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“Sanat dünyanın değişebileceğini göstermeli ve 
 onu değiştirmeye yardım etmelidir.”
 Ernest Fischer 

Mutlu bir geleceği ancak mutlu insanlar yaratabilir. Mutlu insan, 
düşünmeden çılgın gibi tüketmez. Çılgınca tüketmezseniz, borç, kredi almazsanız, 
enflasyon olmazsa finans eksenli dünya sistemleri çalışmaz, çöker. Tüketmeniz 
için toplum sizi mutsuz etmek üzere tasarlanmıştır. Toplumun alt kesimleri uzun 
zamandır Batı’da kredi alma koşullarını kaybetmiş durumda. Borcunu ödeyebilmek 
için satabileceği ikinci evi, arabası artık yok. Dolayısıyla uzun zamandır hedef orta 
sınıfları borçlandırmak. Orta sınıflar ellerindeki ikinci evi ya da arabayı satıp borçlarını 
ödeyerek hızla yoksullaşırken, yaşamımızı  kontrol eden uluslararası (50 en büyük 
şirketin 47’si Amerikan) bazı şirketlerin (Exxon, Wall-Mart, Ford, Chrysler gibi) 
ekonomik gücü, bazı devletlerinkini (Suudi Arabistan, Norveç, Polonya, Güney Afrika, 
Yunanistan, Portekiz gibi) geçti. 

Global üretim hızla büyürken toplumların refahı yerine, yoksulluk hızla artıyor.  
İnsanlar açlıktan ölürken fiyatlar düşmesin diye ürünler denize dökülüyor ya da 
yakılıyor. 2004 yılında dünyada 2000 kişi terör kurbanı olmuş, 68 kişisi Amerikalı. 
Her yıl Amerika’da 450.000 kişi kalp hastalığından ölüyor. Amerika 2004 yılında 
teröre karşı 168 milyar dolar harcarken kalp hastalıkları için sadece 3 milyar dolar 
harcamış. Yani neresinden baksak sürdürülemez, mantıksız, acımasız, insanlığını 
giderek kaybetmiş bir dünyada yaşıyoruz. Sistemin sürdürülebilmesi için savaşlar ve 
şiddet giderek artıyor. Böyle bir dünyada etik olabilmek, mutlu olabilmek çok zor…

Ancak, umutlu insanlar mutlu olabilir. Bu sürdürülemez gidişin bir yerde tıkanacağı 
kesin, dolayısıyla umutsuz olmamalıyız. Tüketerek mutlu olunmaz. Mutlu olmak için 
mutlu etmek gerekir. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olabilirsiniz. 
Bu da bağışla, hayır ile değil, onlar için kendilerini insan gibi ve diğerleri ile eşit 
hissedecekleri saygı, sevgi ve olanakları oluşturarak mümkün olabilir. İnsanları 
gülümsetecek, mutlu edecek küçük, güzel şeyler yaratmakla başlayabilir her şey!
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Bodrum Sandaletlerine Ara Collection Dokunuşu
Bodrum’u farklı kılan havasından, denizinden öte, insanları, 
Bodrum evleri, sokakları, sanatçıları, yerel dükkânları, yerel 
lezzetleridir. Bu farklılık Bodrum’u sıradan bir tatil yöresi 
olmaktan çıkarır. Bir Bodrum markası olan Ara Collection 
da bunun bilinciyle kendine özgü mücevherler üreterek, 
Bodrum mirası sandaletleri kendi  tasarımları olan balık 
aksesuarlarla birleştirerek yeni miraslar bırakmaya ve 
Bodrum markasını dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

