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Necmi Cavlı

Farklı şekillerde herkesin kendine sorduğu bir soru. Üzerinizdeki baskı 
arttıkça, kendinizi ifade etmekte zorlandıkça daha sık rahatsız etmeye 
başlar bu tür sorular sizi. Her gün çeşitli şekillerde karşınıza çıkar: “Niye 
Yunan Müziği dinliyorsun, onlar Türk Müziği dinliyor mu?” gibi ‘Ya sabır’ 
dedirten binlerce durumla karşılaşırsınız her gün. 

Ekonominin küreselleşmesi ve büyümesi hayatımızı daha özgürleştireceğine, maalesef 
aksi yönde gelişiyor ve buna karşı da tepkiler gelişiyor. Artık tuttuğumuz takımda (futbol/
basketbol) yerli oyuncu yok, köftenin yerini çoktan “burger” aldı. Etrafımızı saran her 
şey yabancı… Dünya küreselleşirken, bunun tamamen aksine son zamanlarda milliyetçilik 
çeşitli derecelerde gelişiyor. Bu, “yereli koruyalım”dan, “farklı olanı yok edelim” diyen aşırı 
ırkçılığa kadar varan geniş bir yelpaze. Bu duygular var olan yanlış durumdan memnun 
olanlar tarafından çok kolayca istismar edilebiliyor. İki komşu kasaba arasındaki futbol 
maçında çıkan kavgadan, farklı görüşten ve siyasetten insanlar arasındaki kavgaya kadar 
uzanan trajikomik bir durum.

Geçenlerde Marina’da bir arkadaşın teknesinde oturuyorduk. Toplum olarak hepimiz 
siyaset uzmanı olduğumuz, başka konuşacak bir şeyimiz kalmadığı için gene egolarımızın 
beslediği düşünceler, malum klişeler ile yüksek sesle diğerlerine dayatılıyor. Asarız, keseriz, 
bu vatanı böldürmeyiz vs. gibi! “Senin teknenin bayrağı niye yabancı?” diye sordum, yanıt: 
“Çünkü daha ucuz!” Eğer tercihlerimiz sınırlı ise, kendimizi ifade etmeye, düşüncelerimizi 
hayata geçirmeye maddi koşullar olanak tanımıyorsa çifte standartlarımız, ikiyüzlülüğümüz 
bizi sürekli komik duruma düşürüyor. Bu bireysel düzeyde de, iktidarlar düzeyinde 
de böyle maalesef. 20 yıl önce “İdentity”(kimlik) şarkısını İngiltere’de o dönemde 
arkadaşlarımın ırkçılığa karşı verdikleri çeşitli tepkileri düşünerek yazmıştım; “Your identity 
is your liberty, you are nobody if you are not free” şeklindeki sözleriyle! Yani, eğer kendini 
ifade etmekte özgür değilsen, diğer bütün kültürel, ideolojik tanımlamalar seni sadece 
belli kutulara koyar ve izole eder, diye düşündüklerimi ve gördüklerimi ifade etmeye 
çalışmıştım. Uzun yıllardır Batı’daki ırkçılığa karşı bir tepki olarak geliştirilen milliyetçi, 
dini kimlik tanımlarının maalesef arzulanan daha güzel, çok kültürlü, kardeşçe bir dünya 
kurma hayalini başarma doğrultusunda yardımcı olmadığını, aksine durumu daha da 
olumsuzlaştırdığını gözlüyoruz. Peki, bunlardan ders çıkarabiliyor muyuz, öğrenebiliyor 
muyuz, kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapıyor muyuz? Bu soruların 
yanıtları geleceğin ne kadar aydınlık olacağını belirleyecek…
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14. Bodrum Müzik Festivali
4-8 Ağustos 

ŞAHİN PAKSOY
SAKLI HAZİNELER/ HIDDEN TREASURES

SERGİ TARİHİ/ EXHIBITION DATES 
13.07.2018- 27.08.2018

ZİYARET SAATLERİ/ VISITING HOURS

Her gün/ Everyday 14.00-21.00 

Casa dell’Arte Galeri, Torba Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 6 Torba/ Bodrum

 T: (252) 367 18 48

 

