
Artajanda Bodrum - 1



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

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

artajandabodrum

Ücretsiz dağıtılır.

Yayın Yönetmeni
Necmi Cavlı 
necmi@bodrumbkst.com

Redaksiyon
Füsun Özlen

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

Grafik Tasarım 
FOKUR

Kapak Görseli
Gülfem Toprak (Konsept)
Suat Serkan Çelmeli (Çizim)

“Başkası tarafından 
temsil edilmek mi 
istiyoruz, yoksa 
gelecekte daha 
katılımcı ve eşitlikçi 
bir toplum için 

kendi taleplerimizi anında ortak kararla 
hayata geçirmek mi istiyoruz?” sorusu 
zaman zaman tartışılır, düşünülür…

Tam seçim arifesi herkes demokrasinin 
ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini 
konuşurken, bu konuda benim için 
oldukça öğretici olan bir deneyimimi 
sizlerle paylaşmak istedim. 20 yıl kadar 
Türkiye ve İngiltere’de, çoğunluğu İngiltere 
olmak üzere ilk, orta, lise ve üniversite 
seviyelerinde eğitmenlik yaptım.  Var olan 
eğitim sistemlerinin bende yarattığı hayal 
kırıklığı üzerine farklı eğitim sistemlerine 
bakmaya başlamıştım. Geçmişte, 
Harlem’de (New York) ziyaret ettiğim 
Barbara Taylor (adını bilinen bir siyah 
insan hakları aktivistinden alıyor) adlı 
deneysel okuldaki öğrencilerin tecrübesi 
geldi aklıma. Bu okulu diğer okullardan 
farklı kılan özellik, diğer okullara uyum 
sağlayamamış, yaramaz, ya da başarısız 
diye etiketlenen farklı yaş grubundan 
(orta okul dönemi) öğrencileri bir araya 
getirmiş olmasıydı. Gözlemcilere “Farkınız 
ne?” diye sorduğumda, “Diğer bilinen 
alternatif okullar (Montessori ve Waldorf 
okulları gibi) temsili demokrasi anlayışı 

Acil Demokrasi!
ile yönetiliyor. Öğrencilere eğitmenler 
tarafından sunulan seçenekler 
demokratik olarak oylanıyor ve sonuç 
eğitmenler tarafında uygulanıyor. Bizde 
ise ne yapmak istediklerini öğrenciler 
tartışıyor ve alınan kararı kendileri 
uyguluyorlar. Yani doğrudan demokrasi… 
Bizim görevimiz sadece bunun 
hayata geçirilmesine destek olmak ve 
gözlemlemek!” demişlerdi.
Bütün gün heyecanla o çocukları izledim. 
Hangi saatte öğle yemeği yiyeceklerine, 
ne yiyeceklerine, kimin gidip alacağına 
karar vermeleri gibi konular da dahil 
bir çok konuyu konuşup oylama 
yapıyorlardı. Başka okullarda başarısız 
diye etiketlenen o çocukların girdikleri 
devlet sınavlarında başarılı olduklarını ve 
okulun ortalamasının geldikleri, atıldıkları 
diğer okullardan daha yüksek olduğunu 
öğrenince gözlerim doldu.

Ne kadar özgürlük ve katılım hakkı 
verirseniz insanlar o kadar kendilerine, 
çevrelerine, ortak toplumsal hedeflerine 
sahip çıkıyor, saygı duyuyor ve başarılı 
oluyorlar. Harlem’deki Barbara Taylor 
Okulu bana hayatımdaki en güzel 
demokrasi dersini vermişti. Kitaplarda 
okuyup da ne güzel bir ütopya dediğiniz 
düşüncelerin ete, kemiğe büründüğü, 
gerçekleşebileceğinin ipucunu verdiği, 
yaşayan küçük bir örneğini görmek insana 
olan inancım ve güvenimi pekiştirmişti.

Necmi
Cavlı
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İlhan Berk 100 yaşında…

“Annesi, babası, doğduğu 
yerin havası-suyu, ablaları 
var mı yok mu, çocukluğunda 
gezindiği yerler, şiirlerinde hiç 
geçmiyor.”

On yıl önce yaşamının yaklaşık son 
40 yılını geçirdiği Bodrum’da, vefat 
ettiğinden bu yana her Ağustos ayında 
sevenleri tarafından anılan İlhan Berk’i 
bu yıl, doğumunun 100.yılı münasebetiyle 
daha kapsamlı bir şekilde hatırlayacağız. 
Manisa’da 18 Kasım 1918’de doğmuş 
olan İlhan Berk, Türk şiirinin en kendine 
özgü, hatta belki de en başına buyruk 
şairlerinden biridir. Onun başını çektiği 
‘İkinci Yeni’ akımının da, anlamsız şiirin de 
en ateşli savunucusu olmuştur.

İlkokul ve Fransızca öğretmenliklerinin 
ardından çevirmenlik de yapan Berk, 
1970 yılında emekliye ayrılarak Bodrum’a 
yerleşti. Şairliğin ve yazarlığın sıkıntısını/
yükünü resim yaparak atmaya çalışan 
Berk’in çok sayıda çalışması, bugüne 
kadar pek çok mecrada yer aldı. İçinde 
bulunduğumuz yıl nedeniyle,  bu yıl İlhan 
Berk’in çizgileri ve dizeleri ile bir de takvim 
hazırlandı.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yine oğlu Ahmet Berk’in büyük 
katkılarıyla Ağustos sonunda 
düzenlenecek olan “İlhan 
Berk Anması” dışında, gerek 
Bodrum’da, gerekse diğer 
şehirlerde çeşitli etkinliklerle 
anacağız İlhan Berk’i… Bu 
etkinliklerin büyük bölümü ünlü 
şairin doğum tarihi olan 18 
Kasım sonrası için hazırlanıyor. 
Henüz kesin tarihleri 
belli olmasa da şimdiden 
duyurabileceklerimiz arasında 
İstanbul’da Yapı Kredi Kültür 
Sanat Galeri’sindeki kapsamlı 
sergi var. İlhan Berk, doğduğu 
kent Manisa’da ve Eskişehir’de 
de anılacak. Bodrum Gümüşlük 
Akademisi’nde, genç şairlerin 
kullanımı için düşünülen ve Berk 
ailesinin katkılarıyla hazırlanan 
“Berkhane”nin de bu yıl içinde 
açılması için hazırlıkların 
tamamlanmasına çalışılıyor.

