik ekibiyle gelecek olan 
şarkıcının her konseri görsel bir şölene 

dönüşüyor. Bu kez de sahneye içinde 15 
dev ağacın olacağı bir bahçe kurulacak. 
Şarkıcının 14 gardırobu yanında taşıdığı 

düşünülürse sürekli kostüm değiştireceğini 
tahmin etmek güç değil.

Lady Gaga İstanbul da!

ÖNE ÇIKANLAR

Barok müzik seviyor musunuz?
Bodrum Karya Kültür Sanat Derneği, 
Barok Müzik Festivali’nin beşincisini 5 ve 6 
Eylül’de, MÖ 350 yılında anıt mezar olarak 
inşa edilen Halikarnas Mozolesi’nin eşsiz 
atmosferinde gerçekleştirecek. 5 Eylül saat 
21.00’deki açılış konserinde Les Roses 
Sauvages topluluğunu izleyeceğiz; topluluk 

Barok dönemin kadın bestecilerinden seçmeler seslendirecek. 6 Eylül’de yine aynı 
saatte Karya Barok Solistleri’ni izleyeceğiz. Konserler ücretsiz. 
Turgutreis Cad, Hamam Sok. 0532 212 33 56

Bodrum’un Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcak ve hengamesinden kaçabileceğiniz 
ender sahillerden biride Mazı Köyünde’ki İnce Yalı.  Sahildeki köy kahvesi, lokantaları 
ve pansiyonları önündeki çardak ve ağaç altlarında denizden gelen esintiyle ohh be 
diyebileceğiniz bir koy.  Ama yazılı uyarılara dikkat etmeniz gerekiyor!!

Mazı Köyü
İnce Yalı 
Koyu’nda 
Kaçamak



Kiremitte minyatür

SERGİ

Eylül ayındaki ilginç sergilerden biri 
Handan Özmen’in kiremitler üzerine 
yaptığı Osmanlı minyatürleri olacak. 

Nihayet Bodrum’da da görebileceğimiz 
eserler 5-18 Eylül arasında Osmanlı 

Tersanesi’nde sergilenecek.

Bugüne kadar 
çalışmalarını 
galerilerde 
sergileyen ve özel 

koleksiyonlara 
giren Handan 
Özmen, 

Osmanlı kiremit 
resimlerini ilk defa 

Osmanlı Tersanesi 
Sanat Galerisi’nde meraklısıyla 
buluşturacak. Sergide Osmanlı 
minyatürlerinin yorumlarını  içeren 
çalışmaların yanı sıra sanatçının geçmiş 
döneme ait eserlerinden örnekler de yer 
alacak. Özmen beş yıldır çalıştığı ‘Kiremit 
Günlüğü’ nü, Bodrum gibi bir kültür ve 

sanat merkezinde, üstelik tarihi 
bir atmosferde sanatseverlere sunacak 
olmanın keyfini yaşıyor. 
Sergide neler göreceğimizi Handan 
Özmen şöyle anlatıyor: “Çalışmalarım 
çatılardan duvarlara inen küçük, renkli, 
fonksiyonel objeler... El emeği olmakla 
birlikte kolayca el değiştirebilirler de. 
Yenilerini ise farklı duygularla ama aynı 
heyecanla üretmeye devam ediyorum. 
‘Kiremit Günlüğü’ dostlarını ve 
aramıza yeni katılacak misafirlerimizi 5 
Eylül’den itibaren Osmanlı Tersanesi’ne 
bekliyorum.”

Milta Bodrum Marina, Osmanlı Tersanesi 
Kaymakamlık Sanat Galerisi

1979’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, yüksek 
resim bölümünden mezun olan Handan Özmen desinatörlük 

çalışmalarının yanı sıra özel bir okulda resim ve sanat tarihi 
öğretmenliği yaptı. Son beş senedir özel bir uygulamayla 

resme uygun hale getirdiği Osmanlı tarzı kiremitler üzerine 
“Kapılık” adını verdiği çalışmalar yapıyor. Halen Bodrum 
Yalıkavak’taki atölyesinde özel koleksiyonlar için çalışan 

sanatçı, internet aracılığıyla da ulaştığı sanatseverlere Osmanlı 
minyatürü, Bodrum ve doğa konularında eserler hazırlıyor.

Handan Özmen kimdir?



EYLÜL AJANDA

4-5 Eylül
Konser, İzmir Express Orkestrası,
(her perşembe, cuma)
Marina Yacht Club,
0 252 316 1228

5-18 Eylül
Resim
“Kiremit Üzerine”, 
Handan Özmen, 
Osmanlı Tersanesi
Milta Bodrum 
Marina
Neyzen Tevfik
Cad.No.5
0 252 316 18 60

1-13 Eylül
4. Uluslararası Turhan 
Selçuk Karikatür 
Yarışması Sergisi
www.milas.bel.tr

1-15 Eylül
Resim,
Belkıs Balpınar,
Mine Galerisi
Palmarina Yalıkavak
+90 (536) 553 50 66

1-30 Eylül
Heykel, Yücel Kale
İsis Sanat Galerisi Yalıkavak
+90 (532) 395 93 45

1-21 
XII. Uluslararası 
Heykel Sempozyumu,
Aspat
+90 (252) 393 85 20

1-30 Eylül
Heykel,
Rahmi Atalay, ART212
Palmarina Yalıkavak
+90 (252) 319 52 67

5 Eylül
Sinema,
En Solitaire,
D-marin Turgutreis
www.denizfilmlerikulubu.com

4 Eylül
Konser,
Neşet Ruacan,
Evrim Özsuca
Pannonica Jazz,
0532 421 42 31

2  Eylül
Konser, Mine Çağlayan,
Onur Güntav Orkestrası,
(her salı)
Marina Yacht Club,
0 252 316 1228

3-5 Eylül
Konser,
vokal Evrim Özsuca,
piyano Uğur Güneş
Pannonica Jazz,
0532 421 42 31