Geçtiğimiz yıl “Uluslararası D-Marin Klasik 
Müzik Festivali” olan adı “Bodrum Müzik 
Festivali” olarak değiştirilen ve daha geniş 
bir müzik yelpazesini kapsayan etkinlik, 
bu yıl da 4-8 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşiyor ve yine dopdolu… Bu yılki 
programda Sabah Konserleri, Akşam 
Konserleri, Gün Batımı Konserleri ve 
Gece Konserleri olarak belirlenen müzik 
ayağının yanı sıra, sinema, sergi ve tarih 
içerikli etkinlikler de yer alıyor ve bunlar, 
Bodrum Müzik Festivali olarak geçmişte 
olduğu gibi sadece Turgutreis D-Marin 
bünyesinde değil yarımadanın çeşitli 
yerlerinde gerçekleştiriliyor. 

On dört yıldır başarıyla sürdürülen bu 
festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal 
ve uluslararası alanda önemli isimleri 
Bodrum’a taşıyor. Soprano Lauren Fagan, 
Murat Karahan, şef Rengin Gökmen, Fazıl 
Say, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 
Ludwig Orkestrası yanı sıra birçok müzik 
etkinliğini izleyebileceksiniz beş gün 
boyunca. 
Müziğin yanı sıra festival programında 
önemli film gösterileri ve sergiler de yer 
alıyor. Ara Güler’in The Marmara’da yer 
alacak fotoğraf sergisi ve D-Marin’de 
sergilenecek 900’ü aşkın öğrencinin 
eserlerinden oluşan sergiler izlenebilecek.

Doğuş Grubu’nun kurucu desteğiyle 
gerçekleşen festivalin tüm bilet gelirleri, 
Tohum Otizm Vakfı ile Bodrum Sağlık 
Vakfı’na bağışlanırken, Gülsin Onay 
konserinin bilet geliri ise Uluslararası 
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne 
aktarılacak.

Detaylı bilgi için: 
www.bodrummüzikfestivali.com
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ARA COLLECTION 
ve Bodrum 
Mücevherleri
Her köşesinde farklı beklentilere farklı 
hayatlar sunan Bodrum, zanaatkârlığa 
gönül vermiş ustaları ve markaları ile 
de göz dolduruyor. Kimi zaman san-
daletlerde, kimi zaman mücevherlerde, 
bazen de el boyaması özel seramikleri ile 
Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’u keyifli 
markalara ev sahipliği yapıyor.

1993 yılından beri külçe altından vitrine 
giren ürüne giden yolda, her üretim
aşamasını Bodrum’daki atölyelerinde 
gerçekleştiren Ara Collection, Bodrum’un



yanı sıra Santa Barbara’da bir dükkânları, 
Aspen dâhil olmak üzere dünyanın 
dört bir yanından 100’ün üzerinde satış 
noktalarında yer alıyor. Hepsi 24 ayar 
altından yapılan tasarımlar külçe altından 
vitrine girene kadar olan tüm süreçleri 
Bodrum’da üretiliyor. Tasarımdaki en 
ilgi çekici detay koleksiyonun tüm 
parçalarının elle şekillendirilmesi.
 
Markanın tasarımlarında sıkça görülen 
mikro mozaik tekniği ile üretilen tasarımlar 
göze çarpsa da Ara Collection’un 
imzası olan balıklı kolye uçları en çok 
beğenilen ve artık Bodrum ile özdeşleşen 
tasarımların başında geliyor.
 
Müşterileri arasında Katy Perry, Salma 
Hayek, Ellen Degeneres, Oprah Winfrey 
gibi dünyaca ünlüler bulunan Ara 
Collection, Brezilya, Puerto Rico, Meksika 
ve Kanada’da da birçok kuyumcuda 
mücevher tutkunlarıyla buluşmakta.
 
İletişim
0252 316 00 81



Kalıntılar: Taşlar, duvarlar, yıkık yapılar. 
Kimi binlerce yıl öncesinden, kimi çok 
yakın, yüz yıl öncesinden. Zamana 
yenilmişler haliyle. Ama bir de Bodrum’un 
son yıllarda dozu hayli artmış vahşi 
yapılaşmasına. Kimi ev olmuş bir süre, 
gerçi çoğunlukla ahır veya çöplük, kimi de 
bir gecede yok edilmiş otellere yer açmak 
için. Yine de her şeye rağmen ısrarla 
zamana ve insana direnen birçok kalıntıyla 
karşılaşmak mümkün Bodrum’da; 

dağlarda, orman patikalarının kenarlarında 
ya da yerleşim merkezlerinde veya 
sınırlarında, binaların arasında. Toplamda 
üç bin yıllık bir dönem, farklı zamanlar, 
farklı kültürler, farklı kalıntılar. Bodrum’un 
geçmiş katmanları. 

