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Beyaz yalan, yalan, kuyruklu yalan ve
istatistikler…
Necmi Cavlı

B O DRUM’ DAKİ EVİNİZ

Yalanların çoğu, anlamsız istatistikler ve rakamlarla
bilimsel biçimde doğrularmış gibi sunulan hikayelerden
oluşuyor. Ancak bunların çoğu günlük hayatın
gerçeğini yansıtmıyor.

Bu yıl dünya turizminde son 7 yılın en yüksek büyümesi kaydedildi. Dünya turist sayısı yaklaşık
598 milyona ulaştı; yani 36 milyon artış ile turizm %6 büyüdü. Yüzde 9 gelişme ile Ortadoğu, %8 ile
Avrupa ve Afrika büyüme gösterdi. Türkiye %24 artış ile bölgede (Ortadoğu) lider rol oynadı ve 2017
Ocak-Temmuz döneminde 17.325.410 turiste ulaştı. (75 milyon İspanya, 30 milyon Yunanistan). Altı
milyon turist İstanbul’a, 5 milyon Antalya’ya, 1 milyon 52 bin Muğla’ya ve 1 milyon 445bin Artvin’e
geldi! İki buçuk milyon turist Rusya’dan, 2 milyona yakın Almanya’dan (çoğunluğu Almanya’da
yaşayan Türkler), bunları Gürcistan, İran ve Bulgaristan takip ediyor. Artvin’in turizmde Muğla’yı
geçmesi de oldukça ilginç.
Dünya turistinin sadece %3’e yakın bir kısmı Türkiye’ye geliyor. Bu yıl çok kötü geçen önceki
yıla nispeten bir artış gözükse de, bu görece bir durum. Genel toplam küçük olduğu için aslında
Türkiye’de yüksek yüzdeli artış rakam olarak çok fazla artışıa tekabül etmiyor. Üç buçuk milyon
civarında fazla turist gelmesine rağmen bu yılki turizm gelirleri geçen yıldan daha düşük! Gelen
turistin sosyal ve kültürel yapısına bakınca şaşırtıcı değil. Büyük oteller fiyat kırarak ucuz turist
taşıdılar boş kalmamak ve giderlerini karşılayabilmek için. Avrupalı turistin yerini alan turistler daha
az harcıyorlar. Orta sınıfların gelir düzeyinin giderek düşmesi yerli turistlerinde tatil harcamalarını
etkiledi. Zaten Bodrum’da görünürde iyi iş yapan mekânların işletmecileri ile konuştuğunuzda size
kalabalığa rağmen ciroların geçmiş yıllara göre düşük olduğunu söyleyeceklerdir.
Turizmi sadece kısa vadeli ekonomik gelişme olarak görmeyen ve tehlikeli gidişin aciliyetini fark
eden UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) 2017 yılını “Kalkınma İçin Sürdürülebilir
Turizm” yılı ilan etti. Ancak en çok ihtiyacı olan ülke olmamıza rağmen bunu da teğet geçiyoruz.
Bu konuda resmi bir strateji geliştirilmiş değil. Aksine Sürdürülebilir Turizm’in ileride köşe taşlarını
oluşturacak olan maddi ve manevi kaynaklar, değerler hızla yok ediliyor. Acilen resmi ve sivil toplum
örgütleri “Sürdürülebilir Turizm” Sempozyumları organize etmeli ve çıkan sonuçlar, stratejiler hızla
uygulanmaya konulmalı. Turizmcilerin bu konuda eğitilmesi ve devlet teşviki ile yönlendirilmeye
başlanması gerek.
“Sevgili Gelecek,
Geçmişte olanlar için bizi affet. O bir kazaydı. İstemeyerek oldu. Aynı şekilde bugünü de nasıl olduysa
fark etmeden atlamışız. Umarım bundan dolayı bize hala kızgın değilsindir. Ne olur dünü ve bugünü
unutalım, bir daha hiç bahsetmeyelim. Lütfen geri gel ve bize bir şans daha ver sevgili gelecek. Söz
veriyoruz. Bu defa daha dikkatli ve düşünceli olacağız.” Daniele Sigalot
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29. The Bodrum Cup
16-21 Ekim