Değerli şair/yazar/ressam İlhan 
Berk’i, bir de diğer çok değerli 
bir edebiyatçı Tomris Uyar’ın 
ağzından dinleyelim:

“Annesi, babası, doğduğu 
yerin havası-suyu, ablaları 
var mı yok mu, çocukluğunda 
gezindiği yerler, şiirlerinde hiç 
geçmiyor. İlhan Berk, birden 
bire kendi seçtiği bir yaşta 
doğuvermiş. Geçmişini istediği 
yerden başlatmış. Bütün ön 
hazırlıklarını kendi başına 
ve kendi içinde halletmiş. 
Eskiye ödün vermeden, bir 
gün, hazırlıklı çıkmış ortaya… 
Acemilik çekmeden… Acemilik 
çekmemek, şiirde klasikliğe 
götürebilir kişiyi. İlhan Berk’i bu 
duruma düşmekten kurtaran 
(üstelik klasik duyarlılıkları yer 
yer bilinçle kullandığı halde!)bir 
şair mayası, kolay rastlanmaz 
bir şiir beğenisi taşımasıdır 
bence.”



2016 yılında “Barışa Yolculuk” projesini 
başlatan ve kadınlardan oluşan bir 
yelken takımının teknesi. Ekibin amacı, 
kadının toplumdaki ve denizdeki yerini 
güçlendirmek, dünyada yükselen şiddete 
karşı barışa yelken açmak, gelecek 
nesillere temiz ve barış içinde bir dünya 
bırakmanın kadınların ellerinde olduğunu 
vurgulamak…

Bu sene Neşe Hasipek, Ceyda 
Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda 
Volkan’dan oluşan yeni ekip, 19 Mayıs’ta 
Milta Bodrum Marina’dan yelken açıp,     
44 gün boyunca Akdeniz’e ve Kıbrıs’a 
doğru yol alacak. İskenderun’a kadar 
gidip Taşucu’na dönecek olan ekip, 12 
Haziran tarihinde Kıbrıs’a ulaşıp, 4 gün 
konakladıktan sonra, hemen hemen 
aynı rotayla 1 Temmuz’da Bodrum’a geri 
dönecek. 

Planlanan bu yolculukta 1300 deniz mili 
katedilecek ve 22 farklı limana uğranacak. 

Her limanda düzenlenecek değişik 
karşılama törenleri, seyir sunumları, küçük 
etkinliklerin yanı sıra Şule Kükrer ve Ferda 
Volkan’ın fotoğrafları ile yolculuk anıları 
da Kıbrıs ve Bodrum’da sergilenecek.

Detayları www.mavicagri.com adresinden 
takip edilebilir.

@deniztutkususeyirde

Tutkumm ve Barışa Yolculuk
1300 deniz mili yapılacak ve
22 farklı limana uğranacak



@deniztutkususeyirde



Kulağa ne kadar hoş gelen bir cümle 
değil mi? Yaz geldi!

Hepimizin aklına ne kadar güzel duygular 
ve anılar getirir yazın gelmesi.
Okullar tatil olur. Yazlık sinemada içilen 
gazozlar, dedemizin köyündeki bahçede 
geçen günlerimiz, ilk yaz aşklarımız gibi.

Son otuz yıldır da yaz geldi deyince 
Turistlerin gelmesi, turizmin getirdikleri 
ve yanında götürdüklerini konuşur bulduk 
kendimizi. Yer göster, kredi al, üstüne otel 
yap, ver çoşkuyu gelsin paralar. Turist 
böyle ister diye ona sormadan, yaşadığı 
ülkede bu işler nasıl oluyor incelemeden, 
bulduğumuz her alanı müzik adı altında 
gürültü kirliliği yaratan yerlere döndürdük. 
Örneğin Bitez doğasıyla, deniziyle, eşsiz 
mandalina bahçeleriyle Müsgebi gibi son 
kalan huzurlu sakin bir yerleşim alanıyken 
şu anda yerel yaşamı yok sayan bir 
zihniyetle bırakın sahile yakın yerleri 
Bahçe içlerinde bile gürültü kirliliğinden 
oturulamaz halde.
 
En küçük bir sandviç büfesinden tutun 
da ‘’ne kadar çok ses o kadar çok 
müşteri’’ zihniyetine kafe, restoran, bar, 
otel, plaj tesisi, çay bahçesi, dondurmacı, 
günlük gezi teknesi hep birlikte bu yarışa 
katılıyorlar maalesef.

Bu olumsuzlukları bu sayfadan biçok kez 
duyurdum. Sonra da acaba gerçekten 
beni duyan olmuyor mu bu gürültüden 
diye düşünmeye başlarken baktım ki 

duayen gazeteci Mehmet Y. Yılmaz 
da ‘’Mavi Bayrak Kimdeyse’’ başlıklı 
yazısında Bodrum’da gürültüden 
kaçabileceğimiz, huzur içinde yüzüp kafa 
dinleyebilecegimiz son bir iki yer öneriyor. 
Üçüncüsü yok. Tabii bu yazısından sonra 
oraları ne olur bilmem...

Bir de Ege’nin sesi, hiçbir yazısını 
kaçırmadığım deneyimli gazeteci Nedim 
Bubik ‘’Bu Kampanyaya Destek Gerek’’ 
yazısında Alaçatı’da 135 işletmenin;

    “Burası Alaçatı burda selam 
veririz rahatsızlık değil,

   Burda müzik yaparız gürültü değil,

   Burası Alaçatı ve biz de burada 
keyif çatarız, kaş değil!”

sloganıyla “#alacati75desibel” kampan- 
yasını başlattıklarını duyuruyor.

