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Necmi Cavlı

Talan 50 yıl önce başladı. Satmayanların arazisini yeşil alan ilan ettiler. Bir sonraki
şahıs hayır derse başına geleceği bildiği için Bodrum’un ilk tatil köyü böylece 
kurulmuş oldu. Yıl 1969! Bodrumlular uzaktan baktı, bir koyun içine inşa edilen evlere 
“Ne le buuu, Garaburgaz mezarlığı gibi görünükduru!” dediler.

Böyle bir talana Bodrum halkı nasıl dirensin, nasıl uyum sağlasın? Saf ve güzel bir halktı. Kimseyi davet 
etmediler, gelene git demediler, kendileri gibi bildiler herkesi. Sonradan gelenlerin de ilk gelenler, Cevat 
Şakir, Fethi Naci, Fatma Mansur, Bedri Rahmi gibi davranacağını düşündük, ama yanıldık. Ellerinde 
Ankara’dan aldıkları ruhsatları ile, evlerinin kapısında kilit bile olmayan bir kasabaya gelip talan ettiler. 
Şimdi herkes sanki çok duyarlıymışlar gibi klişe lafların arkasına saklanıp Bodrum halkını suçlayarak günah 
çıkarıyor. Sattılarsa bile yerlerini, deniz kenarına Göğüs Hastalıkları Hastanesi gibi oteller mi yapın dediler! 
Yerli halkın bir dönüm yeri satması, onun da İstanbul’u Bodruma taşıma çabası da değil sorun. Bunlar 
teferruat! Elbette süreç içinde durdurulamayan talandan pay almak isteyen yerlilerden, “Bükemeyeceğin 
bileği öpeceksin. Biz aptal mıyız?” deyip konvoya katılanlar oldu. Bu süreçte ulusal ve yerel iktidarlar, 
resmî kurumlar koruyucu bir politika üretmedikleri gibi buna göz yumdular. Biz şu anda bunun sonuçlarına 
bakıp birbirimizi suçluyoruz.

Osmanlı döneminde bile bir plan varmış. İstanbul’a gelenleri Unkapanı’nda durdurup, mesleğin ne diye 
soruyorlarmış. “Nalbantım,” dersen listeye bakıp yeterince nalbant var gelemezsin diyor, ya da şu bölgede 
nalbant eksiği var deyip oraya yolluyorlarmış. Bizim gibi her yere, herkese ruhsat vermiyorlar. Kurt puslu 
ortamı sever. Kentleşme ve turizm planı olmadıkça var olan kaos hep birilerine yarayacak. Beş dönümde 
tarım imarı ile yetinip yanlış yapılanmaya karşı kendi parasını harcayarak katkıda bulunan insanlar yok 
değil. Yani “sadece zenginler gelsin buraya” dediğiniz insanlardan. Ama kalkıp sahilden uzak, köyün 
ortasındaki mekâna dahi müzik ruhsatı verip oralarda huzur içinde yaşamaya çalışan zenginler rahatsız 
olmaya başlayınca sonuç, istediğinizin tam aksi oluyor. Bodrum zenginleşsin, pahalı bir yer olsun derken 
tamamen aksi oluyor. “Bodrum’a gelin inşaat yapın, kârlı yatırım” dediniz. Şimdi ev fiyatları 12 sene 
önceki seviyesine düştü! İnşaat şirketleri iflas etmemek için evleri üçte biri fiyatlardan elden çıkarmaya 
çalışıyor. Büyük marka yatırımlar sürekli el değiştiriyor. Sağır Sultanın bile bildiğini tekrar etmek ne kadar 
gerekli bilmiyorum ama herkes büyüklere ‘Peri Masalları’ anlattığından, birilerinin de yaşananları anlatması 
gerekiyor.
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Hülya Özdemir
Dünyaya Açıldı



Bodrum’da 
yaşayan çizer ve 
ressam Hülya 
Özdemir’in 
çalışmaları 
yurt dışında da 
sergileniyor, 
Avrupa’da 
yayınlanan 

kitap ve dergi kapaklarını da süslüyor. 
Suluboya çalışmalarını şimdi kanvas 
üzerine de taşıyan Özdemir, kendini 
sınırlamasa da çalışmalarında yine kadın 
portreleri ağır basıyor. Kadının toplum 
içindeki yerinin halen çok kısıtlı olması 
ve kendini yeterince ifade edememesi 
Hülya Özdemir’i çalışmalarında özgüvenli, 
dışadönük kadınları resmetmeye 
yöneltmiş. Kendisine çalışmalarıyla ilgili 
son gelişmeleri sorduk: 
“Son yurtdışı sergim Eylül ayında 
Japonya’nın Osaka kentindeki Herbis 
Plaza’da yapıldı. Herbis büyük bir alışveriş 
merkezi ve onlarla halen işbirliğimiz 
devam ediyor. Yani, bina içi ve dışı (tren 
istasyonları dâhil) billboardlarda, reklam ve 
etkinlik duyurularında onlara özel çalıştığım 
desenleri kullanıyorlar.”

Hülya’nın kadın portreleri Avrupa’da bazı 
yayınevlerinin ve süreli yayınların da ilgisini 
çekmiş. Onun çalışmalarının kapaklarında 
yer aldığı özellikle kadın yazarların kitapları 
şunlar: Lucy H. Pearce, “Medicine Woman” 
İrlanda, Annalisa Monfreda, “Come se 
tu non fossi femmina” İtalya, Catherine 
Roumanoff, “Juste après mon dernier 
souffle” İsviçre.



