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Necmi Cavlı

Bir Dönemin Sonu

Halikarnas Club, bir toplantı ile var olan mekândaki 38 yıllık varlıklarının sona erdiğini, 
Halikarnas markasının farklı yerlerde farklı etkinlikler ile devam edeceğini duyurdu. 

Ahmet Ertegün, Mick Jagger, Micheal Kean, Adnan Kaşıkçı, Erol Simavi, Zeki Müren, 
Cem Karaca... Saymakla bitmeyecek onlarca ünlü ismin ağırlandığı bu mekânı Amerikan 
Herald Tribune gazetesi, “Belki de dünyanın en popüler kulübü” diye adlandırırken, 
Ahmet Ertegün buna karşı çıkarak, “Belki değil, dünyanın en popüler kulübü!” demiştir.

Halikarnas’ın sahibi Süleyman Demir toplantıda, bugün eğlence anlayışının değiştiğini, 
Halikarnas gibi mekânların kalmadığını ve yaratılmasının da zor olduğunu söyledi. 
Halikarnas, ya da yok olan 30 yıllık Hadigari gibi mekânlarda ünlüler, zenginler, aydınlar, 
gemiciler, kaptanlar ve yerel halk kaynaşırdı. Şimdiki barlar, kulüpler ise Dubai tarzı 
otellerin bünyesinde ve yerel halkın erişiminden uzak. Yerel halka ekonomik ya da 
kültürel hiçbir katkısı olmayan aksine onları giderek dışlayan, yoksullaştıran bir turizm 
anlayışına teslim olduk. Elbette bu dönüşüm büyük uluslararası yatırımlar ve kazançlar 
anlamına da geliyor, yani bu duruma üzülenler olduğu kadar sevinenler de var…

Sadece Halikarnas, Hadigari değil yerlilerin işlettiği oteller, lokantalar da hızla el 
değiştiriyor ve bu mekânlar ile özdeşleşmiş, kent kimliğini oluşturan yüzler, karakterler 
de yok oluyor. Mekânlardan vazgeçtik, Türkiye’nin radikal hicivcisi, felsefecisi, şair ve 
ney üstadı Neyzen Tevfik’in evinin dondurmacı olmasına sessiz kalacak kadar ruhunu 
kaybetmiş bir kent olduk.

Eski ile yeniyi bütün dünya birlikte yaşatmayı başarırken biz niye yapamıyoruz? 
Kısa vadeli çıkarlar için toplumun geleceği ve dokusu niye bozuldu? Yunan mitolojisinde 
Oedipus, 4 çocuk sahibi olduğu kadının annesi olduğunu öğrenince kendi gözlerini 
kör etmiş; işini yanlış yapan Japon harakiri yapar… Ahlak ve onur toplumu bir arada 
tutan en önemli değerler olduğu halde, bu topraklarda hiç bir yanlışın sahibi sorumluluk 
üstlenmez, onlara göre hep başkaları suçludur. Bu yüzden hatalardan ders alınmadığı 
gibi ne yazık ki kayıpların da geri kazanımı mümkün olmaz…
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Neyzen Tevfik’in evinin dondurmacı 
olmasına sessiz kalacak kadar ruhunu 
kaybetmiş bir kent olduk.
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İlk kez yedi yıl önce çocuk kitabı resimleyerek profesyonel çizerliğe 
adım atan Hülya Özdemir, sonrasında da çok yoğun biçimde resim 
yapıyor, sergilere katılıyor ve artık “ressam” olarak anılıyor. İlk 
resimlediği kitap “Bayan Frizbi ve Gizemli Kurtarma Ekibi” olan 
ve ikinci olarak “Düş Kurdu Bir Düş Kurdu” adlı çocuk kitabını 
resimleyen Özdemir, üçüncü kitaptan sonra kendi için çizmeye 
başladığını anlatıyor: “Aslında daha önce de hep kendim için 
çizerdim. Çalıştığım yayınevinde herkes sürekli karaladığım kâğıtlara 
bakar, beğenir, teşvik ederdi. Ama içlerinden biri, çevirdiği bir çocuk 
kitabını resimlememi istediğinde yaptıklarım anlam kazanıp bana 
yön verdi.”

Liseden sonra akademi yetenek sınavlarına girip sadece dört puanla 
şansını kaybeden Hülya, biraz küsmüş ama resme değil, kendine 

HÜLYA

Ressam 
Hülya 

Özdemir’in 
Çok Renkli 

Kadınları



ve sisteme… O arada 
Nişantaşı Rüştü Uzel 
Kız Meslek Lisesi’nin iki 
dönem resim öğrencisi 
olmuş ve çizmeye 
devam etmiş. Karakalem 
portreler çizmeyi 
eskiden çok sevdiğini 
söyleyen Özdemir’in 
karakalemli bir de anısı 
var: “Hayranı olduğum 
Beşiktaşlı futbolcu Metin 
Tekin’in gazetedeki bir 
fotoğrafından karakalem 
resmini yaptım. 
Antrenman sonrası 
Fulya Stadyumu’na 
gidip kendisine verdim. 
Ama sonra bende resim 
olmadığını fark edip bir 
daha aynısını kendim için 
yaptım. Şimdi aynı resmi 
tabi ki asla ikinci kere 
yapmıyorum.”

