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Hayattan Aldığını Fazlasıyla
Yaşama Veren Bir Yayın Olmak
“En Güzel Kapılar” fotoğraf yarışmasının amacı insanları çevrelerini
güzelleştirme konusunda teşvik etmek... Dünyanın birçok şehrinde
mahallenin en güzel bahçesine ödül verilir ve komşular birbiri ile çok
keyifli bir yarışın içine girerler. Biz de yıl boyunca bunu teşvik eden
yarışmalar düzenlemek istiyoruz.

Necmi Cavlı
• “Yaşadığımız bölgenin güzelliklerini,
günlük aldım-sattım, imar geldi-gitti,
ucuz-pahalı gibi kavramlardan dolayı
göremiyoruz” diyor Orhan Dumanlı,
“Çekişte” yazısında. Orhan bir yandan
geleneksel tadlarımızı tanıtırken aslında,
yaşam biçimi tercihlerimiz konusunda ders
çıkarılacak çok güzel hikayeler anlatıyor.
• Bu sayıda röportaj konuğumuz Bodrum’a
yerleşen İskender Paydaş. Türkiye müzik
piyasası ve kendi hakkında ilginç şeyler
anlattı bize.
• İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nı yazarken
ya da Kos adasına farklı bir açıdan
bakarken tek bir amacımız var: İnsanlara

referans olacak, karşılaştırabilecekleri
örnekleri sunmak. Ancak bu şekilde
önümüze güzel ve doğru diye sunulan
konuların gerçekten böyle olup olmadığını,
karşılaştırarak, anlayabiliriz.
• Çocuk alanında Bodrum’da yüzlerce kurs
ve çalışan var. “Mutlaka söyleyecekleri
vardır” diye çocuk sayfamızı sürdürmek ve
geliştirmek istiyoruz. Altyapı çalışmasını
farklı kavrayan çocukları gelir kaynağı değil,
geleceğin sanatçıları olarak yetiştirecek
eğitici ve yönetici kafalara ihtiyacımız var.
Eğer çocuklara bu saygıyı gösterirsek
geleceğin hoşgörülü, demokratik
toplumunun zeminin oluşmasına da katkıda
bulunmuş oluruz.

YARIŞMA

FOTOĞRAF
YARIŞMASI
“Bodrum Kapıları”

Son gönderme tarihi:
30 Kasım 2014

Mehmet Uyargil “Bodrum Kapıları”

► Art Ajanda Bodrum,
konusu ‘’BODRUM KAPILARI’’
olan bir fotoğraf yarışması
düzenlemektedir.
Okurlarımızın, Bodrum
Yarımadası içinde çekmiş
oldukları fotoğraflar
arasından, seçici
kurulumuzun seçtiği bir
fotoğraf, ajandamızın Ocak
2015 sayısında kapak olarak
yayınlanacak ve 500 TL ile
ödüllendirilecektir.

• Gönderilen fotoğrafların boyutunun baskıya uygun olması gerekmektedir.
• Fotoğraflar her türlü fotoğraf makinesi ve cep telefonu ile çekilebilir.
• Bir kişi birden fazla fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. (En fazla 5 fotoğraf)
• Kendisine ait olmayan bir fotoğraf ile yarışmaya katılanlar diskalifiye edilir.
• Seçici kurul: Necmi Cavlı (Art Ajanda), Mehmet Uyargil (BKST), Ünal Özfuçucu (BODFAD)
• Fotoğraflar e-mail yolu ile Art Ajanda Bodrum;
artajanda@gmail.com adresine iletilecek ve aşağıdaki bilgileri içerecektir:

Katılımcıların
Adı soyadı, doğum tarihi, telefon no, e-mail adresi ve fotoğrafın çekildiği adresi,
eksiksiz olarak olarak belirtmesi gerekmektedir.
Bilgi için: 0536 399 45 79 • artajanda@gmail.com

FUAR

Contemporary İstanbul Başlıyor
Contemporary İstanbul 13-16 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek.
Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasının en uzun
soluklu sanat fuarlarından biri olma yolunda
ilerleyen Contemporary İstanbul 13-16 Kasım
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul
Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek.
Bundan belki bir 10 yıl
öncesine kadar çağdaş
sanat, ilgili ve bilgilileri
dışında, tabiri caizse,
ürkütücü bir kavram iken
Contemporary Istanbul(CI)
sayesinde artık hatrı
sayılır bir kitleye kendisini
tanımlayabilmiş bir yaşam
alanı. Contemporary
İstanbul, sadece
Türkiye’nin değil, yer aldığı
Balkanlar ve Ortadoğu
coğrafyasının da en uzun
soluklu sanat fuarlarından
biri. CI, 650 sanatçı,
3000 eser, 22 ülkeden 95
çağdaş sanat galerisi ile
beraber 75.000’den fazla ziyaretçiyi İstanbul
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı ve İstanbul Kongre Merkezi’nde bir
araya getirirken çağdaş sanatın bugünü ve
geleceği için yeni ufukların izini sürüyor.
CI’ın en büyük yeniliği olan Plugin Istanbul
Yeni Medya Bölümü ise sanatsal anlamda

daha geniş bir alanı kapsamayı hedefliyor.
Sadece video sanatı değil; ses ve ışık
enstalasyonları, etkileşimli ve jeneratif sanat
işleri, iç mekan mapping projeleri, robotik
tasarımlar ve hatta fazlası ile ziyaretçileri
ait olduğu çağın dışına
çıkarak geleceğe
yollamayı amaçlıyor.
“New Horizons - Yeni
Ufuklar” bölümünde
çevre ülkelere de
ev sahipliği yaparak
İstanbul’u merkez haline
getirmeyi amaçladığı
için, bu yıl, uluslararası
sanat dünyasında
önemli bir güç olmaya
devam eden Çin’i konuk
ediyor.
CI sadece bir
fuar değil. 10-16
Kasım tarihlerinde
gerçekleşecek Art
Istanbul Sanat Haftası
birçok kültürel aktivite,
sanat etkinliği, çağdaş sanat sergisi, yeni
kültürel sunular, tartışmalar ve eğitim
programlarına erişim sağlayacak ve 2.
Istanbul Tasarım Bienali ile aynı zamanda
gerçekleşecek. CI 40’tan fazla kurumu
ve Istanbul’daki galerileri aynı çatı altında
toplayacak.