5-6 Eylül
Konser,
Bodrum Mozole (Mausoleion) saat 21’de
5.Kar Sanat Barok Müzik Festivali,
0532 212 33 56

5-28 Eylül
Resim,
Ece Turaman,
Bodrum Nurol
Sanat Galerisi, 
Oasis

6-15 Eylül
Resim, Mine Arasan,
Haluk Elbe Sanat Galerisi

6  Eylül
Konser, Yol Project,
(her cumartesi)
Marina Yacht Club
0 252 316 1228

6 Eylül 
Sinema, Tabarly,
D-marin Turgutreis
www.denizfilmlerikulubu.com

7 Eylül 
Sinema, Jaws, D-marin Turgutreis
www.denizfilmlerikulubu.com

EYLÜL AJANDA

7-8 Eylül
Konser, Fatih Erkoç ve
Zafer Çebi Orkestrası, 
(her pazar, pazartesi)
Marina Yacht Club
0 252 316 1228

9 Eylül
Konser,
1. Uluslararası Bodrum Moonlight 
Festivali, İrlanda - Spirit of Ireland
Bodrum Antik Tiyatro’da

7-21 Eylül 
XII. Uluslararası 
Resim Sempozyumu
Aspat
+90 (252) 393 85 20

8 Eylül 
Sinema,
The Big Blue,
D-marin 
Turgutreis

9 Eylül 
Sinema, Kon Tiki,
D-marin Turgutreis

10 Eylül
Konser, piyano
Kerem Görsev,
kontrabas Kağan Yıldız
Pannonica Jazz,
0532 421 42 31

10  Eylül
Konser, Ferhat Göçer, 
(ayda bir çarşamba)
Marina Yacht Club,
0 252 316 1228



EYLÜL AJANDA
16-28 Eylül
Resim, Emine Alışık
Mor Sanat Galeri

16-Eylül
Konser,
Lady Gaga, 
İstanbul İTÜ 
Stadyum

24 Eylül
Fotoğraf,
Nadir Ede,
Defne Sanat Galerisi’nde

22 Eylül
Fikret Kızılok’u anma, saat 18.00’de
Türbe Mezarlığı Gümbet

12-14 Eylül
Atölye, İsmail Gezgin, Arkeoloji Atölyesi
Gümüşlük Akademisi

27 Eylül
Zeki Müren anma konseri 
saat 21.00’de
Bekir Ünlü Ater
sahne alacak
Bodrum Antik Tiyatro

12-22 Eylül
Seramik,
Yrd. Doç. Halide Okumuş
Haluk Albe Sanat Galerisi Bodrum Kalesi

15-21 Eylül
Resim, Aynur Fidan,
Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

15 Eylül
Konser, Bodrum Oda Orkestrası
Bodrum Kalesi, 0532 233 98 10

24-26 Eylül
Konser, Yavuz Akyazıcı, Evrim Özsuca
Pannonica Jazz, 0532 421 42 31

17-19 Eylül
Konser, gitar Yavuz Akyazıcı,
vokal Şenay Lambaoğlu
Pannonica Jazz, 0532 421 42 31

12 Eylül
Konser,
vokal Evrim Özsuca,
bas gitar Deniz Kançelik,
elektroniklerde Burak Ayral
Pannonica Jazz,
0532 421 42 31

11 Eylül
Sinema, Kaptan Phillips.
D-marin Turgutreis

11 Eylül
Cam sergisi,
Adil Demirören,
atık camdan eserler,
Defne Sanat Galerisi

25-28 Eylül
6. Bodrum Uluslararası Açıkdeniz 
Balık Turnuvası
Bodrum Milta Marina

18-20 Eylül
Konser, Şenay Lambaoğlu,
Neşet Ruacan
Pannonica Jazz, 0532 421 42 31 

13 Eylül
Konser, Gitarist Neşet Ruacan,
Evrim Özsuca Pannonica Jazz, 0532 421 42 31 25-27 Eylül

Konser, Neşet Ruacan, Evrim Özsuca
Pannonica Jazz, 0532 421 42 31



EYLÜL AJANDA

Kendi bestelerini üreten genç müzik grubu, 8 şarkı ile  “Sizin Derdiniz Değil” adlı bir albüm çıkarttı. 
Genç müzik grubu, Zeus Müzik Stüdyosu’nda 7 Eylül Pazar saat 19:00’da albümünü tanıtacak.
Herkes davetlidir! 0533 572 28 03

O artık Bodrum’un mavi sularına yelken açamıyor ama 
şarkıları hala bizimle. 1960’lardan beri bestelediği 
şarkılarıyla 13 altın plak alan Fikret Kızılok’u, 2001 
yılında 22 Eylül’de, henüz 55 yaşındayken çok sevdiği 
Bodrum’da kaybetmiştik. 22 Eylül pazartesi günü saat 
18.00’de mezarı başında anmaya gidiyoruz. Sizleri de 
bekliyoruz.

Türbe Mezarlığı, Gümbet

Anıyoruz
Bu kalpler seni unutmaz