Hülya Özdemir, kendine 
has tarzını portre ve 
özellikle de renkli 
kadın portreleri çizerek 
geliştirdiğini söylüyor ve 
resminin bugüne gelişini 
şöyle anlatıyor: “Portre 
çizerken bir şeyler 
katmam gerektiğini 
düşündüm. Mesela 
Tibetli, Butanlı kadınların 
renkliliği, giysileri, süsleri 
çok hoşuma gidiyordu. 
Amerikalı foto muhabiri 
Steve McCurry’nin 
portre fotoğraflarından 
etkilendim, hatta 
esinlendim ve onlardan 
çizmeye başladım. Sonra 
onları kıyafetleriyle, arka 
planlarıyla, kendimden 
eklediğim objelerle 
özelleştirdim. Böyle 
çok çalışma yaptım ve 
daha sonra da kendi 
özgün çalışmalarımı 
gerçekleştirmeye 

başladım ve öyle de 
devam ediyorum.” 
Suluboyayı guaş 
tekniğiyle kullandığı için 
genellikle resimlerinin 
suluboya olduğu 
anlaşılmıyor. Zaman 
zaman kanvas üzerine 
akrilik de çalıştığını 
söylüyor Özdemir, ama 
onun asıl aşkı suluboya!
Çok çalışan ve üretken 
bir ressam Hülya 
Özdemir… 

Geçen ay içinde 
İstanbul’da bir karma 
sergiye kırk beş resimle 
katılmış olan sanatçının, 
daha öncesinde de yine 
İstanbul Karaköy’deki 
Ops Kafe’de iki kişisel 
sergisi yer almıştı. Son 
iki yıldır Bodrum’da 
yaşayan ve aylık edebiyat 
dergisi Kafa’ya da 
çizen Özdemir, burada 
çok daha verimli ve 
keyifli çalıştığını ifade 
ediyor. Umarız yakında 
Bodrum’da da onun 
rengârenk, cıvıl cıvıl 
kadınların resimlerinin 
sergilendiğini görmek 
mümkün olur…



Son on üç yıldır yaşamını 
Bodrum’da sürdüren 
Siyaset Bilimi Profesörü 
Şirin Tekeli, Türkiye’deki 
modern kadın hakları 
hareketinin akla ilk gelen 
“birinci kuşak feminist” 
isimlerinden biri… 

Bu yılın başında basılmış 
olan, Tekeli’nin günümüze 
kadar yayınlanmış 
yazılarının bir kısmından 
oluşan kitabı “Feminizmi 
Düşünmek”, gerçek bir 
somut bellek niteliğinde 
ve kadın hareketine 
hem yerel hem de 
evrensel boyutta ışık 
tutuyor. Kaynakça ile 

birlikte 500 sayfayı 
bulan kitap, günümüz 
ve gelecek kadın 
hareketi araştırmacıları 
için gerçekten eşsiz bir 
kaynak. Kitapta yer alan 
kısalı uzunlu makaleler, 
Tekeli’nin 80’ler, 90’lar 
ve 2000’lerde yazmış 
olduğu ve çeşitli 
mecralarda yayınlanmış 
olan kadın ve feminizm 
bağlantılı yazıları. 
Hareketin içinde birlikte 
yer almaktan gurur 
duyduğum, bilinç 
geliştirmemde katkısı 
büyük olan Şirin Tekeli 
ile Bodrum’da önce aynı 
köyde (Bitez), şimdi ise 
komşu koyda (Yahşi) 
yaşıyor olmanın sağladığı 
kolaylıkla iletişimimi 
sürdürebildiğim 
için kendimi şanslı 
addederim. Benim 
yolum kendisiyle, 
aktif bir akademisyen 
iken YÖK yasasının 
çıkmasıyla 1981’de 
üniversiteden istifa 
edip kendini tamamen 
kadın meselelerine ve 
feminizme adadıktan 
birkaç yıl sonra kesişti. 
80’li yılların sonlarında 
iyice hareketlenen 
feminist hareket 
içindeki teorik önderliği 
yadsınamaz olan Şirin 
Tekeli, 2004 yılında 
Bodrum’a yerleştikten 
sonra yazılarına ve kitap 
çalışmalarına burada 
devam etti.