Bodrum’un bütün dünyada bilinen 
marka değerini lütfen gürültü kirliliği ile 
düşürmeyelim. Düşen hiçbir değer bir 
daha eski haline gelmez.

Bodrum’da yaşayan herkese gürültüsüz, 
birbirini gönülden duyup anlayabileceği 
huzurlu bir yaz dileğiyle...

Yaz geldi!

Yaz Geldi!
Orhan Dumanlı

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
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öğrenim gören öğrenciler, kendilerine 
sunulan imkânlarla yeteneklerini ve 
potansiyellerini en üst düzeyde kullanma 
olanağına sahip olmaktadır.

BİY Programı kaçıncı sınıf öğrencilerini 
kapsayacak ve öğrenci seçimi nasıl 
yapılacak?
Bu programa öğrenci seçimi yapılırken 6., 
7. ve 8. sınıflardaki akademik bilgi önem 
kazanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim 
yılı 9. sınıf BİY sınıfına öğrenci seçimi 
amacıyla okulumuzda “Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programı Seçme Sınavı” 
uygulanacak. Sınava, önümüzdeki 
yıl 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler 
katılabilecek. Öğrencinin başarı durumu 
belirlenirken Bilim İnsanı Yetiştirme 
Programı Sınav Puanına ilaveten MEB 
Merkezi Sınav puanı da belli oranda 
etkili olacak. Dolayısıyla BİY programına 
başvuracak öğrencilerin MEB Merkezi 
Sınavına da girmiş olmaları önemlidir. 

Eğitim ve öğretimde sürekli yeniliği ve 
çeşitliliği ön planda tutan TED Bodrum 
Koleji, Türkiye’de ilk kez TED okullarında 
uygulanmaya başlayan “Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programı”nı yeni eğitim 
öğretim döneminde lise öğrencilerine 
sunacak. Dahası, Kanada ile çift diploma 
programını da başlatarak sadece 
akademik performansı yüksek çocukları 
değil, uluslararası eğitim hedefleri olan 
gençleri de destekleyecek.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 
okulunuzda hayata geçirilecek olan 
“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”ndan 
bahseder misiniz? 
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı, 
Türkiye’de ilk kez Türk Eğitim Derneği 
çatısı altında hayata geçirilmiş akademik 
performansı yüksek olan öğrencilerin, 
eğitim ve öğretim çalışmaları 
zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama 
ve üretkenliği esas alan okul-üniversite 
işbirliğine dayalı dört yıllık bir eğitim 
programıdır. Program Fen Bilimleri 
alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, 
bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu 
özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş 
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Uluslararası araştırmaları kolaylaştırmak 
amacıyla Fizik, Kimya, Biyoloji ve 
Matematik dersleri İngilizce olarak 
okutulmaktadır. Bu programda 

TED BODRUM KOLEJİ 
ÖZEL LİSESİ’NDE 
ÖĞRENCİYE UYGUN 
KARİYER HARİTASI  
BELİRLENİYOR

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” 

Akademik performansı yüksek olan 
öğrencilerin başvurabileceği, ya-
bancı dilde eğitim verilen ve üstün 
bilim insanının yetiştirilmesini hede-
fleyen bir programdır. Öğrencilerin 
bilimsel araştırma, uygulama, tekno-
lojik gelişmeleri izleme ve üretkenliği 
hedef alan; üniversite-okul işbirliğine 
dayanan BİY Programı hem uluslar-
arası programları hem de Fen Lisesi 
müfredatını içinde barındırmaktadır.

TED Bodrum Koleji Okul Genel 
Koordinatörü Sevinç Zeren’le, önceliği 
üstün nitelikli bilim insanları ve bilim 
okur-yazarları yetiştirmek olan BİY 
Programı’nı ve hedeflerini konuştuk.

Advertorial



BİY Programı’nın uygulanabilirliği nasıl 
olacak?

BİY lise öğretim programı öğrencilere 
yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatları 
sunacak şekilde uygulanacak. Bu 
da bizim eğitim felsefemizle birebir 
örtüşüyor. Dört yıllık öğretim süresince 
öğrenciler çeşitli inovasyon ve girişimcilik 
çalışmaları yaparak, gezi- gözlem 
ve konferanslara katılarak, TÜBİTAK 
araştırma projeleri ve deneyler 
hazırlayarak, bilim olimpiyatlarına 
hazırlanarak potansiyellerini en üst 
düzeye taşıyacaktır.

BİY Programı’nın amacı nedir? Bu 
program öğrenciye ne kazandıracak?

BİY Programı her şeyden önce üstün 
nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine 
kaynaklık etmek amacıyla uygulanan bir 
program. Fen Bilimleri alanlarındaki ilgi 
ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri 
araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara 
ve sosyal problemlere ilgi duyanların 
çalışacakları ortamı ve koşulları 
hazırlamak, en büyük hedefimiz. Farklı 
kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni 
teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler 
üretebilen ve projeler hazırlayabilen 
bireyler yetiştireceğiz. Öğrencilerin 
bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine 
yardımcı olacak şekilde yabancı dilde 
eğitim vereceğiz.

Okulunuzda uygulanan diğer eğitim 
programlarından bahseder misiniz?

9 ve 10. sınıflarda dünya çapında 
birçok akademik kurum ve işveren 
tarafından kabul gören “Cambridge 
IGCSE (International General Certificate 
of Secondary Education)” programını 
uyguluyoruz. Bilgiyi kullanma, sözel 
beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, 
ekip çalışması ve sorgulama becerileri 
gibi temel becerileri geliştiren bu 
program, birçok üniversitede hazırlık 
sınıfından muafiyet sağlıyor. IGCSE 
sayesinde öğrencilerimiz farklı düşünme, 
üretici gelişim, düşünebilme yetisi, analiz 

becerisi, üretme, sentezleme amaçlarını 
da içeren eğitimler alıyor. 

