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Necmi Cavlı

2017’de Pozitif Olmak

Çok zor bir dönemden geçtiğimizi kimse inkâr edemez. Cİ fuarında baskıyla 
bir eserin kaldırılması, sanat galerisinde yabancı bir elçinin vurulması, sanatçıların 
hedef gösterilmesi, eğlence merkezinde katliam...  Sanat farklı bir boyutta 
seyrediyor artık. 
Güvensizlik ortamı güce ve kurumlara yakın olma ihtiyacını arttırır, kendinize 
olan saygınızı giderek kaybetmeye başlarsınız. Bireysel ve toplumsal tercihlerin 
arasındaki ilişki hem kişilerin hem de toplumun geleceğini belirler.
Fransız düşünür Althusser, hiç bir zaman gelmeyen son anın yalnız saatlerini, 
“The lonely hour of the last instance never arrives!” sözleriyle vurgularken, 
yapılan fedakârlıkların olumlu sonuçlarını kendi yaşam sürecinde görme şansını 
bulamamanın acı gerçeğine değinir. Buna rağmen motive olabilmek, işte 
bütün mesele budur. Sonuçları için değil toplumsal bir birey olmanın onuru 
ve sorumluluğu ile her gün doğru olanı yapmak, küçük güzellikler yaratmak; 
bunu içselleştirmek. “Kimsenin umurunda değil ki, hiçbir şey fark etmiyor 
zaten, yaptık da ne oldu” gibi düşüncelere karşı direnebilmek. Bazı ülkelerde, 
toplumun geleceği yanlış kişisel tercihlerden bir ölçüde yasalarla korunmaktadır. 
Diğerlerinde ise bu sorumluluk bireylerin sırtındadır. 
2017 yılında güzel duygu, düşünce ve etkinliklerin etkili bir platformu olma 
çabalarımızı birlikte sürdürmeyi diliyoruz.
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Ahmet 
Güneştekin 
(1966, Batman) 

Sanatçı, 
Anadolu, 
Yunan ve 
Mezopotamya 
mitolojilerine 
ait söylenceleri, 
sanat 
pratiklerinin 
geleneksel 
yaklaşımları ile 
bağdaşmayan 
yöntemlerle 
yeniden 
yorumlayarak, 
modern 
yaşamın temel 
sorunlarına 
değiniyor.

Bu yıl katıldığımız 
Contemporary  
İstanbul 
Fuarı’nda 

en dikkat çeken 
sanatçılardan biriydi 
bizim için Ahmet 
Güneştekin. Tevrat’ta 
anlatılan Zülkarneyn  
figürünün görsel 
temsilleri olarak 
düşünülen Çift Boynuz 
figürleri ve kafatasları 
ile ihtişamlı bir görüntü 
oluşturulmuştu fuarda.  
Ölümsüzlüğe Yolculuk 
dört kıtadan on iki farklı 
yaban boynuzu seçilerek 
inşa edildi. Ölümsüzlüğü 
işaret eden boynuzlardan 
ve kafataslarından her 
biri sanatçının mitolojik 
hikayeleri kaynak alarak 
yeniden yorumladığı işler. 
Güneştekin’in Zülkarneyn 
serisindeki eserlerde 

boynuz  bu çerçevede 
temel bir detay 
olarak kurgulanmış. 
Zülkarneyn’in 
yolculuğunu kişisel 
deneyimleriyle yeniden 
yorumlayarak inşa 
etmektedir. Anlatıya 
göre Zülkarneyn 
güneşin battığı yere, 
güneşin doğduğu yere 
ve ikisinin arasında bir 
noktaya olmak üzere üç 
yolculuğa çıkar. Doğa 
üstü güçleri sayesinde, 
insanları Yecüc Mecüc’e 
karşı korumak için dev 
bir duvar inşa eder, 
aklın rasyonelleştirmesi 
olanaksız işler yapar, ve 
bu işleri yaparken ışığı ve 
karanlığı yönetir.  
Zülkarneyn’in hikayesi 
bilinen ilk yazılı 
kaynağa kadar gider. 
Bu kaynak 3500 yıl 
önce Babil ülkesinde 
tabletler üzerine çivi 
yazısıyla yazılmış yazın 
tarihin en uzun şiiridir. 
Uruk’un kralı Gılgamış’ın 
ölümsüzlük peşinde 
şiirsel yolculuğunu 
anlatır. Ölümsüzlük 
peşinde çıktığı yolculukta 
Gökyüzü Boğası’nı 
öldürür, boynuzlarını 
keser ve kafasına takar. 
Bu sayede Gılgamış 
sadece boğanın gücünü 
değil ruhunu da kendi 
ruhunun bir parçasına 
dönüştürür. 
Güneştekin 2013 yılında 
bünyesinde önemli 
sanatçıları barındıran 
New York’un uluslararası 
çapta üne sahip 
Marlborough Galerisi ile 
çalışmaya başlar. 
Bellek İvmesi adlı 
sergisiyle uluslararası 