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan ve zamanla gelenekselleşen The Bodrum Cup’a
bu yıl 150 yat ve 1500 yelkencinin yanı sıra 5000 civarında da yelken meraklısının katılması
bekleniyor.
Her yıl heyecanla beklenen The Bodrum Cup, altı gün boyunca yalnızca deniz üzerinde gulet,
tırhandil, cruiser ve katamaranların yarışacağı bir etkinlik değil, aynı zamanda karada ve denizde
farklı aktivitelerin de yer alacağı çok kapsamlı bir şenlik niteliğinde düzenleniyor. Bu yıl 29’uncu
kez binlerce yerli-yabancı deniz ve yelken aşığına unutulmaz günler yaşatacak olan The Bodrum
Cup, Bodrum’dan başlayarak Yalıkavak ve Gökova koylarını da kapsayan 5 etaptan oluşacak.
Benzerlerinden farklı olarak, yarışan yelkencilerin yanı sıra teknelerde konukların da seyretmesine
olanak tanıyan The Bodrum Cup’a bu yıl destek veren kurumlar arasında Bodrum Belediyesi,
Muğla Büyükşehir Belediyesi, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum
Denizciler Derneği, TURSAB ve TYF bulunuyor.
Gençlerin yelkenle tanışmasına ön-ayak olan ve bölgedeki yat üretim teknolojisinin dünya ile
uyumunu sağlayan etkinlik, ayrıca deniz ve koyların korunmasıyla ilgili bilinç geliştirmeye de
katkıda bulunuyor. “Güneşe dayalı turizm” algısını değiştirerek güneş ve rüzgâr turizmini tercih
nedeni haline getirme çabası içinde olan The Bodrum Cup’ın ilerideki hedefleri arasında, yurt
dışından daha fazla yatın katılımını sağlayacak girişimler başlatmak ve Akdeniz başta olmak
üzere yarışları farklı rotalara taşımak bulunuyor.
Adrenalin yüklü bir atmosferde gerçekleşen yarışların yanı sıra hem denizde hem de
karada festival tadında etkinlikler yer alıyor. Önceki yıllarda pek çok yerli ve yabancı ünlü
müzisyenleri ağırlamış olan etkinlik, 16 Ekim’de kampana töreniyle başlayacak. The Bodrum
Cup Meydan Aktiviteleri, Akustik Şehir Konserleri, Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması ve
#instabodrumcup Fotoğraf Yarışması gibi etkinliklerin ardından ödül töreni ve final konseriyle
program tamamlanacak.
Türkiye’nin önde gelen yelken yarışması The Bodrum Cup’ın iletişim danışmanlığını bu yıl
itibariyle Marjinal Porter Novelli üstleniyor. 1993’ten bu yana 360 derece stratejik iletişim
danışmanlığı hizmeti sunan ajans, Türkiye’nin saygın kuruluşlarından biridir.
www.bodrumcup.com

Burak Şenbak

The Bodrum Cup’ın yarış takvimi:
16 Ekim Açılış Seremonisi
17 Ekim Bodrum – Kissebükü Etabı
18 Ekim Kissebükü – Bodrum Etabı
19 Ekim Bodrum – Palmarina Etabı
20 Ekim Palmarina – Gümüşlük Etabı
Selahattin Çelik

21 Ekim Gümüşlük – Palmarina Etabı

bazen kırmızı bir denizde, bazen
birlikteler, bazen tek başlarına.
Yarın neden etkilenirim, sırada ne
var bilemem, ama hepsi bana ait
benden bir parça. Bundan fazlasını
anlatabiliyor olsaydım zaten şu an
resim yapıyor olmazdım herhalde.”
2008 yılından beri çalışmalarını
Yalıkavak’taki galeri/atölyede
sürdüren sanatçının eserlerini
görmek ve kendisini tanımak
için burayı ziyaret etme şansını
değerlendirebilirsiniz.
Özkan Sokak, Marina Köşe Çağkan
Plaza No.2 / Yalıkavak / Bodrum
www.banutarhan.com

çalışmaları yapan Banu Tarhan, daha
sonra yurtiçi ve yurtdışında birçok
kişisel ve karma sergilere, sanat
fuarlarına katıldı.
2008 yılından beri Bodrum’da
yaşayan sanatçı, “Resim benim
özgürlük alanım. Hislerim ve kendimle
bütünleştirdiklerimle ortaya bir görünen
çıkıyor,” diyerek tanımlıyor yaptığı
resimleri.

