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Kültür/Sanat dergisinin günün zor sosyal ve ekonomik koşullarda varlığını
sürdürebilmesi sadece biz çalışanlar değil, takip eden destekleyen herkes için merak
konusu idi.
Necmi Cavlı

Bodrum’da turizm sezonu her yıl giderek kısaldığı için kış aylarında hem etkinlikler,
ham de bizi ayakta tutan reklam gelirlerimiz azalıyordu. Zaman zaman ekonomik nedenlerle devam
edemeyeceğimizi düşündüğümüz ve kısa aralar verdiğimiz oldu. Ama hiç unutmam iki yıl önce devam
edemeyeceğimizi düşünürken, hiç karşılaşmadığımız İstanbul’lu bir işadamının tanıtım sayfası bile
istemeden “Bodrum direnişin, umudun sembolüdür, kültür/sanat bunun lokomotifidir!” diyerek yolladığı
çek sayesinde bugünlere geldik. Bu sadece maddi değil moral olarak da çok önemliydi bizim için. Aslında
yapılan işin farklı boyutlarının olduğunu görmek ve böyle bakan başka insanların da olduğunu bilmek
harikaydı. Küçük çapta da olsa, bizim için bir kültür/sanat direniş sembolü oldu Art Ajanda.
Bütün eksikliklerimize, yetersizliklerimize rağmen bir tek hedefimiz vardı, o da samimiyetimizi
kaybetmemek.
Reklam ile yaşayan bir yayın olarak elbette kolay değil çizginizden ödün vermemek. En zor olan bunun
dengelerini kurabilmek. Bazen aldığınız reklamlar savunduğunuz değerler ile çatışabiliyor. Keşke prensipli
bağımsız kurumlar olsa yapılan iş temelinde sizi değerlendirip, destekleyen, prensipleriniz ile çatışan
reklamlar almadan varlığınızı sürdürebileceğiniz.
Ama maalesef henüz bu aşamada değiliz. Mutlaka o ya da bu tarafta tavır almanız gerekiyor. Aldığınız
tavra göre destekleniyorsunuz. Bu yıllardır her seviyede var olan genel-geçer bir durum. Bunların da bir
gün aşılacağını, sanatın ve sanatçıların sadece sanat için, ürettikleri için destekleneceği günlerin geleceğini
umut ediyoruz.
Bunun dışında kültür ve sanatın bağımsız olarak desteklenmesi gerektiğine, tanıtımın dışında bir çıkar
beklemeden bunun yaşatılması gerektiğine inanan dar bir kesim var. Biz varlığımızı bunlarla sürdürmeye
çalıştık. Bu küçük bir havuz olduğundan, bazen ayakta kalabilmek için uzlaştığımız da oldu. Her ne kadar
çıkardığımız her sayı bizi gururlandırdı ve mutlu etti ise de, “Büyük lokma ye, ama büyük konuşma”
dedikleri gibi, mütevazılığımızı korumak, fazla böbürlenmemek gerekiyor. Yedinci yılımıza girerken, ancak
samimiyetimizi sürdürebildiğimiz ölçüde var olabilir, birlikte nice yıllara, sayılara ulaşabiliriz.
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Tirhandil Cup
25-26 Mayıs 6. Ayak
“Bodrum’a En Çok Yakışan Etkinlik”
Tirhandilin Yakın Tarihi

Antik çağdan beri ekmeğini denizden
çıkaran, süngerden, balıktan, yük
taşımaktan kazanan denizcilerin tercih
ettiği bu ahşap tekne modeli tirhandil
hemen hemen 2000 yıldır ana özellikleri

Bodrum’un sembolü olması
gereken bir teknedir tirhandil. Turist
taşımaya çok yatkın olmadığı için
giderek sayısı ve yapımı azalan
tirhandil bir kültürel miras olarak
korunmalı ve yaşatılmalıdır. Hâlâ
bir avuç Tirhandil sahibi deniz aşığı
bu heyecanı sürdürmek ve kültürü
ayakta tutmak için Tirhandil Cup
yarışlarını başlatmıştır.
Cenk Karacalar

Her yıl 15 tekne ve 80 civarında
yarışçının katıldığı ve farklı rotalarda
yapılan yarış Türkiye Yelken
Federasyonu (TYF) programında
da yer almaktadır. 2019 yılında
üçüncüsü düzenlenen, kış trofesi
olarak adlandırılan yarışlar Aralık
ve Mayıs ayları arasında 6 ayaktan
oluşmaktadır. En sonuncusu 25-26
Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarışlar koy içinde şamandıra ve
coğrafi rota yarışları olarak organize
edilmektedir. Hava koşullarına göre
değişiklikler yapılabilmektedir.

Cenk Karacalar
Masis Üşenmez

bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.
Asıl olarak 6-15 metre arası ve yeke
ile yönlendirilen teknelerin günümüzde
20 metreye varan turist taşımacılığında
kullanılan modern versiyonları da vardır.
Yunancada bire/üç anlamına gelen, yani
teknenin en önemli özelliği olan eninin
boyunun üçte biri olmasından almaktadır
tirhandil ismini. Önden ve arkadan dalgayı
kıracak yapıya sahip olduğu ve geniş karnı
olduğu için, yük taşımacılığına uygun,
gangava yaparken, dalgıç takip ederken,
ağları toplarken dalgaların üzerinden
süzülen, fazla sallanmayan denizci bir
teknedir tirhandil. Çeşitli boyutları olan
tirhandillerin küçükleri kürek çekmeye
elverişli oldukları kadar diğer ahşap
teknelere göre yelken için de daha
elverişlidir.
www.tirhandilcup.com

Naimi’nin Mehmet
(1900-1963), 1924
yılında ailesi ile
Girit’ten Bodrum’a
göç etmiş. İyi bir
marangoz ustası
olan Mehmet,
Kalimnos adasına gidip gelerek
oradan tekne yapmasını öğrenir ve Atilla
adlı ilk tirhandilini 1950’li yılların başında
yine Girit göçmeni Ali Cengiz kaptan için
yapar. Daha sonra Güllük’e taşınırlar ve
orada 50’li yılların sonunda son teknesi
olan Derya Gülü’nü, Pilaçi ailesi için inşa
eder. Bodrum ahşap tekne yapımına
damgasını vuran Ziya Güvendiren ustayı
da o yetiştirmiştir. Daha sonra Ziya
ustanın yetiştirdiği önemli ahşap tekne
ustalarının bazıları: Erol Ağan, İsmail ve
Erol Özyurt, Kıvırcık Mustafa, Mehmet
Nalbantoğlu (Mercan), İlkay Mıstık,
Mustafa Özkeskin(Hacı), Mahir Top,
Küçük Ziya ve Naimi’nin Mehmet’in
torunu Mehmet Nami Uyav.