sanat dünyasında 
tanınmaya başlar.New 
York, Hong Kong, Madrid, 
Venedik, Monaco, 
Barcelona ve Amsterdam 
başta olmak üzere 
birçok şehirde sergileri 
düzenlenen sanatçının 
işleri, Arco Madrid, 
The Armory Show, Art 
Breda, Art Basel Hong 
Kong, Art Basel Miami, 
Art Market Budapest ve 
KunstRAI gibi uluslararası 
sanat fuarlarında 
sergilenmektedir.



Ahmet Güneştekin New York Yolcusu!
New York Marlborough Gallery’de 11 Ocak’ta açılacak ve 4 Şubat’a 
kadar sürecek olan sergi, Güneştekin’in ilk kez izleyici karşısına çıkacak 
olan işlerini kapsıyor. “Doğudan Batıya Yolculuk” adını taşıyan sergi 
sanatçının bu şehirdeki ikinci kapsamlı kişisel sergisi olacak.



Farklı 
bir 
mekan

Sonunda 
Bodrum’da 
eksikliği  
duyulan, farklı 

olmaktan korkmayan bir 
mekan açıldı. Ünlü TV 
programcısı ve oyuncu 
Okan Bayülgen’in açtığı 
Dada Salon sanat ve 
eğlencenin buluştuğu 
bir mekan; tanıtım 
metninde kullandıkları 

“Bando Mızıka ve 
Türlü Acayiplikler” 
sloganının hakkını 
veriyor. Hem 
dekorasyonu, hem 
açılış görselleri ile 
Dadaist sanat akımına 
gönderme yapıyor 
bu küçük ve güzel 
mekan… Daha önce 
benzer ismi bir TV 
programında da 
kullanan, ilk gençlik 
yıllarında Bodrum’da 
yaşamışlığı olduğu için 
de kendisini Bodrumlu 
addeden Okan 
Bayülgen’in Bodrum  
merkezdeki mekanı 
12 ay boyunca açık 
olacak.

Mekanın dekorasyonu 
yapılırken 
benimsenmiş olan, 
Dadaist eğilime 
benzer, şaşırtıcı ve 
kaotik yaklaşımın 
heyecan verici 
olduğunu ve ses 
sisteminin kalitesini 
de vurgulamadan 
geçmemek gerekiyor. 
Bodrum yıllardır 
böyle farklı bir mekan 
bekliyordu. Müteahhit 
kültürüne teslim 
olan Bodrum sanat 
ve eğlence hayatına 
güzel bir  alternatif 
Dada Salon… Sonunda 
Bodrum merkezde 
gidilebilecek küçük 
ama farklı bir mekan 
burası.

Birinci Dünya Savaşı 
sıralarında savaşa ve 
şiddete tepki olarak  
kurulan Avant-garde 
bir sanat hareketidir.  
Avrupa (Zürich) kaynaklı 
hareket NewYork’da 
da etkisini sürdürdü 
bu yıllarda.  Modern 
toplumun klasik estetik 
kurallarını tanımayan bu 
anti-art hareketi  görsel 
sanatlar ve edebiyat gibi 
sanatın çeşitli dallarında 
eserler yarattı. Dadaist 
sanatçılardan bazıları;  
Salvador Dali, Marcel 
Duchamp, Max Ernst, 
Hugo Ball…

D
ad

ai
zm

genel geçer kuralları 
çok fazla katmadım… 
Zaaflarımızla, 
korkularımızla, 
yetersizliklerimizle 
gerçek anlamda 
yüzleşmemiz 
herşeyden önemli,” 
diyor sanatçı. 
“Yaşam nedir?” 
sorusuna da, Sartre’ın 
“Yaşam, bireyin 
kişisel sınırlarını 
keşfederek, bu 
sınırları genişletme 
sürecidir,” cevabını 
paylaşarak sanatını 
ve duruşunu çok net 
açıklıyor. Mehmet 
Kuran, tanınması 
ve sergisinin 
kaçırılmaması 
gereken bir sanatçı.