SANATÇI

Çağdaş Sanata Bodrum’dan
Bir İmza DOĞU ÇANKAYA

“Aramam, bulurum”
Contemporary Istanbul’un katılımcıları
arasında Bodrum Devlet Hastanesi’nde
doktorluk yapan Doğu Çankaya da yer
alıyor. Çankaya iş sonrası Musto’da oturup
kahvesini içerken durmadan çizen ve
çizdiklerini çevresiyle paylaşan heyecan
dolu bir ressam.
Doğu Çankaya, sürekli yeni şeyler deniyor ve
üretiyor. Sanatın insan hayatında görecek,
duyacak ve dokunacak kadar yakın olması
Çankaya için önemli bir motivasyon.

Kağıt ve ahşap üzerine karışık teknikler
kullanan sanatçı, kullandığı malzemelerin
çeşitliliği üzerine “Aramam, bulurum”
yorumunu yapıyor. Fakat onun eserlerine
bakarken malzemeden önce renklerin ve
formların estetik coşkusuna kapılıyorsunuz.
Bazen de hiç de karşıt olmadığı halde karşı
saflarda yer almak durumunda kalan iki
dünya arasında bir arabulucuya dönüşen
Çankaya; anlatıya müdahale etmeden,
sadece gözler önüne sererek “aydınlanmış”
dünyayı görselleştiriyor.
Bununla birlikte, Çankaya’nın eserlerinde
otobiyografik öğeler de zaman zaman,
malzemelerin oluşturduğu katmanlar
arasından kendilerini gösteriyor.

Doğu Çankaya’nın yapıtları CI kapsamında
Galeri / Miz standında görülebilir.

İSKENDER PAYDAŞ
“ Türk dinleyicisinin müziğine sahip
çıkmadığını düşünüyorum...”

Gül Mutlu ve İskender Paydaş

Kısa bir süre önce yeni albümünü çıkardın. Nasıl
gidiyor, istediğin yere ulaştın mı?
Albümden çok memnunum. Onikinci haftaya
girdik, “Hop De” şarkımız bir numara. Albüm liste
başlarında... Her yerde görüyorum, herkes dinliyor.
Bu çok keyifli birşey.
Albüme nasıl hazırlandın?
Bu albümün yapım süreci bir öncekinden farklı
oldu. Bu albümün şarkılarının yarısı ilk albüm
çalışmasında da yapmış olduğum şarkılar. Orada
10 şarkı vardı ama ben 14-15 şarkı yapmıştım. Beş
şarkı tekrar revize edilerek bu albüme girdi. Daha
uzun sürede demlenmiş şarkılar diyebiliriz bunlara.
İskender Paydaş’ın hedef kitlesi kimler?
25-35 yaş üstü şehirli müzik dinleyicisi. Böyle
düşünürken ilk albümde beklemediğim bir şey oldu.
“Zamansız Şarkılar”, daha önce yapılmış şarkıları
kendi yorumumla tekrar yapma fikriyle ortaya
çıktığı için burada ilk çıkış şarkımız da Kayahan’ın
yıllar önce yaptığımız “Sensiz Olmaz” şarkısıydı.
Mustafa Ceceli söyledi. Bambaşka bir yorum oldu.
Ben şarkıyı başka türlü yaptım ve şarkının anlamı
tamamen değişti. 20 yaş altı nesil bunu yeni bir
şarkı olarak algıladı, sevdi ve bir anda bizi takip
eden genç dinleyicilerimiz de oldu.

SÖYLEŞİ
Albümün adını nasıl koydun?
Bu aslında Ilgın’ın (eşi) bulduğu bir isim ve yapmak
istediğim şeyi tam olarak ifade ediyor.
Yapmak istediğin neydi?
1990’lı yıllarda yaptığım şarkıları, yıllar sonra
bugünkü kafama göre yorumlayıp farklı bir zamana
taşımaktı.
Bugün ne değişti?
Herşeyden evvel dünya görüşüm. O zaman yirmili
yaşlardayken bugün 46 yaşında bir insan olarak
birçok şeyi farklı görüyorum. İnsanların ruh halini
değiştirebilmek ya da başka anılar oluşturabilmek
becerisini elde etmeye başladım.
Aranjör nedir, ne yapar?
Sinemada senaryo neyse müzikte beste ve söz
aynı. Oyuncular bu tarafta şarkıcılar. Sinemadaki
yönetmen de bu taraftaki aranjör. Müziği ve
etrafındaki bütün orkestrayı düzenler. Şarkıcının o
şarkıyı ifade etmesi, o rolü iyi oynayabilmesi için
epey yönetmenlik
yapması ve bunu
finalize edip dinlenir
hale getirmesi gerekir.
Bunlar yapılırken
dinleyicinin tercihleri
de göz önüne
alınıyor mu?
Dinleyicinin tercihi
derken kime
hitap edeceğiniz
önemli. Genel
Türk insanına caz
yapsam dinlemezler.
Çünkü sevmiyorlar
ama onların
hoşlanabileceği
doğu motiflerini ve
ritimlerini koyarsan
dinlerler. Kuru fasulye
yemek için lokantaya
giden birinin önüne