O Gümüşlük aşığı,
Gümüşlük onun
parçası: Mine Söğüt
Füsun Özlen

Gazeteciliğe 1990’da başlayan Mine Söğüt,
son yıllarda da köşe yazılarıyla bu bağını
sürdürüyor. Ancak onu artık yazdığı roman,
biyografi, monografi ve son olarak da güçlü,
ses getiren öykülerinden takip ediyoruz. Son on
yıldır gönülden bağlandığı Bodrum’un en özgün
beldesi Gümüşlük’te yaşayan Söğüt, bu güçlü
ilişkinin temellerinin ne zaman ve nasıl atıldığını
anlattı:
“Bodrum’a ilk, on yedi yaşındayken
arkadaşlarımla geldim. O zamanlar da ne kadar
olunuyorsa, biraz hippiydim! Bodrum’u bilenler
dedi ki bize, ‘Siz Gümüşlüğe gidin, sizin gibiler
oraya gidiyor!’ Bunun ne demek olduğunu o
an değil, Gümüşlüğe gelince anladım, bizim
gibiler Gümüşlüğe gidiyormuş! Gelir gelmez
de burada yaşamak istediğime karar verdim.
Sonraki yıllarda tüm tatillerimde, gençliğimde,
evlendikten sonra hep Gümüşlüğe geldim.
Sonra da tam kırk yaşımda, on yıl önce
Bahadır’la birlikte geldik ve burada kaldık.
Gümüşlük Bodrum’dan çok farklı, o yüzden âşık
oldum ve bu aşk azalmadan sürüyor.”
İstanbul’dan kaçarak buraya gelmediğinin altını
çizen Mine Söğüt, İstanbul sevgisinin de devam
ettiğini, ama burada daha mutlu olduğunu
söylüyor: “Burada toprağa basıyorsunuz,
mevsimlerin değiştiğini görüyorsunuz,
çiçeklerin açışını, ayın hallerini, güneşin
hallerini,
rüzgârı
izliyorsunuz;
yani şehirde
fark edilmeyen
bir şeyi,
dünyayı,
dünyada
yaşadığınızı

“Deli Kadın Hikâyeleri”nden sonra bu yıl da
“Gergedan-Büyük Küfür Kitabı” ile okurlarını
sarsmaya devam eden gazeteci-yazar Mine
Söğüt, gerçek bir Bodrum, daha doğrusu
Gümüşlük aşığı… İmge Kitabevi’nin düzenlediği,
son kitabının imza gününde Gümüşlük,
Gümüşlük’te yazmak ve en çok da Gümüşlük’te
yaşamak üzerine konuştuk.

algılıyorsunuz. Gümüşlük’te
güneş çok güzel batar,
ama İstanbul’da da batıyor
ve güzel batıyor. Ancak
orada şehrin yaşamı onu
görmenizi engelliyor,
aranıza perde çekiyor.
Bunu burada fark ettim.
O yüzden de burada
yaşamak bana daha
doğru geliyor.”
Bir yazar olarak
Gümüşlük’te yaşamanın,
üretkenliğini nasıl
etkilediğini ise şöyle
anlatıyor Mine Söğüt:
“Ben, kendini soyutlayıp bir
başına, sessizlik ve ıssızlıkta yazan biri değilim.
Karmaşaların içinde, oradan beslenerek
yazıyorum; ayrıca burada, dolu dolu yaşamak
varken yazasım gelmiyor açıkçası. Şehirde
insan daha çok eve kaçıyor, çünkü dışarısı
yorucu. Burada ise dışarısı sağaltıcı, dinlendirici.
Ben dışarıda olmayı seviyorum. Dışarıda
iyileşince de insanın yazası gelmiyor. Kısacası,
burada çalışmak benim kendimi terbiye
etmemi gerektiriyor. İstanbul’da daha kolay
otururdum masa başına. Tabi artık burada da
çalışabiliyorum, ama dışarısı o kadar cazip
ki kendimi zorlayarak
oturuyorum masaya.”
Aslında büyük
şehirlerin bize
sosyo-kültürel açıdan
kattıkları azımsanamaz
tabi, ama iletişim
ağları artık o kadar
yaygın ve güçlü ki Mine
Söğüt’ün dediği gibi,
“Sonuçta aynı dünyada,
aynı ülkede yaşıyoruz ve
büyükşehirde bizi etkileyen
her şey burada da bizi
etkisi altına alıyor; yani aynı
ölçüde beslenebiliyoruz da
zehirlenebiliyoruz da!” Yazar,
tam burada Gümüşlük’te
yaşamanın kişisel yaşam

kalitesini de artırdığına
işaret ediyor: “Burası
benim ruhuma da tenime
de iyi geliyor!”
Mine Söğüt bu arada,
Haziran ayı başlarında
Gümüşlük Akademisi’nde
“Ahlak Belanızı Versin”
başlıklı iki günlük bir atölye
çalışması yapacağını
duyuruyor. Geçen yıl
İstanbul’da yaptığı bu atölye
çalışması, ilgi görmüş, başarılı
olmuş. “Bu yıl da daraltılmış
bir versiyonunu Gümüşlük’te
gerçekleştireceğimiz bu atölye
çalışmasında, basında yer almış
çeşitli metinlerden okumalar
yapıp, aslında basının bizi
yönlendirmesiyle kendi ahlakımızın hastalıklı,
sorunlu yanlarını göremediğimizi sorguluyoruz.
Bir farkındalık atölyesi denilebilir, çünkü bu
metinler üzerinden bize dayatılan değerlerin
ötesine geçip düşünmeyi hedefliyoruz.”
Mine Söğüt’ün Gümüşlük’teki faaliyetleri
bunlarla sınırlı değil; o, uzun yürüyüşler ve
yüzmeler ile bolca dostluk ve çiçek toplamanın
yanı sıra bir de deniz kenarında bulduğu bazı
düzgün, beyaz taşları boyuyor, süslüyor
ve bulduğu yerde bırakıyor. “Ben alıp
gitmeyi değil, taşı yerinde bırakmayı
seviyorum. Amatörce kediler,
kuşlar, kertenkeleler çiziyorum gazlı
kalemlerle ve vernik sürüyorum
üzerlerine. Sadece burada değil,
gittiğim her yerde, mesela Datça’da
sık gittiğim çeşitli koylarda da
yapıyorum bunu.”
Mine Söğüt’ü okuyarak (hem
de sarsılarak, ama hep keyifle)
takip edebiliyoruz; şimdi artık
çeşitli sahillerde rengârenk
desenli taşlarından da onu
izleyebiliriz… Her ikisi de
tavsiye edilir!