İlhamını binlerce yıllık Anadolu topraklarından ve 
Bodrum’un mavi sularından alan Ara Collection, 1993 

yılından beri Bodrum’da mücevher alanında söz 
sahibi. Son 20 yıldır da Bodrum’daki  atölyesinde 

kendi tasarımlarını üretiyor. Buradan çıkmış bir 
ürüne baktığınız zaman “Bu bir Ara Collection 
ürünü” diyebilirsiniz. Bunu sağlayabilmenin 
yolu el işçiliğinin değişkenlik 
göstermemesinden geçiyor. Koleksiyonun 

genelinde altınla birlikte pırlanta, yakut, 
safir, turkuaz gibi taşlar kullanılıyor. 
Özellikle tasarımlarında çoğunlukla 

gördüğümüz turkuaz, “Sleeping Beauty” 
adlı madenden çıkarılıyor. Ara Collection 

bu ve diğer tasarımlarda kullandığı 
taşların ithalatını da kendi yapıyor. Yıllardır 

dünyanın ünlü mücevher fuarlarını izleyip 
katıldıkları için, mücevher sektöründe adı 

pek bilinmeyen taşlar, Ara Collection’un 
tasarımlarında görülebiliyor. 

Çanta ve sandalet koleksiyonu 5 sene önce 
Ara balıklarının tasarımıyla birlikte başlamış. 

Marka ile özdeşleşen balık aksesuarlar, Bodrum’a 
özgü sandalet ve çantalarla birlikte güzel ve 

sıra dışı bir koleksiyon oluşturuyor.

2018 yaz tasarımları çoğunlukla el yapımı 
ve natürel deri ile tamamen elde üretilmiş. 

Bodrumlu ustalar tarafından son derece 
titizlikle elde dikilen sandalet ve çantalar 

tamamıyla Bodrum ruhunu taşıyor.

Ara Collection mücevherlerinin 
müşterileri arasında Katy Perry, Salma 
Hayek, Ellen Degeneres, Oprah  Winfrey 
gibi dünyaca ünlüler bulunuyor.
Ayrıca Ara ürünleri, Brezilya, Porto 
Riko, Meksika ve Kanada’da bulunan 
birçok kuyumcuda mücevher tutkunlarıyla 
buluşmaktadır.
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Paris’te Claude Leboule 
ve André Lébreux gibi 
ustaların atölyelerinde 
suluboya resim eğitimini 
almış olan sanatçı, 
yurt içinde ve dışında sürdürdüğü turizm 
rehberliği mesleği nedeniyle tanık olduğu pek 
çok görsel ve kültürel zenginlikleri, ışığına 
tutkun olduğu beyaz tuvale yansıtmaktadır. 
“Suluboyanın  mekân ve materyel pratikliğinin 
yanısıra, suyun boyayı yönetmesini, 
şekillendirmesini ve yine ikisinin beraberce 
gizemli bir atmosfer yaratmalarını  çok 
eğlenceli buluyorum” diyen sanatçının yurtiçi 
ve dışında bir çok koleksyonerlerde eserleri 
bulunmaktadır. 

Resim çalışmalarını kışın Fransa’da sürdüren 
Cengiz  Çapanoğlu, bahar ve yaz aylarında 
yaşadığı Bodrum’un güzelliklerini 3. kez 
tablolarında izleyicileriyle paylaşmak üzere 
“Sevgili Bodrum 3” kişisel sergisini 1 - 15 
Temmuz  tarihinde Bodrum Midtown Sanat 
Galerisinde açıyor.

www.midtown.com.tr

Cengiz  Çapanoğlu

Sevgili Bodrum Sergisi



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



İlhan Berk
100 yaşında

18 Kasım 1918
28 Ağustos 2008









Günümüzün en önemli sorunlarından 
biri;  giderek kirlenen denizler  havamız 
akarsular göller ve yeşil alanlarımız 
ormanlar…

Alta sanat galerisi sahibi ve yöneticisi 
Ümran Alev 21 Temmuz 2018 tarihinde bu 
konuda toplumsal farkındalık yaratmak 
amacı ile bir karma sergi düzenledi. 
Sergimiz her gün 13.00 -19.00 arası 
ziyarete açık olacak ve 31 Temmuz 
akşamına kadar devam edecektir.
      
Güzel Bodrum’umuz ve geleceğimiz için : 
“Mavi ve Yeşile MERHABA” diyoruz...