salyangoz çıkaramazsın.
Küçükken başka mesleğe yönelmek geçti mi
aklından? Bugünkü kariyerine hangi yollardan
geçerek ulaştın?
Babam müzisyendi. Bütün çocukluğum
müzisyenlerin arasında geçti. 13-14 yaşlarında
kurduğum rock grupları oldu. Hafta sonları okul
çaylarında çalardık. Bir gün Gezi Parkı’nın önünden
geçerken kendi grubumla burada konser vermeyi
hayal etmiştim o yaşlarda. 2001’de tam hayal ettiğim
noktada konser verdim. 18-19 yaşlarındayken Kulüp
12’de çalmaya başladım. Bergen’in klavyecisiydim.
Acıların kadını Bergen mi?
Evet. Pavyon ve gece klüplerinde çalarak çok büyük
tecrübeler edindim. İnsanlara göre nasıl çalınır? Hiç
söyleyemeyen bir şarkıcıya göre durum nasıl idare
edilir? İnsan ilişkileri filan..
Peki sonrasında neler oldu?
Sonra Kayahan’la tanıştım. Profesyonel anlamda
prodüksiyon işine de
Kayahan’la başladık.
Yirmi yaşında filandım.
Türk dinleyicisini nasıl
buluyorsun?
Türk dinleyicisinin
müziğine sahip
çıkmadığını
düşünüyorum. Şunu
dinleyeceksiniz
dendiğinde onu
dinliyorlar, sonra da
öbürünü. Hepsinin
birbirine benzer
olmasından rahatsız
olmuyorlar. Bu da
müzisyenlerden ve
plak şirketlerinden
çok radyoların ve
televizyonların bir
politikasıdır. İnsanlar
farklı müzikler yapıyorlar

ama onlara yer verilmiyor.
Türkiye neden bir dünya starı çıkaramıyor?
Bir hikaye var. 1978 filan. Garo Mafyan, Selçuk
Başar gibi müthiş çalan müzisyenlerden oluşan
İstanbul Gelişim Orkestrası bir gece klübünde çalıyor.
Bir gece sahneye çıktıklarında bir bakıyorlar, en ön
masada Ahmet Ertegün ve yanında da Arif Mardin.
Yani Tina Turner’dan Led Zeppelin’e kadar ne kadar
star varsa onların prodüktörü. O dönemde müzik
dünyasını Türkler yönetiyor. Neyse program sonrası
orkestrayı yanlarına çağırıp “Çocuklar biz sizinle
çalışmak istiyoruz. Amerika’ya dönünce tüm alt
yapıyı hazırlayarak sizi çağıracağız. Yarın burada
buluşalım, siz bu akşam çaldıklarınızı tekrar çalın ve
kayıt yapalım ki döndüğümüzde bunları dinleyerek
size uygun besteler hazırlayalım” diyorlar. Arif
Mardin “Yarın ikide buluşalım, uygun mu” diyor.
Orkestranın gitaristi “Acaba üç yapabilir miyiz”
deyince Arif Mardin “İşin mi var” diye soruyor.
Gelen cevap “Yarın Türkiye - Avusturya maçı var
da” oluyor. Ortalık bir anda buz kesiyor. Müziğin
patronları teşekkür ediyor ve çıkıp gidiyorlar.
Proje başlamadan bitiyor. Amerikalı ve İngiliz
müzisyenlerin çalışma prensiplerini görseniz burayla
alakası yok. Daha sonra Atlantik plak şirketinin
Türkiye’den sanatçı çıkarma çabaları oldu. Ajda
Pekkan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Ayten Alpman
vardı. En son Ahmet Ertegün’ün özel girişimleriyle
Tarkan vardı. Tarkan çok çalışkan ve bunun
için çok uğraştı.
Dilin de önemli bir etkisi var mı sence?
Amerika ve Avrupa’da satmayı hedefliyorsan şarkı
İngilizce olmalı. Amerika ve İngiltere çok tutucudur,
genelde kendi müziğini dinler. Oralara girebilmek
için başka bir şansın da İspanyolca söylemek olabilir.
Oralarda Türkçe şarkı söylemek burada bizim
Moğolca dinlememiz gibi birşey.
Bodrum’a ne zamandan beri geliyorsun?
1974’ten beri yani çocukluğumdan beri hemen
hemen her sene geldim. Bir ara kalabalık ve sıcaktan
bunalıp gelmeye ara verdim ama Bodrum sevgisi

hiç bitmedi. Sonra 2010 senesinde Ilgın’ın ısrarıyla
ev tuttuk bir hafta tatil yapalım diye geldik. Çok
hoşumuza gitti, tam 45 gün kaldık ve o tatilden
dönmeden, tam hayal ettiğimiz gibi bir ev çıktı
karşımıza ve satın aldık. Sonra yılın altı yedi ayını
Bodrum’da geçirmeye başladık. Marina Yacht Club’ta
ve By Jack’te programlar yaptım.
Ilgın hamileliğinin büyük bölümünü burada geçirdi.
Alef, Bodrum’da doğdu.
Bodrum’a bir stüdyo da kurdun, tamamen burada
yaşamayı düşünüyor musun?
Tam olarak değil ama uzunca bir zaman kalmayı
arzuluyoruz. Buradan İstanbul bir saat. İhtiyaç
duyduğumuz anda atlayıp gidebiliriz. Bodrum
çok güzel bir yer. Havası, tabiat ve yemekler
harika. Baksana biz bugün denize giriyoruz, millet
İstanbul’da donuyor.
Bir önceki söyleşimde Selma Gürbüz’e aşkın
rengi hangisi diye sormuştum. Sana da aşkın
notası hangisi diye sormak istiyorum.
Aşkın notası bana göre “La”.
Neden?
“ La” notaların başıdır. İlk nota “La” dır. Bir de
aşk deyince neşeli değil de romantik ve bazen de
biraz hüzünlü ve biraz da özlem dolu melodiler
gelir insanın aklına ve hep “La minör” üzerinden
çalınır nedense. Mesela “Mi minör” dert verir; elem
verir. “Re minör” biraz daha nostaljiktir. “La” bana
hem aşkı tarif ediyor hem de aşk eksikliğini içinde
barındırıyor gibi geliyor.