Büşra Velioğlu’nun Gümüşten Bahçesi!
üzerindeki atölyesinde çalışmalarını
sürdüren Velioğlu, son iki yıldır da
ürettiklerini bir konsept çevresinde
sergiliyor. Geçen yıl “balık” olan
konseptini, bu yılki sergisinde “ağaç,
dal, yaprak, çiçek” olarak belirlemiş olan
sanatçının bu ürünlerinin tamamını gümüş
tasarımlar oluşturuyor. Bu yılki serginin
geçen yıldan farkı, tüm yaz ayları boyunca
sürecek olması.
Tasarımlarının ana malzemesi gümüş
olan Büşra Velioğlu, aynı zamanda doğal
taş, tahta, ip, kemik, deri, kâğıt, bronz
ve pirinç gibi malzemeleri de kullanarak
özgün kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi
takılar üretiyor. Bu yılki sergisinde
yer alan takıların tamamı gümüş olan
Velioğlu, “Yaz sezonu boyunca sürecek
olan sergideki tasarımların yanı sıra,
sergiye gelenlerin istekleri doğrultusunda
tamamen kişiye özel çalışmalarım da
olacak,” diyor.

Büşra Velioğlu, yirmi yıldır Bodrum’da
takı tasarlayan ve üreten bir sanatçı.
İlk on yılını Bodrum merkezde Cafer
Paşa Caddesindeki atölye/dükkânında
geçirdikten sonra Bitez’e taşınan ve son
on yıldır Bitez köyiçi, Atatürk Caddesi

BODR UM’ DA Kİ E Vİ N İ Z
ESKİÇEŞM E M A H . POYR AZ SOK. NO:15 BOD R U M / M U ĞLA
+ 90 02 5 2 3 16 10 06 i nfo@hotelno2 0.com
hotel no20 .com

“Vahşi doğayı
fotoğraflamak
bana her zaman
keyif verdi”

Bodrum’a ilk olarak kaç yılında ve ne
sebeple geldiniz?
Bodrum’a ilk, yanlış hatırlamıyorsam,
1968 yazında geldik. Vapur ile İzmirİskenderun arasında seyahat etmiştik
ailece. Bodrum’da kaldığımız saatler
içinde, babam uzun yıllardır temasını
kaybettiği akrabalarımızı bulmuştu. Daha
sonra 1969 yazından itibaren devamlı
gelmeye başladık. Babam 1972 yılı
sonunda emekli olunca, 1973 başlarında
Kumbahçe mahallesinden bir ev satın aldı.
Bütün yazlarımızı Bodrum’da geçirmeye
başladık. O ev hala duruyor.
Bodrum’la bağınız hala devam ediyor
mu?
Ben de kendime, yine Kumbahçe
mahallesinde bir ev alıp restore
ettirdim. Çocukluk/gençlik döneminin
yaz aylarını hep Bodrum’da geçirdim.
Akrabalarım, arkadaşlarım hep Kumbahçe
mahallesindeler. Eşim Bodrum’lu. Yani
Bodrum devam, hep devam…

Vahşi Yaşam fotoğrafçısı Engin Akış ile
Bodrum’daki evinde yaptığımız söyleşide
bize bu işi amatör olarak yaptığını
söylediyse de, fotoğraflarının gerçek
bir profesyonel titizliğiyle ve amatör
ruhla çekildiği görülüyor. Fotoğrafları
Wild Planet gibi alanında önemli
uluslararası yayınlarda yer alan Akış,
tatillerini çocukluk günlerinde Bodrum’da
lise bahçesinde basketbol oynayarak
geçirirken şimdi Afrika’nın çeşitli
ülkelerinde çektiği fotoğrafları bizlerle
paylaşıyor.

Kendinizi doğa fotoğrafçısı olarak
tanımlar mısınız?
Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum.
Ben profesyonel bir fotoğrafçı değilim.
Yani bu işten para kazanmıyorum. Bu
benim çok keyif aldığım bir uğraş. Vahşi
yaşam fotoğrafları çekmek,
Arfika’daki çeşitli milli parklarda, özel
safari parklarında vakit geçirmek, vahşi
hayvanları izlemek, onları anlamak,
fotoğraflarını çekmek çok keyif veriyor
bana.

Doğa fotoğrafçılığı diye bir şey var mı?
Var ise diğer fotoğrafçılık türlerinden
farkı nedir?
Evet, fotoğrafçılar kendilerini özel ilgi
alanlarına göre portre fotoğrafçısı, doğa
fotoğrafçısı, vahşi yaşam fotoğrafçısı
vb. diye adlandırabiliyorlar. Benim ilgi
alanım da vahşi yaşam fotoğrafçılığı,
ama dediğim gibi, profesyonel olarak
uğraşmıyorum.
Çektiğiniz fotoğrafları şimdiye kadar
nasıl değerlendirdiniz?
Şimdiye kadar bir tane sergi açtım, bir
arkadaşım ile beraber. “Yaban” adını
koymuştuk. 2015 yılı Mayıs ayında,
İstanbul’da. Tüm masrafları biz karşılamış,
tüm gelirini, benim de mütevelli üyesi
olduğum TESYEV’e (Türkiye Engelliler
Spor Yardım Eğitim Vakfı) bağışlamıştık.
Aynı sergiyi daha sonra Bodrum’da da
açtık. Kafamda yine böyle bir amaçla sergi
açma düşüncesi var.
Fotoğraf çekmek için hangi ülkelere
gittiniz?
Vahşi yaşam fotoğrafları için çoğunlukla
Afrika ülkelerine gidiyorum. Şimdiye kadar
Güney Afrika, Kenya, Tanzanya, Namibya,
Zambiya, Zimbabve, Ruanda, Uganda,
Botsvana, Madagaskar ve Svaziland’a

gittim. Bu ülkelerin birçoğuna 2 kereden
fazla gittim. Bir de kabile (ya da portre)
fotoğrafları için Etiyopya’nın Omo
vadisine iki kere gittim.
Zorlandığınız anlar oldu mu? En zor
anınız?
Bu ülkelerdeki parklara safari için
gittiğimde, hep yanımda tecrübeli
rehberler oluyor; zaten rehber zorunlu.
Bu kişiler, bu işin eğitimini almış, son
derece bilgili ve profesyonel insanlar.
Hayvanların vücut dilinden anlıyorlar. Ne
yapmamız gerektiğini de bize anlatıyorlar
hep. Yani hiç zor anlar yaşamadım. Bir
iki kere filler kovaladı, aracımızın üstüne
çita çıktı, Ruanda’da bir erkek goril hızla
yanımdan geçip gitti ama tehlikeli bir
durum olmadı hiç. Zaten gide-gele ben
de biraz anlamaya başladım hayvanların
vücut dilinden.
En güzel anınız?
Bu safari parklarında geçirdiğim her an
benim için çok güzel anlar. Bunu çok içten
söylüyorum. Ben o parklarda çok mutlu
oluyorum. Unutamadığım olay derseniz o
başka. Çok var tabii ki. En son yaşadığım
olayı anlatayım. Kenya, Masai Mara’daydım
2018 Kasım’ında. 6-7 tane zebranın Mara
nehrini geçmesini bekliyorduk. İki

