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DENİZ TARSUS
Bodrum’un ödüllü
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Nasıl bir Bodrum?
Kalitesizlik algısını Bodrum ile
özdeşleştiren tanıtımlardan vazgeçelim!
Necmi Cavlı

Beş yıldır biz niye kültür/sanat ortamını yaşatmak ve her geçen gün Bodrum’a egemen
olan müteahhit kültürüne karşı yok edilen değerlerimizi korumak için çırpınıyoruz?
Niye Bodrum’un farklı ve özel bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyoruz? Kendi
çabalarımızla fuarlara gidiyoruz, Türkiye’nin en önemli hava limanlarındaki VIP Lounge
alanlarına yayınımızı koyup, kaliteli tanıtımla kaliteli turist gelsin diye niye çabalıyoruz?
Evet, benzer tavrı lafta değil uygulamada da bu konudan sorumlu olanlardan görmeyi
istemek hakkımız. Bu sorumlular sadece kurumlar değil aynı zamanda işletmecilerdir
de. “Ben bu müziği evime sokmam ama para onlarda, adamlar şişe açtırıyor,” diye
müteahhit kültürüne yol veren işletmecilerin şimdi “kalite kalmadı” diye şikayet
etme hakkı var mı? Fazla ödüyorlar diye zamanında taklit ürün satanlara kiraladıkları
dükkanları şimdi “boş” diye dert yanan, başkalarını suçlayanlara ne diyelim?
15-17 Nisan arası yapılan son Turizm Haftası etkinlikleri bu durumun tam bir
yansımasıydı. Otoparka döndürülmüş meydanı plastik sandalyelerle doldurmuşlar,
uzun bir keşkek kuyruğu, kulaklarınızı tırmalayan bir ses sisteminden korkunç bir
müzik ve etraftaki kermes stantları! Bu mu turizm? Bu mu vizyonumuz? Yurt dışı
fuarlarında dansöz oynatmak tanıtım mı? Bodrum marinanın ortasında Sulukule müzikli,
balık ekmekli toplantı organize eden turizmciler mi Bodrum’u tanıtacak? Yıllardır
Bodrum’u tanıtıyoruz diye bir şeyler yapmış olmak, yapıyormuş görünmek için,
hiçbir hedefi, amacı, stratejisi olmayan tanıtımlara inanılmaz kaynaklar harcanıyor.
Her yapılan tanıtım, kalitesizlik algısını Bodrum ile özdeşleştirmek için yapılıyor sanki.
Kentin güzelliklerini yok eden, artık nefes almamızı bile zorlaştıran raketler, billbordlar
ve tabelaların yarattığı kirlilik; kaldırımları, sahilleri masaları ile işgal etmiş boş
mekanlar… Yapılabilecek basit ama etkili olabilecek çok şey varken sürekli kötü
etkinlikleri başarı gibi gösterip kendi kendimizin sırtını sıvazlamaktan, hep kendi
dışımızdakileri suçlamaktan, kaynakları boşa harcamaktan vazgeçelim. Genel durum ne
kadar kötü olursa olsun biz yapılması gerekeni kendi imkanlarımız doğrultusunda en
iyi şekilde yapıyor muyuz, ona bakalım. Durum gayet net ortada, ama bir kişi de elini
kaldırıp, “Kusura bakmayın, beceremedim!” deme yürekliliğini gösteremiyor.
Yeter, lütfen Bodrum tanıtımı yapmayın artık. Meydanlarımızı, sokaklarımızı boş
bırakırsanız onlar kendi güzelliğiyle çok daha iyi Bodrum tanıtımı yaparlar…
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D-Marin Turgutreis’e gelin!

Her mevsim keyiﬂi vakit
geçirebileceğiniz etkinlikler
için D-Marin Turgutreis
Yacht Club

Dinlenmek, eğlenmek ve
keşfetmek için D-Marin
Turgutreis AVM
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“Aynadaki
Gibi”

Eyüp Ataş, zaman
zaman Gemi Başı,
ya da Bodrum’un
çeşitli mekânlarında
karşılaşabileceğiniz
tanıdık bir yüz.
2011 yılında Erciyes
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’nden mezun
olan ressam, Devrim
Erbil’in yanı sıra İstanbul
ve Bodrum’da Nezih
Çavuşoğlu atölyelerinde
asistanlık yaptı.
Eyüp Ataş’ın eserleri
izleyicinin görsel algısıyla
oynayıp, onu yeni
algılama, sorgulama
biçimlerine davet ediyor.
Sahte, gerçek; kadın,
erkek; eril, dişil arasındaki
güç odaklı çatışma,
eserlerinin sorgulama
alanından birkaçını
oluşturuyor.
Yaklaşık bir yıldır
üzerinde çalıştığı
eserlerini “Aynadaki Gibi”
teması ile sanatseverlerle
tanıştıran Blenawo Eyüp
Ataş, yeni sergisi ile ilgili
şunları söylüyor:
“Sergi başlığı ‘Aynadaki
Gibi’, İsveçli yönetmen
Ingmar Bergman’ın bir
filminden alıntı. Burada
tarif edilen ‘Ayna’ hayatın
kendisi. Bu aynanın bir
yanılsama olduğu fikrini
taşıyor. Ve ‘Ayna’nın
ortadan kalkmasıyla
asıl gerçekliğin ortaya
çıkacağı vurgusu
yapılıyor. Buradan yola
çıkarak baktığımızda,
hepimiz kendi bireysel
Ayna/Hayat’larımızdan
bakıyoruz bu dev aynaya.
Benim de bu sergiyle
amacım ‘Ayna’ olarak

hayata yansıyan bir takım yanılsama ve gerçek
sahneleri, henüz aynanın ardına geçmeden
izleyicinin algısını şaşırtarak, onu yeni düşünsel
sorgulamalarla baş başa bırakmaktı. Sergilenen
eserlerin dört tanesi Bergman filmlerinden bazı
sahneleri yorumlayıp yeniden izleyici algısına
sunduğum, diğerleri de ‘Ayna’ fikrinden yola
çıkıp ürettiğim, farklı-özgün konulardan oluşan
eserlerdir.”

