
2017 MART/NİSAN

Burhan Doğançay
Anıldı

Salih Kalyon
70’lerin Bodrum’u

Ziya Usta’nın 
Kayıkhanesi

47NO.



T. +90 536 399 4579 
Yangı Sokak No: 8/4 Bodrum
www.artajanda.com.tr • info@artajanda.com.tr
Ücretsiz dağıtılır.

Yayın Yönetmeni
Necmi Cavlı 
necmi@bodrumbkst.com

Yayın Danışmanı
Mehmet Eskihancılar

Pazarlama Koordinatörü
Gül Mutlu

Redaksiyon
Füsun Özlen

Katkıda Bulunanlar
Erhan Yürüt
Orhan Dumanlı 
Türkan Demiröz
Sabri Aktar
Salih Kalyon

Kapak Resmi
Burhan Doğançay

Grafik Tasarım 
Burak Yamanlıca

Dağıtım
Baybars Dağıtım

Oksijen Basım
100. Yıl Mah. Matbaacılar Sit. 2. Cad. No: 202/A Bağcılar / İSTANBUL

Necmi Cavlı

Yahudi Mezarlığı Müze Olsun!

Kültür Bakanı bu yaz 1 milyon İsrailli turist hedeflediklerini açıkladı. İsrail’deki fuara 
gidildi ve demeçler verildi. Turizm çok zor bir dönemden geçerken küçük de olsa 
bu türden umut ışıkları ulusal basının yanı sıra yerel basında da yer aldı. Ama bu 
turistleri Türkiye/Bodrum’a çekmek için neler yapılabilir konusundaki sorular her 
zamanki gibi cevapsız. 

Karşı ada Kos’a geçtiğimizde meydandaki camileri, Türk hamamını görmek bizi 
sevindiriyor. Helal olsun adamlara, korumuşlar diyoruz, gururlanıyoruz. Tabii ki 
biraz da utanıyoruz Bodrum’un ortasındaki  güzelim kiliseyi yıktık diye… Ama artık 
bu anlayışın geride kaldığını göstermemiz lazım.

İsrailli turistleri buraya çekme konusunda samimi isek Bodrum şehir merkezinde 
bulunan Yahudi mezarlığını koruyalım, müze haline getirelim. Şu anda bakımsız 
ve kötü bir durumda olan  bu mezarlığın etrafı çevrilip bir kapı yaptırılarak içerisi 
düzenlenebilir, çiçeklendirilir. Bir köşesine yapılacak küçük bir binada Bodrum’daki 
Yahudi kültürünü, tarihini yansıtan resimler, eserler, objeler ve bilgiler sergilenir. 
Örneğin, soyadı kanunu çıktığında kendine Bodrumlu soyadını alan ünlü Avram 
Galanti Bodrumlu gibi önemli şahsiyetler bu müzede tanıtılır. Profesör Avram 
Galanti (1873 Bodrum- 1961 İstanbul), eğitimci, kurucu meclis üyesi, milletvekili, 
yazdığı 30’un üzerinde kitabın arasında ilk Bodrum tarihi kitabı da olan, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinde önemli roller üstlenmiş ilginç bir şahsiyet. Mezarlığın 
içindeki küçük müzede böylesine önemli şahsiyetleri tanıtmak tarihi, kültürel bir 
sorumluluk, önemli bir hizmettir. Böyle bir girişim sadece İsrail’den değil dünyanın 
dört bir yanından Yahudileri Türkiye ve Bodrum’a çekecek ciddi bir uluslararası 
tanıtım aracı olabilir. Bu türden farklı kültürlere sahip çıkarak Bodrum’daki çok 
kültürlü, hoşgörülü ortamı güçlendirmek ve bunu yansıtmak Türkiye’nin imajını 
pozitif olarak değiştirebilir. 
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Aramızdan 
ayrılışının 
4. yılında 
Burhan 
Doğançay 
16 Ocak 
tarihinde 
Bodrum, 
Turgutreis 
Karabağ 
mezarlığında 
eşi Angela 
Doğançay 
ve dostları 
tarafından 
anıldı.

Eserleri New York’un  MoMa,  Metropolitan 
Sanat Müzesi, The Solomon R. Guggenheim 
Müzesi ile Washington Ulusal Sanat Galerisi, 
Viyana MUMOK, Paris Ulusal Modern Sanat 

Müzesi,  St. Petersburg’daki Rusya Devlet Müzesi 
ve  İstanbul Modern gibi Dünyanın en önemli sanat 
müzelerinin koleksiyonunda yer almış bulunan Burhan 
Doğançay, İstanbul’da doğmuş ve ilk sanat eğitimini 
ressam olan babası Adil Doğançay’dan almıştır. Ankara 
Hukuk Fakültesini bitiren Doğançay, 1950-55 yılları 
arasında Fransa’da sanat kurslarına katılmış, Paris 
Üniversitesi’nde iktisat doktorası yapmıştır. 1962 yılında 
diplomatik bir görev için gittiği New York şehrinde, 
1964’te görevinden ayrılır ve kendini tamamen sanata 
adar. New York ve Turgutreis’teki stüdyoları arasında 
yaşamını sürdürmüş olan sanatçı, 70’li yıllarda da 
çeşitli şehir duvarlarının fotoğraflarını çekmeye başladı. 
“Duvarlar bir toplumun aynasıdır,” diyen Doğançay, 
topladığı duvar fotoğraflarını kolaj tekniği ile harika 
eserlere dönüştürdü.

Birçok ülkede prestijli galerilerde sergileri açılmış olan 
Burhan Doğançay, halen Türkiye’de eserleri en yüksek 
fiyata satılan sanatçılardan biridir.  Örneğin, 2009 
yılında ‘Mavi Senfoni’ adlı eseri 1.700.000 dolara alıcı 
bulmuştu. Sanatçının eserlerini bugün Türkiye’nin ilk 
çağdaş sanat müzesi olarak bilinen Beyoğlu’ndaki 
Doğançay müzesinde izlemek mümkün. 
Burhan Doğançay da Bodrum’da yaşamış ve yaşayan 
pek çok ünlü sanat insanı gibi Bodrum’un kültür/sanat 
yaşamına çok büyük katkılarda bulunmuş bir sanatçıdır. 
Onun da bu topraklardan gelip geçmiş olması diğer 
sanatçıların ve özellikle gençlerin esin kaynağı olmuş 
ve Bodrum’un değerine değer katmıştır. Bu nedenle 
de yaşayan sanatçılara hak ettikleri ilgiyi göstermek, 
kaybettiklerimizi unutmayarak anmak bizlerin adeta 
onlara karşı vazgeçilemez borcudur…

Burhan
Doğançay
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Salih Kalyon

70’lerin 
Bodrum’u

YEREL

Hani bir fincan 
kahvenin 
40 yıl hatırı 
vardır 
derler 

ya, acaba bir kapak 
viskinin ne kadar 
hatırı vardır dersiniz? 
Ben ne zaman İskele 
Meydanı’na insem 
mendireğe doğru 
yürümeye başladığımda 
aklıma bu soru takılır. 
Gemiciler kahvesini 
geçer geçmez kalenin 
sahne kapısına 
geldiğinizde kendinizi 
Bodrum’un en eski 
hediyelik eşya dükkânı 
Selçuk’un önünde 
bulursunuz. 

