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12 Ay Bodrum!
Mükemmel çözümler peşinde 
koşarken atılması gereken 
basit adımları unutuyoruz. 

Haklı olarak herkes 
öncelikle kendi sorunlarının 
çözülmesini ister. Ancak 
çoğu zaman birinin 

sorununu çözerken diğerine sorun yaratıyoruz. Kısa 
vadede çözüm gibi gördüğümüz adımlar daha sonra 
karşımıza daha büyük sorunlar çıkarıyor. Örneğin 
şehir merkezindeki ses kirliliği, limanda konaklama 
yapan Mavi Yolculuk müşterilerini uzaklaştırırken, 
birçok farklı gelir kaynağına da engel koyuyor. 
Gürültüden dolayı kent merkezini terk eden halk 
içkili araba kullanmak istemediği için eğlence 
merkezlerine daha az gelmeye başlıyor. Bu tür 
örneklere hemen her alanda rastlayabiliriz. Kısa 
vadede bir işletme için çözüm, diğeri için kâbus 
olurken, uzun vadede kendine de bir faydası 
olmuyor. 

Daha uzun soluklu ve herkesin fedakârlık edeceği 
çözümler bulmak gerekiyor. Geçmişte önerilen, 
hayata geçirilmeye çalışılan çözümler hep tepeden 
inme olduğu için proje doğru olsa bile başarıya 
ulaşamıyor, çünkü halk sahip çıkmıyor. Mutlaka 
halkın bu çözümlere inanıp sahip çıkması gerekiyor. 
Bu da ancak doğru bir şekilde anlatılıp, gerçek 
bir demokratik katılım ile sağlanabilir. Halk bu 

sürece katılır ve inanırsa kendi kişisel çıkarlarını 
Bodrum’un genel çıkarlarının önüne koymadan 
uzun vadede bunun kendisine bir artı olarak 
döneceği bilinci ile hareket edebilir. 
Bu konuda atılması gereken çeşitli adımlar var. 
Bazen çok mükemmel çözümler peşinde koşarken 
atılması gereken ilk basit adımları unutuyoruz. 
Örneğin Bodrum’da 12 ay açık olan ve Bodrum ile 
özdeşleşmiş işletmelere “12 ay” logosu asarak 
onları onurlandırmak gibi basit bir jest yapılabilir. Bu 
şekilde bu işletmelerin onurlandırılmasının yanı sıra, 
insanların 12 ay açık olan işletmeleri desteklemesi 
ve buralardan alışveriş edip, sahip çıkması 
konusunda bir sosyal bilincin geliştirilmesidir. 
Büyük marketler varken Çilek Bakkal’dan alışveriş 
etmek yeterince cazip olmayabilir ama böyle 
bir kampanyanın daha sonraki aşamalarında 
bu doğrultuda ilerleme kaydetmek ve teşvikler 
yaratmak mümkün. Ancak bunu başarmak için var 
olan kurum ve kuruluşların buna samimi bir şekilde 
sahip çıkması gerekiyor. 
Sadece projenin doğru olması yetmiyor. Hayata 
geçirecek insanlara da kendi çıkarlarını Bodrum’un 
genel çıkarları önüne geçirmeyeceğine dair halkın 
inanması gerekiyor.



Gül Mutlu

Resim yapmaya ne zaman başladın?
Küçüklüğümden beri en sevdiğim oyun hayal 
âleminde yaşamaktı. Bu hayal âlemini kurmak için 
en güzel yöntem kendi dünyanı kendin çizmek 
oluyor. Ben kendi dünyamı çocuk yaşlarda çizmeye 
başladım.

Özel bir eğitim aldın mı?
Ben aslında Viyana’da pazarlama okudum. Dediğim 
gibi resim yapmak çocukluğumdan beri  gerçek bir 
tutkuydu benim için. Resim üzerine eğitim almayıp 
hep kendi tekniklerimi buldum. Yıllar içinde hem 
kendimi hem de tekniklerimi geliştirdim.

Kendine ait olan medyafüzyon tekniğinden 
bahseder misin, bu nasıl bir teknik ve onu nasıl 
keşfettin?
Çok genç yaşta yağlı boya ve akrilik boya ile resim 
yapmaya başladım. O zamanda bile bunları farklı 
şekilde kullanmayı severdim. 12-13 yaşlarımda 
kendi kendime bir yağlı boya baskı tekniği bile 
geliştirdim. Zamanla dijital dünya ilgimi çekti 
ve kendime bir grafik tablet aldım. Dijital çizim 

yapmanın uçsuz bucaksız özgürlüğü çok büyük 
bir keyifti ve bu yeni bir dünyanın kapılarını 
açtı bana. Seneler geçtikçe yine gerçek hayat 
araçlarını özledim ve bir noktadan sonra ikisini 
birden kullanmaya başladım; hem dijital ve hem 
gerçek olanları. Hayatımızdaki füzyon gibi ben 
de resimlerimde kullanıyorum. İçinde hem dijital 
çalışmalar, hem epoksi var; vitray boyaları var, oje, 
akrilik var. Hepsini harmanlıyorum.

Aynı tekniği kullanan başka sanatçı var mı?
Zannetmiyorum. Birçok sanatçı dijital medyayı 
kullanıp üstüne çalışmalar yapıyor ama bu tarzı 
görmedim.

Genelde  popüler isimlerin tablosunu 
yapıyorsun. Kriterlerin neler?
Çok beğendiğim insanlar üzerine çalıştım. 
Beğendiğim fotoğraflarını araştırdım. Mesela 
Superman Henry Cavill, Daphne Groeneveld 
bunlardan ikisi. Bazıları da arkadaşlarım 
olabiliyor, bir yüz ifadesi yakalayıp onu tamamen 
değiştiriyorum.

Pınar Du Pre 
Kendi Kendisini Yaratan
Genç Bir Yetenek

“Resimlerimin arkasını öperim vedalaşırken... Kırmızı rujla... 
Böylece hep benden sevgi kalır onlarda...”