Genç sanatçının ilk kişisel sergisi 6 Mayıs 2017 tarihine kadar
Hüsrev Gerede No:64, Nişantaşı GALERİ/MİZ’de gezilebilir.

BayUlgen

Okan

Bodrum! Değişime
hazır mısın?
Okan Bayülgen
geliyor…

En bilinen tanımıyla “Televizyonun Yaramaz
Çocuğu” Okan Bayülgen, Bodrum’a döndü ve
iki yeni mekân ile sosyal yaşamın kalbine taht
kurmaya hazırlanıyor…
Mesleki kimliğinde “oyuncu, fotoğrafçı, sunucu,
yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı” yazan
Okan Bayülgen, çocukluğunun ve ilk gençliğinin
bir bölümünü Bodrum’da yaşamış, burada okula
gitmiş ve hatta çalışmış olduğu için bir anlamda
“eski” Bodrumlu sayılır. Yani Bodrum’un henüz
pek popüler olmadığı, herkesin herkesi tanıdığı “o
eski güzel günler”ini iyi biliyor. Haliyle de bugünün
Bodrum’una farklı bakıyor.
Füsun Özlen

- İnsanın çocukluğu,
hatta ilk gençliği burada
geçmişse, üstelik de çok
eğlenceli geçmişse ve
bu kişi Bodrum Arkeoloji
Müzesi’nde çalışmış,
Liman’daki eğlence
ve konserleri görmüş,
gerçek Bodrumluları, Girit
göçmenlerini, İstanköy
göçmenlerin tanımışsa
bugünkü Bodrum’a
çok kolay alışamaz.
Özellikle 90’lar, 2000’ler
benim nostalji yapmaya
başladığım zamanlar.
Ama bakıyorum son
senelerde yine bir
değişim yaşanmaya
başladı Bodrum’da;
buraya bir potansiyel
geliyor, gençler
yerleşmeye, yaşamaya
geliyorlar… Anaları,
babaları gibi emekliliğe,
ölmeye, huzurevi
kafasına gelmiyorlar. Bu
potansiyel Bodrum’u
değiştiriyor.
Nasıl? Bu potansiyelin
düşündürdüğü şeyler
neler mesela?
- Dünyanın her yerinde
böyle değişimler,
dönüşümler yaşanmıştır.
Örneğin yıllar önce
birkaç oyuncu Fransa’nın
Avignon kentine
gitmiş, yerleşmiş,
ustalarını çağırmıştır
ve orada bir tiyatro
festivali başlamıştır.
Yine Fransa’da, bazı
fotoğrafçılar Arles
kentine yerleşmiş
ve orada da bir
fotoğraf festivali hayat
bulmuştur. Perpignan’a
giden bazıları orada
bir belgesel festivali

başlatmıştır. Bazı
sinemacılar Cannes’a
gitmiş ve oradan da
büyük Cannes Film
Festivali doğmuştur.
Böylece Fransa’nın
sahil taşrası artık eskisi
gibi değildir. Genç
potansiyeller yaşlılarla,
ustalarla işbirliği içinde
yeni şeyler yaratır.
Şehrin yüzü böyle mi
değişiyor?
- Evet. Bir şehri harekete
geçiren şey inşaat
değildir. Dünyanın
hiçbir yerinde şehirleri
inşaat yaparak harekete
geçiremezsiniz. Dubai’yi
harekete geçiren
yapılan inşaatlar değil,
o inşaatların parasını
ödeyen açık ticaret
yasaları ya da vergi
indirimleridir. Dolayısıyla
para dolaşımını boş
verelim, konuşmaya
değmez; ama sanat/
eğlence bir şehri
harekete geçirir. Bugün
dünyanın önemli tatil
merkezlerinden söz
ettiğimizde bunları
sadece deniz suyu ve
kumu ile tanımlamıyoruz.
Onlar her yerde var.
Mesele oralarda nasıl
projelerin hayata
geçirildiği...
Bodrum’un değişimine
ve sizin projenize
gelelim…
- Evet, ben de Bodrum’un
gençleşen yüzüne
bakarak dedim ki,
babadan kalma bir
yerler var, oralara uygun
projeler getirirsem hem

ben kazanırım hem de
orada istediğim insanlarla
bir şeyler yapabilirim.
Burada emeklilere
el işi kursundan
bahsetmiyorum.
Gerçekten eğlenceli,
güzel hareketlerden söz
ediyorum. Dolayısıyla
bu Dada meselesini
uygun buldum. Dadaizm,
2016’da yüzüncü yılını
doldurdu; hâlâ sanat
kurallarını reddeden,
yıkıcı, ilerici, insanları
sanatla eğlenceye davet
eden ama içinde dolu
dolu sanatın yer aldığı
bu akım Dada Salon
için çok uygundu. Ama
biz bu estetikçiliği
reddeden Dada
meselesini kozmetik bir
şey olarak getirmedik.
Yani bir dükkân açalım
da adı Dada Salon olsun,
Dadaları anımsatsın
diye kozmetik bir şey
yapmıyorum. Marcel
Duchamp’ın ya da Tristan
Tzara’nın bir sözünü
duvara yazdım diye
Dadaist olmuyorum
tabi. Daha çok insanlara,
“Gel sen de bir şey yap,
bir şiir oku, bir hitabet
yap, bir manifesto getir,
kitap okuyalım, bir sergi
açalım, beraber müzik
yapalım,” diyorum…
Sonuçta birlikte bir
eğlence üretebilir
miyiz, ama bu farklı bir
şey olabilir mi, bunun
arayışı içindeyiz. Ben
böyle eğleniyorum,
istersen sen de katıl,
kimsenin eğlencesine
de karışmayalım… Olay
budur…