saate yakın bekledik. Sonra bir tanesi
hızla nehre girdi ve 5-10 saniye sonra
bir timsahın saldırısına uğradı. Böyle
sahneleri daha önceki yıllarda da çok
görmüş ve fotoğraflamıştım. Ama bu
sefer hiç beklemediğimiz sahneler çektik.
Zebra saldırıdan kurtuldu ve kaçmaya
başladı. Sudan çıkınca, karnının
yarılmış olduğunu gördük.
İnanılmaz bir şekilde zebra
hala koşarak kaçıyordu. 5-10
saniye sonra ise öldü. Şimdi
bu sahneler birçok insana
çok vahşice gelebilir.
Doğru, çok vahşi ama
zaten vahşi doğadasınız.
Orada bu yaşam kavgası
her gün oluyor. Bu bir
yaşama savaşı, en saf
haliyle…
Kendinizi en iyi ifade ettiğini
düşündüğünüz fotoğraf hangisi?
Ben bütün fotoğraflarımı seviyorum.
Şu beni en iyi şekilde ifade ediyor gibi
bir şey, samimi olarak söylüyorum,
diyemeyeceğim. Hepsini ben çektim.
Severek çektim. Bazıları çok güzel,
bazıları değil. Buna fotoğraflarımı takip
edenler karar versin.
En sevdiğiniz fotoğrafçı kim? Niye?
Beğenerek takip ettiğim çok vahşi
yaşam fotografçısı var. Paul Nicklen,

Hannes Lohner, Gerhard Steenkamp,
Michel Zoghzoghi ilk aklıma gelenler.
Daha birçok fotografçı var. Onları takip
ederek bir şeyler öğreniyor insan. O
nedenle takip ediyorum ben de. Bir de,
son yıllarda safariye beraber gittiğim,
G.Afrika’lı Gerry Van Der Walt var.
Gerçekten benim de fotoğrafçılığımı
geliştirmeme çok yardımcı oldu
kendisi.
Bundan sonra fotoğrafçılık
konusunda neler yapmayı
planlıyorsunuz?
Bundan sonra da Afrika’ya
gitmeye devam. Bu yıl için
kesinleştirdiğim üç Afrika
seyahatim var. Gelecek
sene için de planlarımı
yapıyorum. Afrika dışında iki
yere daha gitmek istiyorum. Bir
tanesi, kutup ayılarını fotoğraflamak
için Svalbard/Norveç… Bir de jaguarları
çekmek için Pantanal/Brezilya’ya gitmek
var planlarımda. Tekrar bir sergi açmak
konusu da var kafamda tabii ki, vakit
bulunca.

Instagram; enginakis
Facebook; Engin Akış Photography

Kasabanın Delisi

“Bu delilik lafı da nereden
çıktı?” der gibisiniz.
Eskiden kasabaların biriki delisi olurdu. Bizim
söyleyemediğimiz doğruları
onlar söylerdi. Hem de
öyle güzel söylerdi ki her
Orhan Dumanlı
duyanın hoşuna giderdi
bu doğru sözler. Sonra sonra, bir ömür
boyu doğruları söyleyen o deli dediğimiz
bilgeler, baktılar ki biz bu sözlerden bir şey
anlamıyoruz, artık bir şey söylemez oldular.
Çok gerilere gitmemize gerek yok. Bodrum’un
profesyonel anlamda turizmle tanıştığı 80’li
yıllar, Bodrum’un değerlerinde de bir kırılma
noktası oldu. Turizm adı altında vahşi bir
saldırıya uğradı şehir. Sonuçta havlumuzu alıp
denize gireceğimiz bir metre yer kalmadı.
Gece evimizde sözde müzik gürültüsünden
uyuyamaz olduk. Hatta şehrin seçilmiş
başkanı, halkın haklarını savunacağı yerde,
“Uyuyamıyorsanız Mayıs-Ekim arası şehir
dışına çıkın,” dedi.
Sabah evden çıkınca yan bahçede kanunsuzca
yapılan binalar gördük. Bina sayısı iki yüz
binlere dayandı, limanlar tekneleri almaz oldu,
trafik içinden çıkılamaz hale geldi. Her köşe
başına bir lokanta, kafe, bar geldi. Yeme-

içme mekanlarının kayıtlı sayısı dört binlere
çıktı. Yaz nüfusu iki-üç milyona çıkan şehrin
yetersiz kalan alt yapısı ve ürettiği çöple
başa çıkılamadı. Bütün bu olumsuzlukların
sonucunda güvenlik ve huzurda da sorunlar
oluştu.
Kültür ve sanat bu kargaşada zaten kayboldu
gitti. Sadece sabah erken kalkanların festival
yapabildiği, festival sözcüğünün bile doğru ve
yerinde kullanılmadığı bir şehir kaldı geriye.
İşte tam bu sıkıntıları doğru algılayacak,
sahiplenecek ve çözüm üretecek bir deli
kalmadı mı derken; “Bu kadar da fütursuzluk
olmaz artık. Buna birinin dur demesi
lazımdı. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi
arkadaşlar,” diyerek Bodrum’un yeni Belediye
Başkanı olarak göreve başladı Ahmet Aras. C
Yolumuz açık olsun. Ben de bu yeni süreçte
M
Aras’ın, beş bin yıllık Bodrum’un kütür ve
sanat hayatına dair çalışmalarını ve insanların Y
yaşam kalitesine getireceği olumlu her katkıyı
buradan alkışlayacak, eksik bulduğum her CM
konuyu da gündemde tutacağım.
MY
Bodrum delilerini sever ve unutmaz.