Pınar Du Pre, yeni dönem ressamlardan. Avusturya doğumlu ve 2000 senesinde birkaç 
aylığına geldiği İstanbul’u çok beğenerek kalmaya karar vermiş. Kullandığı renkler,  izlediği tarz 
ve uyguladığı teknik, onu diğer sanatçılardan farklı, son derece özgün kılıyor. Du Pre, Art Deco 
döneminin büyük yaratıcı ressamlarından esinlenmekle birlikte, onları “ilerici ve modern” olarak 
nitelendiriyor. Sanatçının, eserlerinde kullandığı dijital sanatlar, algımızın sanallığını yansıtırken, 
akrilik, varak ve epoksi gibi klasik sanat araçları da gerçekliğimizin yaratılmış ve dokunulabilir 

tarafını gözler önüne seriyor.

SÖYLEŞİ



SÖYLEŞİ

Son üç senedir Contemporary İstanbul’a 
(Cİ) katılıyorsun. Nasıl bir hazırlık süreci 
yaşıyorsun?
Cİ benim için çok önemli. 
Yaşadığım toprakların 
insanının tepkisini ve sevgisini 
yakından hissedebileceğim, 
deneyimleyebileceğim heyecanlı 
bir süreç. Hazırlıklar aşağı yukarı 
bir sene kadar sürüyor. Sadece 
Cİ için değil diğer sergilerim için 
de hazırlık yapıyorum. Yıl içinde  
yaptığım tablolardan özel olarak  
ayırdıklarım oluyor tabii. Ayrıca yaz 
aylarında sadece Cİ odaklı resimler 
yapıyorum. 

Contemporary İstanbul’da  
eserleri en çok satılan sanatçı 
oldun, neler hissettin?
Evet, katıldığımdan beri yani 
son üç senedir tabloları en çok 
satan sanatçı oldum. Sevdiği işi 
yaparak başarı elde eden herkes 
gibi gurur ve şükran doluyum. 

Çalışmaların bu yıl Art Basel 
Miami Scope’ta sergilendi. Bu 
senin için nasıl bir deneyim oldu?
Art Miami haftasında tüm dünyadan 
yüzlerce galeri farklı fuarlarda 
son derece yetenekli sanatçıları 
sergiliyor. Bir hafta boyunca her gün  
sabahtan akşama kadar gezsen bile 
yine de hepsini görmeyebiliyorsun. 
Amerika’da farklı fuarlara katılıp  
ilgi görmüş olmama rağmen, “bu 
kadar yoğun yetenek kaynayan 
ortamda ortaya çıkabilecek miyim?” 
sorusunun cevabını aramak, böyle 
bir arayışı deneyimlemek tabi ki tatlı bir heyecan 
verdi.  

Eserlerine gösterilen ilgi nasıldı?

Onca sanatçının arasından sıyrılmak kolay olmadı 
tabi ama eserlerime müthiş bir ilgi vardı. Miami 
öncesinde Amerikalı galerimle 7-8 aydır çeşitli 

fuarlara da katılmıştık. Gösterilen 
ilgi kanatlanıp uçmanızı sağlıyor 
ama buna rağmen Miami 
ayrı bir heyecan, ayrı bir haz. 
Atlantik’in öte yanında da ciddi 
koleksiyoncularım oluşmaya 
başladı diyebilirim.

Ve şimdi ufukta New York var. 
Bu proje nasıl gelişti biraz 
bahseder misin?
Şu anda Amerika için beraber 
çalıştığım Emmanuel Fremin 
Gallery ile yine Cİ’de tanıştık. 
Çalışmalarımı beğenip ilk olarak 
Art Southampton’da sergilediler. 

O fuarda gösterilen ilginin 
yanı sıra aynı bakış açısı ve 
kurduğumuz güzel diyalog 
sayesinde daha uzun vadeli 
beraber çalışma kararı aldık 
ve bu proje ortaya çıktı.

Ressam Pınar Du Pre kendini nerde 
görmek istiyor. Hedefi ve idealleri 
neler?
Hayatımda eskiden çok zor 
ulaşabileceğimi düşündüğüm her şeye 
ulaştım. Dünyevi anlamda istediğim 
çoğu şeyi başarabileceğimi kendime 
kanıtladım. Şimdi egomu inanılmaz 
tatmin edecek birçok şey sayabilirim, her 
biri beni o an için çok mutlu eder ama 
olup olmaması dünyamı yaratıp dünyamı 
yıkmıyor artık. O yüzden o tür hayallerim 
kalmadı. Gerçek bir isteğim olduğunda 
zaten ulaşabiliyorum, ulaşamazsam 

da açıkçası karalar bağlamıyorum. Bundan sonra 
aslında tek bir hedefim var. O da kendimi bilmek. 
Kendi varlığımın gerçekliğine daha çok uyanmak ve 
mutlak içsel özgürlük. Korkunç şeyler yani…

Bir yüz ifadesi 
yakalayıp onu tamamen 

değiştiriyorum.

SÖYLEŞİ



YELKEN

Kış Trofesi Yelken Yarışları 
16 Ocak’ta başlıyor

Kuruluşu 14 yıl önceye dayanan BAYK (Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü)  
yelken kulübünün ilk yıllardan itibaren gerçekleştirdiği organizasyonlar 
hem Türkiye hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Kısa 
zamanda tarihsel olarak deniz ticaretinden tekne yapımına ve daha 
sonraki yıllarda dünyaca ünlü Mavi Yolculuk tekne gezilerine ev sahipliği 
yapmış bir denizcilik kenti olan Bodrum’da yelken tutkunlarını bir araya 
getirmeyi başardı. Büyük ilgi gören Trio Trofe yarışlarının da yaratıcısı 
olan BAYK'ın organizasyonları tüm ülkeden meraklıları Bodrum’a çekiyor. 
Milta Bodrum Marina ile beraber yılda ortalama 20 yarış haftasını yöneten 
kulüp, her bir etkinlikte 750-1000 kişiyi ağırlayarak Bodrum'da iş ve 
sosyal çevrelerin potansiyelinin gelişmesine de büyük bir katkı sağlıyor. 
Yıl boyunca devam eden yarışlar, Bodrum turizm döneminin yaz ayları 
ile sınırlı kalmasına engel oluyor. Birçok ünlü ismi de ‘Famous Cup’ adı 
altında bir araya getiren kulübün etkinlikleri Bodrum sosyal yaşamına 
farklı bir renk yaratıyor.