Ayrıca Almanya, İtalya ve Fransa’da 
yayınlanan bazı dergilerin kapaklarında 
ve içeriklerinde de resim ve desenlerine 
yer verilen sanatçı şu anda da Penguin 
Random House (UK) tarafından 
önümüzdeki yıl Mart ayında basılacak olan 
altı kitaplık bir serinin kapak resimlerini 
çalışıyor. Bu kitapların yazarları feminist 
kadınlar ve kapaklarda özellikle bir kadın 
sanatçı tarafından yapılmış desenlerin 
olmasını istemişler. Altı kitabın da 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Mart 
2019’da yayınlanması bekleniyor.

Taklitlerinden Sakınınız
Çalışkan ve üretken bir sanatçı olan 
Hülya Özdemir’in çalışmaları özellikle 
sosyal medyada çok ön plana çıktığı için 
taklit edeni de çok, dahası kopyalayıp 
çeşitli ürünlere basarak satanı da… 
“Bunlar, izinsiz ve telif ödemeden 
yapılan işler. Bu insanlar mesela sosyal 
medyadan, yaptığım resimleri bulup, 
hiç araştırmadan, arayıp sormadan 
çalışmalarımı tişört, çanta, seramik gibi 
ürünlere baskılarını yapıp ticari amaçla 
kullanıyorlar,” diyor. 



Kuşadası’ndan feribota biniyorsun, hoop, 1 
saat 40 dakika sonra Yunan Adası Samos’tasın. 
Adanın kuzeyi ve merkezi olan Vathy’de pek bir 
şey yok. Güneyde bulunan Pythagorean, turistik 
ve canlı bir bölge, ama tesislerin hiç biri müşteri 
çekmek için müziğin sesini açmadığı gibi, 
kimse sizi içeri oturtmak için de kolunuzdan 
tutup çekmiyor. Sakince denizin ve tatilin tadını 
çıkartabiliyorsunuz.

Kokkari, adanın konaklama yapılacak ve 
gezilecek en güzel yeri. Sahil bölümünde yan 
yana sıralanmış birçok bar ve restoran var. 
Buralarda, sohbetinizi engellemeyen, yemeğin 
önüne geçmeyen müzik, yemek yerken size 
eşlik ediyor. Amaç, gelenleri bir kez daha mutlu 
etmek!

Manolates’e araba kiralayarak gidebilirsiniz. 
Virajlı bir orman yolundan sonra sizi masal 
kitaplarının resimlerindeki gibi şirin evler 
karşılayacak. Daracık sokakların, rengârenk 
bakımlı evlerin güzelliğini görünce bu köye 
hayran kalacaksınız. Yanlış anlamayın, 
burada abartılı hiçbir şey yok. Köy sakinleri, 
özen ve dikkat, el ele tutuşmuşlar, çok sıkı 
dost olmuşlar ve kimse tutamamış onları. 
Potami bölgesinde, sükûnet ve huzur eşliğinde 
biraz hippi olabilirsiniz.

Ada genelinde yerlerde çöp, izmarit tarzı atıklar 
görmek çok zor. İnsanlar daha özenli ve duyarlı.

Samos Gül Mutlu

Bizim neyimiz eksik?

Benim cennet Bodrum’um, biz sana bunu 
niye yapamıyoruz, niye sana daha iyi 
bakamıyoruz? Özenin ve dikkatin elinden 
biz neden tutamıyoruz? Neden her şeyi yerel 
yönetimlerden bekliyor, neden onların işini 
kolaylaştıracak faaliyetlerden kaçınıyoruz?

Selçuk Şirin hoca ne diyor: Her şeyi devletten, 
belediyelerden beklemeyelim. 
Sorumluluk hepimize düşüyor!







Yerel Seçimlerde “Kültür & Sanat”
Herkes yaşam derdinde iken, kim takar 
kültür/sanatı demeyin. Eğitimli, orta sınıflar 
için önemli; liberal ve medeni olmanın bir 
ölçütü. Bodrum liberal orta sınıflardan yüksek 
ölçüde göç alan, tercih edilen bir kent. 
Dolayısıyla ülkenin diğer yerlerine göre farklılık 
gösteriyor. Bu kitle genellikle sosyal olarak 
aktiftir. Gazetelerde yazıyorlar, radyolarda 
çalışıyorlar, derneklerde, odalarda aktifler. Yani 
kitlelerin yönlendirilmesinde etkili olabilecek 
konumlardalar. Seçilmek istiyorsanız onları 
yanınıza çekmek, bölmek ya da korkutup sessiz 
kılmanız gerekiyor. Yanınıza çekmek için onları 
ya gücün getirdiği çıkarlara ortak edesiniz ya da 
aynı düşünceleri paylaştığınıza ikna edersiniz. 
Bu, her yerde iktidar mücadelesinde kullanılan 
bir yöntem, yeni bir şey değil: Havuç/sopa 
kombinasyonu!

Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? 
Seçimlerden bir süre önce aday olmak isteyenler 
bazı kültürel aktivitelere sahip çıkmaya ve 
kullanmaya başlıyorlar. Medyada isim ve 

fotoğrafları dolaşıyor. Kendilerine sempati 
oluşturmaya çalışıyorlar. Kimilerinin işine yarıyor 
bu. Bodrum’a çok yoğun bir göç olduğundan 
kimse kimseyi tanımıyor. Yeni gelenlerin 
duyduklarına inanmaktan başka pek çareleri yok 
karar vermeden önce.