Burası sıradan bir 
dükkân, bir alışveriş yeri 
değildir. Yıllara dayanan 
dostlukların paylaşıldığı, 
hasret giderildiği bir 
şölen yeridir aynı 
zamanda. Selçuk abinin 
kızları Nadire, İncilay 

ve Habibe ve şimdi de 
onların kızları, ailenin 
büyük abisi Ali Abi’nin 
desteğinde dostluklara 
anlam kazandırmak için 
adeta yarışırlar! İşte 
bu yaşayan ve yaşatan 
dükkân 70’lerde İskele 
Meydanı’nın merkezinde 
caminin  tam önünde 
idi. Ayrıca tek başına da 
değildi. Hemen solunda 
Topaz adında bir dükkân 
daha vardı. Boncuk kolye 
ve takıları 

ile ünlüydü. Topaz’ın 
sahibi de bizim aramızda 
Red Kit olarak bilinen 
Mete Altıok’tu. Mete’nin 
Avukat olan babası koyu 
bir CHP’li olduğu için 
almış bu soyadını diyerek 
altını çize çize anlatırdı 
sevgili Mete. O da 
baba mesleğini seçmek 
istemiş ama hukuk 
öğrenimini 3. sınıftayken 
terk ettikten sonra, 
İstanbul Kapalıçarşı 
esnaflığı ağır basınca 

bir yolunu bulup kapağı 
Bodrum’a atıp Topaz’ı 
mesken tutmuştu. Önce 
Topaz’da buluşularak 
bira cila yapılır, sonra 
Selçuk abide kapak viski 
seremonisi başlardı. O 
yıllar turizm ülkemizde 
yeni yeni filizlenmekte 
ama birçok konuda 
olduğu gibi bunun da 
değeri bilinmemekte, 
turistlere yolunacak kaz 
muamelesi yapılırdı.

Neyse bu üzücü ve de 
onarılması güç hataları 

bir kenara bırakıp 
biz hikâyemize 

dönelim. 
Bu iki dükkânın 
önüne her 
gelişimizde 
selam sabahtan 
sonra Selçuk 
Abi ile göz 
göze geliyoruz. 

Selçuk Abi her 
zamanki gibi 

muzip bakışlarla sağ 
elinin baş ve işaret 

parmaklarını göz hizasına 
getirip paralel tutarak 
bir tür ölçü işareti 
yapıyor. İşaret anında 
karşılık buluyor. “Olabilir” 
anlamında olan bu yanıt 
alınınca içeri giriliyor ve 
zulasından viski şişesi 
alınıp kapak viskileniyor, 
arkasından da mevsimine 
göre bir dilim portakal 
ya da mandalina, bazen 
kuruyemiş de gelebiliyor. 
İkramları ile başlayan 
şovun arkasından Selçuk 
Abi soruyor: “Gitti mi?”, 
“Gitme mi Selçuk Abi?”, 

“Peki, bir kapak daha 
gitme mi?”, “Gitme 
mi Selçuk Abi, gitme 
mi!” Hadi o zaman bir 
daha kapaklar doluyor, 
boşalıyor, doluyor, 
boşalıyor. Ha, onun için 
de Bodrum’da kimse ayık 
kafayla dolaşamıyor!

Selçuk Abi o yıllarda 
aynı zamanda PTT’nin 
telefon jetonu bayii. 
Tabi o günlerde cep 
telefonlar henüz 
icat edilmediğinden  
sokaklarda belli 
noktalarda ankesörlü 
telefonlar var. Jeton 
alıyorsunuz bir telefon 
bulup konuşmanızı 
yapıyorsunuz. Selçuk 
Abi’den jeton alan 
müşteri soruyor 
“Telefonlar nerede 
acaba?” Selçuk Abi de, 

karşıda diyor. Müşteri 
karşıya bakıyor, karşısı 
deniz, üzerinde sıra 
sıra, boy boy tekneler. 
Müşteri, “Nasıl yani, 
teknelerde mi” diye 
soruyor. Selçuk 
Abi, “Yok, karşıda 
Yunanistan’da; jetonu 
bizden alıyonuz, telefonu 
Yunanistan’dan bulup 
görüşüyonuz!” Müşteri 
şaşkın… Selçuk Abi, 
“Şaka, şaka,” diyerek 
müşteriyi dışarı çıkarıp 
telefonların yerini 
gösteriyor. Müşteriyi 
yolcu edip içeri giriyor. 
Gözlerini kısarak baş 
ve işaret parmaklarını 
bir birine yaklaştırıp, bir 
kapak daha diyor…
Hey gidi Selçuk Abi bir 
fincan kahvenin hatırı 
40 yıl ise senin kapak 
viskilerinin hatırı bir 

ömür! Eşine kavuştun, 
huzur içinde uyuyun. 
Kızlarınız aslanlar gibi 
sürdürüyorlar Selçuk 
namını Bodrum’da! 
Damat Ali abileri de 
senin yerine kapakları 
boş bırakmıyor. 
Her şey yolunda…



Uzun yıllardır 
Bodrum’da 
yaşamakta 
olan ressam 
Bedia Dipşo, 

geçtiğimiz ay içinde 
ani bir kalp krizi sonucu 
aramızdan ayrıldı. 1956 
Düzce doğumlu olan 
sanatçının erken ölümü 
yakınlarını ve sevenlerini 
yasa boğdu. Eşi ressam 
Yavuz Tanyeli, kızı 
Evrim Sportmen ve oğlu 
Ozan Özdemiroğlu’nun 
yanı sıra kalabalık 
bir topluluğun son 
yolculuğuna uğurladığı 
sanatçı, Dereköy 
mezarlığında toprağa 
verildi.

Çok sayıda karma ve kişisel sergi açmış olan 
sanatçının son sergisine Bodrum Zeynep Sanat 
Galerisi ev sahipliği yapmıştı. Sanat eğitimini 
Ankara ve İstanbul’da almış, çalışmalarını ve 
sergilerini İstanbul, Ankara ve Bodrumda sürdürmüş 
olan Dipşo’nun yola çıktığı kavramların ışık, espas, 
ritim, hareket, boşluk, doluluk olduğu izlenir. 
Kaligrafik sembolleri de çokça kullanmış olan 
sanatçının ani ölümü, yakınlarını olduğu kadar 
sanatseverleri de acıya boğdu.