Bu katmanlardan biri de Bodrum’un 
Hıristiyanlık dönemi. İlk kez Roma 
İmparatorluğu olarak dördüncü yüzyılda 
beliriyor Hıristiyanlık bölgede ve on 

Bodrum’un Hıristiyanlık Dönemine 
Dair Bir Belgesel

Fotoğraflar: Mehmet Uyargil, Cana Üngün

Bodrum’un Suskun Çanları



üçüncü yüzyılda Müslüman Türkmen 
akınlarına kadar sürdürüyor varlığını. 
Uzun bir aradan sonra tekrar on sekizinci 
yüzyılda geri geliyor; bu sefer Osmanlı 
İmparatorluğu’nun egemenliğinde Rum 
Ortodoks varlığı olarak. Bu evre de 1923-
24’te Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
karşılıklı zorunlu nüfus değişimiyle, yani 
mübadeleyle sona eriyor; bir daha geri 
gelmemek üzere.

Ardından uzun bir sessizlik dönemi; 
ilgisizlik ve kayıtsızlık. Cumhuriyet dönemi 
pek ilgilenmez geçmişinin bu katmanıyla. 
Herkes kayıtsız değildir ama. Tek tük 

sesler vardır bu kayıtsızlığa kayıtsız 
kalamayan, bu mirasın geride hiç iz 
bırakmadan kaybolmasına razı olamayan. 
Fotoğrafçılığa gönül vermiş iki arkadaş, 
Mehmet Uyargil ve Cana Üngün, bir 
belgesel düşünür, Bodrum’un bu üvey 
evlat muamelesi gören dönemini içerecek. 
Bir antropolog-arkeolog da katılır ikiliye, 
Timuçin Binder, araştırmalar ve metinler 
için. Sonbaharda gösterime girecek bu 
belgesel, Hıristiyanlığın, ilk yıllarından 
bugüne yarımadadaki öyküsüdür; var olan 
kalıntılar üzerinden anlatılan ve yirminci 
yüzyılın başlarında sona eren öyküsü.

Araştırma / Metinler: Timuçin Binder (Antropolog - Arkeolog)



Canınız biraz az pişmiş biftek çektiyse 
- çok pişmiş de olabilir - yanında da 
denizden çıkan lezzetlere ne derdiniz?
Sizleri her perşembe Ayva Restoran’da 
kırmızı eti, deniz mahsulüyle 
buluşturduğumuz geleneksel 
SURF & TURF gecesine davet ediyoruz.
Her perşembe akşamı ızgarada özenle 
hazırlanan muhteşem üç kaplan karidesi 
eşliğindeki leziz biftek sunumunun 
ardından leziz tatlılarımıza  yer ayırmayı 
unutmayın!

Sizi Ayva Restaurant‘da 
Her Perşembe SURF & TURF 
gecelerine davet ediyoruz !  

Her Salı ‘’Pazzo di Pizza”   Pizza Partisi 
Her salı Ayva Restaurant Pizza Partisi’nde  
yiyebildiğiniz kadar pizza ye partisi var!
İçeri girin, yerinize oturun ve İtalyanca’da 
pizza hastası anlamına gelen Pazzo di 
Pizza yı isteyin!
Size geleneksel Margherita pizzayı 
getirerek başlayacak pizza partisi, siz dur 
diyene kadar çeşit çeşit pizza ile devam 
edecek. 
Partinin kuralları basit ;  
1)  Bir sonrakini almadan önce pizzanızı 
     bitirin,
2) Bize ne zaman durmak istediğinizi 
    söyleyin.
Kaç adet pizza yiyebileceğinizi görmek 
için Salı akşamları Ayva Restorana  gelir 
gelmez seslenin PAZZO DI PIZZA!