Dada Salon’dan başka
bir mekân daha var
hazırlanmakta olan.
Orada neler olacak
Bodrum için?
- Babadan kalma
bir lokantayı alıp,
Dada Mama adıyla
bir anne mutfağına
dönüştürüyorum. Burası
lokanta değil; burada
24 saat makarna var,
salata var anne şefkati
var… Dada Salon gibi
burayı da kadınların
seveceği, tercih edeceği
bir mekân yapmak
istiyorum. Kadınlar bir
yeri beğeniyor, orada
güvende hissedip
rahat ediyorsa orası
benim mekânımdır.
Çünkü işletmecilikten
anlamasam da
Bodrum’da şu dört
ilkeyi benimsiyorum: Bir,
dükkâna erken saatte
müşteri getirebilmeliyim
(genellikle mekânlar gece
yarısı açılıyor, çok saçma;
yemeğini yiyen insanların
gidebileceği yerler
olmalı). İki, bu müşteriyi
bütün gece tutabiliyor
muyum? (Bodrum
düzayak bir yer, insanlar
oradan oraya kolayca
yer değiştirebiliyor) Üç,
bu insan bende etkinlik
olmasa da bana geliyor
mu? (Dikkat ettim
çoğu mekân etkinlik
yapacağım diye yırtınıyor,
üstelik bunların hiç biri de
gerçek anlamda etkinlik
olmuyor). Dört, bir gelen
bir daha bana geliyor
mu? Henüz açılalı bir ayı
geçti, çok memnunum
ki özellikle kadınlar
tek başına ya da grup

halinde gelip burada
güven içinde huzurla
vakit geçirebiliyorlar.
Benim için en önemli
konulardan biri de ses…
Sesi açarak değil, kısarak
müşteri kazanıyorum.
Sabaha karşı bile
insanlar hafif hafif
müziğe tempo tutarak
birbirleriyle sohbet
edebiliyorlar. İnsanları
müziğin volümünü
yükselterek mekâna
çağırma yöntemini doğru
bulmuyorum, ilkel ve
saygısızca bir davranış
diye düşünüyorum… Yıllar
önce ben daha ergenken
hemen şurada disko
açıldığını hatırlıyorum.
Portatif bir Dual pikap
ile iki hoparlör kuruldu
ve disko oldu. Hiç
birimiz de sesi az bulup
daha yüksek olmasını
istemedik.
Kadınların sevgisini
kazanmış biri Okan
Bayülgen. O da onlara
özel bir değer veriyor
(Şimdi bir de kız babası
olduğu için belki!).
Mekânında en çok
öne çıkardığı özellik,
kadınların rahat etmesi,
mutlu olup eğlenmesi…
Sanki oraya sadece
kadınlar gelse daha
memnun olacakmış gibi
bir hali var!
Okan Bayülgen, yeni
ve güzel fikirlerle
Bodrum’a yeni bir
yüz katmaya geldi.
İşletmecilikte iddiası yok
ama yaklaşımının etik
olarak doğru ve içten
olması, hedefine giden
yolda başarı vaat ediyor.
Ayrıca, bu girişimiyle,

ona dayanak olan
sevgili babası İsmet
Görgün’ü de saygı ile
onurlandırıyor…
İçinde bulunduğumuz
zorlu koşullarda
böylesine iç açıcı
perspektiflere
ihtiyacımız var…
Göreceğiz, izleyeceğiz…

Babasının fotoğrafı ile
duvarda yer alan yazı:
Burası büyüdüğüm
yer. Burada sizin için
tamamen analog
bir sanat mekânı
yaratmaya çalıştım.
Burada bokyiyen
LED teknoloji, plastik,
yeni ucuz mimari
çözümler, kutu meyve
suyu ve Justin Bieber
bulamayacaksınız. Onun
yerine arındırdığımız
iyi su ve mutluluk var.
Sanmayın ki gittikçe
ölüme yaklaşan yaşlı
insanlara göre… Uzun
yaşamak isteyen tüm
gençler için.

Salih Kalyon

Bodrum
Anılarım
MELENGEÇ
GAZETESİ
Bodrum’un ilk haftalık
gazetesi Cuma günleri
yayınlanan, fiyatı 50
kuruş, iki yaprak dört
sayfadan oluşan bir
gazeteydi. Gazetenin
kurucusu Yılmaz Alten’i
Ankara’da DES-TEK
Teknik resim kursları
veren bir okulu yönettiği
yıllarda tanımıştım.
Okulun müdürü sonradan
eşi olan Aysel Köksal’dı.
Türkiye o yıllarda
da yoğun sıkıntılar
içerisindeydi. Yılmaz
üst üste iki kalp krizi
geçirince doktoru ona
bu stresli ortamdan
uzaklaşmasını, bir sahil
kasabasına çekilerek
sakin bir yaşam sürmesini
tavsiye edince Aysel
Köksal ile birlikte önce
Ayvalık’a gidiyorlar,
oradan bir de Bodrum’u
görelim diyerek
Bodrum’a geliyorlar.
Geliş o geliş… Cevat
Bey’in yorumladığı
gibi, ‘tamam o kasaba,