CY

CMY

“Delilik çoğunlukla başka bir kılığa bürünmüş
akıldan başka bir şey değildir!” der Goethe. K

ajanda
1-4
Mayıs

3-5
Mayıs

5

Mayıs

8

Mayıs

Festival
ColorSplash 2019
Lighthhouse Hotel / www.colosplash.com.tr

1-5
Mayıs

Yelken
Bayk Trio Trofe III. ve IV. Ayak
www.bayk.org

Festival
Uluslararası Bodrum Halk Oyunları
Festivali www.ibcdf.org

4

Mayıs

Kitap
Fantastik Kitap Klübü 1. Buluşması
Oyder Bahçesi
www.bodrumdainsancayasam.org

6

Mayıs

Atölye
Vegan Lezzetler Atölyesi
Ha Lâ Bodrum
www.halabodrum.com

8-12

2

Mayıs

Mayıs

Futbol
Bodrumspor - Sancaktepe
Bodrum Şehir Stadı, 15.30
Konser
Zeynep Savacı
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

5

Mayıs

Konser
Pınar Seli
Marina Yacht Club

7

Mayıs

3

Mayıs

Resim
1. Bodrum Deniz Müzesi Çocuk Resim
Yarışması
Bodrum Deniz Müzesi
www.bodrumdenizmuzesi.org

Parti
The Colorfest Bodrum 2019
Kızılagaç Deve Güreşi Arena, 14.00
www.biletino.com

Konser
Gülcan Altan
Marina Yacht Club

Festival
Uluslararası Bodrum Modern
Dans Festivali
www.ibcdf.org

ajanda
9

Mayıs

10

Mayıs

16-19
Mayıs

17-22
Mayıs

Müzikli Gösteri
Genco Erkal, Merhaba
Marmara Koleji, 21.00
www.biletix.com

9

Mayıs

Tiyatro
Seferi Razaman Bey’in Nafile Dünyası
Nurol Kültür Merkezi, 20.30
0532 212 33 56

11-12

Briç
Gümüşlük Briç Festivali
Gümüşlükspor Briç Klübü

17

Mayıs

Mayıs

Konser
Bir Baş Kumandan, Bir Baş Kemancı
Herodot Kültür Merkezi, 20.30
0252 319 48 57

9-12
Mayıs

Fuar
II. TYBA Yacht Charter Show
Yalıkavak Marina
www.yalikavakmarina.com.tr

11 - 12 Mayıs
Yelken
Dragon İlkbahar Serisi III. Ayak
www.bayk.org

12

Eğitim
Kadim Tapınakların Kutsal Bilimi
Hotel Karia Princess
www.fraktalalan.com

Modern Dans Festivali
WDSF Bodrum Open
www.wdsfturkey.org

18
17-21

Mayıs

Mayıs

Mayıs

Konser
Cihat Sağol
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Kişisel Gelişim
Svagito Liebermeister: People Training
Karakaya Retreat / 0538 873 04 11

İyilik Şenliği
(Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı
Yararına)
Saat; 12.00-17.99 / Marina Yatch Club

18

Mayıs

23-26
Mayıs

Atölye
İçecek Atölyesi
Ha Lâ Bodrum
www.halabodrum.com

24

Mayıs

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

19

Mayıs

25-26
Mayıs

Yarış
Tırhandil Cup VI. Ayak
www.tirhandilcup.com

24-26
Mayıs

29

Mayıs

Çocuk Tiyatrosu
Çizmeli Kedi
Nurol Kültür Merkezi, 14.00
0532 212 33 56

22

Mayıs

Festival
Uluslararası Bodrum Latin Dans
Festivali
www.ibcdf.org

24-26
Mayıs

Golf Turnuvası
Opet WCGC Türkiye 2019
Regnum Golf & Country Club Bodrum
info@wcgcturkey.com

25

Resim Sergisi
Asuman Barka Sevdinli - Evvel Zaman,
Zaman İçinde
Milta Marina Osmanlı Tersane

Mayıs

31

Mayıs

Konser
Sarper Semiz
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Festival
Goa Müzik Festivali
Çökertme
www.biletino.com

Dans
Swing - Lindy Hop Dans Gecesi
Off Gümüşlük / 0538 921 53 54

Eğitim
Temel Thai Masaj
Karakaya Retreat
info@karkayaretreat.com

Kent Kimliği ve
Yerel Seçimler

Ancak son yıllarda yaşanan hızlı değişim
sadece Bodrum’un doğasını değil insan
yapısını da olumsuz olarak etkiledi.
Bodrum’un kimliğine, özgünlüğüne katkısı
olan bu farklı kültürler ve onların temsilcisi
önemli isimlere sahip çıkılıp bu kültür
yaşatılmaya çalışılmadı.

Bundan sonra farklı olmasını ve
Bodrum’da yitirilen samimiyetin
tekrar geri gelmesini umut
ediyoruz.

Örneğin ahşap tekne yapımını başlatan
Girit kökenli Naimi’nin Mehmet,
Cumhuriyet’in ilk kurucu meclisinde yer
alan, ilk Bodrum Tarihi kitabını yazan,
çoğu yabancı dilde yazılmış 50’ye
yakın kitabı olan, Yahudi kökenli Avram
Galanti Bodrumlu, Neyzen Tevfik gibi
önemli isimlere ve onların geldikleri
kültürlere sahip çıkılmıyor. Bu önemli
şahısları, Bodrum’u Bodrum yapmış
kişileri maalesef Bodrum’da yaşayanların
bile çoğu bilmiyor. Bunlar heykelleri
dikilmesi, adlarına festivaller yapılması
gereken isimler. Bodrum’da Yahudi
Mezarlığı olduğunu bilen kaç kişi var?
Hangi kurum bu kültürel mirasa sahip
çıkıyor? Ne yapılıyor? Kültür ve tarihimiz
seçimden seçime hatırlanıp genel laflarla
geçiştiriliyor.

Necmi Cavlı

Bir kente kimliğini veren sadece görsel
güzellikleri, doğası, denizi değildir.
Kentin özgün tarihi, yaşayan insanların
davranış ve düşünce biçimlerini etkiler.
Bu da o kentin ruhunu, kimliğini oluşturan
önemli bir faktördür. Kente bu ruhu veren
kültürlere ve insanlara sahip çıkılması,
onlarla kentin özdeşleşmesi önemlidir.
Bodrum insanının çok kültürlü, Yahudi,
Giritli, Yörük karışımı yakın geçmişi
kendine özgü, farklı bir ruha sahip
olmasında, hoşgörülü olmasında önemli
rol oynadı.

Bunları değiştirmek için yıllardır uğraş
veriyoruz. Örneğin “Kent Kimliği”
konusunda uzman kişileri davet ederek
bir konferans yapmıştık. Daha sonra bu
konferansın raporları üzerine detaylı bir
kent kimliği ve kültür sanat politikaları
manifestosu hazırlamıştık.
Ne türden etkinliklerin kent kimliğinin
sürdürülebilirliğine katkısı olabileceğini
en ince detaylarına, etkinlik başvuru
formunun formatına kadar hazırlamıştık.
Bu, o zamanlar, üyesi olduğumuz Kent
Konseyi tarafından da kabul edilip
yöneticilere sunulmuştu. Elbette seçim
öncesi yöneticiler basın önünde bunu
imzalamış ve övgüler düzmüştü. Sonuç ise
malum, hiç birisi hayata geçirilmediği gibi
tamamen aksi yönde bir çizgi izlendi.
Örneğin, kurumlar Bodrum’un bir yüzme
ya da geleneksel kürek festivali bile
yokken artık büyük şirketlerin bile çevreye
zararlı olduğu için üretiminden vazgeçtiği
Jet Skiing Festivali gibi hep dışardan
gelen ve tek derdi para kazanmak
olan, Bodrum’un kimliği ile örtüşmeyen