BANU TARHAN
İç mimar olarak çalışırken 1998 yılında
resim çalışmalarına başlayan sanatçı,
bir süre iç mimarlığı ve resmi bir
arada yürütüp, sonra resim yapmayı
tamamen hayatının merkezine oturttu.
Beş yıl süreyle değerli hocalarla atölye

“Bazen soyut, bazen figüratif, siyah
beyaz, ya da çok renkli denemeler
yapıyorum. Dönem dönem bazı şeyler
öne çıkıyor. Yumurta, şehir, elma derken
şu sıralarda deniz ve olmazsa olmaz
figürü yelken ağırlık kazandı. Yaşadığım
yerden etkileniyor muyum, tabii ki evet.
Bana huzur veren denizi, seyretmesi
zevk veren bir yelkenliyi olduğu gibi
ya da hiç olamayacağı bir şekilde
resimlerime taşıyorum. Bazen siyah,

Rutkay Aziz

Gündüz Kayra’dan
Portreler Kitabı
Gündüz Kayra
Fotoğraf sanatçısı Gündüz Kayra’nın “90’lı
Yıllar İstanbul Kültür Ortamından Portreler”
adlı kitabı yayınlandı. Bir döneme tutulan bir
projektör niteliğindeki kitabın tanıtımı için şairyazar Birhan Keskin’in kalemine kulak vermeyi
uygun bulduk:
“… 1962 yılında küçük bir çocuk babasıyla bir
hafta sonu Cenevre’de bir bulvarda dolaşırlarken
bir dükkâna girerler, çocuğun hayal meyal
hatırladığı o dükkânın raflarından tezgâh üstüne
pek çok ‘nesne’ indirilir, baba ve dükkâncının
uzun konuşmaları sonunda o gün oradan bir Zeiss
Ikon ile çıkar baba ve oğul. Gündüz Kayra’nın
fotoğraf yolculuğunu o gün babası Cahit Bey’in

o dükkandan aldığı Zeiss Ikon başlatmıştır.
Biraz daha büyüdüğünde eline ilk kez o
makinayı alacak ve sonra bu yolculuk hiç
durmayacaktır. Uzun yıllar ‘iş’ için gerekli
pek çok farklı makina ve farklı formatla
çalışsa da kendisi için çektiği fotoğraflarda
iki şeyi pek terk etmez. Bunlardan biri
Siyah-Beyaz’a olan tutkusu, öbürü de orta
formattır. Bu iki kritere neredeyse meftundur.
Özellikle kare format vazgeçemediği bir
şeydir bütün yolculuklarında. Tabiatta
kare yoktur oysa. Bu formatı neden bu
kadar sevdiğini sormuştum bir gün. ‘Beni
vizörden kompozisyon yapmaya zorladığı
için,’ demişti. Fotoğraf’ı her şeyden önce
kendisi için çeken bir fotoğrafçı olduğunu
onu yakından tanıyanlar bilir. Gözünü de
gönlünü de ‘piyasa’nın önerilerine değil,
kendi fotoğraf serüvenine ayarlamış bir
fotoğrafçıdır Gündüz Kayra.”
“…Gündüz’ün fotoğraflarında beni çarpan
gücün ne olduğunu, onlara uzun uzun bir kez
daha baktığım ve düşündüğüm için artık net
olarak biliyorum. Onun fotoğraflarının gücü
sakin kompozisyonlarından gelir. Çarpıcı bir
sadelikle kurulmuştur onun kadrajları. Bu
sadeliğin “şiddetinde” bir maharet vardır.
‘Doğru an’da, derinlikli bir matematikle
gövdelenen bir sadeliktir onunkisi. Ne derece
doğru bir tanımlama olur bilemiyorum ama
bana hep ‘Klasik’lerin fotoğraf anlayışından
geldiğini ve hep o ‘klasik’ anlayışla fotoğrafla
uğraştığını düşünürüm.”