Mehmet
Sinan
Kuran

Çeşitli sanat 
etkinliklerinin 
yer alacağı 
Dada Salon’un 
açılışında 
sanatçı Mehmet 
Sinan Kuran 
sergisi yer 
alıyor. Kuran’ın 
Avant-Garde, 
Dadaist eğilimli 
çalışmaları, 
mekanın özelliği 
ile eşsiz bir 
uyum içinde… 

Mehmet Kuran’dan, 
sizde sanatını ve 
kendisini tanıma 
ihtiyacı, dolayısıyla 
sergiyi görme dürtüsü 
uyandıracak bir kaç 
cümle ile bahsedip 
gerisini keşfetmeyi 
size bırakalım. “Yaşam 
Manifestomu ben 
yazdım. Toplum 
tarafından benimsenmiş, 



D enizi korumak, 
temiz tutmak, 
onu sevmek 
ve saygı 

duymak tarih boyunca 
Bodrum’da yaşayanlar 
için doğal bir refleks 
olmuştur. Günümüzde 
hızlı ve plansız 
gelişmeler maalesef bu 
kültürü ciddi biçimde 
tehdit etmektedir. Bu 
takvim, deniz sevgisini 
hatırlatmak ve yakın 
tarihte bu alanda 
çok emek sarf etmiş 
olan tekne ustalarını 
anmak üzere atılmış 
küçük bir adımdır. 
Akademik bir çalışma 
asla değildir. Bilgilerine 
ulaşabildiklerimizi 
hatırlayıp, hatırlattık. 
28 yıldır süren Ahşap 
Gulet Yarışları, Tırhandil 
Cup, BAYK, BIOR, hepsi 
deniz kültürünü yaşatma 
doğrultusunda önemli 
çabalar. Fotoğraflarını 
bizimle paylaştıkları 
için Bodrum Cup’a, 
eski fotoğrafları 
bizden esirgemeyen 
Ali Şengün’e, Deniz 
Müzesi’ne ve emeği 
geçen tüm arkadaşlara 
teşekkür ederiz. Deniz 
kültürünün yaşatılması 
bizim için Bodrum’u 
yaşatmak ile eş 

anlamlıdır. 
Yaptığımız takvim 
çalışmalarında bir 
yandan Bodrum’un 
değerlerine sahip 
çıkarken diğer yandan 
onları albenili ve en 
güzel bir şekilde sunup 
sadece bilgilendirme, 
bilenler için nostaljik 
duyguları tazeleme değil, 
aynı zamanda bunları 
yaşamamış, bilmeyen 
insanların da Bodrum’u 
hissetmesini ve sevmesini 
sağlamayı arzuladık. Eski 
Bodrum Kapıları Fotoğraf 
yarışması sonucu 
oluşturduğumuz 
2015 takvimi, Bodrum 
ressamı diye bilinen 
Mehmet Sönmez’in 
ev ev dolaşıp 

topladığımız eserlerinden 
oluşturduğumuz 2016 
takvimi gibi, 2017 takvimi 
de umarız Bodrum’u 
koruma ve sevdirme 
doğrultusunda 
7 yıldır yaptığımız 
çalışmalara yakışan
yerini alır kalplerinizde… 

Takvim, 
Art Ajanda ve OASİS 
ofislerinden ücretsiz 
olarak edinilebilir.

2017
Takvimimiz 
çıktı!



E lif Ergül, 
çocukluğundan 
beri boyalarla, 
renklerle haşır-

neşir olmuş, hayatın 
çeşitli alanlarında farklı 
kimliklerle yer almış, 
ama sonunda daha 
önce hobisi olan resimle 
teke tek ilişkide karar 
kılarak pek çok güzel 
ve işlevsel ürüne imza 
atmış bir sanatçı. Ona, 
2010 yılından bu yana 
Bodrum’da yaşadığı için 
artık “Bodrum Sanatçısı” 
da diyebiliriz.
Avustralya’da doğup 17 

yaşında ailesiyle birlikte 
Türkiye’ye gelen Elif 
Ergül’ün aktif ve yaratıcı 
bir çocukluk ve gençlik 
geçirdiğini söylemek 
mümkün: üç yaşından 
itibaren duvarları, 
yerleri yaratıcı biçimde 
boyamanın yanı sıra 
bale, piyano, tenis ve 
buz pateni ile meşgul 
olmuş. Yükseköğrenimini 
İstanbul’da tamamlayan 
Ergül, uzun yıllar reklam 
ajanslarında grafik 
tasarım, uygulama işleri 
ve sanat yönetmenliği 
yapmış.