Onlar da Bodrum’un yarısına borç yapıp
kaçıp gittiler! Buna benzer örnekleri
çoğaltmak mümkün.
Sadece geçmişteki önemli isimlere değil,
bugün sayısı artık bir elin parmaklarını bile
geçmeyen, giderek kaybolan çarşı esnafı
var. Mahmut Kaptan, Körfez Lokantası,
bakkal Bekir Çilek, Sakallı gibi... Bu
isimler ve yüzler Bodrum’un ruhunu hâlâ
yaşatmaya çalışan son insanlar. Bunlar
yok olunca Bodrum’un milyonlarca diğer
tatil beldesinden hiç bir farkı kalmayacak.
Geçmişte bu yerli esnafı desteklemek için
“12 Ay Açığız” kampanyası başlatmıştık,
ama maalesef bu konuya da hiç bir kurum
ilgi göstermemişti.
organizasyonlara destek oldular. Yerel
bir Bodrum Karnavalımız vardı. Sezonu
uzatmak için sezon dışında ticari kaygıları
olmadan yapılıyordu. Uluslararası
grupların geldiği, hafta boyunca kent
sokaklarında canlılık yaratan, TV’de canlı
yayınlanan, önemli sponsorların ilgisini
kazanan, ücretsiz meydanlara şimdiye
kadar görülmemiş sayıda kalabalığı
toplayan yerel bir başarı örneği idi.
Bütçesi dışarıda karşılanıyor, kente
maddi yük yaratmıyordu. Esnaf, karnaval
sayesinde ekstra para kazanıyordu. Her
şey olması gerektiği gibiydi. Ne oldu
peki? Üçüncü karnavalda yerel kurumlar,
bizim karnavalı elimizden alıp bir İstanbul
şirketine tabiri caiz ise “peşkeş” çektiler.

Son seçimlerde, geçmişte olduğu gibi
yine yerel kimlik, kültür vs. ile ilgili birçok
sözler verildi. Peki, bu defa farklı olacak
mı? Bu konuda bilginiz, tecrübeniz ya
da etrafınızda bunları hayata geçirecek
kapasitede kadrolarınız olmayabilir, ama
samimiyet varsa her engel aşılır. Kolaycı,
göstermelik işlerle değil orta ve uzun
vadeli bir plan ve strateji ile doğru adımlar
atılır. Kültür/sanat bütçeleri geçmişte hep
kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda örtülü
ödenek gibi kullanılageldi. Umarız bundan
sonra farklı olur ve Bodrum’da yitirilen
samimiyet tekrar geri gelir.

Bodrum Çocukluk
Anılarım (7. Bölüm)
İtalyan Askerleri
Samim Uslu

Bir sabah, İstanköy’den Bodrum’a doğru
büyük, küçük birçok teknenin gelmekte
olduğunu gördük. Teknelerle gelenler,
savaştan kaçan, İstanköy’deki İtalyan Birliğinin
askerleriydi. Bandolarının çaldığı marşlar
eşliğinde, şapkalarını havaya fırlatıp sevinç
naraları atarak limana girdiler. İskeleye yanaşıp
karaya çıktılar. Herhalde geriye çevirmesinler
diye, top, tüfek, cephane olarak neleri varsa
hepsini beraberlerinde getirmişlerdi. Bu silahlar
iskelede büyük bir tepe oluşturmuştu. Gelen
İtalyan askerleri çarşının yanındaki futbol
meydanına götürüldüler. Halk akın akın onları
seyretmeye geldi. O sırada Bodrum’da bir alay

askerimiz vardı. Alay komutanımız heybetli
bir Albay’dı. Bizim Albay, başta komutanları
olmak üzere, İtalyan subaylarını tek sıra
halinde dizdirdi. Subaylar, daha sonra başlarına
geleceklerden habersiz, halka gülücükler
gönderiyorlardı. Albayımız önce İtalyan
komutanın önünde durdu. Birden hiddetle
apoletlerini söktü, yüzüne tükürdü, sonra
da bir tekme vurdu. Neye uğradığını şaşıran
komutan iki metre öteye yuvarlandı. Albayımız
ayni şeyleri diğer İtalyan subaylarına da yaptı.
Askerlere bir şey yapmadı. Olayı seyreden
halkın bir kısmı Albay’ın bu davranışın alkışladı,
bir kısmı ise pek doğru bulmadı.

Kale ile onu çevreleyen dış surlar
arasında kalan boş alana çadırlar
kurularak İtalyan askerleri bu
çadırlara yerleştirildiler. Bir süre
Bodrum’da kaldılar. Kendilerine
yeterli gıda verilemediğinden
yarı aç durumdaydılar. Bir kilo
incire değerli eşyalarını bayıla
bayıla verirlerdi. Biz çocuklar
kalenin dışındaki surların
üstünden aşağıya bakarak onları
seyrederdik. Bir gün, çadırların
birinden çıkan bir İtalyan askeri,
işaretle, elimdeki ayvayı, kendi
elindeki çakıyla değiştirmeyi
önerdi. Kabul edip aşağıya
attığım ayvayı alarak çakıyla
birlikte çadırına girdi. Yaptığı
bu dolandırıcılığı yanına bırakamazdım.
Mahallenin çocuklarını toplayıp getirdim.
Çadırları taş yağmuruna tuttuk. İtalyan
askerleri, elleri havada, çadırlarından dışarı
fırladılar. Benim dolandırıcı çakısını hemen
bana fırlattı. Bunu gören birkaç İtalyan askeri
de, herhalde korkudan olacak, çakılarını bize
attılar. Böylece bir taşla birkaç kuş vurduk.
Askerler sonra İzmir’e götürülmek üzere
Bodrum’dan ayrıldılar. Önce Milas’a
götürüldüler. Orada birkaç gün tutulduklarını
ve onlara yolları temizlettirdiklerini işittik.
Aydın’dan geçerken halk tarafından
taşlanmışlar.
Bir gün, Turgut Reis açıklarında bir şilebin
batırıldığı haberi geldi. Batırılan İsveç’e ait

bir şilepti. İsveç savaş dışı kalmıştı. Şilep
savaşan ülkelere yardım için, Kızılhaç’a ait
ilaç taşıyordu. Herhalde yanlışlıkla batırılmıştı.
Belki de bazen olduğu gibi, şilebin yanına
saklanarak giden bir hücumbot fark edilmiş
ve atılan toplar şilebe isabet etmişti.
Şileptekileri kurtarmak için limandan olay
yerine tekneler gittiler. On beş kadarını
kurtarıp getirdiler. Diğerleri ölmüştü. İskelede
toplanan halk kurtarılan İsveç gemicileri
şaşkınlıkla seyrediyordu. Ölümden dönmüş
ve arkadaşlarını kaybetmiş olan bu insanlar,
sanki hiçbir şey olmamış gibi, gayet rahat
ve neşeliydiler. Futbol sahasının yanından
geçerlerken, top oynayan futbolcuları görünce,
hemen soyunup bir takım kurarak bizim
futbolcularla maç yapmaya başladılar.