HER CUMA – CUMARTESİ 
DJ U.F.U.K / DJ AHMET SENDİL 
RESIDENT  DJ GÖKHAN BÖLÜKBAŞI Allium Villas Resort’ un gün batımı barı 

Mandalina Bar’ da müzik hiç durmaz!
Siz şampanya kokteyllerimiz eşliğinde 
güneşin batışını izlerken her iki haftada 
bir Cuma ve Cumartesi akşamları  canlı 
performanslar için Mandalina Bar’da 
sahne alan DJ U.F.U.K VE DJ AHMET 
SENDİL, haftanın diğer günleri sahne alan 
resident DJ’miz GÖKHAN BÖLÜKBAŞI 
size chill out ve  down tempo 
performansları ile eşlik edecek.

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







Resim Sergisi
Tamer Şahinoğlu “Sessizlik”
Costa Farilya Hotel

Bale / Zorba
Bodrum Antik Tiyatro
www.biletiva.com

Tiyatro / Ferhangi Şeyler
Ferhan Şensoy
Herodot Kültür Merkezi

Konser / Güneş Özgeç Trio
Zai / www.zaibodrum.com
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Bale / Esencia Flamenca 
Bodrum Antik Tiyatro
www.biletiva.com

Kitap İmza / Turgut Yasalar
“Ben Bir Dahiyim Ama
Henüz İlk Filmimi Çekmedim”
18.00 İmge Kitabevi. OASİS

Konser, Opera
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Lauren Fagan & Murat Karahan
20.30, D-Marin Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com



Konser
Ludwig Orkestrası & Alina 
Pogostkina
21.00, D-Marin Turgureis
www.bodrummuzikfestivali.com

Konser / Fazıl Say ‘Yürüyen Köşk’
21.00, D-Marin Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com

Kişisel Gelişim / Monika Nataraj 
Shakti Spirit Tantra İnzivası
Karakaya Retreat / www.karakayaretreat.com

Sergi / Ertuğrul Özdemir
Bodrum Evleri
Nurol Sanat Galerisi www.nurolsanat.com

Sergi / Piraye Hikmet Koleksiyonu 
ile Nazım Hikmet Sergisi
Zai / www.zaibodrum.com

Bale / Balenin En İyileri
Bodrum Antik Tiyatro
www.biletiva.com

Konser / Gülsin Onay & Murathan Özbek
21.00, D-Marin Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com

7

5

9-127-21

7-25

8

8

6

Ağustos

Ağustos

AğustosAğustos

Ağustos

Ağustos

Ağustos

Ağustos

Konser
L’arpeggiata & Avi Avivatal
21.00, D-Marin Turgutreis
www.bodrummuzikfestivali.com



Konser / Fatih Erkoç
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Performans / Arbil Çelen Yuca & 
Banu Kanıbelli ile Masal Perfomansı
Zai / www.zaibodrum.com

Bale / Frida
Bodrum Antik Tiyatro
www.biletiva.com

Konser / Sertab Erener
21.15, Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com

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

Bale / Don Kişot
Bodrum Antik Tiyatro / www.biletiva.com

Yoga / Zeynep Aksoy & Andrew Ziont & 
Rebekka Hass ile Yoga Tatili
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com
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Belgesel & Söyleşi
Salkım Söğüt Belgesel Gösterimi ve 
Ethem Onur Bilgiç ile Söyleşi
Zai / www.zaibodrum.com

10
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Müzik / Hande Çetik & Batu Ekmekçi 
ile Şan Resitali
Zai / www.zaibodrum.com

Konser / Ceylan Erdem
23.00, Tudors Bodrum
0543 240 77 33

Eğitim / Zeynep Aksoy ile Hocalık 
İnzivası
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

Gösteri / Müzeyyen - Tek Kişilik Müzikal 
Gösteri - Şevval Sam
21.15, Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com

Müzik / Mehmet Yılmaz ile Şan Resitali
Zai / www.zaibodrum.com

Konser / Kardeş Türküler
21.15, Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com

Konser / Duman
21.15, Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com
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Konser
Carlton J Smith feat Burcu Durmaz
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

Konser / Yıldız Tilbe
21.15, Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.co

Konser / Bülent Ersoy
21.15, Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com

Müzik
Aslı Özer ile Caz Piyano Dinletisi
Zai / www.zaibodrum.com

Sergi
İlhan Berk
Nurol Sanat Galerisi www.nurolsanat.com

Anma Toplantısı
İlhan Berk
Mimarlık Kitaplığı / Türkkuyusu Cad.
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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