Bugün Bodrum’da 
sergilediği çalışmalarını 
ise “Kullanışlı Sanat” 
olarak tanımlıyor. Ürettiği 
defterler son derece 
özel, özgün, insana neşe 
veren ve saklamaya 
değer ürünler. Defterlerle 
başlayan yolculuğunu 
tablet kılıfları, el 
çantaları ve giysilerle 
zenginleştiren Elif Ergül, 
sanatına meditasyonu 
da katarak çalışmalarını 
mandalalar ve 
semazenlerle sürdürüyor.

EL 
YAPIMI
NOT 

DEFTERLERİ

*Bodrum’da 
Bir 
“Kullanışlı 
Sanat” 
Temsilcisi:

Elif Ergül

2014 yılında iki kişisel 
sergi açmış olan Elif 
Ergül’ün kendisine 
ve özgün ürünlerine 
ulaşmak için;

www.facebook.com/
elifergulofficial ve 
instagram.com/elifergül.
official



Takvimlerin içeriğinde 
kimilerince göz 
ardı edilen, ama 
büyüklerimizin 
hafızalarında canlılığını 
koruyan, ancak arşivlerde 
bulunabilen eski 
Bodrum fotoğraflarıyla 

günümüzdeki değişim 
gözler önüne seriliyor.
Paşalılar Petrol’ün 15 
yıldan beri bir kültür 
hizmeti olarak bastırdığı 
bu takvimlerin sonuncusu 
olan 2017 yılının 
takviminde eski Bodrum 

fotoğrafları eşliğinde, 
fotoğraf sanatçısı 
Ömer Doğan’ın çektiği 
görsellerle Emel Akant ve 
Çetin Akant’ın yazdıkları 
“Bodrum’un Kadınları” 
kitabından da fotoğraflar var.

Paşalılar’dan 2017 
Bodrum’un Kadınları 
Takvimi
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FUTBOL
Bodrumspor - 
Kemerspor 2003
Bodrum Şehir Stadı, 14.00

ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ
Ayşegül Akyüz 
Masal Mekan, Bitez
0252 385 43 28

SİNEMA
Kalküta’nın Çocukları
Oasis Toplantı Salonu
www.bodfad.org

RESİM SERGİSİ
Filiz Taylor
Midtown Sanat Galerisi
midtown.com.tr

KONSER
Gripin
Kule Bar
0 555 824 88 34

KONSER
Serkan & Can
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

KEÇE TASARIM ATÖLYESİ
Çocuklara
Oasis Toplantı Salonu
13.00-16.00

Bodrum Kartalları-
Fethiye Belediye Spor
Binnaz Karakaya 
Spor Salonu 17.00

Kırçiçeği Bodrum -
Kurtuluş Spor
Binnaz Karakaya 
Spor Salonu 15:00 

BASKETBOL 

ajanda

şu
ba

t

KONSER 
Yasemin & Çetin ft. 
Yalçın Ateş
Marina Yacht Club
0 252 316 12 28

YELKEN
Dragon İlkbahar Serisi 
II. Yarış
bayk.org

FUTBOL
Bodrumspor - 
Batman Petrol
Bodrum şehir Stadı, 
14.00

FARKINDALIK SEMİNERLERİ
İlişkiler, 
Avenue Bodrum 13.30
Filiz Varavir 0532 292 9700

KONSER
Necati ve Saykolar
mandalin
0549 226 4848

KONSER
Adamlar 
Kule Bar
0 555 824 88 34

2-9-16-23

4-8-15-18-22

6-13-20

5
4

4-5
3

1

KONSER
Diptonik
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

KONSER
Serkan & Can
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

BASKETBOL 
Kırçiçeği Bodrum- 
Çankaya Üniversitesi
Binnaz Karakaya 
Spor Salonu
18:00 

26

28

2722

25

1-31

23

29



BASKETBOL 
Kırçiçeği Bodrum- 
Edirne Spor
Binnaz Karakaya 
Spor Salonu 18:00 

ajanda
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KONSER
Akut yararına İskender 
Paydaş ve orkestrası
mandalin
0549 226 4848

Konser
Batu Mutlugil
Marina Yacht Club
0252 316 1228

Mülteci Sorunu ve Bodrum
‘‘Yaşadıklarımız -
Yapamadıklarımız’’
BODFAD 10.30
0532 717 8016

FARKINDALIK SEMİNERLERİ
Ruh ve Beden Sağlığı, 
Avenue Bodrum 13.30
Filiz Varavir: 0532 292 9700