Geçen yıl Bodrum, Kumbahçe mahallesinde
Halikarnas Ot Festivali adıyla düzenlenmiş
olan ve bu yıl da 20-21 Nisan tarihleri
arasında yapılan bu festival, gerçekten
şimdiye kadar yapılan benzer etkinliklerle
karşılaştırıldığında, doğru çizgiyi
yakalayabilmiş ve bu doğrultuda gerekli
adımları atmış olan başarılı bir etkinlik
olarak ortaya çıkıyor. Bu yıl Yunanistan’dan
gelen katılımcılar da ürünleri, müzikleri
ve her şeyden önce yoğun katılımları ile
festivali renklendirdiler. Varlıkları sembolik,

göstermelik değildi ve samimi bir hava
yaratılmasında önemli rol oynadı. Türk
müzikleri ve marşları çalan Yunan bando
ekibi herkesin hayranlığını kazandı.
Festivalin kalıcı bir marka olmasını
hedeflediklerini belirten Kumbahçe Mahallesi
Muhtarı Nil Taşkıran, “Geçen yıl Halikarnas
Ot Festivali olarak düzenlediğimiz etkinliği
bu yıl daha kapsamlı ve özel bir içerikle
gerçekleştiriyoruz. Kumbahçe, Bodrum’da
yaşamak üzere Girit’ten gelenlerin yerleştiği
bölge, bu nedenle her iki yakanın âdet ve
kültürlerinin kaynaştığı ve sergilendiği bir
festival hedefledik,” diyor.
Özellikle bu sayıda kent kimliği ve yerel
seçimler üzerine yazdığımız yazıyı da
tamamlayan, ne demek istediğimize güzel
bir örnek oldu bu festival. Elbette her
yıl geliştirilerek çok daha iyi olabileceği
konusu, öncülük eden insanların samimiyeti
doğrultusunda umut verici. Nil Taşkıran ve
Ali Şengün başta olmak üzere emeği geçen
herkesi kutluyoruz. Özellikle bu arkadaşları

öne çıkarmamın nedeni, diğer emeği geçen
arkadaşlar bağışlasın, sadece organizasyon
kısmında değil, işin yaratıcı ve kültürel
kısmında da kişisel olarak emekleri ile yer
almaları. Ali yıllardır eski Bodrum fotoğrafları
ile hiç bir şahsın ve kurumun yapamadığı
harika bir arşiv oluşturdu. Nil, festivalin
düzenlenmesi yanı sıra kendi yaptığı yerel
motifleri içeren ahşap çalışmaları ile de
festivale renk kattı. Yerli olmaları, Bodrum’un
en büyük zenginliği olan çok kültürlülüğünü
temsil etmeleri, yaratıcı olarak da yer
almaları işin samimiyetinde önemli rol
oynuyor. Sonuçta, kadim kültürün içinde
yaşamış ve onun yok oluşunun acısını çeken
insanlar işe farklı yaklaşıyorlar.

Festivale, yerli olmasa da Bodrum’a katkısı
inkâr edilemez birçok insan var emeği
geçen. Ancak Bodrum’da yerlilerin inisiyatifi
ile yapılan her şey geçmişte daha başarılı
oldu. Bu sadece etkinlikler anlamında değil,
başarılı mekânlarda da hep yerliler başı
çekti. Maalesef bunlara sahip çıkılmaması
ve korunmaması nedeniyle de birçoğu
devredildi. “Halikarnas İki Yaka Kültür
Festivali”, doğru yolu gösterme konusunda
başarılı bir adım. Herkesi memnun etmeye
çalışmadan, samimiyeti elden bırakmadan,
hatta mümkünse her yıl iki defa, sezon başı
ve sezon sonu yapılması için hep birlikte
sahip çıkılması gereken bir etkinlik olarak
desteklenmeli.

Salih Kalyon

Güllük Körfezinde
Bir Enişte Ahmet

Yetmişli yılların sonu! Sağ-sol olaylarının
doruk noktası! Ülke 70 sente muhtaç
edilmiş. CHP’nin başında Bülent Ecevit,
Adalet Partisinin (AP) başında Süleyman
Demirel var. Demirel’e Çoban Sülü,
Ecevit’e Karaoğlan deniyor. Dağlara taşlara
Karaoğlan yazılan günler. Ecevit’in sloganı
“Toprak İşleyenin Su Kullananın”. Demirel
Söke’de halka hitap ediyor: “Bana tütünün
fiyatını sormayın! Bana incirin, üzümün
fiyatını sormayın. Komünizm belası geliyor!
Bana bunu sorun bunuuu... Bana sağcılar
suç işliyor dedirtemezsiniz! Ne yani, ülkede
benzin vardı da biz mi içtik?” dediği günler.
Turgut Özal’ın Demirel’in baş danışmanı
olarak dünyayı dolaşıp fellik fellik borç para
aradığı günler…