ALTA SANAT GALERİSİ

MERHABA MAVİ YEŞİL
Karma Resim Sergisi 

Kokteyl 
21 Temmuz saat: 18.00 - 21.00
Turgutreis Gümüşlük Yolu No: 28  Ekol Galeri
Sergi her gün 13.00 - 19.00 arası ziyarete açık 
www.altasanat.com - altasanat@gmail.com  
Tel: 05334372934 - Ümran Alev

Katılan Sanatçılar:
Züleyha Akbaş, Figen Aydıntaşbaş, 
Ferhan Atalay, Dilşan Balkancı, Tülin 
Demiray, Ayten Yetiş Doğu, Ayşen 
Engin, Orhan Ersoy, Metin Gönül, 
Neşe Gümüşcüoğlu, Zuhal Karaçengel 
Köseler, Gülcin Kürüz, Setenay Özbek, 
Emir Sarıer, Meltem Şenolun, Ayda Tavil, 
Aygun Tuğay, Esra Üner, Gönül Engin 
Yılmaz, Gülay Yüksel

Aygun Tuğay

Gülay Yüksel

Setenay   Özbek



CAFE  BISTRO  PIZZERIA

Bitez Mahallesi Adliye Caddesi 1146 sokak No: 1 Bodrum
0252 363 00 59
info@vamosbodrum.com

www.vamosbodrum.com







Gülsin Onay, Cyprien Katsaris, Konrad Richter, 
Alexander Markov, Erkin Onay, Dilbağ Tokay, 
Bülent Evcil, Raffaelle Trevisani ve Fora 
Baltacıgil gibi sanatçıları izleyebileceğimiz 
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali bu 
yıl 15. yaşını kutluyor.

Piyanist Eren Levendoğlu ve piyanist Gülsin 
Onay’ın girişimleriyle ilk kez 2004 yılında 
Bodrum’un gözde sahil köyü Gümüşlük’teki 
tarihi mekân Eklisia’da iddiasız bir piyano 
festivali olarak başlayan bu etkinlik, kısa sürede 
gördüğü yoğun ilgi ile bugünkü kapsam ve 
boyutuna ulaştı. Son yıllarda daha geniş bir 
zaman yelpazesine yayılan etkinlik, konserlerle 

sınırlı kalmayıp, ünlü müzisyenlerin katılımıyla 
eğitim programları ve müzik yarışmaları da 
düzenliyor.

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 
Avrupa Birliği’nin EFFE etiketiyle onurlandırdığı 
az sayıdaki festivaller arasındadır. Geçen on beş 
yıl içinde klasik müzik dünyasında adını dünya 
müzik otoritelerine de kabul ettirmiş bulunan 
festival, bu yıl 26 Temmuz’da başlayacak ve yine 
“Suda”, “Kumda” ve “Taşta” gerçekleştirilerek,  
4 Eylül’de Gülsin Onay’ın piyano konseri ile 
noktalanacak.

www.gumuslukfestival.org

15. Uluslararası Gümüşlük 
Klasik Müzik Festivali
26 Temmuz - 4 Eylül





Sergi
Cengiz  Çapanoğlu “Sevgili Bodrum”
Midtown AVM / www.midtown.com.tr

Resim Sergisi
Ayşe Işık, Engelsiz Yolculuk
Turgutreis D Marin / www.d-marin.com

3, 10, 17, 24 Temmuz

Konser / The Shot
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

4 Temmuz

5, 12 Temmuz

1 - 15 Temmuz

1 - 7 Temmuz

1 - 13 Temmuz

2 Temmuz

Konser / Maya Azucena
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

6, 13, 20 Temmuz

Resim Sergisi / Nursun Sakal
Nurol Sanat Galerisi / www.nurolsanat.com

Konser / Zakkum 
Mandalin / www.mandalinbodrum.com

Konser / Evrencan ve Uzaylılar
Savra / www.savrabodrum.com

Konser
Evrim Özkaynak feat Diptonik
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28



9 Temmuz

7, 14, 21, 28 Temmuz

Konser
Carlton J Smith feat Burcu Durmaz
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

8 - 14 Temmuz
Görsel Sanatlar Sergisi
Bodrum’da Yaşayan Sanatçılar
Turgutreis D Marin / www.d-marin.com

Konser / Fatih Erkoç
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

10 - 22 Temmuz

Lezzet Festivali
Vietnam Mutfağı
Allium Villas Resort - Yalıkavak
www.alliumvillas.com