DJ Hakan Küfündür ile 
45’likler 80-90 
Türkçe Pop Parti
mandalin
0549 226 4848

İstanbul Arabesque 
Project
mandalin
0549 226 4848

KONSER
Bate Bahadır Aksoy
Karpuz Bar 
0549 316 33 13

RESİM - HEYKEL SERGİSİ
Can Göknil
Bodrum N.Sanat Galerisi, 
Oasis nurolsanat.com

8

12-26

11

18

10

15

1710-17-24

10-28

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum - 
Nevşehir HBVÜ
Binnaz Karakaya Spor Salonu
15:00

ajanda
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KONSER
Bate 
Bahadır Aksoy
Karpuz Bar 
0549 316 33 13

ÇOCUK ATÖLYESİ
Keçe Tasarımı Atölyesi
Oasis Toplantı Salonu, 
13:00 - 16:00
www.oasisbodrum.com

YELKEN
CFM - BAYK 
Kış Trofesi III. Ayak
bayk.org

TIRHANDİL 
YELKEN YARIŞLARI
3. Ayak
Kış Trofesi

Dart
Bodrum Dart Ligi
Baracuda Pub, Oasis
0252 317 24 07

FARKINDALIK SEMİNERLERİ
Rüya Analizi, 13.30
Avenue Bodrum
Filiz Varavir: 0532 292 9700

KONSER
Pop Korosu
TED Koleji 14.00 
Facebook; 
Bodrum Pop Korosu

ÇOCUK ATÖLYESİ
Çanta Atölyesi
Oasis Toplantı Salonu, 
13:00 - 16:00
www.oasisbodrum.com

FUTBOL
Bodrumspor - 
Kırıkhanspor
Bodrum Şehir Stadı, 
14.00

28

25-26

18-19

22

25

24

26

18

21

19

KONSER
Rubato
mandalin
0549 226 4848



“Çikuuu… 
Ah 
hocaaa… 
Oççın 
vaççın 
(olsun 
varsın)”

B eyaz keten 
şapkasının 
perdelediği 
simsiyah gür 

kaşlarının altında sürekli 
gülen iki üzüm göz… 
Şarlo bıyıkları ile sevimli 
sevimli bakan minnacık 
bir adam… İki kol iki yana 
açık, ayak parmaklarının 
ucuna basarak, her an 
uçmaya hazır bir kuş gibi 
yürürdü. Onu uzaktan 
görenler “Çikuuu!” diye 
bağırırlar, o da anında 
yanıt verirdi: “Çikuuu Ah 
hocaaa!” Yaz kış beyaz 
takım elbiseyle dolaşır 
ama yakasında mutlaka 
kırmızı bir karanfil olurdu. 
Ben onu Bodrum’a ilk 
geldiğimde, yani 1970 yılı 

başında tanımıştım. Aynı 
yıl restorana dönüşen 
ünlü Han Restoran’ın üst 
katındaki odaların birinde 
kalıyordu. Diğer odalarda 
da çevreden tedavi için 
Bodrum’a gelen gariban 
hastalar, kimsesizler 
kalırdı. Bodrum’un 
efsanevi Doktoru Alim 
Bey, akşamları Han’a 
uğrar hastalarını tedavi 
eder, ilaçlarını verir, 
iğnelerini 
yapardı 

sevgiyle; 
nurlar içinde yatıyordur 
mutlaka… Çiku, Han’dan 
ayrıldıktan sonraki 
yıllarda merkezdeki 
bir oteli, daha sonra 
da Bodrum hamamını 
mesken tutmuştu. 
Orada da aramızdan 
ayrıldı. Bir garip âdem! 
Asıl adı İbrahim Çakın, 
Selânik doğumlu. Ailesi 
Samsun’a yerleşmiş. 
14-15 yaşlarında İzmir’de 
boya-badana işini 
öğrenmiş. Çok iyi de 
bir ekibi varmış. Güzel, 
mutlu günler görmüş 
gençliğinde. Ekibi 
ile birlikte pavyonda 

dansözler bile oynatmış 
masada. Fotoğraflarını 
göstermişti bana, 
fotoğraflar öyle 
söylüyordu… Derken 
bir gün Bodrum’dan 
bir teklif almış. O 
zamanlar daha diskoya 
dönüşmemiş olan 
Halikarnas Motel’i 
boyamak üzere 
Bodrum’a gelmiş, geliş 
o geliş. Ekibi İzmir’e 
göndermiş, kendisi 
kalmış. Hani Koca 
Cevat Şakir, namı diğer 

Halikarnas Balıkçısı 
Yokuşbaşı’ndaki 

karşılama 
yazısında 
diyor ya “Siz 
de diğerleri 
gibi aklınızı 
Bodrum’da 
bırakacaksınız” 
diye. Çiku da 

aynen öyle 
karar vermiş. 