Oysa yıllardır Bodrum’da sosyal ve kültürel 
aktivitenin içinde bulunan insanlar için durum 
farklı. 70’li yıllarda Bodrum Halk Kültür Derneği 
ile belediyeye rağmen, kendi imkânlarımız 
ölçüsünde sokaklara çöp kutusu yaptırmış, 
ağaçlandırma ve temizlik kampanyaları 
yapmıştık. Yakın dönemde yaptığımız benzer 
çalışmaları dergimizi takip edenler biliyor. Maddi 
ve siyasi çıkar gözetmeksizin, kendi imkânlarını 
yaratarak yaşadığı çevreyi korumak, geliştirmek 
için çalışan insanlar var bu kentte. Bizler yıllardır 
çabalarken hiç etrafta görmediğiniz, kültür/
sanat ile alâkasız, dışardan destek bile olmamış, 
elini taşın altına koymamış, tek hedefleri 
ceplerini doldurmak olan insanlar, ‘Bizi seçin 
Bodrum’u geliştirelim, güzelleştirelim, kültür/

sanat şehri yapalım!’ 
diyerek oy istiyorlar. Biz 
bu filmi defalarca seyrettik! 
Bizim söylememize de 
gerek yok. Gelinen durum 
ortada bakmayı bilenler 
için… Ayinesi iştir kişinin, 
lâfa bakılmaz! Memleket 
sevgisini seçimden seçime 
hatırlayan, toplumun 
çıkarlarının yanında daha 
önce yer almamış adayları 
akrabam, hemşerim, 
partilim, ya da “gelirse 
bizi kollar” gibi nedenlerle 
desteklemek yerine 
sorgulayalım. Aldığımız 
her nefesin, attığımız her 
adımın sonuçları olacağını 
unutmayalım.

Necmi Cavlı



ÖMER FARUK KILIÇ
 
Adana doğumlu sanatçı 1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra Bodrum’a yerleşti. 
Çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren sanatçı çalışmalarını ve 
yaklaşımını şöyle özetliyor:

“Üretmek benim için bir tür iyileşme ve meditasyon. Bu sürecin 
kişinin iç dünyasının dışavurumunu şekillendirebildiği bir 
zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. 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, alışılmamış ve o anın hissiyatı içinde 
kendiliğinden varolan bir çalışma prensibini benimsemiş durumdayım. Genel 
olarak çalışmalarımın temelinde insan psikolojisi var diyebilirim. Plastik sanatlara 
ilgimden dolayı resim ve heykel çalışmalarımı eş zamanlı 
sürdürmekteyim.”

Birçok kişisel ve karma sergiye katılan sanatçı 24 Kasım - 
24 Aralık tarihleri arasında Bodrum Zeynep Sanat Galeri-
si’nde açacağı Resim ve Heykel sergisinde yeni eserlerini 
sergileyecek.

Açılış kokteyl. 24 Aralık saat 18.00-21.00
Adres: Çarşı Mahallesi, Alibaba Sokak

Sergi



İspanyol Mutfağının Bodrum 
Temsilcisi: La Pasion



Ünü Bodrum’u aşarak artık ulusal basında 
da kendisinden sık sık söz ettiren mekânın 
sahibi ve aynı zamanda şefi Neco, daha da 
iddialı olarak “Türkiye’nin en iyisiyiz!” diyor.
Her fırsat bulduğunda çeşitli Latin ülkelerini 
ziyaret ederek yeni lezzetler peşinde koşan 
şef Neco, “İşimde en iyi olmak istiyorum!” 
diyor.

Gerçekten işini aşkla yapan ve sürekli 
kendini yenileyip, geliştiren şef hak ettiği 
ilgiyi görüyor. La Pasion dokuz yıl üst 
üste Trip Advisor ödülünü alan nadir 
mekânlardan biri. 2009 yılında aşçı olarak 
başladığı İspanyol restoranını 2014 yılında 
devralan Neco, hayallerinin peşinde başarı 
ile koşarak La Pasion’u Bodrum’un marka 
mekânlarından biri haline getirdi.

Elbette söz konusu lokanta olunca her 
şeyden önce lezzet gelir ama mekân 
servisi, yemeklerin sunumundaki özeni ve 
dekorasyonu ile de daima bir adım ilerde.
Bodrum merkezde özgünlüğünü 
koruyabilmiş nadir sokaklardan biri olan 
Uslu Çıkmazı’nda yer alıyor Le Pasion… 

Eski bir Bodrum evi ve devasa kauçuk 
ağacının gölgesindeki avlusu ile içeri 
adımınızı atar atmaz özel bir yere geldiğinizi 
hissediyorsunuz.
Heyecan verici zengin menüsü hem göze 
hem damağa hitap eden La Pasion, lezzet 
avcılarının mutlaka uğranması gereken bir 
mekân.

Tel: 0252 3134594, 0530 6438444
www.lapasionbodrum.com



The Bodrum Cup 
Renkli Görüntülerle Sona Erdi

Türkiye’nin en büyük deniz festivali 
olan ve tam 30 yıldır Bodrum’da 
yapılan The Bodrum Cup, bu yıl ilk kez 
gerçekleştirildiği İstanbul yarışları ve 
İstanbul Boğaz geçişi ile renkli görüntülere 
sahne  oldu.

13 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda meşhur 
Bodrum guletlerinin geçiş korteji ile 
başlayan görsel şölen akşam Boğaz’da bir 
otelde gala yemeği ile devam etti. Takip 
eden günlerde 25 adet teknenin İstanbul 

- Bodrum arası yarış etapları Yalıkavak’a 
doğru uzandı ve Yalıkavak Marina’da ödül 
töreni ile kapanış gerçekleşti. 22-27 Ekim 
tarihlerinde Bodrum - Leros - Gümüşlük 
ve Bodrum arasında gerçekleşen The 
Bodrum Cup yarışlarında ise Ege denizi 
yelkencilerin hem rüzgarla, hem de kendi 
aralarındaki renkli mücadelelerine sahne 
oldu.