işte bu kasaba’ diyerek
Bodrum’a yerleşmeye
karar veriyorlar.
Karar tamam da, boş
oturulamayacağına
göre ne iş yapsak diye
düşünürken görüyorlar
ki Bodrum’da o yıllarda
olmayan işlerden biri
de matbaa! Motel,
lokanta gibi iş yerleri
adisyon bastırmak için,
kartvizit veya nikahdüğün davetiyeleri
için Milas’a, İzmir’e,
Muğla’ya gidiyorlar.
Tamam o zaman, bir
matbaa kurulmasına
karar veriliyor. Böylece
DES-TEK Basımevi
kuruluyor. Adres Eski
banka sok.No:24. Üst
kat ev, alt kat basımevi
olarak işe başlıyorlar.
Ama Ankara’daki okulu
da bırakmıyorlar, teknik
resim kursları da devam
ediyor. Eee, hazır matbaa
varken bir de gazete
çıkaralım diyorlar.
Böylece Melengeç
doğuyor. Biliyorsunuz
Melengeç Bodrum’da
bir ağaç ismidir. Sahibi
Aysel Alten, Genel
Yayın Yönetmeni Yılmaz
Alten; dizgi, baskı,
haber ve röportajlar
Kemal Durmuş ve
Fedai Kalemköy oluyor.
Daha sonraları kadroya
Mustafa Nalbantoğlu
da katılarak spordan
sorumlu Haber Müdürü
oluyor. Benim Mustafa
Nalbantoğlu ve Dursun
Mutlu ile tanışmam da
Yılmaz sayesinde oldu.
İlk tiyatro eleştirisini de
Melengeç Gazetesi’nde
yazdım. Gıyasettin
Hiçyılmaztürk takma

adını kullanarak Ergun
Köknar-Suna Pekuysal’ın
kurdukları Sunar
Tiyatrosu’nun Bodrum
turnesinde rüzgardan
dekorların uçuştuğu
Turgutreis Yazlık
Sineması’nda seyrettiğim
oyunları için yazmıştım
o eleştiriyi… De gidi
günler de… Melengeç 3
Mart 1972 Cuma günü
yayın hayatına başlamış,
29 Haziran 1979 Cuma
günü son sayısını
çıkarmış, yayın hayatı 8
yıl sürmüş, toplam 194
sayı çıkmış, ilk çıktığında
fiyatı 50 kuruşken,
son sayı 250 kuruştan
satılmış. Bodrum Cevat
Şakir Kütüphanesi’nde
meraklıları için üç cilt
halinde bulunuyor.
Yalnız ilk sayı
bulunamadığından
2.sayı ile başlıyor 1.Cilt.
O günlerin hatırasını
yaşatan tekne Melengeç
ise, Torba Balıkçı
Barınağı’nda bağlı
olduğu yerden önünden
geçenleri selamlarcasına
ve “ahtapotun
peşindeyim!” der gibi
çırpınıp duruyor…

>>

Deniz
Tarsus
Orhan Kemal
Öykü Ödülü
Deniz Tarsus’un
Bodrumlu Deniz
Tarsus, film
yapıyor, kitap
yazıyor, ödüller
alıyor…

Fantastik ve mitolojik
edebiyat sevenlerin
kaçırmaması gereken
genç bir yazar olan
Deniz Tarsus’un ilk öykü
kitabı Ozo Ozo Çakta
2012’de yayımlandı.
Onu 2013’de Ayrıkotu,
2015’te İt Gözü izledi.
İt Gözü adlı öykü
kitabıyla 2016 Orhan
Kemal öykü ödülüne ve
FABİSAD (Fantazya ve
Bilimkurgu Sanatçıları
Derneği) Gio öykü
ödülüne layık görülen
yazarın, yayınlanmış bir
de çocuk kitabı da var:
Babam Bir Astronot /
Can Yayınları (2014).
Ayrıca Ayrıkotu öykü
kitabına 2014’te yine
Gio ödülü verildi. Can
Kuşu adlı öyküsü ise,
‘online’ edebiyat sitesi
“wordswithoutborders”
için İngilizceye çevrilme
aşamasında…
Yazarın aldığı ödüllerle
ilgili olarak dile
getirdiği görüşü, onun
yazma serüveninin
bir yol haritası gibi:
“Türkiye’de ödülün
değeri büyük. Her
ödülde belli önemli bir
zümre tarafından kabul

gördüğüm için büyük bir
hevesle çalışmalara geri
oturduğumu biliyorum.
Zaten sanırım en büyük
getirisi bu olmalı ödül
dediğimiz şeyin. Fakat bir
yandan da aldığın takdiri
çok büyütmeyip akılda
bir baskı yaratmasını da
engellemek gerekiyor.
Garip bir denge, eğer
içimde çok fazla
büyütsem bu sefer

de sonraki üretimde
olumsuz etkisi olacaktır
gibi geliyor bana. Ben
şu an tam olarak nötr
bir noktada durmaya
çabalıyorum. Hayatta
her şeye karşı hatta. İt
Gözü kıymetli insanlar
tarafından takdir gördü,
her aklıma geldiğinde
gülümsemeden
edemiyorum, ama bu
sadece bir takdir, daha
iyisi için devam et Deniz,
diyorum hep. Umarım
daha iyilerini ortaya
çıkarabilirim.”
Deniz Tarsus’un adından
övgüyle söz edilen kısa
filmi Mod, 2014 Gio ödül
yarışmasında ve Garotte
adlı kısa filmi 2012’de
PlayÜniFilmFest kısa film
yarışmasında dereceye
girdi.
Deniz Tarsus, 1987 yılında
Bodrum’da doğdu
ve Bodrum Anadolu
Lisesi’ni bitirdikten
sonra İstanbul’da Mimar
Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sinema-TV
bölümünden mezun oldu.
Çeşitli dergi ve internet
sitelerinde yazıları
yayımlanan Deniz
Tarsus’un kısa filmleri
Antalya Altın Portakal
Film Festivali başta
olmak üzere birçok
festivalde gösterildi ve
ödüller kazandı.
Adana Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire

Başkanlığı işbirliği ile
2016’da dokuzuncusu
düzenlenen yarışmada
yazar Deniz Tarsus,
‘İt Gözü’ adlı öykü
kitabıyla Orhan Kemal
ödülünü kazandı.
Çukurova Edebiyatçılar
Derneği Başkanı
Halise Tekbaş, Aralık
ayında kendisinin de
aralarında bulunduğu
Zafer Doruk, Buket
Uzuner, Mazlum Vesek
ve Onur Caymaz’dan
oluşan seçici kurulun,
katılımcıların özgün
eserlerde Türkçeyi
kullanımdaki
özenini göz önünde
bulundurarak ödüle
Deniz Tarsus’u ‘İt gözü’
adlı öykü kitabıyla
layık gördüğünü
kaydetti.
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1 MAYIS