Şubat 2013’te İstanbul’da açtığı 8. kişisel sergisi 
‘Espas ve Leke’de yer alan çalışmalarını dinginlik, 
sükûnet, duruluk ve içedönüşü içeren doğunun 
hiçlik kavramını, batının leke ritim, doluluk, boşluk 
gibi plastik ögeleriyle kaligrafik imgelerin zenginliği 
içinde üretmiştir. Batı resminin kavramlarıyla doğulu 
formları buluşturduğu yeni eserlerini espas ve leke 
araştırmalarıyla geçen bir süreçte gerçekleştirmiş 
olup, bu kavramların daha sonraki çalışmalarında da 
baskın olduğu gözlemlenmektedir.

Bedia 
Dipşo

Bodrum 
Bir Sanatçısını Daha 
Çok Erken Kaybetti



Genç yaşta modadan 
portreye, ‘still life’tan 
otomobil fotoğraflarına 
uzanan zengin bir 
portfolyo edinmiş 
olan 1978 doğumlu 
sanatçı, çektiği ve 
‘retouch’ yaptığı reklam 
fotoğraflarıyla ödüller 
aldı. PPR İstanbul 
tarafından temsil 
edilen ve şimdiye 
kadar ağırlıklı olarak 
reklam fotoğrafı 
çekmiş olan sanatçı, 
artık çalışmalarını daha 
çok kişisel çekim ve 
sergilere yöneltmiş gibi 
görünüyor. 
Cadaş Arın daha 
önce Athena, 
Mirkelam, Teoman 
gibi müzik dünyasının 
ünlü isimlerinin 
albüm çekimlerini 

gerçekleştirdi. Ayrıca 
yıllardır Kanal D’nin 
yayın dönemi tanıtım 
görsellerinde onun 
imzası var. Denize ve 
Bodrum’a olan tutkusu 
ise onu mavilerin de en 
iyi fotoğrafçısı yapmış. 
Kenan Doğulu ve Beren 
Saat’in 2015 Sevgililer 
Günü’nde Türkiye ile 
paylaştığı ünlü su altında 
evlilik fotoğrafları da 
Candaş Arın tarafından 
çekilmişti.
Ressam bir babanın 
oğlu olan ve onun hayat 
görüşünü paylaşan 
Candaş Arın’ın fotoğrafa 
yönelmesinin altında, 
gördüklerini paylaşma 
isteği yatıyor. Reklam 
ve moda çekimlerindeki 
başarısına rağmen o 
kendini daha çok özgür 

Candaş
Arın

Bodrum’da 
yaşayan 
fotoğraf 
sanatçısı ve 
reklam/moda 
fotoğrafçısı 
Candaş 
Arın, yeni 
projeleriyle 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

çalışmalarında ifade 
edebildiğini söylüyor. 
Yalıkavak’ta açmış 
olduğu galeri de bu 
nedenle hayata geçmiş. 
Dünyanın değişik 
köşelerinde sergiler 
açmış olan sanatçının 
son sergisi Bodrum Dada 
Salon’da yer alıyor.
Bir mavi tutkunu 
diyebileceğimiz Arın’ın 
özgün çalışmalarını 
Yalıkavak’taki galerisinde 
her zaman izlemek 
mümkün…



Endüstriyel kereste 
satılmayan Bodrum’da 
kendi kerestelerini 
kesmek için tekneyle 
Karaada’ya, Mazı’ya 
gidip dağlarda kesilen 
keresteleri sahile 
yuvarlayıp indirmek 
ve zincirlerle teknenin 
arkasına bağlayıp 
bodruma kadar çekmek 
sadece başlangıçtı. 
En hafifi 200 kg olan 
ağaçlar denizden 
çıkarılıp elde biçilerek, 
testere ve keserle bu 
harika tekneler yapılırdı.
Bu süreçte parmak 
kesilmesi hatta daha 
fazla uzuv kayıpları 
mesleğin cilvesi 
sayılırdı. Akşam işten 
çıkıldığında ustalar dahil 
kimsenin hali kalmazdı; 

üç yerinden su toplamış 
avuçların, sızlayan 
kolların sonucu olarak 
yemekten sonra koltuğun 
üzerinde uyuya kalmak 
kaçınılmazdı.

İşte bu süreci fiziksel 
olarak başarıyla geçen az 
sayıda çırak yola devam 
ediyordu. Onlar artık işin 
teknik kısmını öğrenmeye 
aday oluyorlardı.
Düşünsenize bu harika 
tekneler kâğıt üzerinde 
hiç bir çizim yapılmadan 
inşa ediliyordu; ne kadar 
yüksek, ne kadar geniş, 
nereye kadar suya batar, 
kaç beygir motor gerekir, 
direği kaç metre olmalı, 
neresine hangi tür ağaç 
kullanılmalı? Bunların 
hepsi kafadaydı!

Ziya Usta, 50’li yıllarda 
kalenin yanında 
kayıkhanesini açtığında 
burası, elektriği olmayan, 
marangoz makinaları 
yerine ilkel el aletleri 
kullanılan, doğru düzgün 
çivi satan bir nalburu bile 
olmayan bir Bodrum’du.
Ziya Usta’nın belki de 
en büyük avantajı o 
dönemde Bodrum’daki 
kısıtlı iş imkânlarıydı. 
Çünkü oğlunun meslek 
sahibi olmasını isteyen 
herkes onu Ziya Usta’ya 
çırak vermek istiyordu. 
Makina ve tertibat 
eksikliğini kapatmak için 
ustanın en büyük silahı 
çıraklar ve kalfalardı 
zaten... Böylece her yıl 
13-15 yeni çırağın işe 
alındığı içlerinden 2-3 
tanesinin kalfalığa terfi 
ettiği bir sistem oluştu.

Bu gerçekten çileli bir 
işti; o zaman sipariş 
edilen süngerci ve 
balıkçı teknelerini 
inşa ettikleri kapalı 
bir yerleri yoktu. Kışın 
soğuk ve yağmuruna, 
yazın kavurucu sıcağına 
rağmen sabah çok 
erken saatlerden akşam 
ezanına kadar çalışmak 
durumundaydılar. 
Ama ne çalışma! 

Bir kayıkhane 
Bodrum’un kaderini ne 
kadar değiştirebilir?