The Bodrum Cup’ta eğlencenin yanı sıra 
sosyal sorumluluk projeleri de başroldeydi. 

Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki 
engelli çocukların, teknelerin 
bayrak numaralarını boyama 
etkinliği, The Bodrum Cup’ın 
renkli geçeceğinin en büyük 
habercisiydi. 
Deyim yerindeyse en çok ‘ses 
getiren’ ve alkış toplayan sosyal 
sorumluluk aktivitelerinden biri de, 
konserlerden edinilen tüm gelirlerin 
TEV’e bağışlanması oldu. The 
Bodrum Cup’ta neler yaşandığını 
görmek için Instagram’da The 
Bodrum Cup hesabını takip 
edebilirsiniz.



Orhan Dumanlı
Nerdeen Nereye...

Serin bir Ekim akşamı, Bodrum Yalıkavak 
Marina’nın çekek yerinde toplanmış üzerlerinde 
rengarenk denizci kıyafetleri ile yüzleri gülen 
ve merakla bekleyen yüzlerce insan... Ve de 
teknolojinin sonuna kadar kullanıldığı dev 
sahne ve sahnede sunucunun coşku veren 
anonsları. İnsana az sonra bir dünya starının 
sahne alacağını düşündürüyor. Ama sahneye 
dikkatli bakınca star yerine sahnede yer almış 
4 adet pırıl pırıl mutfak göze çarpıyor. Tüm bu 
coşkunun nedeni bu yıl 30.su yapılan “Bodrum 
Yelkenli Ahşap Yat Yarışları”nın son beş senedir 
programına eklenen “Mavi Yolculuk Mutfağı” 
yemek yarışması.

1945’lerde Bodrum’a sürgüne gelen Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) 
arkadaşları Sabahattin Eyüboğlu, Necati 
Cumalı, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Azra Erhat’ın 
yaptıkları Gökova Körfezi seyahatlerine 
çıkarken mutfak ihtiyaçları için yanlarına 
aldıkları Bodrum Gemici Peksimeti, su ve 
peynirin yanı sıra denizin onlara verdiği sayısız 
nimetin günümüze yansıyan şekli: Avokado, 
zencefil, kapari, rezene, soya sosu, siyah 
sarımsak, balık karides, vb... Yarışan teknelerin 
mutfaklarında yok yok.

Ama Bodrum’un ruhunu yansıtan malzemeler 
yok. Gemici peksimeti, Gambilya Baklası, 
Lokum Pilavı vb...  

Geçen seneki gibi bu sene de jürideyim. 
Ama tek Bodrumlu olarak. Diğer jüri üyeleri 
İstanbul’dan, hepsi konularında dünyaca 
ünlü şefler: Maximilian J.W. Thomae, Rudolf 
Van Nunen, Giancarlo Gottardo, Çağrı Burak 
Sağlam ve de her yerde hayatımıza giren 
‘Blogger’lar. 

Sahnenin her yeri ülkemizin büyük firmalarının 
isimleri ile dolu. Bunlar yarışmaya destek 
olanlar mı diye soruyorum etrafa; “sponsor” 

diyorlar tebessüm ederek bana. Hemen 
sözlüğe bakıyorum; “Destek” bir şeyi dengede, 
durağan tutmaya yarayan şey, dayanak diyor. 
“Sponsorluk” ise kendini tanıtmak için bir 
etkinliğin masraflarını üstlenmek diyor. Kafam 
karışır gibi oluyor o zaman. Bodrum Deniz 
Ticaret Odası, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Denizciler 
Derneği vb. acaba bu etkinliğin neresinde, 
ne kadar, hangi sıfatla bulunuyor diye aklıma 
geliveriyor. 

Ama aklımdan çıkmayan 30 yıldır bu müthiş 
etkinliği başlatıp ayakta tutmaya çalışan Erman 
Aras’a, bayrağı devir alan Süleyman Uysal’a ve 
de tüm bu organizasyona yüreğini, emeğini, 
desteğini veren Gündoğan Küçükbüklü Arda 
Akbulut’un nezdinde bütün gizli kahramanlara 
iyi ki varsınız diyorum. 

Bir şehrin asıl sahipleri o şehirle bütünleşen 
böyle etkinliklere yeterince “destek” olmayıp 
ellerini şehir için taşın altına sokmazlarsa, gün 
gelir şehir için de “sponsor” arayışına çıkarız 
hep beraber. 

Nerdeen nereye demeden...
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Konser
Tansel Karaduman - Mandalin
www.mandalinbodrum.com

Yelken
Dragon Sonbahar Serisi III. Ayak
www.bayk.org

Festival
TED Bodrum Koleji II. Uluslararası Zeytin Festivali
0252 317 28 28

Spor
Türkiye Yamaç Paraşütü - Hedef Finali Ören
www.ordost.com.tr



3
Kasım

3-4
Kasım

2-23
Kasım

3
Kasım

3-4
Kasım

Eğitim
Planetaryum Uzayı ve Evreni Tanıyalım
Oasis - www.oasisbodrum.com

Fotoğraf
Fujifilm Sokak Fotoğrafçılığı
Bodrum Merkez - www.bofsad.org

Heykel
Derviş Ergün Sergisi
Oasis - www.oasisbodrum.com

Fotoğraf
Afsad İDE Soyut Fotoğraf Sergisi
Oasis - www.oasisbodrum.com

Festival
5.Milas Zeytin Hasat Şenliği



ajanda

8
Kasım

9
Kasım

10
Kasım

Müzikal - Notre Dame’ın Kamburu
20.30, Herodot Kültür Merkezi
www.artcisanat.com

Konser
Rubato
Mandalin - www.mandalinbodrum.com

Fotoğraf
Fotoğraf Seçme ve Değerlendirme Atölyesi
Oasis - www.oasisbodrum.com

4
Kasım

Hentbol - Yalıkavak Spor Klübü - 
Polatlı Belediyespor
14.00, Binnaz Karakaya Spor Salonu