Kulübün dikkat çeken bir  diğer projesi, eskiden bir hayli popüler olan 
Dragonlardı. Popülerliğini kaybederek kaybolmaya yüz tutmuş Dragonları 
kendi çatısı altına almaya karar veren BAYK 2014 yılında ilk resmi Dragon 
yarışlarını gerçekleştirerek unutulacak olan bir değerin devamını sağlama 
açısından önemli bir işe daha imza atmış oldu. Önemli projelerden biri 
de kulüp desteği ile kurulan kadın yelken takımı 'Yüksek Ökçeler' oldu. 
Bu oluşum, yelkene farklı bir gözle bakılmasına ve yelken sporunun 
neredeyse bir yaşam tarzına dönüşmesine yol açtı.

15.senesine girecek olan BAYK, Türkiye genelinde en çok yarış düzenleyen 
üç kulüpten biri. Yüzlerce kez ulusal, bölgesel ve yerel basında yer alan 
BAYK, basınla olan yakın ilişkileri sayesinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. 
Tüm bu organizasyonlar sayesinde bir yandan tekne merakı ve sayısının  
artması, diğer yandan yelken okullarının teknelerini Bodrum'a taşımaları 
sebebiyle imalat, boya, yelken ve direk atölyeleri dikkat çekici şekilde 
canlanmıştır. 

Rüzgârın Bol Olsun 

Sigortacılık, turizm, sanayi, uluslararası ilişkiler gibi birçok alanda da 
etki yaratan BAYK, sadece denizdeki aktiviteleri ile değil, her alanda 
fayda yaratan bir kulüp olarak Bodrum’da önemli bir yere sahiptir. 

2013 yılında yarışmalara yenilik getirilerek Bodrum yelken kulüplerinde 
Lazer sınıfında yarışan genç yelkenciler, ilk defa bu yılda Trofe filosu 
teknelerine dağıtılarak yarıştılar. 2015 yılını da aynı heyecan ve tutkuyla 
geçiren  BAYK, 19-20 Aralık tarihlerinde son yarışla sezona veda etti. 

BAYK'ın yarışları Türkiye'nin tüm yelken kulüplerini buluşturmaya 
devam ediyor. 2016 yılı yarış programı 16 Ocak'ta start alacak olup 
detaylı bilgiye www.bayk.org'dan ulaşılabilir.

CFM-BAYK KIŞ TROFESİ 2016 
16-17 Ocak I. AYAK
06-07 Şubat  II. AYAK 
27-28 Şubat III. AYAK
19-20 Mart  IV. AYAK 
09-10 Nisan V. AYAK
30 Nisan -01 Mayıs VI. AYAK 
21-22 Mayıs VII. AYAK 

TRİO TROFE 2016
18 Mart  I. AYAK
08 Nisan II. AYAK
29 Nisan III. AYAK 
20 Mayıs IV. AYAK

Fotoğraf: Ayberk Olcay



SANAT

Osmanlı sadrazamlarından İbrahim 
Ethem Paşa’nın oğlu Osman Hamdi 

Bey, Türkiye'nin kültür ve sanat tarihi 
açısından gururu, döneminin (1842-1910 
İstanbul) bu alandaki en önemli isimlerinden 
biridir. Kısa sayılabilecek yaşamına çok 
değerli eserler ve projeler sığdırmış, 
Türkiye'nin bugün sahip olduğu kültür 
mirasının temellerine 150 yıl kadar önce 
çok büyük destekler sağlamış, saygın 
ve yüce bir isimdir. Bugünkü adı Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (bir önceki adı Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi) 
olan Sanayi-i Nefise 
Mekteb-i Ali’nin yanı 
sıra, 29 yıl yöneticiliğini 
yaparak dünyanın 
sayılı müzeleri arasına 
soktuğu İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nin de 
kurucusudur. Hayatı 
boyunca kültür ve sanat 
dünyasına çok çeşitli 
katkılar sunmuş olan 
bu çok yönlü, yetenekli 
ve geniş ufuklu kültür-
sanat insanı, Türk 
resim sanatı tarihinin 
en yüksek bedel ile 
satılan ‘Kaplumbağa 
Terbiyecisi’ resmi başta 

Türk resim sanatı tarihinin en yüksek bedel ile 
satılan ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ resmi başta 
olmak üzere, bugün seçkin müzelerde bulunan 

pek çok değerli eser yaratmış bir ressam.

Osman Hamdi
Efsane Ressam

olmak üzere, bugün seçkin müzelerde 
bulunan pek çok da değerli eser 
yaratmış bir ressamdır.

Yaşadığı dönemde arkeolojik 
çalışmalarını başlattığı Antik 

kent Lagina'da (Eskihisar) kaldığı 
evin restorasyonu tam da Unesco 
tarafından Osman Hamdi Bey yılı 
olarak ilan edildiği, ölümünün 100. 
yılı olan 2012’de bitirildi ve yeniden 
ziyarete açıldı. Muğla'nın Yatağan 
ilçesine bağlı Turgut beldesinde 
bulunan konakta Osman Hamdi 
Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ ve 
‘Silah Tüccarı’ da dahil olmak üzere 
birçok önemli eserini görme şansı 
bulunuyor. Osman Hamdi'ye ait kişisel 
eşyalar ve o dönemde kullandığı 
ev eşyaları da konakta görülebilir. 
Antik kent Lagina ve çevresini daha 
cazip ve dikkat çeker hale getirmeyi 
başaran konak, tarihin yaşamasına da 
önayak olurken bölgedeki ekonomik 
hayata da katkıda bulunuyor. 