“…Bu kitabın içerdiği portrelere gün gün
bakarken gördüğüm bazı isimler başka bazı
isimlerin yokluğunu da duyuruyordu bana.
Ancak doğaldır ki bu kitap çekimleri uzun
yıllara yayıldığı ve biraz da rastlantısallıkla
yol aldığı için kendine özgü bir sınırı var.
Gündüz Kayra bu portreleri çekmeye
1980’lerin sonunda başlamış, 2000’lerin
başına kadar da zaman zaman çekmeye
devam etmiş. Böyle bir çalışma ister
istemez hayatın akışıyla, olanakların
belirmesiyle, bazen bir rastlaşmayla bazen
yolların kesişmesiyle gerçekleşmiştir
diye düşünüyorum. Romancıdan şaire,
eleştirmenden ressama, küratörden
sinemacısına, tiyatrodan heykeltıraşa
ve müzisyenine aslında epey geniş bir
yelpazede kültür dünyamızın portrelerini
içeriyor bu çalışma. Kültürel dünyamızın
belli bir zaman diliminden aşina olduğumuz
isimlerini bir araya getiriyor. O portreler bize
şimdi bu kitabın sayfalarından bakıyor. Ama
bizden önce Gündüz’ün gözüne bakmışlar.”
“… Fotoğraf üzerine yazan hemen her
yazar ‘Portre bize neyi söyler’ sorusunu en
az bir kez kendine sormuştur. Bu sorunun
cevabı sayfalarca hatta kitaplarca uzun
olabilir, kaldı ki olmuştur da. Ama ben
en kısasını söylemeyi isterim: İnsanın
varlığını kanıtlama istek ve çabasını. İnsanın
‘buraday(d)ım’ deme tutkusunu. ‘Zaman’
duygusunu. Zamana ait olmayan insan
yoktur! Dünyadaysak zamana ait varlıklarız.

Türkan Saylan

Mehmet Güleryüz

yokluğumuzu da! Portre fotoğraflarının,
kıymetlimiz olan o fotoğrafların büyüsünün
niçin hemen yanı başında bir ‘keder’
durduğunu belki de en çok bu sebeple
hissederiz. Belki de işte bir suretin ötesinde
olanı ‘duyurmaya’ yeltenişidir ki, bizler o
fotoğrafa baktıkça orada görünen kadar
saklı duranın da ne olduğunu okumaya
çalışırız. Suretten ‘öte’ye, sirete doğru
bakmaya da başlarız. Ağaran kirpiğimiz de
bir anlık dalgınlığımız da, elimizi bir an bir
yere koyuşumuz da dikkatle merceğe doğru
bakışımız da, kocaman açılan gözlerimiz
de, bir omzumuzun bir an düşüvermesi
de, hepsi o an içinde, bir an içinde, bir
filmde tutuklu kalır ve sonra hep öyle kalır.
Ama bütün bunlara vizörden bakan göz,
fotoğrafçının gözü karar verir. Bu yüzden
‘karar anı’ önemlidir. Söz konusu portre

Herkesin bir La Pasion
hikayesi vardır.

Fotoğrafın aslında hemen her türü bize
zamanı hatırlatır. Ama ‘fotoğrafa duran’, ‘poz
veren’ bir insan olduğunda, hepsinden daha
fazla ve daha şedid olarak zamanı söyler
o fotoğraf. Zamanı hatırlatmakla kalmaz;
onun en derin yankısıyla, kokusuyla, korkunç
ayaklarıyla gelip içimize, etimize işleyişini
ve böylece ‘geçmiş’ ya da ‘geçecek’ olanı
söyler. Zaman’ın bir başka veçhesi olan
Ömrü söyler.”
“…Portre bize neyi söyler sorusunu ikinci
kez sorup ikinci bir cevap daha vermek
isterim: Varlığımızı söyler. Göstererek,
belgelemiş olarak. Gör bak, işte! Ama aynı
zamanda varlığımızın arabını da söyler, yani

Bodrum’da gizli kalmış, kaliteli ve şık bir atmosfer.
İspanyol mutfağının tek adresi La Pasion.

Murathan Mungan
fotoğrafı olduğunda da bu böyledir.”
“…Ey bu kitaba bakan göz!
Bu kitabın her bir sayfasında, her bir
portrenin gözünde, Gündüz Kayra’nın
gözüne bakan birini göreceksin. Göz göze
gelebilmeniz için araya Gündüz Kayra’nın
gözünün girmesi gerekti. Fotoğrafın
klasiklerinden Ansel Adams ‘Algılayanın
ve izleyenin kendi iç dünyasından daha
kutsal hiçbir şey yoktur. Bir görüntüyü sözle
anlatmaya kalkışmak, onu yok etmektir’
demişti. Kimin sureti kimin dünyasında nasıl
bir yankı bırakır bilemeyiz.
Herkesin punctum’u kendine.
İyi seyirler.”