YEREL
Ziya Usta’nın yanına 
çırak giren birkaç yüz 
kişiden çok azı kaderin 
hazırladığı bu çok ilginç 
sınavı kazanmıştır: Erol 
Ağan, Ziya Tünay (küçük 
Ziya), Mehmet Özyurt 
(Etemoğlu), Hüseyin 
Yıllıkçı (Dede), Engin ve 
Ali Kemal Denizaslanı 
(kardeşler), Uğur 
Susam…

Daha sonra bu ustaların 
hepsi kendi tersanelerini 
açmışlardır. Çünkü 
balıkçı köyünden turizm 
şehrine dönüşmeye 
başlayan Bodrum’da 
turistik gezi teknesi 
talebi patlamıştı ve 
bu müthiş ustalar 
sipariş vermek isteyen 
tekne sahiplerine 3-4 
yıl sonrası için sıra 
vermeye başladılar 
(tabii kaparo alarak!). 
Şimdi onları yeni bir 
sınav bekliyordu: bu 
işlerin finansal kısmının 
idaresi… Kimi finansal 
sürece de çok iyi uyum 
sağladı, kimi sıkıntılar 
yaşadı ama hepsi çok 
iyi tekneler yaparak 
ustalarına layık oldu. 
Bu ustalar da başka 
ustalar yetiştirdiler ve 
yaptıkları teknelerde yüz 
binlerce turist Ege ve 
Akdeniz’in güzelliklerini 
gördü, yüzlerce kaptan, 
binlerce gemici yetişti.
Bugün hayal gibi 
gelen kalenin altındaki 
kayıkhaneden, İçmeler 
tersane bölgesini 
kurup her sektörden 
binlerce kişiye istihdam 
sağladılar. Aklıma 
şu hikâye geldi: Bilge 
bir Japon’a bu dünyaya 
geliş amacımız nedir 
diye sorarlar. İhtiyar 
cevaplar: Ustalarımızı 

geçmek ve bizi geçecek 
çıraklar yetiştirmek.
Evet, bugün yat 
sanayiine dönüşen, 
bilgisayarlarla tekne 
inşa eden tersanelere 
ve mühendislere geldik, 
bu gerçekten gurur 
verici fakat bunun 
keyfini yaşarken sanki 
gözden kaçırdığımız çok 
önemli bir şeyler var. 
Geleneksel, Bodrum’a 
has tekne imalatımız ne 
durumda? Bu ustaların 
yerine yenileri geliyor 
mu? 

Neticede dünyanın 
birçok yerinde modern 
yatlar yapılırken 
geçmişten gelen zincir 
koptu ve geleneksel 
yapılar unutuldu. 
Bodrum’un güzel 
tırhandilleri, piyadeleri, 
aynacı sandalları 
denizlerde yüzmeye 
devam etmeli, çünkü 
Bodrum’u diğer sahil 
yerlerinden ayıran bu 
tekneler bizler için antik 
tiyatro gibi, Bodrum 
Kalesi gibi simgesel 
değerler. Kalenin 

altındaki kayıkhanede 
yetişen ustalardan 
mesleği öğrenen 
yeni nesil ustaların 
sahip olduğu çok 
önemli bilgiler kültürel 
mirasımızdır, onu 
yaşatmalıyız!
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Konser 
BATU MUTLUGİL
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

2 - 5 Mart  SLOW FOOD PEYNİR FESTİVALİ Gastronomi

Cum

ŞARAP VE PEYNİR EŞLEŞMESİ
La Tapa Bodrum 
0532 367 29 20

PEYNİRLİ YEMEKLER 
ATÖLYESİ
Ent Restaurant 
0553 058 88 77

3 Mart

PEYNİR TADIMI Oasis, Sümbül Sokak

PEYNİR YAPIMI VE PEYNİRLİ YEMEKLER ATÖLYESİ
10:00 - 19:00 Marmara Koleji, Bitez
www.slowcheesebodrum.com

4 - 5 Mart Cmt - Paz

Paz5 Mart

Yelken  DRAGON İLKBAHAR SERİSİ 3. Yarış  www.bayk.org

Cmt - Paz4 - 5 Mart 

Kişisel Gelişim
RAHMİN UYANIŞI
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

Cum - Paz3 - 5 Mart 

Konser
NECATİ VE SAYKOLAR
Mandalin
0549 226 48 48

Cum3 Mart 5 Mart Paz

Kişisel Gelişim
NEFESLE DANS TERAPİSİ
17:30 
Bodrum Maya Otel
0534 316 73 71

Resim Sergisi
BETTINA FRANCKENBERG
Karanlıktaki Işık
Mine Sanat Galerisi
Palmarina, Yalıkavak

Çar8 Mart - 8 Nisan 

Basketbol
KIRÇİÇEĞİ BODRUM 
BASKETBOL - 55 GENÇLİK
16:00
Binnaz Karakaya Spor Salonu

Paz5 Mart 

Atölye 
DESEN DERSLERİ
14:30 - 17:30
Mine Sanat Galerisi
Palmarina, Yalıkavak

Çar8, 15 Mart Futbol
BODRUMSPOR
DERSİMSPOR
14:30
Bodrum Şehir Stadı

Konser
TRIPLE ACE 
Colours In Jazz 20:30 
Herodot Kültür Merkezi

7 Mart Sal

 AVUSTURYA GÜNLERİ 

Seminer
MODERN SANATIN 
FELSEFİ TEMELLERİ 
Doç. Dr. Cemil Güzey
15:00 Oasis Toplantı Salonu 
Ara Boyutlar 0252 317 00 02

Pzt6 Mart 

Konser
KADINLAR GÜNÜ KONSERİ
19:30 
Herodot Kültür Merkezi

Per9 Mart 

8 Mart  Ortakent
15 Mart Akyarlar
22 Mart  Turgutreis
29 Mart  Kadıkalesi

Bodrum Belediyesi 
tarafından aşağıdaki 
tarihlerde organize edilecek 
denizi temizleme 
çalışmalarında aktif olarak 
yer alabilirsiniz.

DENİZE 
EN ÇOK 
MAVİ
YAKIŞIR



Basketbol 
KIRÇİÇEĞİ BODRUM 
BASKETBOL - 
İSTANBULGÜCÜ
14:00 
Binnaz Karakaya 
Spor Salonu

m
a

rt
Ajanda

Kişisel Gelişim
DUYGULARI KEŞFETMEK
Filiz Varavir
14:00 Avenue Bodrum
0532 292 97 00 

Çar15 Mart 

Atölye
GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ  
14:00  Midtown

Cmt11 Mart 

Çocuk Tiyatrosu
TURUNÇ’UN BAHÇESİ
11:30, 14:30, 17:30
Herodot Kültür Merkezi
0533 296 6063

Paz12 Mart  

Gastronomi 
SUŞİ ATÖLYESİ
Foodrum 
www.foodrum.com

Çar15 Mart 

Sinema
ARS ELECTRONICA
Animasyon 13:00 

TRICKY WOMAN
20:00 
Herodot Kültür Merkezi

AVUSTURYA GÜNLERİ 

15 Mart Çar

Konser
GÖKÇE
Kule RockCity
0555 824 88 34

Cum17 Mart

18 - 19 Mart 

Yelken
BAYK KIŞ TROFESİ
IV. Ayak
www.bayk.org

Cmt - Paz

Parti
MICHAEL JACKSON
“Respect the Masters”
Katip Bar, Bodrum 
0535 507 76 81

Futbol 
BODRUMSPOR - 
YOMRASPOR
15:00
Bodrum Şehir Stadı

Cum10 Mart 

Basketbol 
BODRUMSPOR - 
ERBAASPOR
15:00
Bodrum Şehir Stadı

Parti
Stevie Wonder
“Respect the Masters”
Katip Bar, Bodrum
0535 507 76 81

Cum24 Mart

Cmt25 Mart 

Basketbol
KIRÇİÇEĞİ BODRUM 
BASKETBOL - 
KASTAMONU 
BASKETBOL 
14:00 
Binnaz Karakaya Spor Salonu