11. sınıftan itibaren uygulanan “Advanced 
Placement (AP)” programımız 60’ın 
üzerinde ülkede uygulanan, yurtdışındaki 
üniversitelerde okumak isteyen 
öğrencilerimizin üniversite kabulünde 
avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra 
öğrencilerimizin program içerisinde 
aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf 
tutulmasına olanak veren bir program. 
Öğrencilerimiz AP ile uluslararası okullara 
başvurduklarında AP dersi sağlayan 
bir okuldan gelmiş olmanın avantajına 
sahip oluyorlar. Türkiye’de sadece TED 
okullarında okutulan ve British Council 
ortaklığında yürütülen “BTEC (İşletme 
ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlilik)” 
programımızda öğrencilerimize 
hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri 
kazandırmak ve onları sektörün önde 
gelen firmaları için tercih edilen bireyler 
haline getirmek hedefiyle eğitim veriyoruz. 
7. sınıf itibariyle başlatılan BTEC 
Programı, öğrencilerimizin gerçekten 
mutlu olacakları kendilerine en uygun 
mesleği seçmelerini sağlıyor ve ABD, 
Avrupa, Asya ve Avustralya üniversiteleri 
tarafından kabul görmektedir.

Yine 7. sınıftan 12. sınıfa kadar 
uyguladığımız “Kanada Nova Scotia 
Öğrenci Değişim Programı”, TED ile 
Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan anlaşmayla hayata 
geçirilmiş, sadece TED okullarına özgü 
bir program. Nova Scotia programı ile 
öğrencilerimiz değişim öğrencisi olarak 
Kanada’ya gidiyor ve çift diploma 
alabiliyor. 



BİR YAZ GECESİ RÜYASI
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 

Azime Sarõtoprak I Baysan YŸksel I BegŸm MŸtevvellioğlu 
Gšrkem Dikel I İdil GŸral I Mehmet ‚evik I Merve DŸndar  

Saliha Yõlmaz

Casa dellÕArte Galeri
İnšnŸ Caddesi No: 6 Torba, Bodrum. Tel: (252) 367 1848

Sergi Tarihi: 25.05.2018- 03.07.2018
Sergi Ziyaret Saatleri: Haftanõn her gŸnŸ, 14.00 - 21.00

 

Gšrsel: Baysan YŸksel, Dalgalõ Denizler, kağõt Ÿzerine akrilik, 2016



Avenue Bodrum Alışveriş Merkezi içinde 
bulunan Motto Chocolate, çikolata 
tutkunları için 2017 yılının sonunda açıldı.

İstanbul’daki kurumsal hayatlarını geride 
bırakan Tuğçe ve Demir Ateş çifti bir 
süre Bodrum’da yaşadıktan sonra gerekli 
eğitimi alarak el yapımı çikolatalar 
üretmeye başladılar.

El yapımı çikolatalar katkısız ve doğal 
olarak, Belçika kakaosu ile hazırlanıyor. 
Çikolatanın yanında iddialı oldukları bir 
diğer ürün ise şekeri az olan el yapımı 
badem ezmesi. İstanbul’un meşhur Hacı 
Bekir lokumları ve akide şekerleri de bu 
“tatlı” dükkânda bulabileceğiniz diğer 
lezzetler arasında. Motto Chocolate 
şıklığı, kalitesi ve işletme sahiplerinin 
güler yüzüyle butik çikolata konusunda 
Bodrum’da aranan bir marka olma 
yolunda… 

Burada, söz, nişan, nikâh, doğum, 
bayram ve özel davetler için kişilere 
özel çikolatalar, özgün ve şık bir biçimde 
hazırlanıyor. Kendi mutfaklarında 
sizin için hazırladıkları lezzetli tatlı ve 
atıştırmalıkları tadabilir,  modern ile 
nostaljinin birleştiği mekânda kahvenizi 

içerken keyifle sohbet etme imkânı 
bulabilir, taze çikolata, kahve ve tarçın 
kokularıyla kendinize çok özel bir zaman 
dilimi yaratabilirsiniz.

Motto Chocolate, mutluluk ve tutkunun 
en lezzetli halini şık kutularda sizlere 
sunarken onların aslında sadece bir 
çikolata paketi değil, bazen birlikte bir 
ömrü, bazen bir özrü, bazen kalbimizin 
cömertliğini, bazen de sözlerle ifade 
edemediğimiz sevgiyi anlatmanın yolunu 
sizlerle paylaştıklarını hissedeceksiniz... 

Bodrum’da Çikolatanın 
Yeni Adresi

Motto Chocolate  

Avenue Bodrum AVM
Bodrum / Muğla
0 252 394 48 42
0 532 349 58 40

www.mottochocolate.com
instagram.com/mottochocolate
facebook.com/ mottochocolate

Advertorial



Kahve konusunu uzun zamandır  ilgili olan 
arkadaşlardan bekliyordum yazmaları 
için ama her zaman olduğu gibi iş gene 
bana kaldı. Kahve yaşamımızda önemli bir 
yer tutuyor, çünkü dünyada her gün 2.2 
milyar kahve tüketiliyor. Evet, milyar dedik, 
baskı hatası değil… Günümüzde kahvenin 
%90’ı gelişmekte olan ülkelerde, başta 
Brezilya, ikinci olarak da Vietnam’da 
üretilirken, tüketimin çoğunluğu gelişmiş 
ülkelerde gerçekleşiyor. 

Hemen hemen kahve içmediğim, 
kahveye/kafeye gitmediğim gün yok. 
Geçmişte günde on civarında kahve 
içip sürekli kafelerde çalıştığım günler, 
yıllar oldu. Yaşamımın önemli bir parçası 
olmuştu. Artık sağlığımı (kilo almak ve 
uyuyamamak gibi) olumsuz etkilediği 
için durum eskisi gibi değil.  Hem iyi bir 
kahvenin fiyatı anlamsızca arttı, hem 
de kaliteli kahve içebileceğiniz özgün 
mekânların yerini zincir işletmelerin 
alması kahve tüketimimin azalmasında 
etken oldu. 