Çok kibar, kendine 
özgü, görmüş 

geçirmiş tavrı hemen 
belli olurdu. Tanımadığı 
insanların masasına 
gitmez, tanıdık, bildik 
birilerini arardı gözleri.
Han’da bir akşam bir 
masa… Ama ne masa… 
Ayakta elinde kadehi 
ünlü motor profesörü 
Kirli Memet, meyhaneci 
Orhan, hanımı Nevra, 
Asker Memet yani ünlü 
Bodrum evleri Ressamı 
Mehmet Sönmez, 
Dursun Mutlu, Mustafa 
Nalbantoğlu, Kral 
Nalbantoğlu, Cumhuriyet 
Gazetesinden Aydın 
Emeç, Milliyet 
yayınlarından Şair 
Ülkü Tamer, TKP’den 
Müntakim Ökten ve 

Salih Kalyon

Bodrum
Anılarım

hanım arkadaşı 
Türkolog Mişel Hanım, 
Gazeteci Nimet Arzık, 
edebiyat eleştirmeni 
Fethi Naci, edebiyatçı 
Selahaddin Hilav... 
Geçtiğimiz ay 
aramızdan ayrılan 
Sevgili Babür gitarı 
ile bizi bambaşka 
diyarlara 
götürüyor. Ender 
Uslu sazı ile sırasını 
bekliyor, derken 
süzülerek Çiku 
çıkageldi. Belli ki 
önceden bir iki kadeh 
çakmış. Buyur İbrahim 
Bey dedik, “Ah haa 
rahatsız etmiyim 
efem”. Efemsiz de 
konuşmaz. Boş bir yer 
bulup oturdu. Oturur 
oturmaz da olmayan 
sigarasını aranmaya 
başladı ceplerini 
yoklayarak. Masadan 
bir iki paket uzatıldı. 
Buradan buyurun 
İbrahim Bey. Kibarlığı 
elden bırakmıyor. 
“Ben verseydim 
efem”. Birisi çıkıp 
da hadi ver dese, ne 
verecek?  Sigarası 
yok! Ama ısrarla “ben 
vereydim efem” diyor, 
al göğsüne göm. 
İçine sok. Öyle bir 
âdemoğlu…
Torba’da Dalli 
Restoran’ın yerinde 
eskiden bir Villa 
Hamburg vardı. 
Alman’ın biri oraya bir 
ev yapmış. Koyu çok 
sevdiğinden! Bir başka 
Alman da Gümüşlüğü 
çok sevmiş! O da 
orada bir ev tutmuş. 
Duvarlarında da su 
altı krokileri, tarihi 

geçiriyor Torba’da. Villa 
Hamburg’da… Almanların 
bu kaçakçılık balonları 
patlayınca, Çiku da 
villada ne var ne yok 
dağıtmaya başlıyor. 
Alman’ın tüylü Alman 
şapkalarından 10-15 
tanesini iç içe geçirmiş 
başına takmış, cepleri 
silme pipo, çakmak, 
yüzük, kolye ne bulduysa 
Bodrum’a inip önüne 
gelene dağıtıyor. 
Tanıyanlar uyarıyorlar 
Çiku’yu: “İbrahim Bey 

naapıyorsun, adam yarın 
Almanya’dan geldiğinde 
ne cevap vereceksin?” 
diye. Çiku’dan cevap: 
“Adamlar gaçakçımış, 
memleketin eserlerini, 
tarihini çalıp dururlarmış 
efem. Bunlar ne ki, alın 
alın onların hediyesi. 
Çikuuuuuu… Aha… Oççın 
vaççın, çikuuu…”

Babür, Kadir İnanır, Ender Uslu

Sevgili Babür



Orhan Dumanlı

“Izgaralık, tavalık, 
başım da çok 
galabalık. Hem analık 
yisin, hem bubalık. 
Bubalık yimezse, dul 
galır analık.”