20 Mart 

19 Mart 

Gastronomi
BIÇAK KULLANMA VE 
KESME TEKNİKLERİ
Foodrum
www.foodrum.com

Pts

Paz

Konser
COBARIO DÜNYA MÜZİĞİ
20:30 
Herodot Kültür Merkezi

AVUSTURYA GÜNLERİ 

21  Mart Sal

Konser
BATU MUTLUGİL
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Pazar26 Mart 

Seminer
MATRIX VE MEVLANA
Mareechi Asu 19:30 - 24:00 
Ambrosia Hotel 0534 316 73 71

Seminer26 Mart Pzt27 Mart 

Konser
MANGA 
Kule RockCity 0555 824 88 34

Cum31 Mart

Konser 
DİPTONİK
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

21 , 25, 29 Mart

Atölye
DESEN DERSLERİ
14:30 - 17:30 
Mine Sanat Galerisi, Palmarina

Çar, Paz22, 29 Mart 

Konser
YASEMİN & ÇETİN 
FEATURING YALÇIN ATEŞ
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

23, 28, 30 Mart Per, Salı

Basketbol
KIRÇİÇEĞİ BODRUM 
BASKETBOL - 
MERSİN 
BŞB. GELİŞİM 
14:00 
Binnaz Karakaya Spor Salonu

Çar29 Mart 



5 Nisan  Gümüşlük
12 Nisan  Yalıkavak
19 Nisan  Gündoğan
26 Nisan  Küçükbükün

is
a

n
Ajanda

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Çar, Cmt 1 , 5, 8, 12 Nisan  

Futbol
BODRUMSPOR - 
HALİDE EDİP 
ADIVAR SK 15:00 
Bodrum Şehir Stadı

Paz2 Nisan 

Paz

Konser
BATU MUTLUGİL
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

2, 9, 16, 23, 30 Nisan

Konser
SERKAN & CAN
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

3 , 10, 1 7, 24 Nisan Pzt

Konser
YASEMİN & ÇETİN 
FEATURING YALÇIN ATEŞ
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

4, 6, 13, 18, 20, 25, 27 Nisan

Yelken
BAYK KIŞ TROFESİ
V. Ayak
www.bayk.org

Cmt - Paz8 - 9 Nisan

Kişısel Gelişim
FERİDE GÜRSOY İLE 
AİLE DİZİMİ İNZİVASI
Karakaya Retreat
0532 574 34 96 
Lalitya Yeliz Can

Çar - Paz 5 - 9 Nisan 

Parti
Bob Marley
“Respect the Masters”
Katip Bar, Bodrum
0535 507 76 81

7 Nisan Cum

Bodrum Belediyesi 
tarafından aşağıdaki 
tarihlerde organize edilecek 
denizi temizleme 
çalışmalarında aktif olarak 
yer alabilirsiniz.

DENİZE 
EN ÇOK 
MAVİ
YAKIŞIR

Yelken
DRAGON İLKBAHAR SERİSİ
4. Yarış
www.bayk.org

Cmt - Paz22 - 23 Nisan 

Festival
GLOBAL RUN BODRUM
www.globalrunbodrum.com

Cum - Paz28 -  30 Nisan 

Futbol
BODRUMSPOR - 
YEŞİL BURSA
15:00
Bodrum Şehir Stadı

Cmt29 Nisan

Basketbol
KIRÇİÇEĞİ BODRUM 
BASKETBOL - İZMİT 
BELEDİYESPOR 
16:00 
Binnaz Karakaya Spor Salonu

Kişisel Gelişim
YEŞİL BAHAR DETOKSU
Feride Gürsoy
Karakaya Retreat
0532 574 34 96

Paz

Pzt  -  Cmt

9 Nisan 

10 - 15 Nisan 

Resim Sergisi
GINA NINCOVITCH
HGC Art Gallery, Dereköy
Dereköy Cad., No: 162/1

Cum - Pzt14 - 24 Nisan

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

15, 22, 19, 26, 29  Nisan  

Futbol
BODRUMSPOR -
DERİNCESPOR 15:00 
Bodrum Şehir Stadı

Paz16 Nisan 

Sergi / Koro

27. YIL ÇOCUK 
RESİMLERİ SERGİSİ  
Ümit Nalbantoğlu 
Bodrum Pop Korosu ile 
Açılış
18:30 Midtown AVM
0536 399 45 79

21 Nisan Cum

Basketbol
KIRÇİÇEĞİ BODRUM 
BASKETBOL - 
ANADOLU ÜNİ.
16:00 Binnaz 
Karakaya Spor Salonu

Cmt22 Nisan 



”
“

Artık 
mandalina 
kazandırmıyor 
diye ağaçlarını 
kesen, 
bahçelerine 
inşaat 
yapanlara, 
yapmak 
isteyenlere 
örnek olacak 
bir girişim. 

Mandalina 
para etmiyorsa 
suç mandalina 
ağaçlarının mı?

“1950’li yıllarda yol 
yok, üretilen malı 
pazarlamak daha zor, 
ama para kazanıyorduk. 
Şimdi malı havayoluyla 
gönderme imkânımız 
var, ama satamıyoruz. 
Görüyorsunuz mal 
dalında kalıyor,”  
diyor üretici. 
Geçtiğimiz yıl 
kaybettiğimiz Ömer 
Aras, 1950’li yılların 
başında başlayan 
‘Bodrum Mandalinası’ 
serüveninin 
öncülerinden biriydi. 
Şimdi babasının bu 
tutkusunu Erman Aras 
günümüz teknolojisini 
ve sosyal medyayı da 
kullanarak sürdürüyor. 
Mandalinadan para 
kazanılabileceğini 
insanlara göstererek, 
bir zamanlar Bodrum’un 
yegâne gelir kaynağı 
olan  mandalina 
bahçelerinin korunup 
yaşatılmasını sağlamayı 
misyon edinmişler. 
Bodrum’a özgü bu ürünü 
yaşatmayı, bu lezzeti 
tüm Türkiye’ye ve

 dünyaya pazarlamayı 
amaçlayarak yola 
çıkmışlar. Kurdukları 
web sayfası aracılığıyla 
babadan kalma 100 
dönümlük bahçenin 
çeşitli ürünleri, 
Türkiye’nin her bir 
köşesindeki tüketiciye 
kargo ile taze bir 
şekilde ulaştırıyorlar. 
Dünyanın neresinde 
olursanız olun bu 
bahçenin narenciyeleri, 
yıl boyunca kapınıza 
kadar getiriliyor. 
Artık mandalina 
kazandırmıyor diye 
ağaçlarını kesen, 
bahçelerine inşaat 
yapanlara, yapmak 
isteyenlere örnek olacak 
biçimde çalışıyorlar. 
Bu bir sosyal sorumluluk 
projesi. Bir zamanlar 
Bodrum için önemli 
bir gelir kaynağı olan 
mandalina bahçeleri ve 
özgün kokusu ve 
lezzeti ile meşhur 
Bodrum Mandalinası’nın 
yok olmaması 
için direniyorlar.