Sergi

SESSİZLİK
Tamer Şahinoğlu

Daha çok 
figüratif ve 
illüstrasyon 
çalışmalarıyla 
bilinen ressam 
Tamer Şahi-
noğlu’nun, son 
yapıtlarında 
bütün dönem-
lerinin bir araya 
geldiği ve uzun 
bir sürecin 
sentezi olan 

soyutlamalar üzerinde çalıştığı görülüyor. 
Eserlerindeki zengin dokuları, çok kat-
manlı canlı renkleri, doğa ve figüratif 
göndermeleri dikkat çeken sanatçının 
doğaya olan ilgisi, günümüzün mekanik ve 
teknolojik gelişmelerini de eklediği yapıt-
larında, sıklıkla tekrarladığı ve kesildikten 
sonra tekrar birleştirilmiş parçalar şeklinde 
karşımıza çıkıyor.

Doğayı, kendi fantastik imgeleriyle bir 
arada tutmaya çalıştığı ironik bir dille an-
latan Şahinoğlu, son dönem tuvallerinde, 
yaşadığı Ege’nin kireç badanalı taş evler-
ine, ağaçlara, haşhaş ve kaktüslere sıkça 
yer verirken, onları pistonsu aparatlar, 
vidalar, metaller gibi mekanik detaylarla 
süslemeyi de ihmal etmiyor.

1 -30 Ağustos 2018

Halen Bodrum’daki atölyesinde resim 
yapmayı sürdürmekte olan Tamer Şahi-
noğlu’nun, duygularını kuramsal düzlemde 
çözümlemek yerine, bütün stillerini bir 
araya getirdiği geleneksel yöntemlerle 
ifade etmekten mutlu olduğu gözlemlen-
ebiliyor.

sahinoglutamer@gmail.com  
Galeri Costa’da  (Costa Farilya Hotel)



İlhan Berk
100 yaşında

18 Kasım 1918
28 Ağustos 2008



Lujo Hotel Bodrum
Bodrum dendiğinde aklınıza ne geliyorsa Lujo’da...

Sizi Bodrum’a ilk getiren şeyi hatırlıyor musunuz?
Önce denizinden mi bahsetmişlerdi? Her koyundan ayrı keyif 
alacağınız engin sularından?
Doğası? Zeytin ağaçlarının altında serinleme keyfi?
Yoksa geceleri miydi? Geceler günlere doğru uzarken bitmeyen 
danslar, partiler?

Bodrum hakkında çok şey anlatıldı, bunları duyan birçok kişi ilk 
fırsatta Bodrum’a geldi ve herkes ayrı bir noktasına hayran kaldı. Bu 
sezon yeni açılan Lujo Hotel Bodrum’da bunların hepsini bir arada 
bulacaksınız - üstelik birer şaheser özeniyle.

Güvercinlik bölgesinin nefes kesici doğasının içine özenle yerleştirilen 
Lujo misafirlerine keyifli anlar yaratma misyonuyla yola çıktı.

Yazın eğlenmek isteyenler için eğlence anlayışını yeniden 
tanımlayan Indigo Beach Club’ı kurdu: deniz kenarında, 
havuzun etrafında ya da barında müzik sabahtan akşama, 
akşamdan sabaha devam ediyor. Canlı DJ performansları, 
Marina Yacht Club’den de tanıdığınız Maya Azucena ve 
Carlton J. Smith gibi isimler Lujo’da sahne alıyor. Her 
akşamüstü 5’te başlayan Sunset Party’lerde farklı şovlar sizi 
bekliyor.

Rahatlamak isteyenler için huzurlu bir SPA oluşturdu: 
Sensum SPA. Profesyonel masözler vücudunuza ihtiyacı 
olan özeni gösterirken yaşama sevinciniz kalbinizden taşıyor. 
Tek başınıza tadını çıkarabileceğiniz ya da sevdiklerinizle 
paylaşabileceğiniz yenileyici bir SPA tecrübesi sizleri bekliyor.



Detaylı bilgi için: 0252 311 55 55  / www.lujohotel.com

Balayı çiftleri için özenle romantik 
köşeler hazırladı. Ana iskelede 

kişiye özel kabanalar, otantik 
Bodrum guletinde akşam yemekleri, 

çiftlere özel masajlar ve şeflerin kişiye 
özel hazırladığı romantik menüler...