İskender Paydaş ve oğlu Alef

MÜZE

Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi
50 yaşında
Bodrum’un simgesi Bodrum Kalesi içinde
kurulu olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
yaşayan müzeciliğin en heyecan verici
örneklerinden biri olarak yarım yüzyılı geride
bıraktı.
Dünyanın en büyük sualtı müzelerinden biri
olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 1964’te
kuruldu. Türkiye’nin tek sualtı müzesi
tarihe tanıklık ettiği bu 50 yılda geçirdiği
restorasyonlarla bugünkü halini aldı. Müze
içindeki sergileme alanları içinde ilk göze
çarpanlardan biri olan Amfora Sergilemesi
dünyanın en büyük amfora koleksiyonunu

oluşturuyor. Bu eşsiz eserler sünger avlamak
için sualtına dalan süngerciler tarafından
çıkarılarak müzeye armağan edildi.
Dünyanın en eski sualtı batığı olan
Uluburun Batığı Sergisi de müzenin en
görkemli alanlarından birini oluşturuyor.
Bodrum Sualtı Müzesi, tatillerinde müze
gezmeyi ‘turistik’ bulanları bile kendine
hayran bırakan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
Kaleye geldiğinizde Bodrum’u kuşbakışı
izlerken geçmişten bugüne uçsuz bucaksız
maviliklere dalmak için birkaç saatinizi
ayırmak yeterli.

50. Yılı Kutlama Programı - 6 Kasım 2014 ( Bodrum Kalesi - İngiliz Kulesi Avlusu)
14.00 “Sualtı Arkeoloji Müzesi 2013-2014
Çalışmaları Fotoğraf Sergisi”
14.15 Müze Müdürü
Emel ÖZKAN’ın Sunumu
14.30 Konferanslar:
• Prof.Dr. Fahri IŞIK:
“Mylasa Hekatomnos Lahdi ve Karia’nın

Yeni Satrabı Maussollos”
• Doç. Dr. Cemal PULAK:
“M.Ö.14.yüzyıl Kaş-Uluburun Batığı”
• Prof. Dr. Paul PEDERSEN:
“Bodrum Museum and the Danish
Halikarnassos Project”

16.30 “VİVA BAROCCO” Konseri

SEYAHAT

Sabırlık Ağacı
ve Kral Yolu
Mehmet Uyargil
Halikarnas Balıkçısı şöyle tanımlar
Sabırlık’ı ‘’Mavi Sürgün’’ kitabında:
“Sabırlık vardır, güneşin ateş
yağdırdığı iklimlerde biter. Anasının
memesini tutup emen yavru gibi,
toprakları kavrayan köklerinden,
uçları süngülü dik yapraklarını
salar. Cehennemde yanan ifrit
gibi on yıl alevlerde yavaş yavaş
büyür ve güneşte parlayan bitkisel
bir anıt olur. On yıllarca aldığı
ışıkla sıcaklığın -bir kıymığını bile
alıkoymadan - yeni bir kılıkta yine
yaratılışa verir. Böylelikle, en yalın
tanımıyla iyi insana benzer. Hayattan
aldığını fazlasıyla gene yaşama
verir.”
Latince adı Agave Americana
olan Sabırlık, aynı zamanda
Amerika kıtası çöllerinde (özellikle
Meksika’da) yetişen bir bitki cinsidir.
100 kadar türü vardır. Genelde
kaktüs sanılır ama kaktüs değildir.
Türkçede, ilk defa 15 yaşına
geldiğinde çiçek açmasından dolayı,
‘’Sabır Otu’’, ‘’Sabır Ağacı’’ ya da
‘’Sabırlık’’ olarak isimlendirilir.
Bodrum Yarımadası’nın her
bölgesinde yetişen Sabırlık bitkisini
Gümüşlük - Yalıkavak arasındaki
Kral Yolu’nda görmek mümkündür.
Genellikle çardak yapımında kullanılır.

YEMEK

ÇEKİŞTE
Zeytinlerin, tam olgunlaşmadan henüz yeşil haldeyken toplanıp
kırılarak yenilebilir hale getirilmesi işleminin adıdır;
Çekişte ve Çekişte Zeytin. Orhan Dumanlı

O kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz
ki… Yalnız bazen, yaşadığımız bölgenin
güzelliklerini, günlük aldım-sattım, imar
geldi-gitti, ucuz-pahalı gibi kavramlardan
dolayı göremiyoruz. Başımızı şöyle bir
kaldırıp etrafımıza baktığımızda, zeytin
ağaçlarının, üzerlerinde yeşilli siyahlı
meyvelerinin bizlere hazırladıklarını, ama
geçen yıldan bu yana kaç tanesinin biz
insanoğlunun bitmeyen hırslarından dolayı
hayatını devam ettiremediğini bilemiyoruz.
Bodrumlu balıkçılar bilirler; bu dönemde
balık ve peksimetin yanına bayram yaptıran
katık, bol zeytinyağlı, limonlu, üzerine hafif
kalın tuz atılmış çekişte zeytindir. En iyisi
de Çökertme’den bir önceki Molla İbram
Koyu’ndaki zeytinlerden olurdu. Oradan
topladıkları bir iki avuç yeşil zeytin için tarla
sahibine ağacın dalına para asıp giderlerdi
balıkçılar. Şu an da öyle mi? Bilmiyorum.
Yol gitmiş, medeniyet gelmiş!
Her ne kadar etrafımızda para asacak
ağaç dalı azalsa da bir cuma günü Bodrum