YEREL

Sadece taze narenciye ürünleri değil, Bodrum 
Mandalinasından yapılmış ürünlerin çeşitliliği ve 
kalitesi de çok etkileyici. Katma değeri yüksek 
sezon dışında da Bodrum mandalinasından 
yapılmış ürünler var. Örneğin  mandalina 
lokumu, mandalina cipsi, mandalina suyu, 
mandalina reçeli ve marmeladı çok lezzetli 
ve piyasada bulamayacağınız kalitede sağlıklı 
ürünler. Yeşil mandalinaları da yıl boyunca 
havası alınarak paketlemek suretiyle aromasını, 
kokusunu kaybetmeden size ulaştırabiliyorlar. 
Eğer henüz denemediyseniz içkinizin içine 
bir dilim yeşil mandalina koyarak içmek ilk 
yapacağınız iş bu olmalı!
Bu web sayfasından bergamot, turunç da dahil 
her türlü narenciye ürünlerini edinebilirsiniz: 
www.bodrummandalini.com
Bu konuda çok başarılı olduklarını söyleyebiliriz. 
Ama bu bireysel bir ticari çaba değil, hepimizin 
desteğini gerektiren sosyal ve kültürel bir duruş 
aynı zamanda. 

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir de kızının düğününe 
gittiği Sicilya’dan bir sürü çeşit getirmiş. Sonra ise, 
çok iyi bakılmadığı için iyi meyve vermemişler.  Kalimnos 
adasından Kosmos adında bir sığır tüccarı, 1945’te savaş 
bitince Bodrum’a gelebilmiş ve 1000 narenciye fidanını 
borcunun karşılığı tanesi 1 liradan  Akçalanlı Zeyyat 
Mandalinci’nin babasına satmış.



Boğaz’da hikâyeleri 
anlatılan, panik 
içerisindeki sürüler, 
yüzerken yalılara 
toslayan dev mavi 
yüzgeçli orkinos ve 
onun peşinde 
gelen büyük beyaz 
köpekbalıklarını 
kaybettik. Marmara’da 
bolca avlanan ıstakozları, 
Boğaz’ın dalyanlarında 
avlanan kılıç balıkları, 
Akdeniz fokları terk etti 
1960’larda, son olarak 
ta Boğaz’ın uskumrusu… 
Lüfer, sıradaki mi?
Bu belgeselde ortalığı 
tozu dumana katan 
kocaman bir balık 
sürüsünün Boğaz’a 
girmesiyle başlar 
her şey. 

Lüfer denizlerin 
canavarı, 
piranası, kendi 
boyundan 
küçük hatta 

boyuna eşit her tür 
canlıya saldıran, 
dişlerinin sivriliği ve 
yüzüş hızıyla İstanbul 
Boğazı’nın en acımasız 
avcısı. Palamut 
sürülerine saldırdığı, 
kendi türünü yiyen bir 
yamyam olduğu ve 
hatta yunuslara bile 
saldırdığı anlatılmakta. 
Milyonlarca insanın her 
gün üzerinden geçtiği 
ve neden her sene 
geldiğini tam olarak 
bilmediği, efsanelere 
konu olmuş Boğaz’dan 
geçen canavar bir balık! 

Lüferin ve denizlerin çığlığı

MertGökalp Yönetmen

‘‘BLUE FISH’’ Belgeseli 

FİLM

Sürünün sualtında Boğaz 
boyunca karşılaştıkları, 
avlanması, küçük 
balıklara yaptıkları 
ataklar, balık sürülerinin 
akıntıları kullanarak 
panik halinde geçişi ve 
insanlarla karşılaşması. 
Emektar sandallar, 
balıkçılar, büyük av 
tekneleri, ağlar, kuşlar, 
sürü içinden elenenler, 
kıyıya kadar gelen 
dalyana takılan balıklar 
ve oltacılar. Lüferi 
yakalayanlar, onların 
hikâyeleri, her gün sabah 
ağarmadan Boğaz’ın 
deliren sularına koşan 
cins cins insanlar, nasıl 
avlanıyor, hiç bir hafta 
sonu aksatmadan kıyıya 
gelip oltan atan bir garip 
deliler, kime satılıyor, 
kim yiyor lüferi ve 
nasıl yiyor, niye yiyor? 
Restorancılar, rakıcılar, 
yiyiciler, lüferin evlerde 
birleştirdiği aileler.Balık 
azalmaya yüz tutmuş, 

kimler koruyor bu balığı, 
yapılan kampanyalar, 
aktivistler ve yazarlar, 
ne demek lüfer? Lüfer 
neden İstanbul demek, 
lüfer İstanbullu için ne 
demek? 

İstanbul, Boğaz ve 
Adalar, sualtından 
bakınca, lüferin 
gözünden bakınca nasıl 
gözüküyor, o insanlar 
o 15 milyon insan 
her gün koşuşturan, 
dönüp bakar mı her 
sene Boğaz’ı ziyarete 
gelen lüfere? Hisseder 
mi acaba seyrederken 
yitirdiklerimizi ve 
yitireceklerimizi?
Ülkemizde çevre 
problemleri hep insan 
problemlerinin gerisinde 
kalıyor. Ancak fark 
edemediğimiz nokta, 
çevreye bu şekilde önem 
vermemeye devam 
edersek insan problemi 
diye bir şey kalmayacak 

çok yakında; hepimiz 
göç edeceğiz, zira doğa 
bizim yaşamamıza izin 
vermeyecek!

Şubat ayında İstanbul’da 
gösterilecek bu belgesel 
sadece konusunun önemi 
ile değil, büyüleyici 
görselleri ile de  mutlaka 
izlenmesi gerekenler 
listesinde.

Filmin Linkleri: vimeo.com/180273646

www.bluefishdocumentary.com



nasıldı? Hıdrellezlerde, 
Müslümanlarla Yahudiler 
birlikte nasıl eğlenirlerdi? 
Ticaret erbapları 
kimlerdi? İlk mandalina 
fidanını kim dikti? İlk ev 
pansiyoncusu kimdi? 
Nasıl başladı? Dahası? 
Dahası? Merak etmiyor 
muyuz? Unutalım mı? Ben 
unutmak istemiyorum 
sizlerin de unutmak 
istediğinizi sanmıyorum. 
İşte bütün bunları bize 
sağlayacak olan Bodrum 
Kent Müzesi’dir. 