Bodrum’u önceden hiç 
bilmediğini söyleyen 
Tekeli, İstanbul’dan 
ayrılma kararının 
ardından Bitez Köyü’ne 
yerleşiyor ve burada 
birden çok arkadaşı ve Füsun Özlen

‘Münferit’ 
Feministten 
Kütüphane 
Gibi Bir Kitap!

Şirin Tekeli

“Feminizmi 
Düşünmek” 



Orada sürekli sergilerin 
yer aldığı bir sürü 
kültür ve sanat merkezi 
olduğunu görüyor 
ve “Neden bunlar 
Bodrum’da olmasın?” 
diye düşünüyor. 
Bodrum’a döner dönmez 
de tanıdığı galericilerle 
konuşuyor, böyle 
bir girişime önayak 
olmak istiyor, ancak 
herkesten “Burada 
olmaz, yürümez!” yanıtını 
alıyor ve sonraları da 
iyice Bitez’e kapandığını 
söylüyor.

Yayın dünyasıyla 
ilişkisinin hiç kopmadığını 
belirten Şirin Tekeli, on 
üç yıldır özellikle kış 
aylarında burada daha 
düzenli çalışabildiğini 
söylüyor. Bu süreçte 
çeviri ya da derleme 
şeklinde altı-yedi kitabı 
yayınlanıyor. “Feminizmi 
Düşünmek” ise, son 
kırk yılı kapsayan ancak 
bugün de güncelliğini 
koruyan yazılarından 
derlenmiş Şirin Tekeli’nin: 
“Bu kitapta akademik 
yazılar var, feminist 
hareket başladıktan 
sonra yazdığım kısa 
aktivist yazılar var, 
polemikler var; sonra 
tekrar yazdığım faşizmle 
ilgili akademik yazılar var. 
En sonda da “Kazete” 
için yazdıklarım var. Eski 
yazılarımdan kime ne 
deyip baştan isteksiz 
davranmıştım, ama bir 
döneme, en azından 
kendi yaşadıklarıma 
tanıklık etme bakımından 
şimdi bu kitabı iyi ki 
yaptık diyorum.” 

dostu olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla Bodrum ve 
özellikle de Bitez onun için doğru karar… İlk yıllarda, 
havaların ısınmasıyla sık sık bir araya geldiğimiz Bitez 
ile Ortakent koyları arasındaki Meltem plajı, bugün 
aramızda bir nostalji konusu. “Ne kadar güzeldi 
Meltem’in ılgın ağaçları altındaki tahta masaları, 
şezlongları, sıcak ve samimi insanları, sessizliği, 
sakinliği… Yarımada’nın her tarafından gelirdi 
arkadaşlarımız ve bütün bir günü orada geçirebilirdik. 
Şimdi el değiştirip bambaşka bir şekle sokuldu ve hiç 
tadı yok!” diyor Tekeli. Bitez’in kendisine özgürlük 
ve özgüven açısından çok önemli katkıları olduğunu 
söyleyen Şirin Tekeli, bugün demografik yapısının 
değişmesine ve mandalina bahçelerinin azalmasına 
rağmen göç etmek için burayı seçmekle çok doğru bir 
iş yaptığına inanıyor.

Bodrum’da yaşamaya başladıktan sonra bir 
arkadaşının davetiyle Arjantin’e giden Tekeli, 
Uruguay üzerinden yaptığı bu seyahatte, yol boyunca 
Uruguay’ın kültürüne ve tarihine nasıl sahip çıktığını, 
operasını koruduğunu, müzeler açtığını gözlemliyor. 

Şirin Tekeli, hayatında hep kedi olanlardan… Şu anda favorisi 
olan Maskara ile kucak kucağa…
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1970’lerin 6 bin nüfuslu 
Bodrum kasabasının 
bir “şerif”i vardı. Geniş 
siperlikli hasır fötr 
şapkası, fularlı renkli 
gömleği, kemerinin 
altında sarkık duran 
tabancası ve özellikle 
yaptırılmış kovboy 
çizmeleri ile Western 
filmlerinden aşina 
olduğumuz kasabamızın 
şerifi başkomiser 
Mustafa Yeşilova… 
Yeşilova Bodrum’a 
Kuşadası’ndan tayin 
edilmişti. Tanımlamaya 
çalıştığım teatral 
görünümün altında 
Rindi davranışlarıyla 
onun, değerli tiyatro 
yazarımız rahmetli Oktay 
Arayıcı’nın ünlü eseri 
Nafile Dünya oyunundaki 
Başkomiser seferi 

Ramazan’ı hatırlatan 
tavırlarını görürdüm. 
Biyografisinden de 
anlaşılacağı gibi farklı bir 
devlet görevlisi profili 
çiziyordu davranışlarıyla... 
Eğer uyarına gelmiş 
olsaydı eminim dev bir 
aktör, yazar, eğitimci 
ya da bambaşka bir 
kimlikte olabilirdi. 
Ama yaşamın cilveli 
yolları onu karşımıza 
emniyet görevlisi olarak 
çıkarmıştı. Bizler de 
bundan çok memnunduk, 
onu çok sevmiştik, onun 
da bizleri ve tüm insanları 
sevdiğini biliyorduk. 
Bugün de onu sevgi ve 
özlemle anmamız bu 
yüzden.