pazarına uğrayın, getirilen yeşil zeytinlerden
henüz vakti geçmeden alın. Nasıl
yapacağınızı satan köylüler anlatacaktır.
Siz kendi damak tadınıza göre suyunun
değişimini ayarlayın yeter. Zaten zeytin,
yeşiliyle başlayan ölümsüzlüğünü size
vermeye hazırdır. Yeter ki siz, ona gerekli
özeni gösterin, göz kulak olun. Haa…
Bir de, bir an önce Yalıçiftlik sahillerine
gidip son görüldükleri bu deniz kenarında
dalgaların cilaladığı ele avuca sığan iki
daş bulun. Biri yatak, biri yorgan olsun
çekişte yapacağınız zeytinlere. Zeytininizi
çekişte, asma yapraklarınızı salamura
basmak için.Her eski
Bodrum evinin bir
köşesinde, evlerin
demirbaşı gibi
duran bu daşlar
sizinle birlikte bir
sonraki Çekişte’yi
yapmak için daş
gibi dursunlar.

SANATÇI ZİYARETLERİ

Toprağın
Dönüşümü
Kültür sanat turizminin en
önemli ayaklarından birisi,
o kentte, sanatçıların atölye
ve galerilerini bulup ortaya
çıkarmak, ziyaret etmek ve
tanıtmaktır. Sanatçı Aysel
Gündüz’ün Peksimet Köyü’nde
ziyarete açık sevimli bir
seramik atölye / galerisi var.
Burda sanatçı ile tanışıp sohbet
edebilme, atölyede çalışmalarını
izleyebilme ve galerisinde
yaptığı eserlerini görebilme
şansına sahip olabilirsiniz.

Toprağa verdiği renk ve şekillerle onu nasıl bir
sanat eserine dönüştürdüğünü görmek için,
Bodrum’a geldiyseniz, mutlaka ziyaret edilmesi
gereken bir yer Aysel Gündüz’ün atölyesi...
Çünkü Bodrum’u Bodrum yapan; burada
yaşayan ve yaşamış yüzlerce sanatçıdır.
Aslen Zonguldaklı olan Aysel Gündüz Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nü
bitirdikten sonra uzun yıllar seramik
öğretmenliği yapmış. Bu dönemde birçok
kişisel ve karma sergide bulunmuş ve ödül
almış olan Gündüz sonunda birçok sanatçı
gibi Bodrum’un ilham veren büyüsüne
dayanamayıp Gümüşlük - Peksimet Köyü’ne
yerleşmiş ve burada kurduğu atölye /
galerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mutlaka görülmesi gereken
galerisindeki eserlerini aynı
zamanda sanatçının kendi blog
sayfasından da izleyebilirsiniz.
http://atolyeaysel.blogspot.com.tr

SANAT

İlhan Koman’ın Yüzen Galerisi Bodrum’da
1986’da kaybettiğimiz, dünyaca ünlü
heykeltıraş İlhan Koman’ın bir zamanlar
içinde yaşadığı, atölye olarak kullandığı,
sergiler açtığı, Türkiye’yi yurtdışında tanıttığı
İsveç bayraklı ahşap gemisi “Hulda”
geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Bodrum
Cup’a damgasını vurdu.
Bugün tam 108 yaşında olan “Hulda”
inşa edildiği dönemin tüm özelliklerini

barındırıyor. Her detayı tarih kokan tekneye
yaklaştıkça kendinizi korsan filmlerinde
hissedebilirsiniz.
“Hulda” geçtiğimiz yıllarda, Avrupa’nın
10 kentinde İlhan Koman’ın yapıtlarının
sergilendiği ve gençlere heykel başta olmak
üzere farklı sanat disiplinlerinde atölyelerinin
verildiği bir yüzen sanat galerisi.
Bu dünyaca tanınmış tekneyi Bodrum
Limanı’nda misafir etmek galeri ihtiyacı
içinde olan Bodrum için büyük kazanç
olacaktır. Lütfen limanda bir yer!

SEYAHAT

Hipokrat Bu Meydanda Yeminini Etti
Eğer adaya giderseniz yüksek bir tepeye kurulmuş eski Zia Köyü’nü ziyaret edin ve kahvenizi
yudumlarken tepeden Ege Denizi’nin mavi sularını seyredin.

Kos ve Bodrum arasında bayramın ikinci
günü, 2000’in üzerinde kişi seyahat etti.
Tarihi yerleri, plajları, balık lokantaları
ötesinde insanları oraya çeken ne?
Limana iner inmez, kale surlarına dayanmış,
dalları 40 metre genişliğinde asırlık
ağaç şehre pozitif sıcak bir duygu ile
adım atmanızı sağlıyor. Daha 20 yıl önce

Bodrum’da olduğu gibi, limanın temiz
sularında yüzen balıkları görebiliyor ve taksi
terörüne tabi olmadan geniş bisiklet yolunu
kullanarak adayı gezebiliyorsunuz.
Kos oldukça zengin bir tarihe sahip ama
en önemlisi modern tıbbın babası Hipokrat
ve onun kurduğu ilk tıp merkezi. Çakıl
taşlarıyla döşenmiş eski bir yoldan, Osmanlı
dönemi yapısı caminin altındaki pasajdan
geçerek asırlık Hipokrat ağacının olduğu
Meydana giriyorsunuz. Pek kurnaz oldukları
söylenemez. Hipokrat’ın altında ders verdiği
tarihi ağacı korumak için harcanan para ile
rahatlıkla bir AVM inşa edebilirlerdi şehirde!
Yüksek bir tepeye kurulmuş Zia Köyü
ziyaret edilmesi gereken güzel yerlerden biri.
Belli günler ve tarihlerde seyahat ederseniz,
Kos’un küçük gümrük kapısında uzun
kuyrukları yaşamamak için günü seçerken
ilgililere sormanızda fayda var.
www.bodrumferibot.com