4
Kasım

4
Kasım

Workshop - Fitoterapi Eğitimi
Herbafarm Akademi
www.docs.google.com

Tiyatro - Kadın Kafası
20.30, Herodot Kültür Merkezi
www.artcisanat.com



11
Kasım

17
Kasım

17-18
Kasım

14
Kasım

Futbol
Bodrumspor- Utaş Uşakspor
14.30, Bodrum Şehir Stadı

Gastronomi
Arzu Özev ile Mutlu Mutfak
Maksimum Yaşam - 0252 363 04 34

Yoga
Özlem Utku ile Vinyasa ve Acro Yoga
Yoga Center Bodrum - 0532 343 23 09

Yelken
Bayk Güz Trofesi II. Ayak
www.bayk.org

24-25
Kasım

23
Kasım

Fotoğraf
Bodrum Sokakları Teknik Fotoğraf Gezisi
Bodrum Merkez - www.bodfad.org

Yelken
Dragon Sonbahar Serisi IV. Ayak
www.bayk.org



ajanda

24
Kasım

25
Kasım

24
Kasım

28
Kasım

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum Basketbol - OGM 
Ormanspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu

Sergi
Ömer Faruk Kılıç - Resim/Heykel
Zeynep Resim Galerisi 

Futbol
Bodrumspor - Sakaryaspor
14.30, Bodrum Şehir Stadı

Fotoğraf - Fotoğraf Değerlendirme
Bodfad Dernek Merkezi
www.bodfad.org

24
Kasım

29
Kasım

Maraton
Bodrum Ultra Maratonu
Unlimited Academy - www.bodrun.com

Fotoğraf
Burak Şenbak ile Doğal Işıkta Portre
Oasis - www.oasisbodrum.com
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1-2
Aralık

1-14
Aralık

3,13,17
Aralık

8
Aralık

Yelken
Bayk Güz Trofesi III. Ayak
www.bayk.org

Eğitim
Işık Çalışması
Erim Ergün - Bitez, Ambrosia Hotel
0534 316 73 71

Eğitim
Ruhsal Ameliyat ve Ana - Baba Dengeleme 
Erim Ergün - 0534 316 73 71

Basketbol -Kırçiçeği Bodrum 
Basketbol - Galatasaray, 
Binnaz Karakaya Spor Salonu

ajanda

Murat Özçelik



9
Aralık

Futbol - Bodrumspor - Gümüşhanespor
14.30, Bodrum Şehir Stadı

22-23
Aralık

24-25
Aralık

16
Aralık

26
Aralık

Yelken
Bayk Güz Trofesi IV. Ayak
www.bayk.org

Yelken
Dragon Sonbahar Serisi IV. Ayak
www.bayk.org

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum Basketbol - 
Hatay BŞB, Binnaz Karakaya Spor Salonu

Eğitim
Şifa ve Dengeleme Enerjisi - Erim Ergün 
Bitez Mini Star Otel - 0534 316 73 71



Bir sabah, şimdiki yat limanının olduğu yerde 
iki adet İngiliz çıkartma gemisinin durduğunu 
gördük. Alman uçaklarından kaçarak limana 
sığınmışlardı. Üzerleri büyük brandalarla, 
örtülerle uçaklara karşı kamufle edilmişlerdi. 
İçlerinde 20 adet kadar İngiliz askeri vardı. 
Bu gemiler Bodrum’da aylarca kaldılar. 
Konservelerden oluşan gıdalarını Kıbrıs’tan 
hücumbotla taşıyıp getiriyorlardı. Boş 
konserve kutuları denize atılıyordu. Denizin 
dibinde bu kutulardan bir tepe oluşmuştu. 
Bodrum’da, bardak, kutu zor bulunuyordu. 
Halk geliştirdiği bir yöntem ile cam şişeleri 
ortasından keserek bardak yapıyordu. Bu 
nedenle, konserve kutularına talep çoktu. 
Çocuklar her gün denize dalıp bu kutuları 
toplayarak satıyorlardı. 

İngiliz askerlerinin karaya çıkmaları yasaktı. 
Ancak, gemilerinin etrafında denize 
girmelerine izin veriliyordu. Biz çocuklar 
onlarla birlikte yüzüyorduk. Güler yüzlü ve 

neşeli gençlerdi. Onlarla aramızda işaretle 
yürüyen sözsüz bir dostluk oluşmuştu. 
Bir sabah baktığımızda gemiler yoktu. 
İstanköy’deki Almanların gemilerini 
fark ettiklerini anlayıp limanı terk etmişlerdi. 
Birkaç saat sonra Almanların iki gemiyi 
de batırdıklarını ve içlerindeki askerlerden 
kurtulan olmadığını öğrenip çok üzülmüştük.
Bir kış günü limana yelkenli büyük bir gemi 
geldi. Hayfa’dan yüklenen portakalları bir yere 
götürürken düşmanın takibine uğramış ve 
kurtulmak için limana sığınmıştı. Birkaç 
gün sonra, herhalde limandan uzun süre 
çıkamayacağını ve portakalların çürüyeceğini 
düşünerek, kaptan taşıdığı bütün portakalları 
denize boşalttı. Denizin üstü sapsarı 
portakallarla kaplandı. Halk, sepet, çuval eline 
ne geçtiyse alıp soğuğa aldırmadan, hatta 
bazıları elbiselerini bile çıkarmadan denize 
atlayıp portakalları kapıştı. Doğrusu nefis 
portakallardı, açlıktan kırılan halk için bu tam 
bir ziyafet olmuştu.