Bu esnada çocukları da unutmadı: Kijo 
Club ve Luteen Club adı altında, her yaştan 

çocuğun kendine göre bir aktivite bulabileceği 4500 
metrekarelik apayrı bir alan ziyaretçilerini bekliyor.

Peki ya yiyecek-içecek? Her biri eşsiz manzaraya sahip alakart restoranlarında tüm siparişler anında 
hazırlanıyor. Açık büfe yerini dünya mutfaklarından özenle seçilmiş lezzetlere, kişiye özel hizmete 
bırakıyor. Barlarda miksologların hazırladığı kokteyller yazın şerefine kaldırılmayı bekliyor.

Çiftlere, ailelere ve kalabalık gruplara özel konaklama seçenekleriyle Lujo herkese ihtiyaç duyduğu 
tatil tecrübesini en iyi şekilde yaşatmayı hedefliyor. Masmavi denizin yemyeşil doğayla ve bembeyaz 
kumlarla buluştuğu bu vahayı ister günübirlik ziyaret edebilir, isterseniz de bir sonraki tatilinizi Lujo’da 
planlayabilirsiniz. 



Erhan Yürüt

Bodrum’da şaraplık üzüm 
bağcılığının ve şarap yapımının 
son on beş yıl içindeki 
gelişimiyle yeni bir yapısal 
değişimin ilk belirtileri ortaya 
çıkmaya başladı. Bir turizm 
markası olarak büyüyen 
Bodrum’un bu marka değerinin 
sürdürülmesi ve geliştirmesi 

bakımından yerel bağcılık ve şarapçılık çok 
önemli bir aktördür. Özellikle dış turizm 
açısından bunun kıymetini tahmin etmek 
ve değerlendirmek bugün için pek de kolay 
değildir; farklı bir bakış açısı gerektirir.
Bağcılık ve şarapçılığın sadece kendi içinde, 
yüksek katma değer üreten, bir tarımsal 
ekonomik yapı olarak ele alınması doğru 
değildir. Beraberinde gastronomi ve turizm 
etkinliklerini de alıp götüren, bir üst seviyeye 
çıkaran, bir bakıma onlara da yeni kapılar 
ve pencereler açan, adeta bir lokomotif gibi 
düşünülmesi gerekir.

Bodrum’un yakın geçmişinde yaşanan 
turizm odaklı hızlı büyümenin ihtiyaçlarının 
sadece kendi kaynakları ile karşılanması tabi 
ki mümkün değildir; dış kaynaklardan da 

beslenmesi kaçınılmazdır. Ne var ki bunlar 
yaşanırken kendi kültürünü, mahalli lezzetlerini 
ve değerlerini, daha doğrusu kimliğini bir yana 
bırakmamasına, kaybetmemesine, hatta tam 
aksine, bunları geliştirmesine ihtiyacı vardır. 
Gelişen bağcılık ve şarapçılık, gastronomi ve 
turizm anlamında da kendi öz kaynaklarının ve 
değerlerinin korunması, geliştirilmesi açısından 
öncü rol oynayacaktır.

Bodrum’daki bağcılık ve şarapçılığın bu 
kendiliğinden gelişimi, gastronomi ve turizm 
anlamında yeni gelişimlere sağlıklı bir zemin 
oluşturmaktadır. Gastronomi başta olmak 
üzere, turizm bağlantılı tüm etkinliklerin 
birlikte geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
mümkün olacaktır. Bağ ve şarap turizminin 
ilk belirtilerinin ortaya çıkıyor olması bu 
anlamda sevindirici bir gelişmedir. Yakın bir 
gelecekte bu etkinliklerin daha organize ve 
kurumsal bir yapıya kavuşması gündeme 
gelecektir. Gastronomi ve şarap turizmi, 
tarımın terkedilmesi yerine, bağ ve şarap 
rotaları şeklinde, turizm ile doğrudan 
bağlantısı kurularak ve onunla bütünleşmiş bir 
şekilde turizme çeşitlilik ve Bodrum’un marka 
değerine yeni bir boyut kazandıracaktır.

Gastronomi ve Şarap
“Bodrum’un Marka Değerine 
 Yeni Bir Boyut



Benim en büyük hayallerimden biriydi; 
önce çocuklarımı sonra sevdiklerimi ve 
gelen herkesi sevgi, saygı ve sağlıkla 
beslemek.