11 Temmuz

Konser
İstanbul Arabesk Project
Club Gümüşlük / 0543 617 67 70

13 Temmuz

Sergi / Şahin Paksoy
19.00, Casa dell’Arte Galeri, Torba
www.casadellartebodrum.com

14 Temmuz

14 - 20 Temmuz

Konser
Funda Arar - Yoluma Düşen Şarkılar
21.15, Antik Tiyatro / www.biletix.com

Resim Sergisi
Beysun Aslan, Geri Döndüm
Eklisia, Gümüşlük / 0543 491 41 17



12- 15 Temmuz

16 - 20 Temmuz

17 - 19 Temmuz

18 Temmuz

Festival / Chill-Out Festival
Xuma / www.biletix.com

20 - 31 Temmuz

Fuar / Ergo & Jeanneau Yelkenli 
Tekne Tanıtım Günleri
Bodrum Milta Marina / www.topleisure.net

Fotoğraf Sergisi
Şule Kükrer, Selda Volkan
Turgutreis D Marin / www.d-marin.com

16 - 19 Temmuz

Edebiyat / Mario Levi ile Yazı Atölyesi
Gümüşlük Akademisi
www.gumuslukakademisi.org

Sinema
Ümit Önal ile 
Sinema Dili Atölyesi
Gümüşlük Akademisi
www.gumuslukakademisi.org

Konser / Evrencan ve Uzaylılar
Savra / www.savrabodrum.com

19, 26 Temmuz
Konser / Evrim Özkaynak feat Diptonik
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

20 - 21 Temmuz

Resim Sergisi / Cahit Cem
Nurol Sanat Galerisi / www.nurolsanat.com



21 - 27 Temmuz

21 - 31 Temmuz

Resim Sergisi
Merhaba Mavi Yeşil!
Alta Sanat Galerisi
www.altasanat.com

20 Temmuz

Konser / Can Bonomo
Club Gümüşlük / 0543 617 67 70

Görsel Sanatlar Sergisi / Ütopya
Turgutreis D Marin / www.d-marin.com

22 Temmuz

Konser / Candan Erçetin
21.15, Antik Tiyatro / www.biletix.com

Kişisel Gelişim
Feride Gürsoy ile Aile Dizimi İnzivası
Karakaya Retreat / www.karakayaretreat.com

25 - 29 Temmuz

26 Temmuz

Tiyatro / Aşk Halleri
21.00, Herodot Kültür Merkezi
www.biletix.com



Fotoğraf
Aret Sevan Dijital Fotoğraf Sergisi
Dibeklihan

29 Temmuz

31 Temmuz

Konser / Violoncello GFA Concert
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
www.gumuslukfestival.org

27 Temmuz

28 Temmuz

Tiyatro / Ölüm Bizi Ayırana Dek
21.00, Herodot Kültür Merkezi
www.biletix.com

28 Temmuz Konser / Dilbağ Tokay & Eren levendoğlu
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
www.gumuslukfestival.org

Sergi / Tamer Şahinoğlu
“Sessizlik” Galeri Costa 
Costa Farilya Hotel, Gündoğan

Konser / GFA Violin Cocert
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
www.gumuslukfestival.org

28 - 29 Temmuz



YAZ KOSERLERİ

+90 252 316 12 28 
 www.marinayachtclub.com

Fatih Erkoç
Her Pazar, 
Pazartesi

Ferhat Göçer
Ayda Bir 

Çarşamba

Carlton J. Smith
Feat. Burcu Durmaz
Her Cumartesi

Maya Azucena
Her Cuma

Evrim Özkaynak
Feat. Diptonik
Her Perşembe

Kaliteli Müziğin Adresi

Kargalar Kafeste
Ayda Bir

The Shot
Her Salı



Mayıs ayında kapılarını açan Bodrum Yalıkavak kıyı şeridine konumlandırılmış, Yalıkavak‘ın 
en lüks ve Preferred Hotels & Resort  üyesi Allium Villas Resort’un Ege denizine bakan 
panoramik terasında zarif dekorasyonu ile denizin ve güneşin kesiştiği nefes kesici 
bir konuma sahip Ayva Restaurant sizi Akdeniz ve İtalya’ya özgü bölgesel lezzetlerle 
buluşturuyor. Sadece İtalyan mutfağı değil elit ve modern Türk yemeği sunumları ve 
zengin içerikli menüsü ile uzun ve keyifli  yaz akşamları için mükemmel bir seçim!