Türk kıyı taşımacılığının 1975’lere kadar en önemli 
unsuru olan ahşap tekneler, gerek üretim gerekse 
işletme giderlerinin düşüklüğü nedeniyle tercih 
edilmekteydi. Karadeniz’de çektirme, Ege’de ise 
gulet, bu tür teknelerin başını çekmekteydi. Elli yıl 
öncesinde deniz taşımacılığının payına düşen parça 
taşımacılığının %75’i ahşap teknelerle yapılırdı.
Bundan yaklaşık on beş-yirmi yıl öncesine kadar 
ahşap teknelerin çoğu, her hangi bir plan olmadan, 
ustalık bilgi ve becerilerine dayandırılarak üretilirdi. 
Üretim sırasında ustalar birçok işi aynı zamanda 
yapmak ve pek çok ayrıntıya dikkat etmek 
zorundaydılar. Son yıllarda ise Bodrum’un İçmeler 
mevkiinde, artık gemi mühendislerinin yönetiminde 
üretim yapan modern tersaneler var.
Gulet, özellikle Bodrum ve Güllük’te geleneksel 
tarzdaki tersanelerde sayıları azalmış, adlarıyla 
bilinen ustaların yönetiminde üretilmiş olan brigten 
küçük, iki direkli bir tür uşkunadır. Bugüne kadar 
daha çok yığma ağaçtan yapılagelmiş olan klasik 

Guletler, arka güvertesinin genişliği, güneşlenme alanının büyüklüğü 
ve ferah kabinleri ile günümüzde Mavi Yolculuk başta olmak üzere 
“charter” yapmaya en uygun tekne sınıfını oluşturmaktadır.

GULET

Karya’dan Günümüz 
Bodrum’una Armağan: 
Gulet

Bodrum guletleri, şimdilerde çoğunlukla ahşap 
laminasyon yöntemiyle ve aynı zamanda isteğe 
bağlı olarak çelikten de üretilebilmektedir.
Bodrum ve çevresinde turizm amaçlı olarak 
kullanımı yaygın olan klasik Bodrum guletleri, 
geniş kıç güvertesi, bangaça 
olarak anılan güneşlenme ve 
istirahat alanı, geniş ve yüksek 
kabinleri ile “charter” yapmaya en 
uygun tekneler sınıfında yer alır. 
Bu güzel teknelerin yapımında 
dayanak olan teknik esaslar, 
antik çağ Karya uygarlığına kadar 
izlenebilmektedir. 

Bugün, farklı boyutlarda ve değişik 
özelliklerde üretilen guletlerin 
ortalama boyları genellikle 14 
ile 35 metre arasında değişir. 
Günümüzde guletlerin tatil, gezi, 
turizm amaçlı kullanımı, bu 
teknelerin rahatlık ve konfor sağlayıcı özelliklerinin 
de geliştirilmesini sağlamıştır. Guletler artık, 
içerdikleri teknoloji ve aktivite araçları, mutfak ve 
kabin tasarımları ile, ortak kullanım alanlarının 
boyutları bakımından zengin bir çeşitlilik 
sunmaktadır.
Bizim kıyılarımızda seyreden guletlerin yaygın 
olarak üç değişik sınıfta değerlendirildiğini 

görüyoruz: Keç, Karpuzkıç ve Tirhandil. 
Keç denilen gulet türünün özelliği keskin 
kenarlarıdır. Boyları 20 ile 40 metre arasında 
değişir. Arka tarafı yükseltilerek kabinlerin 
genişletildiği bu tür tekneler, dar kabinlerden 

hoşlanmayanların tercihi olabilir.

Karpuzkıç, geleneksel guletin 
arkası oval, kıç formu düşük olan 
tekne tipidir. Altta kabin olmadığı 
için denize daha yakındır ve 
denizci tekneleridir. Boyları 15 ile 
40 metre arasında değişir.
Tirhandil, Akdeniz ve Ege’nin 
bilinen en eski, artık geleneksel 
diyebileceğimiz gulet tipidir. 
Aslında boyutunun küçüklüğü 
nedeniyle denizci teknesi olan 
tirhandil, küçük limanlara kolayca 
yanaşabildiği için son yıllarda Mavi 
Yolculuk için de kullanılmaktadır.

Tüm dünyada beğeni kazanmakta olan guletler 
bugün biçim ve dekorasyon açılarından modernize 
edilerek yeniden tasarlanıyor. Geçen yıl 27.cisi 
gerçekleştirilen Bodrum Cup yarışlarına katılan 
teknelerin üçte ikisini guletler oluşturuyordu. Gulet, 
zarafeti ve sunduğu konfor ile turizm sektöründe 
önemli ölçüde tercih edilen bir Bodrumlu…

GULET



YEREL

Erhan Yürüt

Fıçı kullanımı şarap yapımında çok 
karmaşık ve hassasiyet içeren bir 

konudur. Geçmiş çağlarda şarabın 
yapımı, muhafazası ve bir yerden bir 
yere taşınması ihtiyacını karşılamak için 
geliştirilen fıçı, günümüz şarapçılığında 
şaraba katacağı olumlu veya  olumsuz 
değerler açısından, şarap 
yapımında ve kalitesinde 
gerçek ve derin bilgi, 
tecrübe gerektiren bir 
uygulamadır. Ne var ki 
ahşabın ve fıçı formunun 
getirdiği estetik yapı 
zihinlerde ve özellikle 
ülkemizde farklı bir algının 
yerleşmesine yol açmıştır. Öyle ki, fıçı 
olmadan şarap dahi yapılamayacağını 
zanneden ve düşünen kişiler 
bulunmaktadır. Fıçının estetik ve görsel 
yönü, şarabın büyüsü ile birleştiğinde 
romantik bir algı yaratır.
Oysa ki her şarap fıçıya konulmaz, daha 
doğrusu konulmamalıdır. Beyazlarda 
Chardonnay dışında fıçıya konulabilecek 
pek fazla şarap yoktur. Kırmızılarda 
da alkol ve tanen yapısı güçlü şaraplar 

dışındakiler, fıçıya konulduğunda, farklı 
aroma ve lezzet kazanacağı beklenirken, 
mevcut aroma ve tatlarını da kaybedebilir. 
Ayrıca şarabın fıçıda kalış süresi ve 
fıçının kaçıncı defa kullanılmakta olduğu 
çok belirleyicidir. Dahası, fıçının hangi 
ülke meşesinden yapıldığı ve yapım 

aşamasında iç yüzeyinin 
hafif, orta ve kuvvetli 
olmak üzere, ne derecede 
kavrulmuş olduğu amaca 
yönelik seçimleri belirleyen 
inceliklerdir.
Fıçının şaraba katacağı 
meşe, vanilya, karamel 
veya füme aroma ve tatlar 

ile şaraptan alıp götürebileceği değerlerin 
hassas bir şekilde dengelenmesi derin 
bilgi ve tecrübe gerektirir. Fıçıda kalma 
süresi normalden fazla olan bir şarapta, 
meşe tadının çok ön plana çıkıp, şaraptaki 
diğer bütün aroma ve tatları maskelemesi 
de söz konusu olabilir. Bu bir bakıma 
makyaj gibidir. Hafif ve dengeli olduğunda 
anlamlıdır. Bilgisiz yapılıp aşırılığa 
kaçtığında ise adeta kimliğini gizlemek için 
takılmış bir maske haline gelir.