YEREL LEZZETLER

Dedenin Yolunda
Kuru Kahveci Hasan Fidan
Ne zaman bir Türk kahvesi kokusu duysak,
çocukluğumuzu tekrar yaşar ve yüzümüzde tatlı bir
tebessüm belirir. Hasan Fidan birçok Bodrumlu için
bu tatlı tebessümün nedenidir.
Bodrum’da büyümüş bizler için, Kuru Kahveci
Hasan Fidan büyüleyici, nostaljik bir kokudur.
Adliye Camii altındaki küçük dükkanında
kahveyi kendileri kavurur ve
öğütür; bu küçük dükkândan
yayılan koku bütün Bodrum’u
sarmalardı. Birçok şey gibi artık
o küçük dükkân da yok. Ama
hâlâ önünden geçerken, yemek
sonrası kahve keyfi için taze
çekilmiş kahve almaya geldiğimiz,
küçük kese kâğıdındaki kahvenin sıcaklığını
avuçlarımızda hissederek küçük adımlarımızla
eve koştuğumuz günleri hatırlarız.
Kuru Kahveci Hasan Fidan, Bodrum’da 1929’dan
beri sürdürülen adeta bir gelenek... Şu anda
bu geleneği Hasan Fidan’ın torunu Zeynep

sürdürüyor. Hasan Fidan’ın eşsiz kokusunu ve
lezzetini eski bir Bodrum evinin harika avlusunda
geleneksel sunumu ile içebilir veya satın
alabilirsiniz.
Küçük yerel tatların, hem piyasayı
hem de damaklarımızı domine
eden uluslararası markalarla
rekabet edip ayakta durması,
elbette, kolay değil.
Hâl böyle olunca, Zeynep de kahvenin
yanı sıra baharatlar, bitkisel yağlar,
çok çeşitli ve lezzetli doğal ürünler satarak ayakta
durmaya ve aile geleneğini sürdürmeye çalışıyor.
Eğer Bodrum merkezde bir Türk kahvesi
içecekseniz bunun en iyi adreslerinden biri
Türkkuyusu Caddesi üzerindeki Aktar Zeynep
Fidan’ın yeridir.

BODRUM HİKÂYELERİ

Cazcı Menemeni Yumurtasız Sever
Kemal Utku
Torba’da günde bir kez yemek yenir, o da
kesin tavır koymam üzerine benim
tarafımdan yapılır. En azından başlarda
durum böyleydi. Neden mi? Zira ne Emin
Fındıkoğlu ne Cemil Eren’in çok iyi yemek
yaptıkları söylenebilir.
Daha sonradan evin anahtarları şu veya
bu nedenle pek çok kişi tarafndan ele
geçirilince, evi bizler yokken kullanan
dostlarımızın giderken bize harika yemekler
bırakması alışılmış bir durum oldu. Cemil
Bey hiç yemek yaptı mı anımsamıyorum
ama Emin Hoca zihinsel vaktinin çoğunu
caz besteleri yapmaya ayırdığı cihetle,
yaptığı menemenin yumurtasiz, spagetti
Bolonez’in makarnasız olması bizler
tarafından doğal karşılanır. Onun bir kez

çok iyi niyetle yaptığı kuru fasulye, ne yalan
söyleyeyim, malzeme açısından kusursuzdu
ancak ona fasulyeleri bir gece evvelden
suda bırakmasını söylemeyi unutmamız,
üç piknik tüpü gaza ve mebzul miktarda
dişe mal oldu ki bundan kârlı çıkan tek kişi
herhalde dişçi Selda Hanım oldu.
Emin Hoca’nın yemek yapma babında
istek ve cesareti kırılmasın diye konunun
kendisine bir cuma günü, “Hocam,
arkadaşlar söyledi, menemenin yumurtalısı
da lezzetli oluyormuş” şeklinde iletildiği
ve Emin Hocanın, “Tamam yav, bir dahaki
sefere de onların tarifine göre yaparız”
dediği kayıtlara geçmiştir.
“Zeytin Ağacının Altında” kitabından
alınmıştır.

Emin Fındıkoğlu
Uzun yıllar önce Bodrum’a gelip yerleşen, ülkemizin yetiştirdiği
önemli caz piyanisti ve bestecilerden Emin Fındıkoğlu
1940’da İstanbul’da doğdu. Eğitimini Berklee College
of Music’te tamamlayan sanatçı yurda döndükten
sonra kendi orkestrasını kurdu ve İstanbul’da ilk caz
gruplarının kurulmasına öncülük etti. 1979’da Onno
Tunç’la birlikte müzik okulu açtı.
Sayısız albüme imza atan sanatçı dünyaca ünlü
Arif Mardin’le çalıştı. Mardin’den öğrendiklerini
Türkiye’deki cazın köşetaşı İsmet Sıral Orkestrası’nda
uyguladı. Birçok müzisyene ilham kaynağı olan
Fındıkoğlu halen caz müziği teorisi ve çalgıdaki
doğaçlama olanakları konulu atölye ve seminer çalışmalarına
devam etmektedir.