Kent müzeleri şehirlerin 
belleğidir. Kentin kültürel, 
tarihsel, ekonomik 
ve sosyal zenginliğini 
tanıtan, anlatan, bunlarla 
ilgili bilgi, belge, eşya 
ve görsel malzemeyi 
bünyesinde barındıran 
yerlerdir. Bodrum 
Müzesi’nde de çalışmış, 
Arkeolog ve Müzeci 
Mehmet Çuhadar Bey, 
Bodrum’a bir kent 
müzesi nasıl kazandırılır 
konusunu kendine dert 
edinmiş olup, bu derdini 
her platformda dile 
getirmektedir. 

En son Şubat 
ayındaki bilgilendirme 
toplantısında, 
Bodrum’lu kent sever 
bir ailenin, şehrin en 
kıymetli yerindeki 
arsasını Kent Müzesi’ne 
bağışladığını, üstüne 
bina inşaatını yapmayı 
da üstlendiklerini ama 
nedense bu girişimlerden 
sonuç alamadıklarını 
açıklamıştır. Yani un, yağ 
ve şeker var! İş gelmiş 
helva yapacak iradeye!
Denme mi o zaman? 
E hadii! Açcesek açalım 
gari şu Kent Müzesi’ni!

E Hadii! 
Açcesek 
Açalım Garii!

Hani bir şeyi yapmak 
isteriz de, bunun için her 
türlü imkân da vardır, 
ama nedense bir türlü o 
işe el atamayız ya, işte 
o zaman biz buralılar, 
“E hadii!” deriz. Neyse 
o yapılamayan işi 
yapmayanlara…
 
Bugüne kadar marka 
şehrimiz Bodrum’da neler 
yapmadık ki; beş yıldızlı 
oteller açtık, AVM’ler 
açtık, barlar, beachler 
açtık, denize disko 
gemiler indirdik, köfteci, 
pideci bile açtık ama bir 
türlü biz şehir sakinlerini 
ve konuklarını şehrin 
geçmişi ile buluşturacak, 
geçmişini belgeleyecek 
bir kent müzesi açamadık.
Bazı toplumlar 
geçmişlerini hatırlamak 
değil unutmak, 

unutturmak isterler. Ama 
Bodrum’un 8000 yıllık 
pırıltılı geçmişi istense 
de unutturulamaz. Kim 
unutabilir Heredot’u, 
filozof Heraclitos’u, şair 
Halikarnaslı Panyasis’i, 
dünyanın ilk kadın 
amirali I. Artemisya’yı, 
Mausolos’u, Amiral 
Turgut Reis’i, Cevat 
Şakir’i, Neyzen Tevfik’i, 
Şeyhülislam Ömer 
Lütfi Efendi’yi, İçişleri 
Bakanı Hilmi Uranı, 1943 
Milletvekili Avram Galanti 
Bodrumlu’yu, gökbilimci 
Janet Akyüz Matte’yi, 
Zeyyat Mandalinci’yi, 
Azra Erhat’ı, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nu, 
Fatma Mansur’u, İlhan 
Berk’i, Mehmet Uslu’yu, 
Ali Güven’i, Aksona 
Memed’i, Mustafa 
Ergene’yi, Ayla Eryüksel’i, 
Boncukçu Hayati’yi, 
ilk tekne yapımcısı 
Nami’nin Memed’i, Ziya 
Güvendiren’i, Süngerci Ali 
Cengiz’i, Dr. Alim Bey’i, 
Ebe Sabiha Hanım’ı? 
İlk un değirmenini, ilk 
lokantayı, ilk sinemayı 
açanları, ilk elektriği 
üretenleri, ilk belediye 
başkanımız Dalkılınç 
oğlu Çelebi Efendi’yi 
unutalım mı?

1800 ve 1900’lü 
yıllarda giyim kuşam, 
düğünler, sünnetler 

Orhan Dumanlı

Cumhuriyet caddesi No:139 Bodrum
www.redpan.com.tr
0252 316 37 48

@redpanbodrum



Nefes 
Kesen 
Bir Doğu 
Ekspresi 
Yolculuğu

Bir kaç yıldır 
hayalini 
kurduğum 
Doğu Ekspresi 
turunu 

Gürcistan’ı da ekleyerek 
bu kış gerçekleştirme 
şansına sahip oldum. 
Harika bir yol 
arkadaşının verdiği 
güçle Bodrum’dan 
çıktığım yolculuğumda 
yaklaşık 5 bin kilometre 
yol kat ettim. Bunu tek 
başıma yapabilir miydim 
sorusunun cevabı ise 
şüpheli. 

Rotamız Gürcistan’ın 
sakin ama yapılarıyla 
göz kamaştıran başkenti 
Tiflis’ti. Kura Nehri’nin 
ikiye böldüğü şehirde 
tarihi binalardan yeni 

GEZİ

yapılmış modern yapılara, 
ikinci el pazarından 
barlar sokağına keyifle 
dolaşmak mümkün. 
Bizdeki büyük şehirlerin 
keşmekeşi ve kalabalığı 
burada yerini sakin ve 
dingin bir yaşantıya 
bırakmış. Güzel bir 
akşam yemeği ve 
barlar sokağında güzel 
bir kafede laflayıp 
dinlendikten sonra ertesi 
gün trenle çıkacağımız 
Kutaisi yolculuğu için 
evimize döndük. İki 
kişi yaklaşık 10 lira 
verdiğimiz Sovyetler’den 
kalma tren ile çıktığımız 
Kutaisi yolculuğu bizde 
değişik bir tat bıraktı. 
Diğer şehirlerden daha 
az nüfusa sahip olan 
Kutaisi’de yediğimiz en 
iyi Gürcü yemeklerini 
tatma şansına sahip 
olduk. 

Sonra da ülkenin göz 
bebeği olan Batum’a 
doğru yolculuğa çıktık. 
Yazın tahmin ediyorum ki 
buradaki kalabalık, Şubat 
ayının on katı kadardır.  
Eğer bizim gibi şehrin 
biraz daha size kalmasını 
istiyorsanız Şubat ayı bu 
şehir için de gayet ideal. 
Güzel meydanları, sahilin 
karla kaplandığı, eski 
binaların yanında Dubai 
benzeri yüksek binaları 
ile güzel bir şehir Batum…
Türkiye’ye geçmeden bir 
kaç tavsiyeye gelince; 
Gürcistan’ın hamur 
işleri çok başarılı. Her 
gittiğiniz yerde gözünüz 

kapalı bu yiyeceklerden 
söyleyebilirsiniz. Ve tabi 
ki kendi biraları ve envai 
çeşit üzümden yaptıkları 
şarapları da çok leziz…
Bu yolculuk için her ne 
kadar bize ilham veren 
Kars yolculuğu olduysa 
da, Gürcistan’ı arkada 
bırakıyor olmak biraz 
canımızı sıkıyor. Neyse 
ki doğanın Türkiye 
coğrafyasına cömert 
davranması, geçtiğimiz 
yerleri görüp ağzımızın 
açık kalmasına sebep 
oluyor. 