Mustafa Yeşilova 
emekliliğine yakın 
yaşamdan biriktirdiklerini 
kitaplaştırmak istemiş 
ve Kopo adlı romanı ile 
Milliyet Yayınları Roman 
Yarışması’na katılmıştı. 
Roman, 600 eser 
arasında birinci olmuş, 
okurların raflarındaki 
yerini almıştı; tarih  
Mart 1978. İkinci romanı 
Karasu ise, Ekim 1981 

yılında Hürriyet Yayınları 
arasında çıkmıştı. Üçüncü 
eserini kitaplaştıramadan 
aramızdan ayrıldı. Felsefi 
ağırlıklı bu çalışmasının 
adı Tanrı Kavramı, insan 
aklına sığmazdı!
Ne yazık ki günümüz 
Türkiye’sinde de 
insan aklına sığmaz 
olaylar yaşamaktayız. 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük 
önderimiz Atatürk’e, 
onun ilkelerine, 
büyük annemize, 

Salih Kalyon

Bodrum
Anılarım

BAŞKOMİSER 
MUSTAFA 
YEŞİLOVA



Atatürk’ümüzün 
manevi evlatlarına 
karşı bugün tarifi 
imkânsız saygısızlıklar 
yapılıyor, milli bayram 
kutlamalarımız 
yasaklanıyor; ama 
unutulmamalı ki 
insanlık tarihi ‘hemen 
unutulacaklar’ ve ‘asla 
unutulmayacaklar’ olmak 
üzere ikiye ayrılır ve 
tarihin sarkacı da asla 
unutulmayacaklardan 
yana sarkacaktır!

Biyografi
Mustafa Yeşilova, 
1928’de Erzincan da 
doğdu. Küçük yaşta 
İstanbul’a geldi. 
Kumkapı Ortaokulu ve 
İstanbul Erkek Lisesi’nde 
okudu. Eminönü Halkevi 
Temsil Kolları’nda çalıştı. 
Anadolu Ajansı’nda Tasvir 
gazetesinde muhabirlik 
yaptı. 1950 yılında 
Erzincan’a döndü. Vekil 
öğretmen olarak görev 
aldı. Askerliğini bitirince 
Emniyet örgütüne girdi. 
Polis Enistitürsü’nde 
okudu. 1960’da komiser 
muavini oldu. 1975’de 
başkomiser iken kendi 
isteği ile ayrıldı. Bodrum’a 
yerleşti. Doğu görevini 
Tunceli’de yaptığı sıralarda 
incelediği Kopo’nun 
öyküsünü roman olarak 
yazdı. Evliliğinden 
3 çocuğu oldu. “Kopo” 
Milliyet Yayınları’nın 
düzenlediği Roman 
yarışmasında 
Birincilik ödülü aldı.

Yazarın Notu
Davanın dumana, acının 
ırmağa, sevginin kurşuna 
dönüştüğü yılların, 
Anadolu insanının, 
cinsiyle, rengiyle, 
inancıyla, acılardan uzak 
olmasını diliyoruz…

İnsan yüreğinde geçen 
yolda, sanata, güzele, 
kardeşliğe uzanan yolda, 
tarih süreci içinde, 
acıyı da birlikte sürüp 
götürenlerin, günümüze 
bıraktıklarından, iyiyi 
alırken, çileleri için, 
gözyaşımızdan başka 
birşey veremiyoruz…
Uygarlığın başkenti 
olarak gördüğümüz 
Anadolu’ya onun gelmiş, 
geçmiş halklarına selam 
olsun….



Kaan Baltacı 
Çini Sergisi: 
“Kabal’ın 
İtirafları”
Kaan Baltacı, 6. kişisel 
sergisinde izleyicinin 
kendisini sorgulamasını 
istiyor ve bunu da çini 
sanatı ile gerçekleştiriyor: 
“Kendine itiraf et, en 
son ne zaman hayallerin 
kırıldı, en son ne zaman 
başkasının inançları ile 
dalga geçtin, itiraf et!”
Baltacı’nın 13 -15. yy Türk 
çini sanatından yola 
çıkarak modernize ettiği 
bu tasarımlar, günümüzü 
sorguluyor, politik düzeni 
eleştiriyor, aşkı arıyor ve 
tabi ki barış istiyor…
28 Haziran’da Bodrum 
Marina Osmanlı 
Tersanesi’nde açılacak 
olan sergi iki hafta 
boyunca izlenebilecek.