Tiyatro
İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 20.30
Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi
0532 691 54 38
Resim Sergisi
Karma
Mor Sanat Galerisi, Gümbet
0533 361 82 86

1 - 7 Mayıs
Atölye
Ayurvedik Detoksu - Ulli & Devi ile
Karakaya Retreat
info@karakayaretreat.com

2 MAYIS

2 - 31 Mayıs
Resim Sergisi
Şükrü Karakuş, Yapı, Mesken, Beden
Mine Sanat Galerisi, Palmarina
0536 553 50 66

3 MAYIS

Tiyatro
Hangisi Karısı
Herodot Kültür Merkezi
www.tiyatrodunyasioyunculari.com

4 MAYIS

1-8 Mayıs
Resim Sergisi
Dilek Dindar & Nesrin Döndüoğlu
H.G.C Sanat Galerisi, Dereköy
0543 340 33 19

1 - 15 Mayıs
Resim Sergisi
Emel Ergen, Bahar’ın Renkleri
Midtown Alışveriş Merkezi

04, 08, 11, 18, 25 Mayıs
Atölye
Bodrum Pop Korosu
05 - 08 Yaş Saat 18.00 - 18.45
10 - 14 Yaş, Saat 19.00 - 20.00
Bodrum Merkez
0536 399 45 79

5 MAYIS

Tiyatro
Olgun Portakal
20:00
Marmara Koleji Bitez Kampüsü
0532 322 07 23

7 MAYIS

Tel ile 2 ve 3 Boyutlu Form Teknikleri
Atölye Artelle
Gerence Sokak No: 11 Bodrum
0536 261 89 20

8 MAYIS

Konser
Retrobüs
Mandalin Bar
0549 226 48 48

Atölye
Bodrum Pop Korosu
05 - 07 Yaş, Saat 17.15 - 18.00
08 - 14 Yaş, Saat 18.45 - 19.45
Bodrum Merkez
0536 39945 79

10 MAYIS

6 MAYIS

Seminer
Kozmik Enerji Eğitimi
Çağın Can
Değişim Farkındalık Merkezi
Gölbaşı Sok. No:9 Ortakent Bodrum
0532 792 93 78

10 - 20 Mayıs
Resim Sergisi
Sevda Uçan
HGC Art Gallery Dereköy caddesi 162
Dereköy bodrum 0507 618 95 12
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11 MAYIS

16 MAYIS

Atölye
Bodrum Pop Korosu
05 - 08 Yaş, Saat 18.00 - 18.45
10 - 14 Yaş, Saat 19.00 - 20.00
Bodrum Merkez
0536 399 45 79

12 MAYIS

16 - 31 Mayıs
Fotoğraf Sergisi
Görkem Onur, Işıklı Boyama
Midtown Sanat Galerisi
0530 927 87 40
Konser
İskender Paydaş ve Orkestrası
Mandalin Bar
0549 226 48 48

17 MAYIS
17 - 21 Mayıs Festival
Ortakent Yahşi Bahar Festivali
Ortakent, Yahşi Sahili

13 MAYIS
18 MAYIS
Atölye
Bodrum Pop Korosu
05 - 08 Yaş, Saat 18.00 - 18.45
10 - 14 Yaş, Saat 19.00 - 20.00
Bodrum Merkez
0536 399 45 79
Psiko Drama & Diyet
Gerçekten Aç Mısın?
16:00
www.diyetsec.com
0252 319 14 10

19 MAYIS

14 MAYIS
Gastronomi
Günü Birlik Ocak Başı
14.00 Katip Bar, Bodrum
0535 507 76 81

15 MAYIS
15 - 22 Mayıs
Eğitim
Svagito ile Osho Aile Sergisi Eğitim
2. Bölüm
Karakaya Retreat
info@karakayaretreat.com

19-21 Mayıs Parti
Sail Loft Surf Shack Açılış Partisi
Sail Loft Surf Bar, Gündoğan

22 MAYIS
22 - 28 Mayıs
Seminer
The LifeCo Mindful Living Programı
The Lifeco Bodrum Well - Being Center
www.thelifeco.com

19 - 21 Mayıs Festival
Bodrum Elektronik Müzik Festivali
Hemera After Club, Gümbet
0537 352 50 40

22 - 31 Mayıs
Resim Sergisi
Çağdaş İlim
HGC Art Gallery Dereköy Caddesi 162
Dereköy Bodrum 0507 618 95 12

23 MAYIS

20 MAYIS

20 Mayıs
Gastronomi & Diyet
Diyetinde Pizzaya Ne Dersin? 15:30
0252 319 14 10 www.diyetsec.com

23 - 28 Mayıs Festival
Bodrum Dans Festivali
www.bodrumdancefest.org

24 MAYIS

20 - 21 Mayıs
Yelken
CFM - BAYK Kış Trofesi VII. Ayak
www.bayk.org

21 MAYIS
Gastronomi
Hamburger & Bloody Mary
11.00 Katip Bar, Bodrum
0535 507 76 81

Sergi
Mehmet Mutlu
Kağıttan Yelkenler
Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi

ajanda

25 MAYIS
Atölye
Bodrum Pop Korosu
05 - 08 Yaş, Saat 18.00 - 18.45
10 - 14 Yaş, Saat 19.00 - 20.00
Bodrum Merkez
0536 399 45 79

26 MAYIS

Konser
Necati ve Saykolar
Mandalin Bar
0549 226 48 48

Gastronomi
Diyet Tarifler
Tok Tutucu Smoothie, 15:30
0252 319 1410
www.diyetsec.com