Zincir işletmelerin fast-food kalitesinde 
ürettikleri kahve daha iyisi ile karşılaştırma 
şansı olmayan yeni nesiller için popüler bir 
norm haline geldi. Sütlü kahvenin yerini 
kahveli süt aldı! Bırakın lezzetini, kahvenin 
kokusunu bile alamadığınız içecekler 
kahve diye fahiş fiyatlarla satılıyor. Koca 
bardak suni süt, üzerine iki damla ucuz 
kahve, kalitesiz makinalarda çabucak 
hazırlanıp sunuluyor. Kahvenin, sütün, 
makinenin kalitesi kadar işini bilerek 
ve severek yapan eleman da önemli 
iyi bir kahve içebilmek için… Elbette ne 
türden kahveyi sevdiğiniz de önemli. Her 
kahvenin farklı hazırlanış şekli var. İşin 
içine lezzet ve aroma girince doğrular 

ve yanlışlar da bulanıklaşmaya başlıyor. 
Çünkü alışkanlıklar, algılar önemli. 
Çocukluğunuzdan gelen tatlar, kokular 
ve onunla özdeşleşmiş anılar önemli 
psikolojik faktörler.

Tarih boyunca önemli bir kültür olan 
kahve, her ülkede farklı biçimlerde 
tüketiliyor. Sosyal hayatta çok önemli bir 
rol oynuyor. Örneğin ülkemizde kız isteme 
geleneğinde kahvenin yeri  oldukça 
önemli ve ilginç. Her ülkenin kendine 
özgü farklı kahveleri ve içme kültürleri 
var, aynen içkide olduğu gibi… Alman için 
bira, Fransız için şarap, İskoç için viski, 
Türk için rakı, İrlandalılar için Guinness 
birası gibi… Örneğin Guinness için “yarım 
saat beklemeyeceksen içme!” derler, 
çünkü yavaş yavaş doldurulup beklemesi 
gerekirmiş!  Kahve de benzer bir şekilde 
her ülkede farklı yapılıp, tüketiliyor. 
Elbette kahve tüketiminin dünya çapında 
büyük ölçülerde tüketilmesinde var 
olan global zincir işletmeler önemli rol 
oynarken bu aynı zamanda kültürel ve 
lezzet zenginliklerini de yok ediyor. Cem 
Karaca’nın “Niyazi Köfteler” şarkısında 
olduğu gibi; “Köfteler Niyazi, yani ne şehit 
ne de gazi... hamburger go home!”

Bir konu daha, maalesef,  nostalji 
listemize eklenecek gibi: “Nerede o eski 
kahveler?” Türk kahvesinin odun ateşinde 
yavaş yavaş, taşırmadan köpürtülerek 
hazırlandığı günler! 

Kahve
Kültürü
Sütlü kahve mi,
kahveli süt mü?
Necmi Cavlı
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Showroom ve satış irtibat bürosu
Bodrum Acıbadem Hastanesi karşısında
Showroom Tel: 0 252 358 70 90
Instagram: Electrowindbodrum
Whatsapp: 0 533 207 07 53

Şık ve estetik dizaynı,
sürüş rahatlığı ve ergonomik 
yapısıyla çevre dostu Electro 
Wind, Ege Bölge Distribütörü
güvencesiyle artık Bodrum 
yarımadasında.

Elektrikli motorsikletlerimiz,
Cem Yılmaz, Ozan Güven ve
Ayşe Arman gibi çevre bilinci

yüksek sanatçılarımızın da tercihi.



Evrim Özeskici
Bodrum Nurol Sanat Galerisi / OASİS AVM

Bodrum’un Şifalı Bitkileri Atölyesi
Herbafarm Akademi  / 0530 176 99 86

2
Haziran

Atölye

Fatih Erkoç
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

3 - 4
Haziran

Konser

İskender Paydaş
Hilton Bodrum Türkbükü / 0252 311 01 50

5
Haziran

Konser

Melissa Sarıusta feat Batu Mutlugil
Savra www.savrabodrum.com

8
Haziran

Konser

Cem Adrian
Tudors Concert Hall Bodrum / 0543 240 77 33

8
Haziran

Konser

Eva Klein Açılış Partisi
23.00-05.00 Değirmenburnu        /Evakleinbodrum

9
Haziran

Club

9
Haziran

Yelken

Dragon İlkbahar Serisi Piri Reis Kupası
www.bayk.org

1 - 23
Haziran

Sergi



The Shot
Marina Yacht Club  / 0252 316 12 28

12
Haziran

Konser

YogaAna / Detoks & Yenilenme Kampı
www.yoga-ana.com

10
Haziran

Yoga

Jehan Barbur
Off Gümüşlük / 0538 921 53 54

14
Haziran

Konser

İsmail Gezgin ile Mitoloji Dersleri
20.00 - 23.00 Gümüşlük Akademisi

14 - 16
Haziran

Eğitim

Yüksek Sadakat 
Savra www.savrabodrum.com

15
Haziran

Konser

Maya Azucena
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

15
Haziran

Konser



Neo Tantra ve ESR Atölyesi
Gümüşlük Akademisi Vakfı / 0532 387 56 06

17
Haziran

K. Gelişim

Evrencan ve Uzaylılar
Savra ww.savrabodrum.com

20, 27
Haziran

Konser

Bale Yaz Kampı I. Dönem
www.mutlucankup.com

18 - 29
Haziran

Bale

Nükhet Duru 
Off Gümüşlük / 0538 921 53 54

16
Haziran

Konser
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Anne - Baba Eğitimi (Sertifikalı)
Bodrium Otel & You Spa 09:30-16:30 / 0533 545 75 05