9 Yıl üst üste Trip Advisor Ödüllü

Atatürk Cad. Uslu Sok. Bodrum
T. 0252 313 45 94 M. 0530 643 84 44

www.lapasionbodrum.com

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil
toplum kuruluşu olan “Türk Eğitim
Derneği”, kurulduğu 1928 yılından
itibaren sürekli büyümenin gururunu yaşıyor. Türkiye genelinde yer
alan 38 okulda TED meşalesiyle
modern dünyanın etkin bireylerini
yetiştiriyor. Geçtiğimiz ağustos
ayında TED Bodrum Koleji Okul
Genel Koordinatörlüğü’ne atanan
Sevinç Zeyren’le yeni görevini ve
hedeflerini konuştuk.
TED Bodrum Koleji’nde 2016-2017
eğitim öğretim yılı boyunca Ortaokul
Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten
sonra 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle
Ortaokul-Lise Müdürü ve Okul Genel
Koordinatörlüğü
görevine
atandım.
Evli ve bir çocuk annesiyim. Kızım, Milli
Yüzücü Zülal Zeren burslu öğrenci olarak
Amerika’da “Ohio State” Üniversitesi’nde
eğitim görmektedir.

“İyi bir eğitim yöneticisi takımın
lideri olarak ortak beceri ve enerjiyi
sinerjiye dönüştürmelidir.”
Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1970 yılında Bulgaristan’da doğdum. Ülkede sadece
özel yetenekli öğrencilerin sınavla kabul edildiği
“National School of Folk Arts” okulunda lise
eğitimimi birincilikle bitirdim. Üniversite eğitimimi
Plovdiv-“Academy of Music Dance and Fine
Arts”da yüksek lisans derecesiyle tamamladım.
1993 yılından bu yana Türkiye’de yaşamaktayım. 22
yıl süresince İstanbul’un seçkin eğitim kurumlarında
müzik öğretmeni, koro şefi ve okul yöneticisi
olarak görev yaptım. Gerçekleşen birçok kültürel
etkinliğin organizasyonunda öncülük ederek,
eğitim kurumlarında sanatın ve sporun gelişimini
destekleyen çalışmalar yaptım. 2001 yılından
itibaren İstanbul’un en köklü eğitim kurumlarından
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları’nda Müdür
Yardımcısı olarak çalıştım.

Eğitime yaklaşımınız hangi öğeleri
barındırıyor?
Öğrencinin psikolojik, bilişsel, sosyal
ve fiziksel özelliklerinin her biri
bütünsel yaklaşımla, dengeli biçimde
desteklendiğinde;
öğrenci
kendini
mutlu ve gelişmiş hisseder. Okullar
öğrencilerin
yalnızca
akademik
beceriler elde edeceği yerler değil
aynı zamanda sosyal ve duygusal
becerilerini geliştirebileceği yerlerdir.
Bir gencin hayallerine ulaşabilmesinin
yolu, onun güçlü yönlerinin tespitinden
ve geliştirilmesinden geçer. Potansiyelini
hayata yansıtacak çocuklar yetiştirmek
için; kendisiyle barışık, olgun insan kimliği
kazandırılması gerekiyor.
Hedeflerinize
ulaşma
noktasında
yöneticilerinizi, idari kadronuzu ve en
önemlisi de öğretmenlerinizi seçerken
ne gibi kriterler arıyorsunuz?
Yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki
yeterlikleri TED Genel Merkezi tarafından
yapılan değerlendirmeler sonucunda
belirlenmektedir. Kurumumuzun eğitim
kalitesine uygun niteliklerde öğretmenler
seçilmektedir. Aslında öğretmenlik bir
sanattır, sevgi ve adanmışlık gerektirir.
Eğitimcilerimizin kişisel özellik olarak
takım ruhuna, pozitif yapıya, yüksek
iletişim becerisine ve yaratıcı düşünceye
sahip olmalarını önemsiyoruz.

İyi bir eğitim yöneticisi sizce nasıl olmalı?
İyi bir eğitim yöneticisi takımın lideri olarak ortak
beceri ve enerjiyi sinerjiye dönüştürmelidir.
Disiplinli, sentezci, saygılı ve etik olmalıdır.
Çağdaş bir eğitim kurumunda gözetilmesi
gereken unsurlar; doğru hedeflerin belirlenmesi
ve gerçekleştirilmesi, olanakların en iyi şekilde
kullanılması, oluşturulan güven ve sağlanan
kalitedir. Bunlara ulaşabilmek için ise tutku,
disiplin, saygı ve dürüstlükle çalışmak gerekir.