MEKÂN

ilüstrasyon Salih Akman

MARKA BİR ROCK BAR
Bodrumlu iki arkadaş, Mustafa Uslu ve
Ali Demiröz’ün eski barlar sokağında bir
tornacı atölyesinde açtıkları Adamik Bar 25
yıldır çizgisini bozmadan devam eden ender
mekanlardan birisidir. Yine Bodrum’un
yerlilerinden VJ/DJ Apoli’nin katılması ile
müzik çizgisi de belirlenerek, bu çizgisini
hiç bozmadan, önemli bir rock bar olarak
bugüne kadar geldi.
Bodrum’da hangi marka mekâna bakarsanız
arkasında yerli bir işletmecinin olduğunu
görürsünüz; Küba, Helva, Musto, Körfez
Bar, Komodor, Körfez Restaurant gibi...
Bunu anlamak zor değil, uzun vadeli bir iş
yapmak istiyorsanız standartları tutturmak,
müşteri ile mekân sahibi arasında sıcak bir
ilişki kurmak zorundasınız. İnsanlar mekâna
değil sahibine gelirler.
Adamik sokağın ve Bodrum’un hafızasını

taşıyan önemli bir mekândır. Eski Barlar
Sokağı; Gülriz Sururi’nin, NO: 7 diye bilinen
Orhan Abinin, İbo’nun lokantalarının olduğu,
sanatçı ve aydın çevrelerin müdavimi
oldukları, Bodrum’a heyecan veren, değer
katan bir sokaktı. Şimdi ise Adamik hariç
diğer mekânlar yok; yerlerini “tekila bar”
denilen kimliksiz, adı, sahibi, müşterisi
bilinmeyen mekânlar aldı. Adamik bütün bu
çevresindeki olumsuzluklara rağmen sadık
müşterisi ile direnmeye devam ediyor.
Piyasa şarkıları sevmiyor, rock ve farklı
şeyler dinlemek istiyorsanız 25 yıldır
değişmeyen DJ Apoli sizi mutlu edecektir.
Yoğunluga rağmen personeli müşteriyle
daima ilgili. Bodrum mandalinalarından
yapılan “Sandoz” adlı kokteyli denenebilir.
Telefon: 0 252316 0000
info@adamikrestaurant.com

ÇOCUK

BJK Bodrum
Basketbol Okulu
Kış dönemli kayıtları başladı
► BJK Basketbol Okulu 6-16 yaş
kız-erkek kış dönemi kayıtlarına başladı.
Çalışmalar sezon boyunca Bodrum
Kanuni S.S. Anadolu Lisesi Spor
Salonu’nda devam edecek.
0532 467 36 76 • www.
bjkbodrumbasketbol.com

Neşeli Adımlar
Çocuk Dans Grup
Çalışmaları Başladı

► Latin, Sirtaki, Modern ve Halk Oyunları
Oasis AVM - 0545 688 55 56

MUZİPO açıldı
“Çocuk Hareket Üssü”
► 3-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik
hareket eğitmi ve oyunları konusunda
uzmanlaşan MUZİPO, 18 aydan itibaren
oyun grupları ile de önemli bir gereksinim
karşılıyor.
0252 319 41 44 • www.muzipo.com •
muglabodrumkonacik@muzip.com
Merkez Mah. Recep Yazıcıoğlu Sok. No:9
Konacık Bodrum / Muğla

Bodrum Pop Korosu

Her pazartesi

17.45-18.30 (5-7) Yaş
18.45-19.45 (8+) Yaş

Her perşembe

18.00-18.45 (5-7) Yaş

BKST merkezinde,
Yangı Sokak, No:8 Bodrum
facebook: Bodrum Pop Korosu
Tel: 0536 399 45 79

BODRUM’DA GEÇEN AY

Fotoğraf BOFSAD

Balıkçılık Turnuvası
6.sı gerçekleştirilen Bodrum Uluslararası
Sportif Balıkçılık Turnuvası 44 offshore balıkçı
teknesi ve 250 katılımcı ile 23-26 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Olta balıkçılığının
uzun yıllar yapılabilmesi için birçok balık,
yarışmacılar tarafından sağlıklı bir şekilde
denize geri bırakıldı. Balıklarını denize geri
bırakan yarışmacılar için hakem heyeti iki kat
puan uyguladı. Organizasyonu gerçekleştiren
Haluk Tepe tüm katılımcılara ve sponsorlara
teşekkür etti.

Ödüller
EN BÜYÜK BALIK: FINDIK Teknesi ile Tayfun MERİÇ ve ekibi
TOPLAMDA 1 inciliği, FINDIK Teknesi ile Tayfun MERİÇ ve ekibi
TOPLAMDA 2 inciliği, G FLY teknesi ile Levent TEMİZER ve Ekibi
TOPLAMDA 3 üncülüğü, PACEMAKER Teknesi ile Mehmet ESKİHANCILAR ve ekibi.

ÖZEL ÖDÜLLER:
YAKALA VE BIRAK ÖDÜLÜ:

JASMİN Teknesi ile Mehmet SEPİL ve ekibi

BAYAN YARIŞMACI DÜLÜ:

JASMİN teknesinden Ayşegül CİNGÖZ EGE

EN KÜÇÜK YARIŞMACI ÖDÜLÜ:
JASMİN teknesinden Yaprak EGE

ŞAKIR TÜFEKÇİ ÖDÜLÜ:

İSTAVRİT teknesiyle İzzeddin ÇALIŞLAR ve Ekibi

OSMAN KANDEMİR ÖDÜLÜ:

CANO1 Teknesiyle Can ÖZER ve HEAVEN
EXPRESS ekibiyle yarışmaya katılan Hakan
KÜLAHÇI Ekibi

JÜRİ ÖDÜLÜ:

EFTALYA teknesi ile yarışmaya katılan
Yağmur DOĞAN ve Ekibi

EN GELENEKSEL TEKNE ÖDÜLÜ:
SWAY teknesi ile yarışmaya katılan
Can DİKMEN ve ekibi.