20 - 21
Haziran

Eğitim

Evliyalar Meditasyonu Can Aydoğmuş
Bodrum Karia Princess Otel  / 0543 316 73 71

21
Haziran

Atölye

Tango Festivali
Bodrum ww.summertangofest.com

27 - 30
Haziran

Festival

22
Haziran

Konser

Elif Turan feat Önder Focan
Savra ww.savrabodrum.com

26
Haziran

Konser

The Habana Band
Savra ww.savrabodrum.com

DJ Damien Lazarus / Eva Klein
23.00-05.00 Değirmenburnu        /Evakleinbodrum

29
Haziran

Club



Nursun Sakal Resim Sergisi
Bodrum Nurol Sanat Galerisi / OASİS AVM

29
Haziran

Sergi

Günlük Yaşam İçin Arometerapi
HerbaFarm Akademi / 0530 176 99 86

30
Haziran

Atölye

Murat Çekem 
Savra ww.savrabodrum.com

30
Haziran

Konser

Mutlu
Bayramlar

Myndos Çeşmesi Çarşıs ı /gustobodrum
Eski Çeşme Mah. Caferpaşa Cad. No:67/5 Bodrum 0532 556 2305

0252 316 4434
Myndos Çeşmesi Çarşısı
Eski Çeşme Mah. Caferpaşa
Cad. No: 67/5 Bodrum

0252 316 4434
0532 556 2305

/gustobodrum
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Üç yıldır sürdürdüğü 
mücadelenin 
sonucunu alan 
Bodrum Kadın 
Basketbol Takımı 
Süper Lig’e çıktı.

İlk defa Bodrum bir spor 
dalında en üst ligde temsil 
edilecek. 

Bu demektir ki Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Galatasaray gibi takımları artık 
Bodrum’da da izleyebileceğiz. Aynı 
zamanda maçları ulusal televizyonlarda 
gösterilecek. Hatta önümüzdeki yıllarda 
bir Bodrum takımını, üst kademelerde 
yer alarak Avrupa liglerinde ve 
televizyonlarında da izlenme şansı 
doğacak.

Bu vizyonunu hayata geçiren kulüp 
başkanı, eski basketbolcu, Galatasaray 
oyuncusu Yiğit Özmen’i tebrik ediyoruz. 
Elbette bu vizyonu maddi, manevi olarak 
destekleyenleri ve antrenör Murat Alkaş, 
kondisyoner Rıdvan Kaçar, üç yıldır 
emek veren diğer koçlar ve parkelere 
terlerini döken bütün kadın oyuncuları da 
kutlamak gerekiyor. 
Futbol ya da erkek basketbolu ile 
karşılaştırıldığında kadın basketbol 
takımına yatırım yapmanın, kısa vadede 

daha etkili sonuçlar alabilmek açısından 
daha akıllı ve ekonomik bir adım olduğu 
ortaya çıkmış oldu.
 
Elbette takımda altyapıdan yetişmiş 
oyuncuları görmek herkesin arzusu.  
Bodrum kadın basketbol takımının 
başarısı altyapılarda da basketbola olan 
ilgiyi artırdı. Önemli olan şimdi bunun 
nasıl değerlendirileceği. 

Türk basketbolunun ciddi yapısal 
sorunları var. Bodrum kadın basketbol 
takımı da bu sorunlardan muaf değil. 
Uluslararası düzeyde yeterince yıldız 
oyuncu yetiştiremiyoruz. Hem erkek, 
hem kadın basketbolunda Avrupa 
kupalarında oynayan takımlarımızda 
yabancı oyuncular çoğunlukta. Elbette 
bunun çözümü sınır getirmek yerine, 
İspanya’nın yaptığı gibi alt yapılara daha 
ciddi bir sistem kurmak olmalı. Bu konuda 
çabalar var, ancak kısa vadede sonuç 
almak zor. Başka bir yazının konusu 
olabilecek birçok bilinmeyen faktör bu 
süreci etkiliyor. 
 
Basketbol akademilerini doğru biçimde 
hayata geçiren İspanya, Fransa 
gibi ülkeler araştırılıp, tartışılarak bu 
uygulamalardan yararlanılmalı. Ulusal 
düzeyde yapılacakların yanı sıra bu 
sürece katkıda bulunacak kısa vadede 
yerel olarak yapılabilecek çok şey var. 
Öncelikle Bodrum’a yatırım yapan bütün 
özel okulların elini taşın altına koyması 
gerek. Bunu bir merkezden örgütleyecek 

Bodrum Kadın Basketbol 
Takımı Süper Lig’de!
Necmi Cavlı
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Türk basketbolunun ciddi yapısal sorunları var. Bodrum kadın 
basketbol takımı 

yerel komiteyi oluşturacak 
yeterince önemli 
basketbol adamı ve 
kadını yaşıyor Bodrum’da. 
Şu anda her takımda bir-
iki iyi oyuncu olduğu gibi, 
altyapılarda mücadele 
eden birçok basketbol 
okulu ve kulübü de var, 
ancak bunlar başarıyı 
Muğla’nın ötesine 
taşımaya yetmiyor. Gücün 
birleşmesi için eğitim 
kurumları ile işbirliği ve 
diyalog şart.

Özel okulların başarılı 
oyunculara burs verip iyi 
altyapı sistemleri kurması 
ve bunu yapan okulların 
federasyon (devlet), ya 
da bu sağlanana kadar, 
yerel kurum ve işyerleri 
tarafından desteklenmesi 
gerekir.

Bodrum Kadın Basketbol 
Takımı’nın başarısı birçok 
imkânın önünü açtı. Şimdi 
önemli olan bunun akıllıca 
değerlendirilmesi.

Bodrum önemli bir basketbol tarihi ve kültürüne 
sahiptir. 1960’lı yıllarda Amerikan 6. Filonun kış 
aylarında uzun süre Bodrum’da kamp yapması 
sonucu gelişen bu kültür, beden eğitimi öğretmeni 
Osman Koca’nın öncülüğünde oyuncuların 
döktüğü beton saha ile özellikle yaz aylarında 
birçok milli oyuncunun da oynadığı önemli bir 
basketbol merkezi haline gelmişti. Bu birçok 
ulusal başarıyı ve hatta uluslararası maçları da 
beraberinde getirmişti. Atatürk ve Cumhuriyet 
ilkokullarının, Marmara Koleji’nin, Bodrumspor 
kadın takımının yerel oyuncularla sağladığı 
ulusal başarılar, maalesef kurumların ilgisizliği ve 
küçük kasaba anlayışı ile öne çıkan çekişmeler 
yüzünden sekteye uğramıştı. Bodrum bu hatasını 
telafi edebileceği ikinci şansını yakaladı Bodrum 
Kadın Basketbol Takımı ile! 