İşte gene o günlerden bir yaz günü
Bodrum’dayız. Bodrum’un ünlü haftalık
gazetesi “Melengeç”in bir de teknesi
var. Onun adı da Melengeç, hâlâ Torba
balıkçı barınağında demir atmış duruyor.
Arada bir Dalli Kemal ya da Hakan, sırtıya
çıkıyorlar onunla. Bir gün çoluk çocuk
doluştuk Melengeç’e, kıyıları dolaşıyoruz.
Güllük Körfezine de uğradık. Bir balıkçı
lokantasının önünde bağladık. Ben gazete
ve sigara almak istediğimi söyledim
vatandaşın birine. Karşı tarafta balıkçı
teknelerinin olduğu yeri tarif etti. Orada
bir balıkçı var, gazete, sigara her şey
bulabilirsin dedi. Ben de paçaları sıvayıp,
yalın ayak kumsaldan şapuduk şupuduk
bakkala ulaştım. Bir Cumhuriyet, iki birinci
sigarası alıp yandaki kahveden birde çay
söyleyip masalardan birine çöreklendim.
Çayımdan bir yudum almıştım ki, balıkçı
kayıklarının birinden bir ses, “Talebe
misiniz?” diye sordu. Baktım oradaki
balıkçılardan birine benzemiyor. Kılık kıyafet
gayet düzgün. İçimden polis mi acaba diye
geçirdim. “Hayır, tiyatrocuyum,” dedim.
“Peki, nerde yaşıyorsun?” dedi. Allah
Allah, çattık! “Ankara’da,” dedim. “Yaa,
tamam, şimdi oldu. Ben de sizin gibi birini
bekliyordum,” demez mi? “Anlamadım,
nasıl yani?” dedim.
“Şunun için sordum. Beni bağışlayın. Biz
burada çoğu okuması yazması olmayan
balıkçı adamlarız. Bir şeyden anladığımız
yok. Böyle sizin gibi büyük şehirde yaşayan
birini görünce fikrini soruyoruz. Size onun
için öğrenci misiniz diye sordum önce.
Eğer öğrenciyim deseydiniz başka bir şey
sormazdım. Ama siz tiyatrocuyum, bir
de Ankara’da oturuyorum deyince, hah
oldu dedim. Başkentte oturuyorsunuz,
tiyatrocusunuz. Bir şeyler biliyorsunuz ki
halka da anlatıyorsunuz!”
“Peki, siz ne öğrenmek istiyorsunuz?”
dedim. Adam, “Şimdi bizim önümüzde iki
yol var. Biri Çoban Sülü’nün yolu, biri de
Karaoğlan’ın yolu. Sizce biz bu adamlardan
hangisinin peşinden gitmeliyiz?” dedi.
“Tabii Karaoğlan’ın peşinden gideceksiniz”
dedim. Adam, “Tamam oldu. Hadi söyleyin
çayları!” diyerek sandaldan dışarı atladı.

Masama bir sandalye çekip oturdu.
“Bak kardeşim, ben bu davar sürüsüne
anlatamıyorum. Yahu sizler okuma yazması
olmayan, cahil cühela, balıkçı takımısınız.
Ulen siz ne biliyorsunuz, ne gördünüz
de Çoban Sülü’nün peşine takıldınız
gidiyorsunuz? Bakın büyük şehirlerde
oturan insanların çoğu Karaoğlan’ın
peşinden gidiyor. Siz de öyle. İşte ben
bunu anlatamıyorum bunlara kardeşim.
Kusura bakma ama durum işte böyle.
Senin de kafanı şişirdim.” Estağfurullah,”
dedim, şakalaştık, gülüştük. Melengeç
teknesinden beni el kol hareketleri ile
çağırdıklarını gördüm. Geliyorum diyerek
vedalaştım, oradan ayrıldım. Yıllar yılı
ben bu hikâyeyi anlatır dururum. Aradan
bunca yıl geçmiş. Kimdi bu Enişte Ahmet?
Neyin nesiydi? “Bana enişte Ahmet derler,
ben bu Güllük’ün eniştesiyim.” demişti.
Geçen yıl değerli dostum Savaş Camgöz
ile Bodrum çevresini dolaşıyoruz. Acaba
Enişte Ahmet yaşıyor mudur, bir ziyaret
edelim diye, direksiyonu Güllük’e kırdık.
Balıkçı kooperatifine sorduk. Enişte Ahmet
diye birini getirdiler ama o başka bir enişte
çıktı. Sonra birinin aklına geldi bir kitap
getirdi. Güllük yıllığı gibi bir kitap! Evet,
benim aradığım Enişte Ahmet bu resimde

gördüğümüz Ahmet Polat. Ailesi, 1938
Dersim isyanı sonrası buraya sürgün
edilenlerden biriymiş. Buraya geldiğinde
beş yaşındaymış. Dedesini Kastamonu’ya,
onu, kardeşlerini ve anne, babasını
buraya sürmüşler. Ailecek çok zor günler
geçirmişler. 1955 de askerden dönmüş.
Sınavla fener bekçiliği kadrosuna girmiş.
Oradan emekli olmuş. Hiç evlenmemiş.
Yaşlı annesine bakmış ve 10 yıl önce bu
dünyadan ayrılmış. Ama her nedense
Güllük Körfezinde kendisine Enişte Ahmet
demişler.

Terruar Bağ ve Şarap
Terruar Fransızcadan gelen ve
tam Türkçe karşılığı olmayan
bir terim. İlk bakışta daha
çok toprağı çağrıştırsa da
Erhan Yürüt
iklim, toprak ve topoğrafyayı,
hatta bağ ve insanın ilişkisini
kapsayan bir etkileşim yumağını ifade eder.
Tüm bu faktörler, birbirleriyle etkileşim halinde,
bir bütün olarak üzümün kalitesini belirler. Ne
var ki bu bütünün içinde iklim bir adım daha
öndedir, yani başrol oyuncusudur. Farklı toprak
yapılarının da üzüm kalitesine katkısı göz ardı
edilemez hatta fakir ve verimsiz topraklarda
bile bağ yetiştirebilirsiniz, ancak bu da iklime
dayalıdır.
Şarabın detay karakteristik özelliklerini, toprak
ve üzümün cinsinden çok, o üzümün nerede
ve nasıl yetiştirildiği belirler. İklimin baskın rolü
dışında bağın topoğrafik yapısı, yönü, güneş
ışınlarından etkilenme düzeyi, su ve toprak
ilişkisi, bakımı, yani bağ-insan ilişkisi ve tabi
ki o yılın iklim verileri, bir bütün olarak şarabın
potansiyel kalitesini oluştururlar. Sonrası şarabın
yapımcısına kalmıştır.

Terruar kavramındaki tanımlamalar ve tarifler
doğrudan butik şarapçılığı işaret etmektedir.
Esasen olması gereken de budur, yani bir
bütünlük arz etmesi önemlidir. Bu sebeple
çok küçük ölçekli bir bağ için dahi coğrafi
işaret alınabilmektedir. Bunun anlamı şudur;
büyük ölçekli fabrikasyon üretim yerine terruar
özelliklerini yansıtan şarap üretimi belki daha zor
ve maliyetli, ancak kaliteye yönelim anlamında
çok önemli bir ayrıcalık, bir avantajdır.
Bodrum coğrafyası terruar anlamında, yani
butik ölçekte, bizlere inanılmaz zenginlik,
çeşitlilik ve kalite vadeden bir konumdur.
En başta Ege ve Akdeniz’ in ortak iklim
özelliklerinin buluştuğu bir kavşak noktası, başlı
başına benzersiz bir ortamdır ki diğer terruar
bileşenlerini saymaya bile gerek yoktur. İklim
ve toprak özelliklerine uygun çeşitler üzerinde
detaylı çalışmalar yapıldığı takdirde başarı
kaçınılmazdır. Tarımsal üretimin katma değeri
yüksek ürünlere yönlendirilmesi ve turizme
kazandırılması anlamında bağcılık ve şarapçılık
başı çekebilecek bir lider özelliği taşımaktadır.