Atelier Kabal
Seramik sanatı ve 
ötesi
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
mezunu olan Kaan 
Baltacı, sizleri atölyesine 
de bekler. Çeşitli 
panolar, tasarım ürünler 
ve hediyelik eşyaların 
bulunduğu atölyede 
kişiye özel tasarımlar da 

üretilebiliyor. İstanbul’da 
Topkapı Sarayı başta 
olmak üzere birçok 
mekanda restorasyon 
çalışmaları yapmış olan 
sanatçı, Muhteşem Yüzyıl 
dizisinin kostüm tasarım 
ekibinde çalıştı. Kişisel 
ve karma sergilerde 

eserleri sergilendi. 
Ayrıca sanatçının sinema 
dalında da yurtiçi ve yurt 
dışı ödülleri bulunuyor.





Sanma ki ciddiyet ile sarf ederim sanatımı 
Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir 
Bezmi meyde sühefanın saza meftun oluşu 
Nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir 

Neyzen Tevfik 

Şair, yazar ve fikir adamı Tevfik Kolaylı 

Doğumu     24 Mart 1879 Bodrum Muğla, Osmanlı İmparatorluğu
 
Ölümü        28 Ocak 1953 (73 yaşında) İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Dumanlı

DONDURMACI    



BODRUM’ DAKİ 
EVİNİZ

ESKİÇEŞME MAH. POYRAZ SOK.  NO:15 BODRUM / MUĞLA
+90 0252 316 10 06 +90 0532 702 71 71 info@hotelno20.com
hotelno20.com



1 - 30 HAZİRAN 3, 10, 17 HAZİRAN

Konser
Maya Azucena
Her Cumartesi
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Resim Sergisi
Maryam Salahi
Casa Dell’Arte Galeri, Torba
0252 367 18 48

2 HAZİRAN

Konser
Yüksek Sadakat
Kule Bar
www.kulebar.com

2, 9, 16, 23, 30 HAZİRAN

Konser 
The Shot Band
Her Cuma
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

3 - 16 HAZİRAN

DİBEKLİHAN
www.dibeklihan.com

Resim, Heykel, Fotoğraf Sergisi
Dibeklihan Koleksiyonu
İ. Hakkı Tonguç Sanat Galerisi

Özgün Baskı Seramik Sergisi
Karma
Yıldız Kenter Sanat Galerisi

Resim Sergisi
Nuray Boğuç
Erdinç Bakla Sanat Galerisi



7 HAZİRAN

7, 14, 21, 28 HAZİRAN

8, 15, 22, 29 HAZİRAN

Konser
Redd
Kule Bar
www.kulebar.com

Konser
Ferhat Göçer
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser
Duygu Soylu
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

3 - 16 HAZİRAN

5, 7, 12, 14 HAZİRAN

6 HAZİRAN

Konser
Melis Dağ
Mandalin
www.mandalinsound.com

Konser
Aşkın Arsunan Jazzino feat. Fatih Erkoç
Her Pazar Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser 
Trio Immersio
21:15 Bodrum Kalesi



9 HAZİRAN

10 HAZİRAN

10 HAZİRAN

11 - 15 HAZİRAN

12, 19, 26 HAZİRAN

13, 20, 27 HAZİRAN

14, 21, 28 HAZİRAN

Konser
Tanini Trio, Hayata Dokunuşlar
20:00 Heredot Kültür Merkezi
www.tahiraydogdu.com

Konser
Rubato
Mandalin
www.mandalinsound.com

Yelken
Dragon Sonbahar Serisi
Piri Reis Kupası
www.bayk.org

Konser
Yağmur Akoğlu
Mandalin
www.mandalinsound.com 

Konser
Aşkın Arsunan Jazzino 
feat. Fatih Erkoç
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser
Duygu Soylu
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser
The Shot Band
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Açılış Partisi
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com



17 - 30 HAZİRAN

Resim Sergisi
Aydın Ayan
İ. Hakkı Tonguç Sanat Galerisi

Resim Sergisi
Nevin Önen
Yıldız Kenter Sanat Galerisi

Cam Sergisi
Nasuh Peprek
Erdinç Bakla Sanat Galerisi

Resim, Heykel Sergisi
Rıfat Koçak
Orhan Kemal Meydanı

15 - 18 HAZİRAN

16, 20, 22, 24, 27 HAZİRAN

14 - 30 HAZİRAN

Bodrum Modern Dans Festivali 
Heredot Kültür Merkezi
www.ibcdf.org

Cam Sergisi
Mehmet Nuri Cakto
Galeri Costa
www.galericosta.com

Konser
İskender Paydaş ve Orkestrası
Mandalin
www.mandalinsound.com

18 HAZİRAN
Konser
Melis Dağ
Mandalin

DİBEKLİHAN
www.dibeklihan.com



21 HAZİRAN

23 - 29 HAZİRAN

25 HAZİRAN

26 HAZİRAN

23 - 30 HAZİRAN

24 HAZİRAN

Resim Sergisi
Alkım Beyhan, Yörüngesiz
D-Marin Turgutreis, Yacht Club
www.d-marin.com