‘73 - ‘74 Bodrum Basketbol Takımı
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Bodrum’un gözde mekanı Savra Bodrum 
ve özgün tarifleri ile ödülleri toplayan Ent Restaurant 
yepyeni bir konsept için bir araya geldi!

Ent Restaurant Savra Bodrum’da!

www.savrabodrum.com
www.entrestaurant.com

Atatürk Caddesi No:85 Bitez 48470 Bodrum, Türkiye
Tel : +90 (252) 363 04 63 E-mail : merhaba@savrabodrum.com



Bodrum Çocukluk Anılarım
(3. Bölüm)
Bodrum’da mehtaplı gecelerde, aileler 
sandallara biner şarkılar söyleyerek denizde 
gezinirlerdi

Birçok şehirde sinema yokken Bodrum’da 
sessiz sinema vardı. Sahibi Nusret adında 
bir makinistti. Babama, dükkanından 
yaptığı alışverişten doğan borcunu 
ödemiyordu. Aralarında bir anlaşma 
yaptılar. Borca karşılık bizim aile ücret 
ödemeden dilediği kadar sinemaya 
girebilecekti.

Ben bu anlaşmadan yararlanarak sık 
sık sinemaya gider, bazen mahallemizin 
çocuklarını da yanıma alıp parasız 
sinemaya sokardım. Sinemacının birçok 
klasik batı müziği plağı vardı. Bu plakları, 
film gösterirken, sahneye uydurarak 
çalardı. Filmin devamı boyunca çalınan 
bu plaklar bende klasik batı müziğine 
kulak alışkanlığı sağlamıştı.

Bizim evin yanındaki evde, Girit’ten 
gelen ve oranın eşrafından olan 
“Nalbantoğulları” ailesi otururdu. 
Balkonlarımız karşı karşıyaydı. Onların 
balkonundan gramafonla klasik batı 
müzik plakları çalınır, ben de zevkle 
dinlerdim.
Bir gün ağabeyim eve otuz adet kadar 
klasik batı müziği plağı getirdi. Bunları, 
savaşta Bodrum’a sığınan İtalyan 
askerlerinden, ekmek ve incir karşılığında 
almıştı.

Evimizde gramofon vardı. Bach, 
Beethoven ve Mozart gibi ünlü bestecilerin 
en tanınmış eserlerinin bulunduğu bu 
plakları dinlemeye doyamazdım. Beni en 
çok Bach’ın konçertoları etkilerdi. Halen 
de çok üzgün veya stresli olduğum anlarda 
Bach’ın müziğini ve özellikle Brandenburg 
konçertolarını dinlediğimde üzüntüm, 
stresim dağılır, huzura kavuşurum.

Bodrum’da mehtaplı gecelerde, aileler 
sandallara biner şarkılar söyleyerek 
denizde gezinirlerdi. Gene mehtaplı 
gecelerde delikanlılar gruplar halinde 
şarkılar söyleyerek sahilde dolaşırlardı. 
Geceleri sinemaya da gidilirdi. O yıllarda 
Bodrum halkının başlıca gece eğlencesi 
bunlardan ibaretti. Gündüzleri ise halkın 
aşağıda anlattığım üç eğlencesi vardı:

Birinci eğlence akşamları şose yolunda 
gezinmekti. Şimdi adı Cevat Şakir 
Caddesi olan cadde o zaman gezinti 
yeriydi. Akşam olunca ailelerde şose 
yoluna çıkma hazırlığı başlardı. Erkekler 
yeni elbiselerini giyerler, kızlar ve kadınlar 
süslenir, çocuklar temiz pak giydirilir ve 
hep birlikte şose yoluna gidilirdi. 

Eşler kol kola girer ve çocuklarını 
ellerinden tutar, delikanlılar iki üç 
kişilik saflar oluştururlar ve genç kızlar 

Samim Uslu
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kollarını birbirlerinin bellerine dolar böyle 
gezinirlerdi. Tanıdıklar karşılaştıklarında 
başlarını hafifçe öne eğerek selamlaşırlar 
ve bazen de ayak üstü kısa bir söyleşi 
yaptıktan sonra yürüyüşe devam 
ederlerdi.

Birkaç tur atıldıktan sonra evlere 
dönülürdü. İkinci eğlence Milas’tan gelen 
otobüsü karşılamaktı. 
İçinde yolcusu olan da olmayan da 
otobüsü karşılar, gelen otobüsün başına 
kalabalık doluşur, çıkan yolcular merakla 
izlenir ve tanıdıklara hoş geldin denirdi. 

Otobüs kamyondan bozma külüstür bir 
vasıtaydı. Kamyonun üzerine marangoz 
tahtadan büyük bir kasa oturtmuş ve 
içine de tahta sıralar koymuş, böylece 
kamyon otobüs olmuştu.

Milas-Bodrum yolu dar, bozuk ve çok 
virajlıydı. Ayrıca savaştan dolayı oto 
lastiği bulunamadığından otobüsün 
lastikleri yenilenemiyor, yamanıp 
yamanıp tekrar tekrar kullanılıyordu. Her 
yolculukta en az dört defa lastik patlar, 
yamandıktan sonra yola devam edilirdi. 
Böylesine zorlu bir yolculuktan sonra 
perişan olmuş durumda Bodrum’a varıp 
otobüsten indiğimde karşılayanların 
sıcak ilgisiyle karşılaşmak ve tanıdıkların 
boynuma sarılarak: “hoş geldin demeleri 
beni mutlu ederdi.