Tam kırk beş yıldır 
Fevzi’nin bu 
sözleriyle çınlar 
sabahları Bodrum 

çarşısı ve mahalle araları. 
On dört yaşına kadar, 
babası Girit göçmeni 
Sait’in Gangava 
motorunda süngere 
çıkmadığı günlerde, 
rahmetli Cevri Kaptan 
ve Ekrem Filiz’in 1950 
model Willys Jeepleriyle 
çevre köylere balık 
satmaya giderlermiş. 
“Gara izmariti alan 
köylüler, goşmece 
giderlerdi evlerine, odun 
ateşinde, gara tavada 
izmariti gızartıp, pava 
soğumadan yanında 
yimek için!” diyor Fevzi 
çocukluk günlerini 
anlatırken…
“Hava müsaade 
ettiği ve av yasağı 
olmadığı zamanlar, 
sabah erkenden 
gelen tratalardan 
alırım balıkları. Gırgır 
motorlarıyla pek 

çalışmam. Su üstü balığı 
lezzetli olmaz. Balığın 
tazesini benden eyi kimse 
anlamaz!” diyecek kadar 
iddialı işinde. Kısmet 
olan her sabah 9.30 
gibi satmaya çıkıyor 
balıkları Fevzi. Çarşıya, 
Umurça mahallesine, 
Türkkuyusu’na, 
Kumbahçe’ye, Garaj 
civarına, cuma günleri 
de Bodrum pazarına 
götürüyor, öğlene 
kalmadan da bitiriyor. 
“Ama bugünlerde işler 
aççık düştü. Gine de 
öğlen en geç birde, ikide 
bitiririm aldığım balıkları. 
Denizden ne çıkarsa 
satarım. 
Fiyatı uygun olursa…” 
diyor Fevzi.
Deniz ana cömert hâlâ; 
mevsiminde Gara İzmarit, 
Mercan, Tekir, Gubes, 
Levrek, Çipura, Galamar, 
Subye ve de Mosko’yu 
(küçük ahtapot) veriyor 
eskiye göre az da olsa. 
“Kim ne yer hepsini 
bilirim. Temizler, evlerine 
götürür bırakırım,” 
diyecek kadar işini bilip, 
seviyor Fevzi. Öğle vakti, 
balığı bitirir bitirmez, 
doğru Bodrumspor 
Klübü’ne gider. On 

yaşından beri futbola 
ve Bodrumspor’un yeşil 
beyaz renklerine âşıktır. 
“Başka renk tanımam. 
Cumartesi, Pazar 
dünyaları verseniz beni 
çalıştıramazsınız, takım 
nerde ben ordayım,’’der 
futboldan laf açıldığında. 
“Bi de eskiden furma 
(palmiye) dalına dizerek 
satardık balığı. Ne 
sattığın görülür, balık 
dizinen alınırdı, şimdiki 
insanlar yarım undan bi 
bundan deyince balık 
poşete girdi,” diyor. 
Hem bu yüzden hem de 
fakir yiyeceği olan Gara 
İzmarit’in her geçen sene 
azalmasından mutsuz 
Fevzi. 
“Bodrum’la özdeşleşen 
şu Gara İzmariti ben de 
dadem,” diyorsanız, hafta 
içi bir sabah Bodrum 
çarşısında şu sesi takip 
ediverin, bu ses sizi 
Fevzi’ye götürür. 
‘’İzmarit’in Garasından, 
biz korkmayız 
parasından. Havşar, Tekin 
Ambarı, Koru, yok bu 
balığın sonu!’’



Müzisyen 
&

Heykeltıraş
 

Monad 
E. 

Graves:
 “Yaratmak beni 

mutlu eden tek 
şey; 

yaptığım 
her şey 
benim 

ruhumu 
yansıtır!”

Sanatın evrenselliğini kabul 
eden Monad, eserlerinde 
değişik kültürlerin etkisi 

olduğunu söylüyor.



Bodrum’a gelip de geri dönmeyenlerden biri olan Monad E. Graves, 
1949 Amerika doğumlu bir sanatçı. Müzisyen bir aileden geliyor. 
Seattle’da bir sanat galerisinde organik kafe işletirken, özgün kıyafetler 
üretmeye ve seramik çalışmalarına başlıyor. Amerika’da bir çok 
başarılı sergi açıyor. Seattle, Homer Harris Park’ta 13 beton, 3 bronz 
heykeli bulunan Monad, heykellerinin etrafında oynayan çocukları 
görmenin kendisine mutluluk verdiğini söylüyor. Monad, kendisiyle 
barışık, yaptığı işten mutluluk duyan ve durmadan üreten birisi. 
İlerleyen yaşına rağmen bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle 
ürettiği her eserin birbirinden farklı hikayeleri var. Hâlâ çocuksu 
coşkusunu yitirmemiş. Fiziksel koşulları gereği daha küçük ölçekli 
eserler yaratıyor ama umudu Türkiye’de de Amerika’da yaptığı ölçüde 
büyük eserler üretmek. Çalışırken bronz, taş, seramik ve tekstil ürünleri 
kullanıyor. Bodrum’da yaşamaya başlaması kendisi için yeniden 
doğmak gibi bir şey olduğunu söylüyor Monad: “Seattle’da olduğu 
gibi Bodrum’da da sanatımı insanlarla paylaşmak istiyorum. 
Aynaya bakıp da iyi bir insan görmek bana yaratıcı enerji veriyor. 
Sanatçı olarak hedefim sevgi ve barışın yaşayan bir örneği olmak. 
Pozitif kalabilmem yaratıcılığın devamına yardım ediyor. Yaratmak 
beni mutlu eden tek şey; yaptığım her şey benim ruhumu yansıtır.