Samim Uslu

Bodrum Çocukluk 
Anılarım (6. Bölüm)
“Savaş Günleri”



Bodrum’da bulunduğumuz bir gece Mustafa 
Amcam telaşla kapımızı çaldı. Çok endişeliydi. 
Bize: “Düşman donanması geliyor, herkes 
dağlara kaçıyor, çabuk toparlanıp kaçın!” 
dedi. Uzaktan seyrettiğim savaşın birden bire 
içine düşmek benim için tam bir şok olmuştu. 
Elim ayağım tutmuyor, korkudan titriyordum. 
Annemle babam da aynı durumdaydılar. Ne 
yapacağımızı şaşırmıştık. Sonra toparlanıp 
hemen paraları, altınları, mücevherleri bir 
torbaya koyarak hızla evde çıktık. Avludan 
sahile çıktığımızda askerlerin telaşla sağa sola 
koşuştuklarını, sahile siperler kazdıklarını ve 
makineli tüfekler yerleştirdiklerini gördük. 
Yanımızdaki Gerence sokağına girip dağa 
doğru koşanlarla birlikte koşmaya başladık. 
Ballı Kaya’nın olduğu tepeye yaklaştığımız 
sırada, bizi sevince boğan bir haber geldi. 
Gelen gemilerin bizim harp gemilerimiz 
olduğunu bildirdiler. Rahat bir nefes alıp 
evimize döndük. Meğer uzaktan birkaç harp 
gemisinin geldiği görülünce telsizle gemiler 
aranmış, telsize cevap alınamayınca düşman 
gemisi olduklarına karar verilmiş.

Yaşlılar, kadınlar, kızlar ve çocuklardan 
oluşan yüzlerce İstanköy’lü Rum, savaştan 
kaçarak, teknelerle gelip Bodrum’a sığındılar. 

Bunların bir kısmı Han’a, bir kısmı da 
sahildeki açık alana yerleştirildiler. Kıtlığın 
yaşandığı Bodrum’da onlara çok az yiyecek 
verilebiliyordu. Hepsi açtı. Bütün gün deniz 
kenarında taşların yosunların arasındaki küçük 
balıkları tutmaya çalışıyorlar ve tutabildikleri 
parmak büyüklüğündeki birkaç balığı, çalı 
çırpı ile yaktıkları ateşin üstüne tutarak pişirip 
yiyorlardı. Genç kızlar, ailelerinin baskısıyla, 
bir avuç incir ve birkaç dilim ekmeğe karşılık 
beraberlerinde getirdikleri çeyizlerinin 
en değerli parçalarını vermek zorunda 
kalıyorlar ve verdikten sonra da hıçkıra hıçkıra 
ağlıyorlardı. Onlara çok acıyordum. Ara sıra, 
karşılığında bir şey almadan, birkaç tane incir 
veriyordum, sevinçle alıyorlardı. Onları Kıbrıs 
Adasına götürmeye cesaret edebilen bir tekne 
sahibi bulunamadı. Bu yüzden uzunca bir 
süre Bodrum’da kaldılar. Bu arada, büyük bir 
Rum gemisi, Bodrum’un karasularına kaçak 
girdiği için yakalandı ve devletçe el konularak 
açık artırma ile bir Bodrumluya satıldı. Satın 
alan gemiye “Ege” adını koydu. Biz çocuklar 
böylesine büyük ve güzel bir gemiyi ilk defa 
görüyorduk. Her gün iskelede demirli olan 
bu gemiyi görmeye gider, onu hayranlıkla 
seyrederdik. Geminin sahibi cesur çıktı. 
Bodrum’a sığınmış olan Rumları, büyük paralar 
karşılığında, partiler halinde Kıbrıs’a taşıdı.
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Yeni teknoloji her ne kadar babadan oğula 
geçen büyük aile şirketleri geleneğine bir ölçüde 
çomak soktu ve kendi liberal yeni zenginlerini 
yarattıysa da, söz konusu para olunca 
Facebook, Apple vb. gibi yeni şirketler çok da 
farklı davranmıyorlar. Son olarak Facebook’un 
üye verilerini bir ajans vasıtası ile Trump’ın 
kullanımına sunması örneğinde olduğu gibi…
Yine de geleneksel medya ile karşılaştırıldığında 
hâlâ doğru ve güzel şeylere ücretsiz olarak 
ulaşabiliyorsunuz internet aracılığıyla. 

Mayıs başındaki sözde demokrasinin beşiği 
İngiltere’deki yerel seçimler öncesi medyada 
ülkede bir seçim olduğunu bilmeniz neredeyse 
mümkün değildi. Dolayısıyla katılım çok düşük 
oldu. İnternet sayesinde seçim olduğunu 
öğrendim, oy kullandım, sonuçları takip 
edebildim. Ya internet olmasaydı?

Ancak düzenlemeleri yapacak demokratik 
yapılar olmadığı sürece her ne kadar teknoloji 
teorik anlamda yenilik ve ilerlemeyi temsil 
etse de bunların insanlığın genel çıkarları için 
kullanılabileceği ortam yaratılmadığı sürece 
şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Facebook ve 
Bitcoin örneklerinde olduğu gibi… Pozitif olarak 
yararlanma şansınız olduğu kadar olumsuzlukları 
da içinde taşıyan bir platform sanal medya!