Yediğimiz yemeklerin tüm duyularımıza hitap etmesi ve  sanat eseri niteliğinde yemekler 
yapmak için bir araya gelmiş Ayva Restaurant mutfak ekibi dört temel prensibi var;

Allium Villas Resort
Ayva Restaurant

Gün batımı eşliğinde keyifli 
ve uzun yaz akşamları için,  
Ayva Restaurant!

• En taze ürünleri kullanmak,
• Mümkün olan en üst kalite malzemeleri 
   seçmek
• Kullanılan tüm ürünleri yerel üreticilerden 
   ve balıkçılardan tedarik etmek
• Her bir müşterisinin  özel tercihini tatmin 
   edecek şekilde farklı hazırlık yöntemler 
   keşfetmek

   Ayva Restoranın keyifli terasında  
   tam anlamıyla “bir gurme deneyimi” 
   yaşayacaksınız.



Bu yaz bir değişiklik yapın Vietnam’ın 
egzotik lezzetlerinin tadını çıkarın!

Dünyadaki en sağlıklı mutfaklardan biri 
olan Vietnam Mutfağı adeta aklınızı 
başınızdan alacak! Ho Chi Ming şehrinden 
sadece bu etkinlik için gelecek olan 
Baş aşçı Şef Hor Chee Seng  tarafından 
hazırlanan Vietnam yemeklerinin otantik 
tatlarını deneyimleme fırsatını kaçırmayın.

10 Temmuz - 22 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında gerçekleşecek “Vietnam Mutfağı 

Lezzet Festivali”, Hanoi Çıtır Deniz Ürünleri 
Ruloları, Muz Yapraklarında Buğulanmış 
Levrek, Geleneksel “Pho” ve Che ba 
ba - ünlü Vietnam tatlı çorba tatlısı gibi 
ikonik Vietnam yemekleri ile gastronomi 
yolculuğuna çıkacak ve unutamayacağınız 
lezzetleri tadacaksınız.

Rezervasyon için +90 252 385 4040
info@alliumvillas.com.tr



İlkokulu birincilikle bitirmeme ve 
öğretmenlerimin sürekli istemelerine 
rağmen babam beni okutmak 
istemiyordu. Terketmek üzere olduğu 
dükkandaki işini devam ettirmemi 
istiyordu. Bir neden de okutacak parasının 
olmamasıydı. Böylece, ilkokulu bitirdikten 
sonra bir yıl okulsuz kaldım. Dükkanla hiç 
ilgilenmedim. Aklım, fikrim okumaktaydı. 
Okulların açılmasına yakın babama 
tekrar tekrar yalvarmalarımdan bir sonuç 
alamayınca kaçmaya karar verdim. 
Bodrum’da Ortaokul olmadığından 
Milas’a gitmem gerekiyordu. Gümbet’teki 
tarla evinde amcamın ailesiyle birlikte 
kalıyorduk. Geceyarısı sessizce kalktım. 
Aylardır harçlığımdan biriktirdiğim 
paraları ve önceden hazırladığım 
kumanyayı alıp gizlice evi terkederek 
yola koyuldum. Yaya olarak Milas’a 
gidiyordum. Milas’a vardığımda ortaokul 
müdürü bulacak, yanıma aldığım karnemi 
göstererek bana okuma imkanı sağlaması 
için yalvaracaktım. Sonuç alacağımdan 
emindim. Aşağı yukarı 10 kilometre kadar 
yürümüştüm. Ne karanlıktan korkuyor ne 
de yoruluyordum. Birden arkamdan gelen 
atların ayak seslerini duydum. İki atlı 
gelip yolumu kestiler. Gelenler tarlamızı 
işleyen köylülerdi. Birşey demeden beni 
sürükleyip ata bindirerek geri götürdüler. 
Rastlantıyla uyanan amcam kaçtığımı 
farkedip babamı uyandırmış ve arkamdan 
bu atlıları göndermişler.