Buraya gelenleri mevsim sebzeleri ile 
yapılmış sebze yemekleri, 5 çeşit burger, 
glutensiz makarna, glutensiz pastalar, 
turtalar ve kurabiyelerle ağırlıyoruz. 
Kaju/badem peyniri ve smoothie de 
menümüzde bulunanlardan. Ayrıca 
internetimiz de ücretsiz..

İletişim: 0537 792 43 08

Vegalini

Adında ‘vegan’ geçmeyen ama 
tamamen vegan bir mekan 



Orhan Dumanlı

Bodrum Rüzgârları
“Bodrum rüzgarı mı olur?” dediğinizi duyar gibiyim. 
Doğru, olmaz. Ama Bodrum’da binlerce yıldır değişmeden esen 
rüzgarlar vardır.

Bütün denizciler ve halkın çoğunluğu hangi mevsimde neyin eseceğini 
bilir ve balığa çıkarken, süngere giderken bu rüzgârlara göre ayarlarlar 
teknelerini. 50’li yıllarda İstanbul’dan İskenderun’a gidip dönen, fırınlara un 
da getiren Nejat vapurunun, zamanında gelip gelemeyeceği bu rüzgârlara 
göre hesaplanırdı. Çiftçiler, yağmur gören mandalinini poyrazlatmadan 

keserse yolda çürüyeceğini bilir; eğer hava lodossa, mandalini çabuk bozulmasın diye hiç 
kesmezdi. Gündoğusu rüzgârının etkisini romatizması siyatiği olan herkes bilirdi, eli kolu ağrıdı 
diye doktor aramazdı.
Yıldız; kuzeyden, Rusya tarafından gelir, çok soğuktur. Estiği zaman, Bodrum evlerinde ocaklar, 
sobalar yanardı. 
Batı; birçok denizcinin korktuğu, sert bir rüzgârdır. Ama Bodrumlu gemiciler korkmazlar batıdan, 
yönü bellidir batının. Yıldızın, karayelin, poyrazın, gündoğusunda olduğu gibi; bu rüzgârlar çıktığı 
zaman, gemiciler ne yapacaklarını bilirler. 
İzmirlilerin imbat (meltem) estiğinde kendilerini sokağa atıp bir akşamüstü serinliği almaları gibi, 
Bodrum Kumbahçeliler de meltem çıktığında altlarına bir şilte alıp kapı önlerinde otururlardı. 

Seksenli yıllarda, bir anda bir turizm rüzgârı çıktı; İngiltere üzerinden esen, zamanla Avrupa 
üzerinden geçerken çeşitlenen... Bazı yıllar içimizi ısıttı, bazı yıllar hepimizi üşüttü. Derken, bu 
rüzgâr yıldıza dönüştü. Antalya’yı tuttuğu kadar şiddetli olmasa da Bodrumlunun yelkenlerini 
doldurdu. Sonra, “Çin rüzgârı esecekmiş” dediler, büyüklüğünden korkup limandan çıkamadık. 
“Yönü uzak doğuya dönmüş” dediler, dal kımıldamadı. “Japonya üzerinden hava doldurukduru, 
tedbirli olun” dediler. Hepimiz pozisyon aldık, hazırlandık; Kapadokya’da etkisini azalttı, buraya 
serinliği bile gelmedi. Yeniden bildiğimiz rüzgârları beklerken, bu yaz rüzgâr birden yönünü 
değiştirdi, Körfez’den esmeye başladı. 
Hatta bir sabah uyandığımızda gördük ki, şehir ilan panolarından bize de seslenikduru Körfez 
rüzgârı, “Hadi bize gelin” diye. 

E ne diyem, yeni rüzgârımız hayırlı olsun Bodrum’a garii!



Zeytinli Cad. No: 24  Bitez / Bodrum

Dermatolog

Dr. Ethem 
Mercan

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı

Muayenehanesinde 

hasta kabulüne 

başlamıştır.

0252 363 99 21
0532 331 25 77



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K





İşte Simit Sarayı'nın Lezzet Sırrı

TURGUTREİS D-MARİN VE 
MIDTOWN’DA AÇILDI
0(531) 365 4444

� simitsarayi � simitsarayisimitsarayiofficial

444 8 768
www.simitsarayi.com