Resim Sergisi
Filiz Taylor
Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum Kalesi

Konser
Maya Azucena
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser
Tan Taşçı
Mandalin
www.mandalinsound.com

DJ Art Department
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com

Parti 
Bodrum Pop Korosu Veda Konseri
18.30 Trafo

19 - 26 HAZİRAN

20 - 23 HAZİRAN

Konser
Nova
Mandalin
www.mandalinsound.com

Eğitim
Shammi Nonda ile Sosyokrasi Kampı
Hayal Köyü, Dağbelen
hayalkoyu@gmail.com



27 HAZİRAN 29 HAZİRAN

28 HAZİRAN 30 HAZİRAN

29 HAZİRAN26 HAZİRAN

Dj Miguel Campbell
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com

Dj Kyodai
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com

Dj Crazy P
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com

Dj Armen Miran
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com

Dj Damian Lazarus
Eva Klein, Bardakçı
0252 312 22 82
www.evaklein.com

Konser
Mehmet Erdem
Mandalin
www.mandalinsound.com



varlığının bu gün geldiği 
noktada turizm ile 
bağlantısının sağlanması, 
bunun için de bağ 
rotalarının oluşturulması 
gerekmektedir. Bu hem 
tarım hem de turizm 
anlamında kazanım 
sağlayacaktır. Bağ 
rotalarının Leleg yürüyüş 
yolları ile de bağlantısının 
kurulması da mümkün 
olabilirse bu üçlü 
dayanışma çok ciddi bir 
değer ortaya çıkarabilir. 
Antik çağlardaki tarım 
terasları ortaya çıkarılarak 
buralarda tarımın nasıl 
yapıldığı ve hatta zaten 
suya bağımlı olmayan 
şaraplık üzümlerin bu 
teraslarda yetiştirilerek 
yeniden anlam 
kazandırıldığı bir yaşayan 
proje geliştirilebilir. Aynı 
şekilde yürüyüş yollarının 
mevcut bağlar ve şarap 
tesisleriyle bağlantısının 
sağlanması ve buraların 
mola noktaları 
olarak belirlenmesi 
gerçekleştirilebilir. 
Böylelikle yürüyüşçüler, 
antik çağlarda olduğu 
gibi, yürüyüş yollarının 
geçtiği yakın bağlarda 
molalar verebilir ve bu 
bağlarda mevcut farklı 
yiyecek içeceklerin tadına 
bakabilirler. Maksat üzüm 
yemek olsun.

Bodrum’da Leleg 
Yolu projesinin adım 
adım hayata geçmesi 
sadece turizmin 
çeşitlendirilmesi, 
turizme farklı bir soluk 
kazandırılması açısından 
değil, aynı zamanda 
sahip olduğumuz 
değerlerin ortaya 
çıkarılması ve korunması 
açısından da büyük 
değer taşımaktadır. Öyle 
ya, gün yüzüne çıkan 
ya da toprak altında 
gün yüzüne çıkarılmayı 
bekleyen tüm arkeolojik 
yapılar belki de sahip 
olduğumuz değerlerin 
en başında gelir. Bu 
proje ile ranta yenik 
düşmesi ve yok edilmesi 
yerine göz bebeği gibi 
bakılması ve korunması 
gündeme gelecektir.
Leleg Yolu projesi 
antik çağlardan bu 
yana, belki de yakın 
tarihimize kadar gerçek 

anlamda kullanılmakta 
olan ulaşım yollarını 
ortaya çıkarmakla 
kalmayacak, geçmiş 
dönemlerde dağlarda 
ve tepelerde insanların 
nasıl yaşadıklarını ve 
neyle geçindiklerini 
ortaya koyacaktır. Tarım 
yapılmadan bunun 
mümkün olamayacağı net 
bir şekilde ortaya çıkacak 
ve arkeolojik yapılardaki 
tarım teraslarının önemi 
anlaşılacaktır. 
Diğer taraftan Bodrum 
ve çevresinde giderek 
artan ve tarımsal alanda 
değer kazanmaya 
başlayan bağcılık ve 
şarapçılık projeleri de 
belli bir noktaya doğru 
ilerlemektedir. Bodrum’ 
da bağ ve şarap olur 
mu diye karşı çıkanlara 
inat, yeni yeni bağlar 
ortaya çıkmakta ve butik 
tesisler kurulmakta. 
Kitlesel üretim anlayışı 
yerine butik anlayış 
çerçevesinde, farklı 
mikro klimalarda 
gerçekleşmekte olan 
bu tarımsal üretimin 
de turizmle bağlantısız 
olması zaten mümkün 
değildir.