Benim kaçma olayım işe yaradı. Bütün 
ailenin yüklenmesi üzerine babam Milas’a 
göndermeye razı oldu. Milas’ta “Cin 
İmam” adıyla tanınan bir akrabamızın 

Samim Uslu

Bodrum Çocukluk 
Anılarım (4. Bölüm)

evinde yeme, içme dahil 20 lira aylık ücret 
karşılığında kalacaktım.

Milas’a gitmek için bulabildiğim tek araç 
atlı arabaydı. Üstü tamamen açık olan iki 
atla çekilen bu arabaya kadın ve çocuk 
tam 16 kişi bindik. Üst üste oturuyorduk. 
Kıpırdamak bile çok zordu. Yolculuğumuz 
iki gün sürdü. Toz, toprak içine bulanmış 
bitkin bir halde Milas’ın çarşı meydanına 
indik. Babam, Cin İmamı kime sorsan 
tanır demiş, bir adres vermemişti. Ama 
sorduğum kimseler onu tanımıyorlardı. 
Yorgunluktan bitik durumda, bulmaktan 
ümidimi kesmiş, yerde otururken yanıma 
gelip neyi beklediğimi soran bir adam 
imdadıma yetişti. Cin İmamı tanıdığını ve 
biraz ilerde oğlunun marangoz dükkanı 
olduğunu söyledi. Hemen oraya koştum. 
Oğlu beni alıp evlerine götürdü.
Üstüm başım toz toprak içindeydi. 
Ev halkı şaşkınlık ve üzüntüyle beni 
seyrediyordu. Biraz sonra odaya, benim 
yaşımda, gayet şık takım elbise giymiş 
ve papyon takmış bir oğlan girdi. Beni 
görünce şoke oldu. Etrafdakiler: “Bak, 
sınıf arkadaşın geldi, haydi elini sık, 
hoşgeldin de” dediler. Ancak, çocuk 
yanıma sokulmaya cesaret edemeyip 
hemen odayı terketti. Hayatımda bu kadar 
utandığımı hatırlamıyorum. Sonradan 
samimi arkadaş olduğumuz Faik adlı bu 
çocuk bir terzinin oğluydu ve bitişikteki 
evde oturuyordu.

Kaldığım evin sahibi aslında imam olmayıp 
emlak komisyoncusuydu. 40 yaşına 
bastığında, o zamanda herkesin yaptığı 
gibi, artık yaşlandığını düşünerek işini 

“Kaçmaya karar verdim. Bodrum’da ortaokul   
 olmadığından Milas’a gitmem gerekiyordu.”



bırakmıştı. Hiçbir geliri ve birikmiş parası 
yoktu. Marangozluk yapan oğlu, Milas’ta 
sık sık uygulanan mevsimlik tarla kiralayıp 
tütün yetiştirme işine girmiş ve iki yıl üst 
üste zarar edip boğazına kadar borca 
batmıştı. 

Salaş bir ahşap evde Cin İmam, eşi, oğlu 
ve 18 yaşlarındaki, yetim kalmış, kız torunu 
ile birlikte yaşıyorduk. Evde üç oda vardı. 
Ben Cin İmam ve eşinin yattığı odada 
yatıyordum. Babamın gönderdiği 20 lira 
aylık ücret dışında eve para girmiyordu. 
Et, meyva hiç yenmiyor, ekmek, yumurta 
ve ucuz sebzelerle besleniyorduk. Bazen 
de karşıdaki çayırlık alandan topladığımız 
ebe gümeci, ısırgan gibi otları kavurup 
yemekle yetiniyorduk. Ayda bir, Cin İmam 
elinde tuttuğu 250 gram tahin helvası 
paketini sallaya sallaya eve girer, evde bir 
sevinç rüzgarı eser, helva özenle beş eşit 
parçaya bölünür herkes kendi parçasını 
yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yerdi.
Bütün bu yoksulluğa rağmen neşemize 
diyecek yoktu. Akşam olunca, evin 
genç kızı udunu, ben kemanımı ve bize 
katılan komşu kızı darbukasını alır, hep 
birlikte çalıp, şarkılar söyleyip, oyunlar 