Şarabın romantik yüzü: Fıçı
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Konser
Yasemin & Çetin 
featuring Yalçın Ateş
her salı, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

07
OCAK

08
OCAK

09
OCAK
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07 Ocak / Konser
Troubadours, her perşembe
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
her cuma, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Konser
Diptonik
her cumartesi
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Kurs
Her Pazartesi
Bodrum Pop Korosu
17.15 - 18.00 / 5-7 Yaş
18.45 - 19.45 / 8+ yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

01 - 31 Ocak  / Resim
Karma Sergi, Sanat Galerisi
Alibaba Sokak, Çarşı mah.
0252 316 93 23
www.bodrumsanatgalerisi.com

Astroloji
Astroloji Hakkında

Merih Akalın
Bodrum Maya Otel

0534 316 73 71

07 Ocak / Konferans
“Yaşadığımız Bölge, Değerlerimiz,  Sorunlarımız, 
Geleceğimiz” • Hamdi Topçuoğlu - 18.30
BODFAD - Oasis Toplantı Salonu

01 Ocak / Konser
Nuri Harun Ateş - Mandalin
www.mandalinbodrum.com

Konser
Yağmur Project

Mandalin / 0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

09 - 17 Ocak / Spor
Çocuk ve Yıldızlar Satranç Ligi

Şevket Sabancı Kültür / Sanat Merkezi
Turgutreis • www.bodrumsatranc.com

03 Ocak / Atölye
Pasta yapımı
Foodroom - Konacık 
(0252) 317 1589

02 Ocak / Atölye
Likör yapımı
(limonçello, mandalinaçello, 
narçello)
Foodroom - Konacık
(0252) 317 15 89

06, 13 Ocak / Party
Türçe Rock Gecesi
0549 226 48 48
Kule Bar

Deve Güreşi 
Festivali
Kızılağaç Arena
Saat: 10.00

09 - 16 - 23 - 30 Ocak 
Party
Saturday Night Fever
DJ Serkan Çetin
17.00 - 02.00
(SunSplash Festival)
Pannonica Jazz 
0252 313 05 62
www.pannonica.net

02 - 06 - 13 - 20 - 27 Ocak / Konser
Grupo Rikacha Cuban Night
Pannonica Jazz • 17.00 - 02.00
0252 313 05 62
www.pannonica.net

03 - 17 - 31 Ocak / Konser
Genç Cazcılar
Pannonica Jazz 
17.00 - 02.00
0252 313 05 62
www.pannonica.net

07, 08 Ocak
Konser

Senem Diyici Trio
Pannonica Jazz / 17.00 - 02.00

0252 313 05 62
www.pannonica.net

10 Pazar / Konser
Cansu Nihal Akarsu Quartet
Pannonica Jazz / 17.00 - 02.00
0252 313 05 62
www.pannonica.net

08 Ocak / Konser
Cafe Minör
Her Cuma
Jazz, Blues & Pop
Yalıkavak

Konser
Gülçin Ergül

Mandalin
www.mandalinbodrum.com

07 - 18 Ocak / Sergi
Geçmişten Günümüze Bodrum Esnaflari Fotoğraf 
Sergisi - Oasis Sümbül Sokak

08 - 30 Ocak / Resim - Heykel Sergisi
Nihat Kahraman / Metin Yurdanur

Bodrum Nurol Sanat Galerisi



Söyleşi
Sunum & Söyleşi: 
Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir
BODFAD - 18.30
Oasis Toplantı Salonu
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18
OCAK

16 - 17 Ocak / Gastronomi
Slowfood
Perma Kültür Tasarım Atölyesi
Karya Akademi Bodrum
www.slowfoodbodrum.org

16
OCAK

19
OCAK

20
OCAK

17
OCAK

Yarış
Kış Trofesi

Yelken Yarışları
B.A.Y.K.

16 Ocak / Party
Zakkum
Club Hemera
0530 387 50 01

Atölye
İtalyan mutfağı 
Foodroom; Konacık 
0252 317 15 89

14
OCAK

15
OCAK

Konser
Yeşim Gökalp

Piyano Konçertoları
LVZZ Hotel

0252 313 30 00

13
OCAK

Konser
Diptonik, her çarşamba, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

12
OCAK

Fotoğraf
Kumkuat 2015 • 18.30
Kumkuat Fotoğraf Grubu
Oasis Toplantı Salonu

12 Ocak  / Tiyatro
Yetersiz Bakiye
20.30
TED Bodrum Koleji 
Konferans Salonu
www.artcisanat.com

21
OCAK

Stand Up
Ali İhsan Varol ile
Etimolojik Cahil Cesareti, 20.30
TED Bodrum Koleji Konferans Salonu
www.artcisanat.com

Takvim 2016 
Mehmet Sönmez 
Takvimi Çıktı

15 Ocak  
Konser
Seyyal Taner 
Kurtalan Ekspres

Mandalin - 0549 226 48 48 - www.mandalinbodrum.com

11
OCAK Konser

Erkan & İbrahim Duo
Her pazar ve pazartesi 
Marina Yacht Club 
www.marinayachtclub.com

14 - 15 Ocak / Konser
Olgun Açar Trio
Pannonica Jazz 
17.00 - 02.00
0252 313 05 62
www.pannonica.net

13 Ocak / Konser
Marsis
Kule Bar
0555 824 88 34
0 (252) 313 28 50

17 Ocak / Konser
Genç Cazcılar
Pannonica Jazz 
17.00 - 02.00
0252 313 05 62
www.pannonica.net

Konser
Yağmur Project 
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

22
OCAK

Konser - Necati ve Saykolar
Mandalin - 0549 226 48 48  / www.mandalinbodrum.com



Resim - Heykel Sergisi
Nihat Kahraman / Metin Yurdanur

Bodrum Nurol Sanat Galerisi

Farklı Bir Pazar!
13 Aralık Pazar günü  çeşitli ülkelerden 
gelip Bodrum'a yerleşen yabancı uyruklu 
vatandaşlarımızın  organize ettiği  Christmas 
ve Yeni Yıl Pazarına çok yoğun bir ilgi vardı. 
Bodrum Pop Korosu öğrencilerinin coşturduğu 
kalabalık, değişik ürünlerin satıldığı renkli 
pazarda çok güzel bir gün geçirdi.