Karnabahar 
Graten /4 kişilik

Malzeme
500 gr ayıklanmış karnabahar

2 adet orta boy havuç

1 bağ dereotu

100 gr çekilmiş ceviz

150 gr rendelenmiş kaşar

2 yumurta

Yarım çay kaşığı karabiber

Yeterince tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı
İri parçalara ayrılmış 
karnabaharı kızdırılmış 
derin yağa atın. Bir yandan 
havuçları soyup bıçak sırtı 
kalınlığında doğrayın, hafif 
rengi dönmüş karnabaharlarla 
birlikte kızartın, süzgece 
alıp 15 dk. dinlendirin.
Bir karıştırma kabında 
karnabaharları ve diğer 
malzemeleri spatula ile 
parçalayarak karıştırın, 
bir fırın kabına düzgün şekilde 
yayın, 200 derece ısıtılmış 
fırında 7-8 dakika pişirin. 
Eşit parçalara kesip 

sıcak servis yapın. 

Kitabı, Kısmet Lokantası’ndan 
edinebilirsiniz:
Atatürk Bulvarı No: 35 
Konacık Bodrum 
T. 0252 319 00 96

Şef Halil Vural



Kış 
mevsimi ve 
havaların 
soğumasıyla 
birlikte sıcak 
şarap sesleri 
daha çok 
kulağımıza 
çalınır olmaya 
başladı.  Sıcak 
yaz günlerinde 
serinlemek için 
beyaz ve roze 
şaraba yönelen hatta 

Kış Aylarının 
Gözdesi: 
Sıcak Şarap 
(Mulled Wine)

Malzemeler: 1 Ayva, 1 Yeşil Elma, 1 Sarı Elma, 1 Armut, 
1 Portakal (kabuğu+suyu), 1 Limon (kabuğu+suyu), 
2-3 Kalem Tarçın, 5-6 Karanfil, 1Litre su, 2 şişe kırmızı şarap.

Yapılışı: Şarap haricindeki tüm malzemeler 15 dakika pişirilir ve altı kapatılır. 
Üzerine iki şişe kırmızı şarap ilave edilerek birkaç saat bekletilir. 
Servis edileceği zaman kaynatılmadan 50-60 dereceye kadar ısıtılır ve 
bardaklara süzülerek sunulur.T
ar

if
 

kırmızı şarapları da hafif 
soğutarak içmeyi tercih 
eden şarap severler 
bu seçimlerinde tabi 
ki haklılar. Nasıl şarap-
yemek, şarap-peynir 
ve hatta şarap-film 
eşleştirmesinden söz 
ediyorsak, burada 
şarap-iklim eşleştirmesi 
gibi bir konudan da söz 
edebiliriz.
Belki Avrupa’da ya da 

karasal iklimi olan 
yerlerdeki kadar soğuklar 
yaşanmasa da, yılın 
büyük bir kısmını evlerin 
içinde değil, daha çok 
dışarda ve bahçede 
geçirme alışkanlığında 
olan Bodrumlular için 
sıcak şarap, dış yaşamı 
kışın da sürdürebilmek 
açısından pratik bir 
çözüm olabilir diye 
düşünüyorum. Öyle 
ya, serin ya da soğuk 
havalarda ve özellikle 
de akşam saatlerine, dış 

mekânın güzelliklerini 
ve cazibesini 

yaşamaya devam 
edebilmek için 
sıcak şarap 
bulunmaz bir 
dengeleyici 
olabilir.

Erhan Yürüt

Cumhuriyet caddesi No:139 Bodrum
www.redpan.com.tr

0252 316 37 48

@redpanbodrum