Üçüncü eğlence yolcu vapurunu 
karşılamaktı. Bodrum’a onbeş günde bir, 
İstanbul ile Antalya arasında işleyen “Tarı” 
ve “Dumlupınar” adlı yolcu vapurları uğrar, 
birkaç saat kaldıktan sonra yollarına 
devam ederlerdi. Vapur Değirmen 
Burnu’nun ucundan göründüğünde 
herkes “vapur geliyor” diye birbirine 
haber verir ve iskelede toplanılırdı. Liman 
yeterince derin olmadığı için vapur 
giremez, kalenin açığına demirlerdi. 

Yolcular sandallarla iskeleye taşınır, 
seyredenlerin meraklı bakışları altında 
iskeleye çıkarlar şehirde biraz dolaştıktan 
sonra vapura dönerlerdi. Vapuru 
gezmek isteyen Bodrumlular sandallarla 
yanına yanaşırlar ve içine girmek için 
merdivenine hamle yaparlar, ancak, 

kamarotların engeliyle karşılaşıp girmeyi 
başaramazlardı.

Bazen, iyi bir kamarota rastlanır vapurun 
ikinci mevki salonuna girmelerine izin 
verilirdi. Birinci mevki ziyaretçilere yasak 
olduğu gibi ikinci mevki yolcularına da 
yasaktı. Benim bir ayrıcalığım vardı.

“Bodrum vapur acentasının 
sahibi akrabamdı ve beni 
birinci mevki salonuna 
sokardı. Her defasında, 
salonu ve oradaki şık 
giyimli yolcuları hayranlıkla 
seyrederdim.

Döndüğümde neler 
gördüğümü öğrenmek için 
etrafımı saran çocuklara 
gördüklerimi ballandıra, 
ballandıra anlatırdım.”

Şilepten bozma olan bu vapurların 
geniş ambarları vardı. Maddi durumu iyi 
olmayanlar ambarda yolculuk ederdi. 
Ambarlar tıka basa yolcularla dolu olurdu. 

Yolcuların çoğu yerlere serdikleri kilimler 
ve battaniyeler üzerinde otururlar, az bir 
kısmı tahta ranzalarda yatıp kalkalardı. 
Ambarda yer bulamayanlar, eşyalarıyla 
birlikte, güvertelerde, açıkta yolculuk 
ederlerdi.
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313 0066
313 0660

Cumhuriyet 
Caddesi No:171

Bodrum’un Balıkçısı, 1993’ten beri yerel lezzetlerin ilk ve son durağı. 

Kalenin surları arkasından günbatımı manzarası ile

keyfin doruğa ulaştığı mekan!
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Kabak Çiçeği Dolması
6 - 8 Kişilik

Malzeme 
50 Adet Kabak Çiçeği
350 gr Baldo Pirinç
Yarımşar Bağ Dereotu, Maydanoz, Taze Nane
1 Su Bardağı Sızma Zeytinyağı
1 Tatlı Kaşığı Tuz
Yarım Kilo Domates

Yapılışı

İnce doğranmış bir baş soğanı zeytinyağında 
pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. 
Üzerine pirinç eklenip biraz daha kavurup 
soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra 
dereotu, maydanoz ve naneyi ince kıyıp 
harca ekliyoruz. Kabukları soyulmuş ve ince 
doğranmış domatesleri de harcımıza ekleyip 
tuzunu ilave edip harmanlıyoruz. İsteğe göre 
biraz daha zeytinyağı ekleyebiliriz.

Harcımızı bir tatlı kaşığı geçmeyecek şekilde 
kabak çiçeklerine dolduruyoruz. Çiçeklerin 
yanmaması için yuvarlak doğradığımız 
patatesleri tenceremizin altına döşüyoruz. 
Tencerenin dibine hafif zeytinyağı döktükten 
sonra çiçeklerimizi tencereye diziyoruz. 

Çiçeklerimizin dağılmaması için en üste 
bir servis tabağı koyuyoruz. Çiçekleri 
geçmeyecek şekilde su ekleyip kapağını 
kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar yaklaşık 
30 dakika pişirip demlenmeye bırakıyoruz.  

Afiyet olsun.

Komodor
mezeevi

Umurça Mah. Dr. Mümtaz Ataman Cad. 
Rasattepe Sok. No:11/A Bodrum 
T. 0252 313 75 55 

        komodorbodrum

Executive Chef
Murat Babacık



Dünyada en yaygın olarak yetiştirilen 
kırmızı şaraplık üzüm çeşitlerinden 
birisidir. Geç olgunlaşma özelliği onu 
erken sonbahar yağmur riskinin az 
olduğu, sıcak ve kurak iklimlere uygun 
kılar.

Bu özellikleriyle bir Akdeniz çeşidi ya 
da sıcak iklimlerin Pinot Noir’ı olarak 
tanımlanır.

Geç hasat edilen bir üzüm olması 
sebebiyle genellikle yüksek şeker ve alkol 
oranına erişir. Bitki gövde ve dallarının 
kalın ve dış etmenlere dayanıklı olmasına 
karşılık ince kabuklu ve düşük pigmentli 
yapısı sebebiyle şarapları düşük tanenli 
ve göreceli olarak açık renklidir. Rose 
şarap yapımı için de uygundur.

Şaraplarında çilek ve ahududu aromaları 
ile birlikte karabiber ve diğer baharatlar 
da algılanabilir. Yıllanmış örneklerinde 
deri ve tütün aromaları ortaya çıkar.

Düşük taneni sebebiyle oksidasyona 
duyarlı olduğundan iyi korunması gerekir.
Grenache’daki baharat aromaları onun 
ızgara etler ve sebzeler dâhil, bazı bol 
baharatlı yemekler ile mükemmel eşlikçi 
olmasını sağlar.
Ülkemiz özellikle Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde potansiyel olarak çok iyi 
sonuç verebilecek Grenache üzümü 
bugün için yok denecek kadar az bir 
alanda yetiştirilmektedir.

erhan_yrt@yahoo.com

GRENACHE
(Grenaj)

Üzümü

Erhan Yürüt
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Bodrum 
Caz Festivali

1 - 8  
EYLÜL 
SEPTEMBER 

2018

bodrumcazfest.org /bodrumcazfest
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