The Underwater Paradise
Drama, pandomim, dans, illüzyon, kukla, 
kum sanatı ve sihrin, köpüklerin büyüleyici 
güzelliği ve şaşırtıcı lazer gösterileri, özel 
efekt ve ışık şovları ile harmanlanması ‘the 

Underwater Paradise’ı her yaş için eşsiz 
ve mükemmel kılıyor.

30 Ocak 2016, Seanslar: 13.00 ve 16.00  
Volkswagen Arena, İstanbul
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Kurs
Her Perşembe
Bodrum Pop Korosu
17.15 - 18.00 / 5-7 Yaş
18.45 - 19.45 / 8+ yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Kurs
Her Pazartesi
Bodrum Pop Korosu
17.15 - 18.00 / 5-7 Yaş
18.45 - 19.45 / 8+ yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Basketbol
Bodrum Basket -
Memleket Spor (Diyarbakır) 
16.00

Atölye
Bıçak kullanma teknikleri
Foodroom - Konacık 
0252 317 15 89

24 Ocak  / Futbol
Bodrumspor-V-Zara Belediyesi

Konser
Mehmet Erdem, Mandalin
0549 226 48 48 
www.mandalinbodrum.com

Konser
Adamlar,

0555 824 88 34 / Kule Bar

29
OCAK

27
OCAKParty

Saturday Night Fever
DJ Serkan Çetin
17.00 - 02.00
(SunSplash Festival)
Pannonica Jazz 
0252 313 05 62
www.pannonica.net

HABER



Bodrum Basketbol Takımı
Maçları Devam Ediyor

02 OCAK 2016 CUMARTESİ - 13.00
Bağlar Belediye - Bodrum Basket / Diyarbakır

31 OCAK 2016 PAZAR - 16.00
Bodrum Basket - Memleket Spor / Bodrum 

07 ŞUBAT 2016 PAZAR - 16.00
Bodrum Basket - As Kadirli / Bodrum

14 ŞUBAT 2016 PAZAR - 16.00
Bodrum Basket - Antalyanın Yıldızları / Bodrum

21 ŞUBAT 2016 PAZAR - 16.00
Bodrum Basket - Sütçü İmam Üniversitesi / Bodrum

27 ŞUBAT 2016 CUMARTESİ - 14.00
Ata Spor - Bodrum Basket / Antalya 

06 MART 2016 PAZAR - 16.00
Bodrum Basket - Bağlar Belediye / Bodrum

www.bodrumbasket.com

Bodrum Basket Bodrum Basket

SPOR

BODRUM BASKETBOL BAYAN A TAKIMI

Candide

Menajer:
Aslı Karakurt

Antrenör: 
Ömer Petorak

Yrd. Antrenör:
Hakan Yörükoğlu

Dilek Ayda

Selay NihanDeniz İrem Tuğçe

Gamze Oya Melek

Maç Programı

HABER

Mehmet Sönmez 
Takvimi Çıktı

Bodrum Ressamı olarak bilinen
Mehmet Sönmez'in (1944-1998) 
eserlerini toplayarak derlediğimiz 
2016 masa takvimi çıktı!

Bodrum’da sanata verilen önemin 
günden güne artması ve Bodrum’un 
sanat dünyasına yeni bir soluk getirmesi 
düşüncesiyle Ankara’da faaliyet gösteren 
Nurol Sanat Galerisi,  sanat, sanatçı, 
sanatsever üçgenini tamamlama 
sorumluluğuyla 10 Aralık 2009 yılında 
Bodrumlular ve Bodrum severler için 
kapılarını Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence 
Merkezi’nde sanatseverlere açmıştır.

Bodrum Nurol Sanat Galerisi, yılda 
ortalama 15 sergi programlamakta olup 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da 
etkinlikler düzenlemektedir. Açılışından bu 
yana birçok değerli sanatçıyı da sevenleri 
ile buluşturmuştur.

Bodrum’da yaşanan 22 Eylül sel felaketi 
nedeniyle sergi programına bir süre ara 
veren Bodrum Nurol Sanat Galerisi, yeni 
yılla birlikte 8 Ocak 2016 Cuma günü Nihat 
Kahraman & Metin Yurdanur “Diyalog” 
Resim ve Heykel Sergisi açılış kokteyli ile 
sanatseverlere kapılarını yeniden açmaya 
hazırlanıyor.

Nurol Sanat Galerisi Yeniden Açılıyor



Kış mevsimine girerken, yeşil ile 
mavinin yanına bir de turuncu eklendi 
mi, Bodrum’u rengârenk buluruz. 
Özellikle Bitez’e ve Ortakent’e 
gittiğiniz zaman mandalinayı adım 
başı bütün algılarınızla hissedersiniz. 
Kokusu ömür boyu sizinle olur, tadı 
damağınızdan gitmez. 
Evliye Çelebi 1617 yılında Bodrum’a 
uğrar ve Kemer’den (Mumcular’da bir 
köy) bahsederken, “Burada bağ bahçe 
limon, turunç yetiştirilir. Padişahın 
helvacıları yani tatlıcıları Kemer 
Köyü’nde oturarak saraya mahsus 
meyve işlerine bakarlar,” der. 
Narenciye geçmişi eski olan 
Bodrum’da mandalina bahçelerinin 
ise ilk kurucusu Turgutreis Akçaalan 
Köyü’nden Hacı Kakavan Oğullarından 
Mehmet Hilmi (Mandalinci)’dir. 
Mehmet Hilmi, Rodos’a yaptığı 
inceleme gezisinden sonar, yaklaşık 
bundan 60 yıl önce köyüne getirdiği 
fidanları dikmiş, çekirdekten 
çoğaltılmış ve onları aşılayarak 
bahçeler meydana getirmiştir. Bunun 
yanı sıra 2. Dünya Savaşı öncesinde 
Kalimnos Adası’ndan Kosmas 
adındaki bir sığır tüccarı gelişen 
olaylar sonucu borcunu ödemek 
için 1000 adet narenciye fidanı 
satmayı teklif eder.  Bodrumlular 
da Kalimnos’a giderek bu fidanları 
almaya başlar ve 1950 yıllarına 
gelindiğinde neredeyse herkesin 
bahçesinde mandalina ağacı bulunur 
hale gelir. Bu yıllarda Bodrum 
tekneleriyle de İstanbul’a mandalina 
gönderilirmiş. Karayollarının 
gelişmesiyle bu yoldan vazgeçilmiş.  
50’li yıllarda orta büyüklükte bir 
bahçenin mahsulünün satışından 
elde edilen para, bahçe sahibinin 
bir yıllık geçimini temin edermiş. 