Geçmişte metropollerdeki, ya da batı 
ülkelerindeki üniversitelere giderek, sadece 

ekonomik durumu iyi olanların edinebildiği kültür, 
artık çok ücra köşede yaşayan biri tarafından 
da edinilebiliyor. Gençlerin eskiden olduğu gibi 
geleneksel medya tarafından manipüle edilmesi 
zorlaşıyor. Köyünde internet sayesinde Skrilex 
dinleyen ya da “Grafiti” sanatına ilgi duyan bir 
gencin belli siyasi tercihlere manipüle edilmesi 
kolay değil artık.

Dünyanın en güzel olasılıkları gözlerinizin 
önünde, ama bunlara bırakın ulaşmak için 
maddi gücünüzün olmamasını, kapıdan dışarı 
çıktığınızda kendinizi uzaylı gibi hissettiğiniz bir 
toplum! Toplumsal talepleri sanki yokmuş gibi 
kabul edilen bir nesil! Odana kapanıp kendi 
sanal dünyanı yaratmak çok daha cazip ve 
kaçınılmaz olarak toplumsal yabancılaşmayı 
pekiştiriyor ise de aynı zamanda buna karşı 
koymanın imkânlarını da yaratıyor. Örneğin 
Amerikan gençliğinin 15 Mart’ta başardığı 
büyük toplumsal hareketin oluşturulmasında 
internet büyük bir rol oynadı ve sanal ortamın 
dışında da insanları bir araya getirdi. Bu tür 
toplumsal çıkışlar sıklaşmaya başladı, ancak 
bunun bir oluşuma dönüşmesi süreç meselesi. 
Sanal ortamdaki talep ve muhalefet kolayca göz 
ardı edilebilse de, yaratılan sosyal ağlar ile bu 
aşılmaya çalışılıyor.
Elbette var olan avantajlı durumunu kaybetmek 
istemeyen güçler sanal ortamı da kontrol etmek 
için çok büyük bir çaba içindeler, ancak bu, 
eskisi kadar kolay olmuyor…

Kültürel Yabancılaşma ve İnternet
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Bodrum’daki müzik kültürünün ve anlayışının ne 
turizme ne de ekonomiye bir faydası olmadığı, 
aksine kaliteli turizm çabalarına büyük darbe 
vurduğu iddiası maalesef doğrudur. Bu durum 
sadece çalınan kötü müzik ile ilgili de değil.
Eskiden Bodrum’a İstanbul ve Ankara’dan yeni 
müzik keşfetmeye gelirlerdi. Apple Disko’da, 
daha sonra Hadigari ve benzeri yerlerde çalınan 
müzikleri Türkiye’de ilk defa bu mekânlarda 
duyabilirdiniz. Mekân işletmecileri kışın Londra 
gibi metropollere gidip oralardan yeni müzikleri 
bulup getirirlerdi.

Sadece müziğin türü değil ses sistemleri 
konusunda da özel çaba sarf ederler, masraftan 

kaçınmayıp, en kaliteli ses sistemleriyle 
mekânlarını her yıl yenileyip müşterilerine
en iyisini vermek için çaba sarf ederlerdi. 
Bodrum’un kendine özgü kaliteli turist çeken bir 
ses kültürü vardı. Şimdi bunun yerini adlarına 
“CLUB” dense de aslında pavyon kültürü ile 
işletilen mekânlar aldı.

İlk geceyi limanda teknede yatarak geçiren
ve merkezde para harcayan mavi yolculuk 
müşterileri liman ve çevresindeki gürültüden 
dolayı artık yok. Bırakın mavi yolculuk 
müşterilerinin kaçmasını, ahşap teknelerin 
kalafatları açılıyor aşırı titreşimden...ama olsun, 
kumpircilerimiz, dönercilerimiz, taklit marka 
satanlarımız kazanıyor!

Evlerimizin içinde, çift cam yaptırmamıza 
rağmen oturmak mümkün değil. Yerleşik halka, 
“Merkez eğlence için, yaz olunca terk edin!”
dediler; sanki herkes bunu karşılayabilirmiş
ve de gittiğiniz yerde aynı problem ile 
karşılaşmayacağınızın garantisi varmış gibi! 
Çevre köylere gidenlerimiz oldu! Ama ne çare? 
Yanınızda 1500 kişilik otel, sanıyorsunuz ki
en azından kendi müşterisini rahatsız etmek 
istemez, ama hayır. Her şey dâhil yeterince 
darbe vurmamış gibi kente, artık geceleri
bile müşteriler terk etmesin diye her otelin

Laylaylom mu, trilaylaylom mu?

Bodrum 
Müzik Tarihi 
ve Gürültü!



bir de ‘Club’ı var. Erken 
saatlerde başlıyorlar 
akşam çalacak grubun 
ses provasına... Üçüncü 
sınıf davulcuların 
egolarını tatmin etmesi
için saatlerce güm, güm 
davulun ses ayarları 
yapılıyor. Ve bu her gün 
bütün yaz boyunca 
devam ediyor! Bin ile 
50 bin kişi arası büyük 
sahneler de dahil birçok 
ülkede (Glastonbury, 
Royal Albert Hall, Ostrava Festivali vs..) 300 
civarında konser deneyimim oldu ve çoğu 
zaman hiç ses provası yapmadan çıktık sahneye. 
Çünkü ses ile ilgili kişiler işlerini biliyorlardı ve 
ona saygılıydılar.