26 - 28 Mayıs
Yelken
Dragon İlkbahar Serisi V. Ayak
www.bayk.org

27 MAYIS

Atölye
Bodrum Bitkilerini Tanıma Atölyesi,
10.00 - 15:30
HerbaFarm Akademi
www.herbafarm.com.tr
Seminer
Minik Bedenler, Dev Ruhlar
School of Younity
Bergamut Caddesi, Lavanta Bahçesi
Evleri, Bodrum
0530 492 97 53

27 - 28 Mayıs
Seminer
Meral Erduran ile Ruhsal Astroloji
Karakaya Retreat
info@karakayaretreat.com
30 - 31 Mayıs
Workshop
Meral Erduran ile Zenergy
2 Meditasyon Kampı
Karakaya Retreat
info@karakayaretreat.com

BODRUM’UN EN ŞIK TAKI MAĞAZASI

Palmarina Mağaza:Yalıkavak Çökertme Caddesi Palmarina Yat Limani C-105 Bodrum
+90(252)385 3355
ferhan@fezzofbodrum.com
Online Mağaza
www.fezzonline.com

lf

fezzbodrum

MEHMET
MUTLU
Kagittan
Yelkenliler
“Hayatta
bazı şeyler,
gittiğiniz
yönün tam
zıddına,
bilinçli bir
sıçrayış
yapmakla
kazanılır!”

Öğrenciyken ‘’Büyük
Ülkenin Küçük Bir
Modeli’’ sloganıyla
yola çıkan Miniatürk
Müzesi’nde yer
alan maketlerin
ressamlığını
yapan Mehmet
Mutlu 1979 yılında
Kocaeli’nde doğdu.
Beş yıl boyunca
maket sektörüne
dövme sanatçılığını
da ekleyerek
çalışmalarına devam
etti. Motosiklet
tutkusunu üniversite
döneminden meraklı
olduğu “airbrush”
ile birleştirerek bu
sektöre yönelmeye
karar verdi ve maket
sektöründen ayrıldı.
Dövme sanatçılığına
devam ederken
2013 yılında ‘TT
Custom Choppers’da
“Airbrush Artist”
olarak çalışmaya
başladı.
Üniversite eğitimini
Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim
Bölümü’nde
tamamlayan sanatçı
Franz Kafka’nın
“Hayatta bazı şeyler,
gittiğiniz yönün tam
zıddına bilinçli bir
sıçrayış yapmakla
kazanılır!” Sözünden
yola çıkarak
Bodrum’a yerleşme
kararı aldı.
2016 yılına kadar
İstanbul’da devam
ettiği çalışmalarına
Temmuz ayında
son vererek
Bodrum’a yerleşti
ve burada kendini
yeni denemeler
içinde buldu. Mezun

olduktan sonra heykel
atölyesinde yaptığı
asistanlık sürecindeki
kazanımlarını yeni
denemeleriyle birleştirdi.
Konusunu yelkenliler
olarak belirleyen
Mehmet Mutlu,
çalışmalarına Bodrum’da
devam ediyor.
Sanatçının çalışmaları,
24 Mayıs-06 Haziran
arası Osmanlı Tersanesi
Sanat Galerisi’nde
izlenebilir.
instagram.com/
craftbysakal
www.craftbysakal.com

B O DRUM’ DAKİ
E VİN İZ

ES K İ Ç E ŞM E M A H. PO YRAZ S O K. NO :1 5 BODRUM / MUĞLA
+9 0 0252 31 6 1 0 0 6 +90 0 532 7 0 2 71 71 info@hot elno20.c om
hotelno20.com

Orhan Dumanlı

GERİYE
KALAN
Bitez Köyü’nden
Mehmet Efe’nin, diğer
adıyla Ağa Memed’in
dokuz çocuğundan
en küçük olanıydı
Sabahattin. Bir de ikizi
vardı. Ağa Memed
Bodrum’un yokluk
yıllarında badem, incir ve
mandalina yetiştirerek,
hayvancılık ve çiftçilik
yaparak okutmuştu
bütün çocuklarını.
Sabahattin’i dönemin
en iyi okulu, Ortaklar
Öğretmen Okulu’na yatılı
gönderebilmişti. Köy
Enstitüleri benzeri olan
bu okulda, eğitimin yanı
sıra mandolin çalmak
ve fotoğraf çekmek gibi
ilgi alanları edindi. Sonra
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve 1997
yılında, içi kıpır kıpır,
genç bir avukat olarak
döndü köyüne.
Bitez köy meydanında
Arap Çavuş’un
kahvesinin önünde ne
zaman elinde beyaz
kâğıtla birisini görsek
bilirdik ki Sabahattin’den
geliyor. Herkesin derdini
dert edinir, hiçbir
ücret almadan onların
dertlerine çare olmaya
çalışırdı. 1999 yılında
belde olan Bitez’de ilk
dönem Belediye Meclis
Üyeliği yaptı. Belde

halkının sorunları hep
önceliğiydi. İnsanların
hayatlarına dokunmaya
verdiği önem kadar,
doğanın korunması için
de çevreyle ilgili bütün
sivil toplum hareketlerine
katılmayı görev bildi.
Bugünü geleceğe
taşıyabilmek için
fotoğraflar çeker, isteyen
herkesle paylaşırdı. Hatta
bir gün bana, 70’li yıllarda
yapılan, Bodrum’un
ilk sitesinin önceki ve
sonraki fotoğraflarını
göstermiş, sonra da bu
tür ikinci konutların nasıl
çığ gibi büyüdüğünü
konuşmuştuk, saatlerce.
Bodrum’daki doğa, çevre,
rant ve sosyal değişimin
karşısında çaresiz kalan
Bodrumluyu anlatırdı
yazılarında.
“Cansızların Halit’in
Rantla İmtihanı”nda
bir babanın toprağını
satmak istemediği için
çocuklarıyla mahkemelik
olmasını; “Bodrum
Mandalina Tarihinin
Suskun Tanıkları”nda
1950’li yıllarda
Marshal Yardımı ile
köylüye satılan bahçe
motorlarının hikâyesini;
‘’Mavi Sürgünü Yeniden
Okumak”ta Balıkçı’nın
gözüyle 1925 yılından
bize kalan Bodrum
mirasının elbirliğiyle nasıl