Bodrum’da mevcut 
butik bağ ve şarap 

Erhan Yürüt

Maksat 
Üzüm 
Yemek!
Bodrum
Bağ Rotaları



BODRUM / BARDAKÇI / DEĞİRMENBURNU
www.evakleinbodrum.com

facebook.com/evakleinbodrum
0252 3132282

OPENING: SATURDAY, 
10.06.2017



GERÇEK BİR İTALYAN 
LEZZETİ
Aslında pizza dünya tarihine, kesin 
bilinmemekle birlikte M.Ö. 2500 yıllarında 
girmiş. Fakir beslenmesi için üretilen 
ekmek benzeri yiyecek, yaklaşık 250 
yıl önce Napolili fırıncılar tarafından 
geliştirilmiş ve adı pizza olarak bugünkü 
cazip haline gelmiş.

Meselâ Margherita Pizza, 1889 yılında 
Kral Umberto ve Kraliçe Margherita 
di Savoia’nın, zaman zaman saray 
mutfağından gelen güzel kokulu pizzayı 
iyi bir elden yemek istemeleri ve bu 
konuda adını sıkça duydukları üstat 
Raffaele es Posita’yı saraya getirtmeleri 
ile oluşmuş. Mozarella, domates ve 
fesleğen üçlüsü ile hazırlanan (o ana 
kadar ismi olmayan) ve İtalyan bayrağı 
renklerinin buluştuğu bu pizzaya 
kraliçenin ismini vermiş Raffaele…
Peki, gerçek bir pizza yemek için 
İtalya’ya mı gitmek lazım? Ne münasebet! 
Türkbükü’ne kadar gitmeniz ve Pizzeria 
C’E ile buluşmanız yeterli!
Üst yolda küçük Migros’un hemen 
yanında yol üstüne konumlanan mekân, 
Bodrum geleneksel dekorasyon tarzından 
kopan siyah/beyaz renkleri ve kırmızı 
çiçekleriyle gözünüze çarpacaktır. 
Kendinizi bir anda Napoli’de ara sokakta 
bir ‘Pizzeria’da hayal edebileceğiniz tüm 
detaylara sahip olan restoranın toplam 
kapasitesi maksimum 35 kişi olduğu için 
yüksek sezonda rezervasyon yaptırmanızı 
tavsiye ederiz. 

Burayı bizim gözümüzde en iyi pizzacı 
yapan şey İtalya’dan gelen birçok ürünle 
ortaya çıkan ‘Müthiş Lezzetleri’ olsa da, 
arka planda bir de hikâyesi var. Minik bir 
restoran gibi gördüğünüz şey aslında 
sahipleri Cahit ve eşi Nilgün Özlü’nün 
en büyük hayallerinin gerçekleşmiş hali. 
İstanbul’da yıllarca ayakkabı fabrikası 
olan Cahit, bir gün İstanbul’dan, işten 
güçten yorgun düşünce eşi Nilgün’e 
emeklilik planı olan Bodrum’a taşınma 
ve her şeyi çocuklara bırakma fikrini 



açık eder. Hâlâ aşk yaşadıklarına şahit 
olacağınız bu yılların çifti, tası tarağı 
toplayıp, Türkbükü’ndeki yazlıklarını 
kışın da yaşayabilecekleri hale getirip, 
Bodrum günlerine ‘Merhaba’ derler. 
Bir yıllık emeklilik hayatı sonrasında iş 
yapma dürtüleri baskın çıkan çift, atlayıp 
Napoli’ye gider ve burada dostları Enzo 
Broccoli’nin yardımıyla Napoli’nin en iyi 
pizzacılarından PIZZERIA di NAPOLI ve 
PIZZERIA di MATTEO’nun patronlarından 
uzunca bir dönem eğitim alırlar. İşin 
mutfağını öğrenip soluğu Bodrum’da alan 
çift, buldukları bu küçük dükkânı kendi 
zevklerine göre dekore ettikten sonra işe 
girişirler. Hem şef, hem servis elemanı 
oldukları halde sizi ‘Hoş geldiniz’ diyerek 
karşılayanlar da yine onlar. 
Neredeyse 20 çeşit pizza ile donatılmış 
menüde, bol miktarda makarna çeşitleri, 
salata ve başlangıçlar da var. Tabii ki 
tüm lezzetler İtalyan... Akdeniz Mutfağı 
demediğimizin özellikle altını çizelim. 
Yapılan ince pizzanın unu ve malzemeleri 
Napoli’den özel olarak geldiği için 
sakın “Ay çok büyükmüş bu!” demeyin. 
Porsiyon tam da bir kişinin karnının 
doyup, gözünün doymayacağı şekilde 
planlanmış. 