Günümüzde ise inşaatlardan geriye 
kalan bahçelerin gelirleri kendi bakım 
masraflarını bile zor karşılıyor. 
Bodrum’da 1964 sayımlarına göre 
626.100 adet narenciye ağacı 
dikildiği tespit edilmiş ve bunların 
Çiftlik, Pınarbelen, Kum, Saz, 
Mumcular, Yeniköy hariç Bodrum’un 
diğer köylerinde yetiştirildiği ve 
mandalinanın 542.750 ağaçla 
birinci olduğu bilinmektedir. 70’li 
yıllarda özel tahta kasalara istiflenen 
mandalinalar nakliyatçılar aracılığıyla 
satışa sunulurmuş. Bahçenin bakımı 
ve kasaların yapımı erkeklerin, 
mandalinaların toplanıp kasalanması 
da kadınların işiymiş. Bodrum’da 
yetiştirilen çekirdekli, kokulu 
mandalina, “Bodrum Mandalini” 
olarak bilinir ve üretimin %90’ını bu tür 
oluşturur.
Mandalinalar meyve olarak yenmenin 
yanı sıra birçok ürünün doğmasına 
sebep olmuştur. Reçel, marmelat, 
lokum, şurup, gazoz, dondurma ve 
kolonya bunlardan bazılarıdır. 

YEREL YEREL

Bodrum 
Mandalinası

Yaşamalı
Çok değil, 50-60 yıl öncesi refah içinde ev 

geçindiren mandalina bahçeleri (çarpık) kentleşmeye 
kurban ediliyor! Kokusu ile eşi olmayan bir 

meyvenin, değeri verilmeyip bahçeleri kurutuluyor. 
Bir yerel değer daha yok olup gidecek mi?



Cezmi Çoban

Bodrum, asırlar boyunca birçok gezgin 
tarafından ziyaret edilip, görselleri çizilen 
kentler listesinde üst sıralarda yer almıştır. 
Tarihi kültürel birikimi, doğal ve sanatsal 
cazibesi ile Yokuşbaşı’ndan Bodrum’u bir 
kez görenler, “Akıllarını hep Bodrum’da 
bırakıp” gitmişlerdir. 

Bodrum’a gelip, ona olan hayranlığını 
çizgilerine döken gezginlerden Alman asıllı 
İtalyan sanatçı Luigi Mayer, 1755 yılında 
Roma’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda 
ortaya çıkan çizim yeteneği ile dönemin 
tanınmış gravürcü ve çizerlerinden dersler 
aldı. Napoli kralının hizmetine girip, 
arkeolojik anıtların resimlenmesi işinde 
çalıştı. Bu çalışmasındaki başarısıyla kısa 
sürede tüm Avrupa’da tanınmaya başladı. 

1776 yılında İngiltere’nin İstanbul 
büyükelçisi Sir Robert 
Ainslie’nin hizmetine girdi.  
Elçiyle birlikte 1792 yılına dek 
Osmanlı coğrafyasını dolaştı. 
Bu süreçte Anadolu, Mısır, 
Suriye, Filistin, Ege Adaları 
ve Balkanlar’da bulunan 
ören yerlerinin, arkeolojik sit 
alanlarının, antik anıtların, 
kalelerin, sosyal yaşam 
manzaralarının ve bölgesel 
kıyafetlerin gravürlerini çizdi. 

İngiliz elçisinin görev süresi 
dolduğunda, onunla birlikte 
İngiltere’ye döndü ve 1803 

yılında Londra’da vefat etti. Bıraktığı 
gravür çizim arşivi elçi tarafından British 
Museum’a teslim edildi. Sanatçının 
çizimleri zaman içerisinde taş baskı tekniği 
kullanılarak çoğaltılmış ve geniş kitlelere 
ulaştırılmıştır. 

Luigi Mayer’in kesin olarak hangi yıl 
Bodrum’da bulunduğunu bugün için tam 
bilemesek de, vefatında kısa bir süre 
önce 1803 yılında yayınlanan  Views in 
the Ottoman Empire Chiefly in Caramania 
kitabında, “The Castle of Boudron in 
the Gulf of Stancio” adıyla yayınlanan 
Bodrum Kalesi çizimi, sanatçının en 
bilinen gravürlerinden biridir. Bu gravürde, 
dönemin giyim tarzını ve yurtdışına 
kaçırılmadan önce kale duvarlarında yer 
alan Mausoleion’a ait parçaları görmemiz 
mümkündür. 

18. Yüzyıl’da Bir Bodrum Gezgini:
Luigi Mayer

TARİH



KİTAP

“Mucizeler Gerçektir”
Yeni yıla hayat kurtararak, hayatlara dokunarak girmek 
gibisi yok. Siz de hem bir çocuğun hem de bir hayvanın 
hayatına ışık olabilir, Koton Kitap, Kas Hastalıkları Derneği 
(KASDER) ve Yaşam Hakkına Saygı (YHS) Derneği’nin 
ortak yardım ve farkındalık projesine destek verebilirsiniz. 

Küçük Owen ve üç bacaklı köpeğinin ilham verici gerçek 
hikâyesi umutsuzluğa kapıldığınız anlarda yeniden güçlü 
hissetmenize yardım edecek.

“Mucizeler Gerçektir” sloganıyla yürütülen bu destek 
projesi kapsamında Haatchi ve Küçük Dostu kitabının 
satışından elde edilen gelirin bir kısmı KASDER’e ve 
hayvan korumacı YHS Derneği’ne gidiyor.