yok edilip gittiğini ve son
yazısı ‘’Adalete Koşan
İkarus’’da Bodrum’lu
Memed’in gürültü kirliliği
karşısında nasıl çaresiz
kaldığını, başına da onca
işler açıldığını anlattı
hep yazılarında. Bizlere
anlatacağı daha çok şey
varken, bir akşam vakti
aniden sonsuzluğa doğru
kanat çırparak ayrıldı
aramızdan Sabahattin.
Peki, geriye ne kaldı?
Onlarca insanın hayatına
karşılıksız dokunması,
dünü bugüne taşıyan
binlerce kare fotoğraf
ve sanki ölümsüzmüşüz
gibi yaşayan biz insanlara
ders niteliğindeki
yazıları…
Geriye kalan ne arsalar,
tarlalar, oteller, ne de
yatlar, kaçak katlardır.
Geriye kalan, yaşam
boyunca insanlık adına,
insanların hayatına,
karşılıksız küçük
dokunuşlardır.
Siz de dokunun
elinizden geldiğince hiç
tanımadığınız hayatlara,
tıpkı Sabahattin gibi,
karşılıksız...

HABER

Bodrum’un
ispanyol tadi
Bodrum merkezde 2008 yılında
açılan La Pasion, yurtdışı eğitimli
ve deneyimli şef Neco eşliğinde
hazırlanan gerçek İspanyol mutfağı
ile her geçen gün kalitesine kalite,
lezzetine lezzet katarak özel
günlerimizin vazgeçilmez adresi
olmaya devam ediyor.
Yıl boyunca açık olan, ‘Tripadvisor’
sertifikalı La Pasion, beyaz kış
bahçesi, şömineli kırmızı odası
ve renkli avlusunun huzur verici
atmosferiyle ruhunuza iyi geliyor.
Şef Neco’nun tavsiyeleriyle
verdiğiniz yemek siparişiniz ise
damağınıza ve midenize taht
kuruyor ve artık siz de bir La
Pasion tutkunu olarak serüveninizi
başlatmış oluyorsunuz.
Farklı damak zevklerine uygun
‘tapas’ ve ana yemek çeşitleri
sunan restoranın içki menüsü
de oldukça zengin... Kısacası,
Bodrum’da kaçırılmaması gereken
bir ‘gastronomi’ serüveni sunuyor
La Pasion by Neco…
Çarşı mahallesi Atatürk Caddesi
Uslu sokak No:8 Bodrum Muğla
02523134594

YEREL

DoGal ZenginliGimiz:
Anit Agaclar
Feridun Kaykı

Çevreyi ve doğayı
anlamak, sevmek ve
korumak, gelecek
nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmak
aslında, bir hayat tarzı
ve gönüllülüktür. Anıt
ağaçlar da, geçmiş ile
günümüz ve gelecek
arasında köprü
oluştururlar.
Profesör Ünal Asan
bakın bu konuda ne
diyor: “Yaş, çap ve boy
itibarıyla kendi türünün
alışılmış ölçüleri üzerinde
boyutlara sahip olan,
yöre folklorunda, kültür
ve tarihinde özel yeri
bulunan, geçmiş ile
günümüz, günümüz
ile gelecek arasında
iletişim sağlayabilecek
uzunlukta doğal ömre
sahip ağaçlar, anıt
ağaçlardır. Hiç kuşku
yok ki anıtsal nitelik

taşımasalar da, yerleşim
alanlarının içinde ve
hemen bitişiğindeki
yeşil doku üzerinde
bulunan, doğal peyzajı
bütünleyerek görsel
kalitesini yükselten,
tek veya sıra gruplar
halindeki ağaçlar hayati
önem taşımaktadır.”
Anıt ağaçlar yüzyıllar
içinde pek çok olaya
tanıklık ettiklerinden
birey ve toplum üzerinde
derin izler bırakırlar.
Tarihe tanıklık eden ve
kültürümüzü ayakta
tutan, doğal uzun ömre
sahip bu ağaçların tescili
gereklidir ve bunun
için Muğla Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne
dilekçe ile başvuruda
bulunulmalıdır. Dilekçe
ağacın türü, fotoğrafları,
bulunduğu yer, pafta
parsel bilgilerini

içermelidir.
Anıt ağaçlar, birey
ve toplum üzerinde
yarattıkları ruhsal ve
mistik etki ile genç
dimağlarda vatan sevgisi
veya soya bağlılık
duygularının da uyanıp
gelişmesine yardımcı
olmaları açısından özel
koruma altına alınmayı
hak ederler. Ayrıca anıt
ağaçlar eko turizmin de
vazgeçilmez öğesidir.
Onlar, denizin mavisi ve
parlayan güneş kadar bu
toprakların masallarının
kahramanlarıdır. Bütün
ömrünü bu topraklarda
güneşin sıcaklığıyla ve
parlak yıldızlı gecelerin
sessizliği içinde geçiren
bu anıt ağaçlar ile göz
göze geldiğinizde sıcak
bir ‘Merhaba’yı onlardan
esirgemeyin…

Diyeti Mutluluga DOnusturmek
icin Harekete Gec Diyetsec
Diyet ve mutluluğu bir
arada düşünemiyorsanız
tüm tabuları yıkan bir
anlayışa Diyetseç Sistemi
ile sahip olabilirsiniz!
Diyetseç ailesi her
pazartesi başlayıp salı
sabahında biten diyet
listelerini bir kenara
bırakmanızı öneriyor!
Uzman Diyetisyen
Seçil ÜNAL EŞİNGEN,
“Sana yeni bir diyet listesi
değil, yeni bir yaşam tarzı
vaat ediyorum!” diyor.
Yasaksız diyet listeleri
ile tabağının sağlıkla
nasıl yönetileceğini
öğretiyor bu sistem!
Diyet yaparken
sandviç veya makarna
yemenin mümkün

olduğu, canınız çok
istediğinde o çikolatayı
tüketebildiğiniz,
ancak günün kalanını
dengelemeyi
öğrendiğiniz bir diyet
listesi hayal edin! Bu
aynı zamanda sağlık
durumunuzun ilk sırada
tutulduğu ve tamamen
size özel planlanmış
keyifli bir beslenme
programı!
Eğer yüzünüzde bir
gülümseme belirdiyse
ve diyete dair tüm
tabuları yıkmak isterseniz
hem bedeninizi, hem
ruhunuzu sağlıklı
doyurmak için mutlaka
Diyetseç sistemini
deneyimlemelisiniz!