Pizzaya geçmeden önce Bruschetta 
çeşitleri ya da diğer başlangıçlar ile açılış 
yapmanızı öneririz. Biz kendi adımıza 
etli, somonlu, acı otlu ve mozzarellalı 
pizzalarının hastası olduk. Biraz önce 
tanıştığınız o şık adamın yediğiniz en 
güzel pizzayı yapmış olduğuna inanmakta 
zorlanacaksınız, hatırlatalım. İstanbul’dan 
haftada iki kez özel gelen taze İtalyan 
peyniri Burrata’yı denemeden hiç 
bir şeye başlamayın. Tatlısız hayatta 
masadan kalkmamcılardansanız o zaman 
çikolatalı özel tatlıları Tartuffo’yu ya 
da Limon sorbelerini, yeni ilave edilen 
beyaz çikolata çorbasını, espressonuzu 
yudumlarken kaşıklayabilirsiniz.

Göltürkbükü Mahallesi, Şehit Gaffur 
Kaynar Caddesi, No: 10/A Türkbükü
0252 377 60 66 
0532 050 48 74 

info@pizzeriace.com
www.pizzeriace.com



“Keşfetmeyi 
sürdürebilmek en 

büyük arzum!”

Adana’da 1976 yılında 
doğmuş olan Ömer 
Faruk Kılıç, yaşamını 
ve sanatını Bodrum’da 
sürdürüyor. Marmara 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Seramik bölümünden 
1999 senesinde 
mezun olan sanatçı, 
çalışmalarına nasıl yön 
verdiğiyle ilgili olarak, 
“Üretmek benim için 
bir tür iyileşme ve 
meditasyon durumu. 



Bu sürecin kişinin iç 
dünyasının dışavurumunu 
şekillendirebildiği bir 
zaman dilimi olduğunu 
düşünüyorum,” diyor 
ve şöyle devam ediyor: 
“Çalışmalarımda kaotik 
başlangıçlardan yola 
çıkarak bu karmaşanın 
içinde sınırsız bir 
deneyim yaşamak beni 
en çok heyecanlandıran 
itici güç. Çoğunlukla 
karışık teknikler 

kullanmayı seviyorum. 
Birbirini tekrar eden 
geometrik, net, keskin, 
belirleyici öğeler yerine 
deneysel, alışagelmedik 
ve o anın hissiyatı 
içinde kendiliğinden 
var olan bir çalışma 
prensibini benimsemiş 
durumdayım. Genel 
olarak çalışmalarımın 
temelinde insan 
psikolojisi var diyebilirim. 
”Plastik sanatlarla olan 
yakın ilişkisi sonucu resim 
ve heykel çalışmalarını 
da eşzamanlı yürüten ve 
üretmeye devam eden 
Ömer Faruk Kılıç’ın en 
büyük arzusu, keşfetmeyi 
sürdürebilmek…

Bugüne kadar birçok 
kişisel sergi açmış ve 
karma sergiye katılmış 
olan sanatçının eserleri 
Galeri Arteo’da 
izlenebiliyor ve satın 
alınabiliyor.



Esra Sirman’ın 
gözünden 
Bodrum’da 
gün batımı.





Portakal Soslu 
Buharda Çupra 
(Sote İstiridye Mantarı ile)

8 kişilik

Malzeme
500 gr çupra
200-250 gr istiridye mantarı

Portakal Sosu İçin;
6 adet portakalın suyu
80 gr. zencefil
Yarım çay bardağı Archers
3 veya 4 defne yaprağı
1 dal biberiye
1 yemek kaşığı bal

Yapılışı
Fileto balığımızı buharda 7-8 dakika 
her iki yüzünü de çevirerek pişiriyoruz. 
Bir yandan jülyen doğradığımız istiridye 
mantarlarını zeytinyağında soteliyoruz. 
Pişmeye yakın, biraz sarımsak, tuz ve 
karabiber ekleyip en son tereyağı ilave 
ediyoruz.

Sos için, gerekli malzemeler bir araya 
getirildikten sonra koyu bir kıvama 
gelinceye kadar kaynatılır ve süzgeçten 
geçirilir. Bir porsiyon balık için, yarım 
su bardağı sosun üzerine balığınızı 
yerleştirip isteğe göre yeşil soğanla da 
süsleyerek servis edebilirsiniz.

Eski Çeşme Mah., Neyzen Tevfik Cad.,
No: 130 Bodrum
T. 0252 313 33 94

    
     
     mustobistro

 Bayram Usta



Alışveriş ve eğlence için
D-Marin Turgutreis’e gelin!

Dinlenmek, eğlenmek ve 
keşfetmek için D-Marin 
Turgutreis AVM

Her mevsim keyifli vakit 
geçirebileceğiniz etkinlikler 
için D-Marin Turgutreis 
Yacht Club     

D-Marin_Turgutreis_YC_AVM_Ilan_Art_Ajanda.pdf   1   21.04.2017   19:42
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