Bodrum D & R mağazalarında bulabileceğiniz kitap için 10. Ankara Kitap Fuarı 
kapsamında özel bir imza günü de düzenleniyor.

Güzel yemek yapan salaş mekanları 
keşfetmek hayatımızın uğraşlarından biri 
haline geldi. Çocukluk arkadaşım eski 
basketçilerden “Ayı” lakaplı Osman'ı 
görmeye gittik Helva (Mehmet Helvacıoğlu) 
ve Gül ile birlikte. İçkisiz yemeksiz 
muhabbet olmaz tabi ki. Osman bizim 
gibi gizli lezzet avcılarındandır ve yemek 
konusunda da profesyonel deneyimleri 
olan biri. Yani emin ellere teslim ettik 
kendimizi.  Bizi Karapınar köyü,  İley 
Mahallesindeki Akın'ın yerine götürdü. 
Kış ortasında güneşli bir günde dağların 

ortasına kuruldu sofra. Yediklerini anlatmak bana 
hep görgüsüzlük gibi gelmiştir. “Yediğin içtiğin senin 
olsun gördüklerini anlat,” derler ama yemekler o kadar 
güzeldi ki gözümüz yemekten başka birşey görmedi. 
Çocukluğumuzun doğal lezzetlerini tekrar tatmak çok 
güzeldi. Gitmeden önce ararsanız (0532 256 7450) size 
doğal tavuklardan “Cırık Kavurma” hazırlar ki mekan 
sahibi Akın, başka hiçbir yerde tadamayacağınız bir 
lezzettir. Bodrum'dan sadece 30 dakika uzaklıkta!

Gizli Mekânlar

Orhan Dumanlı

YEREL

“İyiyim deyip, oturup başarı beklemeyin.
  Daha iyi olmak için fark yaratın.” 
             Jean Michel Daclin

Geçtiğimiz ay, 10-12 Aralık tarihlerinde, 
İzmir’de, Uluslararası Gastronomi Turizmi 
Kongresi yapıldı. Bu kongrenin amacı, 
dünyanın önde gelen gastronomi ve 
turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya 
getirmek, Ege kültürünün gastronomi ile 
ilişkisini ve bu ilişkinin bölge turizminin 
kalkınmasına etkilerini tartışmaktı.

Kongre 
ülkemizde bir 
ilkti. Ayrıca 
dört kıtadan 
yirmi üç şehrin 
üyesi olduğu, 
2007 yılında 
kurulmuş, 
Dünya Gurme 
Şehirler ağına 
kabul edilen 
İzmir’de yapılması da çok anlamlıydı. 
İyi değerlendirilirse, ülkemiz, İzmir ve Ege 
turizmi için çok önemli bir gelişmedir.

Bu kongrede, Bodrum turizminin kalite 
çıtasını daha da yükselteceklerine 
içtenlikle inandığım Bodrum’lu iki genç 
turizmci, Süleyman Uysal ve Onursal 
Özatacan, üstün gayretleriyle şehrimizin 
sesi oldular. Benim de üyesi olduğum, 
ana felsefesi Temiz, Adil ve Yerel Gıda 
olan Slow Food Bodrum Yaveş Gari 
topluluğunun da destekleriyle hazırlanan 
Bodrum Gemici Peksimeti, Lokum Pilavı, 
Gambilya Baklası numunelerini Dünya 

Gurme Şehirler Başkanı ve üyelerine 
sundular. Hatta Bodrum Su Böreğini de 
tattırdılar. Kendilerinden de bu yıl içinde 
Bodrum’a gelme ve bu muhteşem yerel 
lezzetleri yerinde tatma sözü aldılar. 
Değerlendirebilirsek şehrimiz için çok 
önemli bir gelişmenin başlangıcıdır. Ama, 
Dünya Gurme Şehirler Birliği Başkanı 

Jean Michel 
Daclin’in şu 
sözlerini akıldan 
çıkarmadan; 
‘’Dünyada, iyi 
bir mutfağımız 
var diyen, en az 
100 şehir daha 
var. İyiyim deyip 
oturup başarı 
beklemeyin. 

Daha iyi olmak için fark yaratın. 
Ürünlerinizin hikâyesi olsun ve şehrinizin 
kimliği ile mutfağınız arasında bir bağ 
kurun.’’

Girdiğimiz yeni yılda lokantacısıyla, 
otelcisiyle, teknecisiyle, yerel yöneticisiyle 
Bodrum’u Bodrum yapan değerlerden biri 
olan Mutfağımızdan yerel değerlerimizi 
eksik etmeyelim. Kendi hikâyemizi 
kendimiz yazalım ki misafirlerimiz geldiği 
zaman onlara anlatacak, sunacak başarı 
hikâyelerimiz olsun.

Ve yeni bir yıla yine umutla bakalım...

Yeni Bir Yıla Yine Umutla... 



MEVSİMLİK

                                                                     Kitabı Kısmet Lokantasından edinebilirsiniz:  
Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum 

www.kismettenevarsa.com • 0252 319 00 96

Yapılışı:

Kazyak otunun köklerini kesip kart dallarını ayıklayın, 

iyice yıkayın ve 1-2 cm boyunda doğrayın; 2 litre 

kadar kaynayan suya atın, 3 dk sonra bir kevgirle 

toplayıp süzgece alın.

Bir tavaya zeytinyağını ve doğranmış soğanları 

atıp hafifçe kavurun, kazyak otunu ilave edin 

tuzunu serpin ve karıştırın, kapağını kapatın. Arada 

karıştırarak 7-8 dk. pişirin. Suyunu çekip tavaya 

yapışmaya başladığında altını söndürün, çökeleği 

serpin ve karıştırın.

Soğuk ya da sıcak servis yapın.

Şef Halil Vural

ÇÖKELEKLİ KAZYAK 
OTU KAVURMA

4 kişilik

*Gazyak, Kazayağı olarak da bilinir.

Malzemeler:
2 bağ kazyak otu  
1 orta boy soğan

 150 gr çökelek
(6 çorba kaşığı)

 4/3 çay bardağı zeytinyağı
Yeterince tuz