Yeni görevinizdeki hedefleriniz nelerdir?
TED Bodrum Koleji’nde öğrencilerimizi
yükseköğretime hazırlamanın yanı sıra yabancı
dili uluslararası standartlarda kullanan, bilgiye
ulaşmasını ve bilgiyi kullanmasını bilen,
özgür düşünüp üreten, özgüvene sahip,
araştırıp sorgulayan, tarihi ve kültürel birikimi
bilen, çevresine duyarlı, bilgi ve teknolojiyi
kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi
hedefliyoruz.
Eğitime bakışımız, olanaklarımız ve ilkelerimizle
Öğrencileriniz
merkezi
sınavlara
nasıl yetiştirdiğimiz her TED öğrencimiz için
hazırlanıyor? Ne tür destekler sunuyorsunuz?
diyebiliriz ki; TED’li olmak ayrıcalıktır, çünkü
TED’li olmak hem eğitim dünyası hem topluma TED öğrencisi hedeflerini gerçekçi bir biçimde
liderlik etmek ve katkı sağlamak adına ciddi belirleyebilir, hedefe giden yol haritasını çizer
bir
sorumluluktur.
Amacımız
akademik ve sonucunda bu hedeflere ulaşabilir ve hayatta
anlamda güçlü, donanımlı ve özgüvenli başarılı olur.
bireyler yetiştirmenin yanı sıra, bu başarıyı 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemimizde de eğidestekleyecek sosyal beceriler alanında da tim kalitesinin ve akademik başarının artırılması
öğrencilerimizi farklı kılmaktır. TED’den mezun ve K12 bütünlüğünde müfredat programının
her öğrenci akademik ve sosyal anlamda yatay ve dikey takibinin devamı için akademik
kendini donanımlı ve yetkin hissettiğinde bölümler oluşturuldu. Bölüm başkanlıklarına,
özgüvenli atılımlar yapabilmekte ve yaşadığı uzun seneler köklü ve seçkin eğitim kurumlarıntopluma örnek oluşturmaktadır. Bu bağlamda da görev yapmış eğitimciler atandı. İngilizce
öğrencilerimizin merkezi sınavlara hazırlığı programının güçlendirilmesi yönünden kuruma
yurtdışından ilave olarak
bilgiyi kullanarak ve yorumlayarak çok küçük
yeni öğretmenler kazanyaşlarda başlamaktadır.
dırıldı. Öğrencilerin biSınav ve test tekniklerireysel yeteneklerinin ve
ni kavramak ve deneyim
“Yönetici ve
yaratıcılıklarının geliştirkazanmak için ortaokul
öğretmenlerimizin
ilmesi için müzik odaları
düzeyinde 7. ve 8. sınıflayeniden dekore edildi;
ra, lise düzeyinde 11. ve 12.
mesleki yeterlikleri TED
orkestra
çalışmalarının
sınıflara okul sonrası etüt
Genel Merkezi tarafından
yapılması için modern
çalışmaları ve hafta sonu
yapılan değrlendirmeler
ve yalıtımlı stüdyo açıldı.
yoğunlaştırılmış
destek
sonucunda
Okul iklimini ve düzeniçalışmaları yapılmaktadır.
ni geliştirici çalışmalar
belirlenmektedir.
Bunun yanı sıra TED Gekapsamında lise öğrencilnel Merkezinin akademik
Kurumumuzun eğitim
erinin kullanımına yönelik
standardizasyonu sağlakalitesine uygun
sosyal alan düzenlendi,
mak amacıyla organize
bahçe alanlarında yeşil
niteliklerde öğretmenler
ettiği sınavları da öğrencialan artırıldı.
seçilmektedir.”
lerimize uyguluyoruz.

Bodrum’da Artık Kürek
Sporu da Var!

Galatasaray Kulübü’nün 1966-79 yılları
arasında aktif milli kürekçi ve çalıştırıcısı,
‘Frankfurt Germania 1869’ Kulübü’nün
80’li yıllardaki efsane kürek antrenörü
Celal Rasih Gürsoy, çok sevdiği kürek
sporunu sonunda Bodrum’a da getirdi.
Eski öğrencilerinden birinin
İstanbul’da açtığı ViewPoint adlı kürek
organizasyonları yapan şirketin ve
de BAYK’ın işbirliği ve desteğiyle
bu yıl Haziran ayında başlayan kürek
antrenmanları, şu anda 2 adet 4 çiftli
tekne ve toplam 17 takım ile devam ediyor.
Celal Hoca, 14 yaş üstü (bu yaş kürek için
gereken kasların gelişme yaşı) herkesi
denemeye alıyor ve sonrasında değişik
takımlara dağıtıp haftalık antrenman
programına dahil ediyor.