Bu konudaki diğer bir olumsuzluk da 
işletmecilerin yetersizliği ve bilgisizliği. 
İşletmecilerin hemen hemen yüzde doksanı bu 
tür yatırımları sadece para için yapıyor; ne işini 
seviyor, ne müşteriye ne de kente karşı saygı 
duyuyor. 

Aslında çevreyi rahatsız etmeden bu işi 
çözebilirler. Dijital bir mikser alsa ve her 
defasında yeniden ses ayarları yapacağına 
bir kere yapıp kaydetse ve aynı seti her defa 
monitör kulaklık ile ayarlayarak kimseyi rahatsız 
etmeden halledebilirler. Tabii ki ses mühendisi 
yerine oteldeki garson ile idare etmeye 
çalışmayıp işi bilen birine vermeleri gerekir. Yer 
kazanmak için DJ’i balkona koyuyorlar, ama 
bas hoparlörleri aşağıda. Bas, ince seslerin 

aksine alçaktan ve çok uzak mesafelere yayılan 
ve çevreye rahatsızlık veren bir ses türü 
olduğundan, bütün kent sallanıyor ama bizim DJ 
balkonda duyamadığı için bastıkça basıyor bas 
sesini! Gürültü artık sadece yaza ait bir problem 
de değil. Kış aylarında Bodrum merkezde Pazar 
geceleri dahi, içeride bir kişinin bile olmadığı 
boş mekânlar sabaha kadar yüksek sesle 
etrafı hiçe sayarak müzik çalıyor. Bunlara dur 
diyecek bir kurum yok Bodrum’da. Kurallar 
yetersiz ama bir o kadar da var olan kuralların 
uygulanmaması ya da keyfi uygulanması sorunu 
var. Elbette bu durumdan bir avuç insan her 
alanda olduğu gibi kentin uzun vadeli çıkarlarını 
hiçe sayarak rant elde ediyor.

Şikayet edince de “ulee ehdiyarlamışın sen 
gari” diye konuyu her alanda olduğu gibi 
sulandırıyorlar. Laylaylom derken gürültünün 
yarattığı uykusuzluk ve stresten yakında bütün 
Bodrum kafayı yiyecek, trilaylaylom olacak!

Necmi Cavlı



Şarap yapımı ilk bakışta insanın 
gözünü korkutan karmaşık bir 
yapı olarak görünür. Ne var ki 
şarap zannedilenin aksine, pek 
de öyle teknoloji gerektiren 

bir işlem değildir. Yeryüzünün üzüm yetişen 
bölgelerinde binlerce yıldır yapılagelmesi bunun 
en açık kanıtıdır. 

Şarap taze üzüm ve şırasının fermantasyonu ile 
elde edilen alkollü bir içkidir. En basit şekilde 
taze üzümün suyu sıkılır ve bekletilir. Üzümün 

kabuğunda doğal olarak var olan mayaların 
şıradaki şekeri işlemesiyle şarap elde edilir. 
Üzüm, bu anlamda sahip olduğu şeker seviyesi 
ve hali hazır kabuğunda var olan mayaları ile 
adeta şarap yapımı için programlanmış gibidir, 
yani bir bakıma bu doğasında vardır. Şarap 
tam anlamıyla bir tarım ürünüdür. İçinde alkol 
bulunduğu için, bir sanayi ürünü olan, yüksek 
alkollü içkilerle karıştırılmamalıdır.

Şarap yapımı konusunda günümüzde her 
seviyede, her türlü bilgiye erişim artık çok 
kolaydır. Yapılması gereken iş, detaylarda 
boğulmadan bu bilginin yapım süreci ile 
eşleştirilmesidir. Bu bilgiler ve uygulamalardan 
edinilen deneyimler sonucu iyi şarap 
yapımı konusunda ciddi bir ivme kazanmak 
mümkündür.

Şarap yapımında dikkat edilecek en önemli 
faktör tabi ki üzümdür. Üzüm cinsinin şaraba 
yatkınlığı, karakteristik özellikleri ile nasıl 
yetiştirildiği, yeterli şeker –asit seviyesine ulaşıp 
ulaşmadığı gibi hususlara dikkat etmek gerekir. 
“ İyi üzümden kötü şarap yapabilirsiniz, ancak 
kötü üzümden iyi şarap yapmanız mümkün 
değildir!” söylemi temel bir kuraldır.
Kırmızı şarap yapımında renk, sıkılıp bekletilen 
üzümün kabuklarından gelir. Bu renk üzümün 
cinsine ve kabukların şıra ile bekletilme 
sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Roze 

şarap yapımında ise kırılan üzümler ya doğrudan 
preslenip şırası alınır, ya da kabuklarıyla 
bekleme süresi kontrollü olarak kısa tutulur. 
Üzümün kabuğundan şıraya sadece renk değil 
aynı zamanda tanen de geçer. Beyaz şarap 
yapımında ise kabuklar şırada bekletilmez, 
sıkılan üzümün sadece şırası alınıp işlenir. Bu 
sebeple beyaz şarapların tanen seviyesi göreceli 
olarak kırmızı şaraplardan daha düşüktür.
Kırmızı ve beyaz şarap yapım süreçlerindeki 
farklılıklar yanında, yapım sırasında kullanılan her 
türlü araç-gerecin ve ortamın temizliği, sıcaklığın 
kontrolü ve şıranın hava ile temasının kesilmesi 
konuları büyük önem taşır. Sonraki aşamalarda 
yaşayan bir tarımsal ürün olan şarabın 
olgunlaşması, dinlendirilmesi, sifonla aktarılarak 
dip tortularından kurtarılması, korunması ve 
şişelenmesi gibi bir dizi işlem gerekmektedir.

Erhan Yürüt

Evde Şarap Yapımı
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