Diyetseç Bireysel &
Kurumsal Beslenme
Danışmanlığı
Cevat Şakir Mahallesi
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
331/ A Bodrum
www.diyetsec.com

Lezzetin ve Keyfin
Yeni AdresI Red Pan
Red Pan Cafe
Bar Brasserie
2016’nın
Mayıs ayında
misafirlerine
kapılarını açtı.

yer alıyor. En özel
lezzeti şüphesiz sadece
Red Pan’de kullanılan
manitabo unu ile el
açması olarak hazırlanan
ve taş fırınlarda pişirilen
gerçek İtalyan reçeteli
pizzaları.

26 yıllık eğlence ve 10
yıllık yiyecek sektörü
tecrübesi, Red Pan ismi
ve “Cafe Bar Brasserie”
konsepti ile misafirlerine
ev ortamındaymış hissi
yaratan bir mekanda
buluştu. Red Pan, Dünya
ve Türk mutfağının
klasikleşmiş lezzetleri ile
Bodrum’a özgü yöresel
tatları orijinal tarifleri ile
misafirlerine sunuyor.

Red Pan Cafe Bar
Brasserie, misafirlerini
yemekleri kadar
atmosferine de hayran
bırakabilecek türden bir
mekan. Kendinize zaman
ayırmak istediğiniz
güzel bir günde veya
içinizi ısıtan akşamüstü
güneşinde, Bodrum
Kalesi’nin karşısında
muhteşem bir manzaraya
karşı kadeh kaldırmanın
ya da kahvenizi
yudumlamanın hayalini
kuruyorsanız Red Pan’e
mutlaka uğramalısınız.

Aradığınız tüm lezzetler
farklı dokunuşlar ile
Red Pan’ın menüsünde

Etin en güzel hali!
Fajita...

Cumhuriyet caddesi No:139 Bodrum
www.redpan.com.tr
0252 316 37 48

@redpanbodrum

MEKAN

Korfez Bar 25 yasinda!

Körfez’in kurulduğu
günden bu güne 25 yıldır
dimdik ayakta olması ve
aynı kaliteyle konuklarını
ağırlayabilmesi,
çizgisinden sapmadan
saygıyla sürdürdüğü
işletme politikasından
kaynaklanıyor olsa
gerek. Sürekli yeni
bir yerlerin açılıp bir
yılı doldurmadan
kapandığı bir dönemde,
Körfez’in bunca yıl
istifini bozmadan, ona
sadık müdavimleriyle
25 yılı devirmiş olması
kuşkusuz büyük bir
başarı. Alp Engin,
nam-ı diğer Apoli’nin
aileye katılımı ile daha
da güçlenen Körfez’de
80’lerden 90’lara Rock
ve Caz örneklerine,
güncel müziklerden pek
bilinmeyen şarkılar ve

video kliplere uzanan
renkli ve çeşitli bir
müzik ziyafeti ile de
ağırlanırsınız. Hakan
Subaşı ve ekibinin büyük
emek verdiği şimdi
ise oğluna devrettiği
Körfez’de kendinizi
evinizin salonundaymış
gibi rahat hissedersiniz.
Bu duyguyu size veren
ise çalışan herkesin sizi
müşteri değil misafir
olarak görmesidir!
Bodrum’da gece
hayatında önemli bir
yere sahip, uzun bir
geçmişi olan Körfez’in
bir 25 yılı daha aynı
güzellikte, aynı
heyecan ve özveriyle
geçireceğinden şüphe
yok. İstikrarlarının
tüm işletmelere örnek
olması ve ilham vermesi
dileğiyle, iyi ki varsın
Körfez!
Sabri Aktar

Şef Halil Vural

TAVUKLU
ENGİNAR
GÜVEÇ / 8 kişilik
Malzeme

12 adet temizlenmiş, her biri
dört ya da altı parçaya
bölünmüş enginar
500 gr kemiksiz kuşbaşı
doğranmış tavuk kalça
(göğüs etine göre lezzetli olduğu
için tercihimdir)
1 adet soğan
4 adet orta boy domates
4 adet çarliston biber
1,5 çay bardağı zeytinyağı
Yeterince tuz

Yapılışı

Yağı bir teflon tavaya koyun,
kuşbaşı doğranmış tavuk
etlerini ve yemeklik doğranmış
soğanları içine atıp soteleyin.
Sotelenen tavuğu ve doğranmış
enginarları bir tencere alın
üzerini örtecek kadar kaynar su
koyup altını yakın. Kaynamaya
başlayınca terbiyesini verip
altını kısın ve 25 dakika pişirin.
Enginarlar yumuşadığında bir
güvece boşaltın. Üzerine kuşbaşı
doğranmış domates ve biberleri
döşeyin, 180 derece ısıtılmış
fırında 20 dakika daha pişirin,
üzeri kızarınca fırından çıkarın.
Sıcak servis yapın.

Kitabı Kısmet Lokantası’ndan
edinebilirsiniz:
Atatürk Bulvarı No: 35
Konacık Bodrum T. 0252 319 00 96