Sayısız Türkiye şampiyonu ve milli
kürekçinin yanı sıra Alman Milli Takımı’na
da sporcular yetiştiren, Frankfurter
Germania 1869 takımı ile de başarılı
sonuçlar elde etmiş olan Celal hoca,
denemeye gelenlere kısaca teorik,
takibinde de pratik eğitimi, yılların
tecrübesiyle bir saat gibi kısa bir
sürede kolaylıkla aktarıyor. Kürek,
vücudunuzdaki tüm ana kas gruplarını
çalıştıran bir takım sporu. Bunun üzerine
palaların denize girerken çıkardığı
müziği, denizin kokusunu, güneşin ve
rüzgârın dokunuşunu eklediğinizde,
vazgeçemeyeceğiniz bir spor dalı ile
karşılaşıyorsunuz.
celal.gursoy@hotmail.com

Ölümünün 44.yılında
Cevat Şakir
17 Nisan 1890- 13 Ekim 1973

Bodrum’un “Halikarnas Balıkçısı”
Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı ölümünün
44. yıl dönümünde ona yaraşır ve bize
uygun bir şekilde analım dedik; 87
yaşındaki Samim Uslu’nun “Çocukluk
Anılarım” adlı yazısından Balıkçı ile ilgili
yazdıklarını aktarıyoruz:
Bodrum’da yaşayan ve Halikarnas
Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir,
biz çocukların gözünde erişilemez
derecede büyük bir insandı. Ancak, uzun
boyu, kalın sesi ve çatık kaşlarından
dolayı yanına yaklaşmaktan çekinirdik.
Görünüşü böyleydi ama kendisi çocuklara
iyi davranırdı. Cevat Şakir’in evi,
çocukluğumun ilk yıllarındaki adı Rum
Mahallesi, sonraki adı Giritli Mahallesi ve
şimdiki adı da Kumbahçe olan mahallenin
sahilindeydi. Evinin kapıları her zaman
açık olurdu. Evinde çok az eşya vardı.
İçerisi çıplakmış gibi görünürdü. Bazen
kendisini odanın ortasında yere boylu
boyunca uzanmış vaziyette bir şeyler
yazarken görürdük.

Cevat Şakir Belediyenin bahçıvanıydı.
Yedi lisan bilen ve Oxford mezunu olan
böylesine değerli bir insanın bahçıvanlık
yapmasına biz çocuklar hiç akıl
erdiremezdik. Sırtında gübre çuvalları
taşıyarak Bodrum’da üç tane egzotik park
yapmıştı. İzmir’e taşındıktan kısa bir süre
sonra bu parklar yerle bir edildi. Bodrum’a
geldiğinde özene bezene yaptığı
parklarını göremeyince çarşının ortasına
oturmuş ağlamış.
Bodrum’da Ramazan topunu yıllarca
Cevat Şakir atmıştır. Ramazan topu
kalenin dışını çevreleyen surun üstüne
yerleştirilirdi. Cevat Şakir, topu ateşlemek
için, meyilli topraktan yürüyerek surun
üzerine çıkar, topun fitilini ateşledikten
sonra hızla aşağı iner, hemen sonra da
top patlardı. Topun sesi yarımadanın her
tarafından rahatlıkla duyulurdu.
Bodrum’a her açıdan pek çok katkısı
olmuş olan bu büyük yazarı rahmetle
anıyoruz.
Samim Uslu

1 Ekim - 1 Kasım

3.Uluslararası Bodrum Bienali
Bodrum Kalesi, Palmarina, Şevket
Sabancı Kültür Merkezi, Herodot Kültür
Merkezi
www.bodrumbienal2017.com

1 - 14 Ekim

5 - 7 Ekim

2.Uluslararası Sanat Sempozyumu
Sürüm 21
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
www.gsfsempozyum.mu.edu.tr

5 Ekim

Resim Sergisi
Mehmet Kapçak, Adını Siz Koyun
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

3 Ekim

Fotoğraf Sergisi
Serkan Turaç
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

10 Ekim

Atölye
Arjantin Tango
21:15 Tango48 dans stüdyosu
Caferpaşa Cad. No33
Yelken
BAYK Güz Trofesi I. Ayak
www.bayk.org