oynayarak neşeli saatler geçirirdik. Aşırı 
sıcak havalarda, evin altında boş duran, 
insan boyundaki zeytinyağı küplerine su 
doldurur, elbiselerimizle birlikte içlerine 
girerdik. Dışarıdan yalnız başlarımız 
görünürdü. Birbirimize bakıp komik 
görüntülerimize kahkahalarla gülerdik.
Birlikte odayı paylaştığımız Cin İmam ve 
karısı her sabah gün doğmadan uyanırlar, 
yer ocağının yanındaki minderlerine 
bağdaş kurup otururlar, odunları ateşleyip 
kahvelerini pişirirlerdi. Birer sigara yakıp 
kahvelerini keyifle içerken tatlı bir sohbete 
dalarlardı. Beni uyandırmamak için alçak 
sesle konuştuklarından ne söylediklerini 
duymazdım. Sohbetleri giderek 
koyulaşır, sigaralar tazelenir, mutlulukları 
yüzlerinden okunurdu.

Yarı aç, yarı tok yaşamama rağmen bu 
evdeki yaşantımdan çok memnundum. 
Babamın, ailenin fakir olduğunu duyup 
beni başka bir yere yerleştirmemesi 
için Tanrı’ya dua ediyordum. Ne yazık ki 
duaları kabul edilmedi. Bir yıl sonra, hali 
vakti yerinde başka bir akraba ailenin 
yanına yerleştirildim.



Zeytinli Cad. No: 24  Bitez / Bodrum

Cilt ve Deri Hastalıkları Uzmanı

Dr. Ethem 
Mercan

Muayenehanesinde 

hasta kabulüne 

başlamıştır.

0252 363 99 21
0532 331 25 77





Orhan Dumanlı

Sabırsız Bayram
Güzel olan herşeyde sabır ve tahammül vardır.

Bayram tatlı heyecanlar, tatlı telaşlar, büyükler, hatırlanmalar, tatil, 
sevdiklerimizle beraber olma, dinlenme, eğlenme ve yavaşlama demektir. 
Sabırsız kelimesini içinde barındırmaz. Sabırsız kelimesi bu Şeker 
Bayramı’nda da yine bizler için geçerli bir kelime oldu Bodrum’da…
Bayram namazına gidip en önde oturmak, namaz biter bitmez de camiden 
ilk çıkan olmak istedik. Fırından pide alırken bizden önce gelmişleri yok 
sayıp, bütün pideleri karıştırıp, ilk önce biz almak istedik. Fırında herkese 
yetecek pide ve ekmek varken…

Sabırsızlığımızı karşı kıyılara, adalara da taşıdık yanımızda. Diğer ülke vatandaşları sırada 
beklerken tekneye ilk binen biz, ilk çıkan biz olmak istedik sabırsızca. Teknenin tüm yolcuları 
almadan kalkmayacağını bilmemize rağmen…
Çocuklar gibi dondurma alırken bile bekleyemedik. ‘‘Ben daha önce gelmiştim’’ demekten...
Çoban salatanın siparişini alan garsona daha sipariş mutfağa gitmeden ‘’Salatam nerede kaldı?’’ 
diye sitem ettik sabırsızca…

En uzak yeri yirmi dakika olan yarımadada dinlenmeye, eğlenmeye, huzurlu günler geçirmeye 
geldiğimizi unutup büyük şehirlerdeki alışkanlıklarımızla kural tanımaz, sabırsız ve tahammülsüz 
bir şekilde kullandık arabamızı...
Güzel olan herşeyde sabır ve tahammül vardır. Demokraside, aşkta, beraberliklerde, insanlıkta... 
Bodrum yaşamı da sabır ister, tahammülsüzlüğü kaldıramaz. ‘’Çok sabırsızsanız bana gelmeyin’’ 
der sonunda.

Bodrum’un naifliğini, insancıllığını, misafirperverliğini kendi sabırsızlıklarımızla ve 
tahammülsüzlüklerimizle bozmayalım.
Daha sabırlı ve tahammüllü bayramlar geçirmek dileğiyle...
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Fotoğraf: Gündüz Kayra
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