Her yeri ırmaklarla dolu 
olan Artvin, dağların 
arasından geçen 
nehirleri izlerken sizi 
alıp götürüyor. Ve 
yavaş yavaş her yerin 
bembeyaz olduğu, 
havanın -27’lere 
dayandığı Kars… İnsan 
burada ister istemez 
gülümsemeye başlıyor. 
Hayret etme, hayran 
olma, yüceltme gibi bir 
sürü duyguyu açığa 
çıkartmayı başaran bir 
coğrafya burası. Çıldır 
gölü, Ani harabeleri, 
Sarıkamış’ta kayak 
yapmak gibi bir 
sürü etkinliği içinde 
barındıran bir şehir. 
Tabi ki kaz eti ve 
gravyer peynirini de 
unutmamak gerek. 
Civardaki köyleri 
gezmemek, kahvelerine 
gidip selam verip 
sobaların üstünde 
demlenen çayı içmemek 
olmaz. Bu kadar soğukta 

Sabri Aktar

neredeyse tüm otellerin dolu, önemli 
fotoğrafçıların birçoğunun bu bölgede 
olmasına şaşmamak gerek. Büyüleyici 
hatta bence fantastik bir yer. 

Kars ve civarının altını üstüne getirdikten 
sonra evimizden binlerce kilometre 
uzaktan, ağır ağır Doğu Ekspresi ile 
eve dönmeyi anlatmak biraz zor. 
Camdan dışarı bakıp seyre daldığınızda 
söze, sese pek ihtiyaç duyulmuyor. 
Ölmeden yapılacaklar listesi çıkarılabilir 
pek çok yer için. Bence Kars, ülkeden 
uzaklaşmadan gidilecek yerler listesinin 
en tepesinde olabilir.
 
Dolu dolu 10 gün, bol fotoğraf, bol 
yürüyüş… Uzaklaşmak belki de nefes 
almaktır! 



NOHUTLU 
PIRASA 
6 kişilik

Malzeme
2 bağ pırasa

3 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy havuç

1/2 çorba kasesi haşlanmış nohut

1 çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

Yeterince tuz

Tuzun iki katı şeker

Yapılışı
Soğanı ve domatesi soyup 
yemeklik doğrayın ve ayrı 
kaplara alın.
Pırasayı temizleyip 3 cm 
boyunda, havucu da bıçaksırtı 
kalınlığında doğrayıp ayrı 
kaplara alın.
Bir tencereye zeytinyağını, 
soğanı ve havuca atıp hafifçe 
kavurun. Pırasayı, domatesi ve 
nohudu ilave edin.
Üzerine limon suyunu dökün, 
1 çay bardağı kadar sıcak su, 
tuz ve şekerini atarak karıştırın.
Kaynayınca altını kısın ve 
35 - 40 dk. pişirin.
Soğuk ya da sıcak servis yapın.

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

Şef Halil Vural

İnsanlık tarihi boyunca 
temel bir yaşam ve enerji 
kaynağı olan asma 
bitkisinin ilahi bir yapısı 
vardır. Meyvesinin 
taze olarak 
tüketilmesi yanında 
beslenmemizde, 
kurutularak ya da 
sirke, şarap, pekmez, 
pestil, köfter vb. daha 
birçok şekillerde 
başrol oyuncusudur. 
Yapraklarından 
taze ve salamura 
olarak yararlanırken 
kök, gövde ve budanan 
dalları da yakacak 
olarak değerlendirilebilir. 
Özellikle kırmızı üzümün 
kabuğunda bulunan 
‘resveratrol’ maddesinin 
kalp sağlığı açısından 
ne kadar değerli 
olduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Şırası 
alınan üzümün kabuk ve 
çekirdekleri de hayvan 
yemi ya da istenirse 
organik gübre olarak 
kullanılabilir. Kısacası 
bu özellikleriyle asma 
bitkisi tüm varlığı 
ile tarih boyunca 
insanoğlunun 
hizmetinde 
olmuştur.
Üzümden 
elde edilen 
en önemli 

Üzümün 
Sirke Hali!

ürünlerden birisi de 
sirkedir. Asmanın ve 
üzümün hayatımıza 
kattığı onca zenginlik 
yanında ayrıca sirkenin 
kendi başına katkıları dahi 
saymakla bitmez. Üzümle 
ilgili bunca zenginlik içinde 
şarapta ileri olan bazı 
ülkelerde sirke ve özellikle 
‘balsamik sirke’ üretimi 
de sürdürülmekte ve 

adeta ilaç niyetine tüm 
dünyaya pazarlanmaktadır. 
Balsamik sirke, en basit 
biçiminde, kaynatılarak suyu 
belli oranda uçurulmuş yani 
pekmez haline getirilmiş 
şıraya sirke ve sirke anası 
ilave edilerek farklı ahşap 
fıçılarda aromalandırılarak 
dinlendirilmesi ya da 
yıllandırılması sonucu elde 
edilmektedir.
Üzümü saplarından ayırıp 
bir kaba koyduğunuzda 
kabuğunda doğal olarak 
var olan şarap mayaları 
çalışmaya başlayıp şırayı 
şarap yolculuğuna başlatır. 
Şaraba yolculuğun devam 
etmesi için bir süre 
sonra hava ile temasının 
kesilmesi yani daha 
fazla oksijen almaması 
gerekir. Bu yapılmadığı 
takdirde gene doğal 
olarak var olan sirke 
bakterileri ortama 
hâkim olur ve seyahatin 

yönü sirkeye döner.
Ancak bu, sirke 

yapımı için de istenilen 
ideal bir şey değildir. 
Üzümün doğrudan sirkeye 
yönlendirilmesi sonucu elde 
edilecek tek düze bir sirke 
yerine, üzüm şırasından önce 
şarap elde edip, sonradan 
bu şarabı suyla seyreltmek 
ve havalandırmak suretiyle, 
farklı aroma ve tatları 
barındıran sirkeler ortaya 
çıkarmak mümkündür. 
Bu sebeple dünyanın 
şarap yapımında önde 
gelen ülkelerinde 
şarapta olduğu gibi, 
sirke yarışmaları 
yapılmakta tadım 
değerlendirmeleri 
ile sonuçlar 
belirlenmektedir. 
Gerçek sirke, 
şarap sirkesidir.

Erhan Yürüt



Alışveriş ve eğlence için 

D-Marin Turgutreis’e gelin!
Her mevsim
keyifli vakit 
geçirebileceğiniz 
etkinlikler için 

D-Marin 
Turgutreis 
Yacht Club

D-Marin
Turgutreis
AVM

Dinlenmek, 
eğlenmek ve 
keşfetmek için 
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Rahşan Göymen

Rahşan’ın 
Bodrum 
pencereleri 