FİLM

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
7-8-9 Kasım
Nurol Kültür Merkezi

► Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu yıl 7-8-9 Kasım’da aralarında Bodrum’un da
yer aldığı 11 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Festival kapsamında sürdürülebilir
yaşamı anlatan belgesel film gösterimleri ve paralel etkinlikler Bodrum Belediyesi Nurol
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Filmler
Akış, Baraj Devri, Barış
Mahallesi, Bin Güneşi,
Birlikte, Bu İş Başka,
Ebediyen, Esas, Eymir
Neden Paylaşılamadı?,

Giyilmiş, Karma Mutfağı,
Kimin Umurunda?, Problem
Yok! Yalınayak Anneannerle
Altı Ay, Seva Kafe, Sınırsız
Vizyon, Sürmeye Devam:

Otomobil Rüyası, Yerel
Gıdanın Kökleri, Torre
David: Dünyanın En Yüksek
İşgal Evi Turistin Ayakizi,
Yeşil Yuva Projesi

Ayrıntılı bilgi için: www.surdurulebiliryasam.org - facebook: sürdürülebilir yaşam

KASIM AJANDA
1-4 Kasım
Sergi,

4-7 Kasım
Çalıştay, Erkan Dülgeroğlu,

Ressam,
Habib Aydoğdu
“Bodrum Art
Sanat Günleri”

Seramik Günleri Çalıştayı

Bodrum Sağlık Vakfı Seramik Atölyesi
(Turgutreis) 0252 382 85 86

Trafo Bodrum

4 Kasım 18.30
Konferans,

1-8 Kasım
Sergi,

Halikarnas’ın
Yedi Tanrısı: Apollon

Seramik, Yüksel Güner

BODFAD - Oasis AVM

Bodrum Nurol Sanat Galerisi
0252 317 00 02

1-30 Kasım
Sergi,
Resim
Ayşe Bilge Coşkun,

Midtown Sergi
Salonu
2-3 Kasım
Konser,
Erkan & İbrahim Duo
Keman & gitar

www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

3-13 Kasım
Sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü Eğitmeni, Barış Yılmaz

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür
ve Sanat Merkezi

5 Kasım
Konser, İstanbul Arabesque Project, Mandalin
5-6-8 Kasım
Konser,
Diptonik
Pop, rock, blues, country

www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

6- 15 Kasım 21.30
Performans,
Tobumusikizm Electro Swing

0252 313 0562 - www.pannonica.net

4 Kasım
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Nostalji gecesi

www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

7 Kasım
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Nostalji gecesi

www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

KASIM AJANDA
14 Kasım
6 Aralık
Sergi, Seramik

7-8-9 Kasım
Festival,
Sürdürülebilir Yaşam
Film Festivali

Elif Aydoğdu Ağatekin

Bodrum Nurol Sanat Galerisi

Nurol Kültür
Merkezi

15 Kasım
Toplantı,

7-13 Kasım
Sergi,

Ayla Eriş ile Çağdaş Sanat Toplantıları

LVZZ OTEL

Seramik, Erkan Dülgeroğlu

Bodrum Sağlık Vakfı TRAFO
8 Kasım
İmza Günü, Didem Öneş Nacak’ın

17 Ekim-17 Kasım
Sergi,

“Ben Devrim Yaptım” isimli şiir kitabı
İmge Kitabevi, Oasis AVM - 0252 317 05 93

Mustafa Altıntaş,
Cosmos Sergisi

Mine Sanat Galerisi

11 Kasım 18.30
Sergi, Fotoğraf
Nilgün Sönmez,
Üye Dosyaları

18 Kasım 18.30
Konferans,

BODFAD - Oasis AVM

Halikarnas’ın Yedi
Tanrısı: Athena

12 Kasım 20.30
Tiyatro, “Kadın İsterse”
Nurol Kültür Merkezi

BODFAD - Oasis
AVM

www.artcisanat.com

İSTANBUL’DA BU AY
14 Kasım 2014
16:00,
Life Park,
İstanbul
► En büyük 100 DJ turu Armin van
Buuren ve Martin Garrix gibi büyük
isimlerle ilk defa Türkiye’ye geliyor!

DEMI LOVATO
16 Kasım 2014 18:00
Ülker Sports Arena,
İstanbul
► 2013 yılında
çıkardığı 4. albümü “Demi”de yer alan
“Heart Attack” ile 16 ülkede 1 numaraya
oturarak büyük başarı yakalayan Demi
Lovato İstanbul’da.

KASIM AJANDA
18-28 Kasım
Sergi,
Karma Resim Sergisi
Gülev Üze, Perran Berrunisa Atamdemir,
M.Deniz Atam

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı
Kültür ve Sanat Merkezi
18-28 Kasım
Sergi,

Deborah Semeltaş, Posta Sanat Sergisi

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı
Kültür ve Sanat Merkezi

29-30 Kasım
Festival,
1.Milas Zeytin Hasadı Festivali

Milas Atapark Meydanı
30 Kasım-21 Aralık
Atölye,
Özkan Mert Şiir Atölyesi her pazar,

Gümüşlük Poetry House

ozkmer@gmail.com - 0 533 513 6037

27-28-29 Kasım 21.30-00.30
Konser,
Gitar: Cem Tuncer
Kontrbas:
Volkan Hürsever

19 Kasım
Konser, Necati ve Saykolar, Mandalin
20-21-22 Kasım
21.30-00.30
Konser,
Gitar: Dave Allen
Kontrbas: Matt Hall
0252 313 0562
www.pannonica.net

26 Kasım 14.00

Anılarla Bodrum Sohbetleri
“Bodrum’da Seçilmiş
Belediye Başkanları”

Trafo
28 Kasım 18.30
Gösteri,
Cihan Karaca
“Sami Güner Kupası”

BODFAD - Oasis AVM

0252 313 0562
www.pannonica.net