11 - 15 Ekim

8 Ekim

Fotoğraf
Sunum & Söyleşi
Burak Barutçu
19.00 Oasis Toplantı Salonu
BODFAD

6 - 8 Ekim

Konser
Piyano Öğrencileri
Senem Karabağlı
16.00 Şevket Sabancı Kültür ve Sanat
Merkezi, Turgutreis
www.sskm.org

Atölye
Vahşi Kadınlık ile Bağ Kurmak
Marta Mezzino
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

9 Ekim

11 Ekim

1.Bodrum Bisiklet Turu
www.bodrumbisiklet.org

6 Ekim

4 Ekim

Konser
Melis Dağ
Mandalin
www.mandalinsound.com

7 - 8 Ekim

Konser
Boygar
Mandalin
www.mandalinsound.com

Konser
Brahms’ı Sever misiniz?
Ensemble Mendelssohn
20.00 Heredot Kültür Merkezi
www.artcisanat.com

Konser
Melis Dağ
Mandalin
www.mandalinsound.com

12-14 Ekim

Rusya Kültür Günleri
OASİS 10.00-18.00
www.bodrum.com.ru

16 - 21 Ekim

Bodrum Cup
www.bodrumcup.com

13 Ekim

17 - 28 Ekim

20 Ekim

Konser
The Shot
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

21 Ekim

24 - 29 Ekim

Atölye
Kışa Hazırlık İnzivası
Feride Gürsoy ve Devrim Akkaya
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

27 Ekim
Müzikal Gösteri
Levent ile Şirin
10.00 - 11.00, 13.00 - 14.00, 19.00
Nurol Sanat Kültür Merkezi
0252 319 40 52

13 Ekim

Konser
Maya Azucena
Marina Yacht Club
0252 316 12 28
Resim Sergisi
Feriha Dağlı
Nurol Sanat Galerisi, OASİS
www.nurolsanatgalerisi.com

18 - 22 Ekim

22 ekim

Konser
Retrobüs
Mandalin
www.mandalinsound.com

Atölye
Aile Dizimi İnzivası
Feride Gürsoy
www.karakayaretreat.com

Atölye
Bilgelik Okulu
Bodrum Karia
Princess Otel
Bilgi ve rez:
534 316 73 71

28 Ekim

15 Ekim

Gösteri
Anne Ben Artist Oldum
İrfan Değirmenci,
20.30 Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Edirne Bld.
Edirnespor,
15.00 Binnaz Karakaya
Salonu

23 - 24 Ekim
28 - 29 Ekim

19 Ekim
Hentbol
Yalıkavak Belediyesi
SK - Genç Uşak Spor
Klübü
14.00 Binnaz
Karakaya Salonu

27 - 28 Ekim

7. Dino Cup
Optimist
İçmeler
05424991980

14 Ekim

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Bursa
BŞB
15.00 Binnaz
Karakaya Salonu

22 Ekim

Futbol
Bodrumspor Tokatspor,
15.00 Şehir Stadı

Konser
Rubato
Mandalin
www.mandalinsound.com

Eğitim
Meditasyon Öğrenimi
Eklisia
Gümüşlük Yalısı,
48970 Gümüşlük

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

8 Kasım

1 Kasım

18 - 19 Kasım

12 - 13 Kasım

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

Müzikal
Notre Dame Quasimodo Müzikali,
20.30 Herodot Kültür Merkezi
www.biletix.com
Atölye
Ruhunuza derin bir yolculuk
Mine Kavalalı
Bodrum Karia Princess Otel
534 316 73 71

2 - 5 Kasım

11 Kasım

25 Kasım
Satranç Turnuvası
Bodrum Karia
Rotary Klübü
www.bodrumsatranc.com

Atletizm
Bodrum Koşusu
www.bodrum.org

17 - 19 Kasım
26 Kasım

Futbol
Bodrumspor Menemen Bld
14.30 Bodrum Şehir Stadı

25 - 26 Kasım

Yelken
Dragon Sonbahar Serisi II. Ayak
Türkiye Şampiyonası
www.bayk.org

5 Kasım

Futbol
Bodrumspor - Sivas
Belediye
14.30 Şehir Stadı

Konser
Fazıl Say
20.30 Herodot Kültür Merkezi
www.biletix.com

8 Kasım

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Urla
Belediyesi
18.00 Binnaz
Karakaya Salonu

12 Kasım

Hentbol
Yalıkavak Belediyesi Bursagücü Gençlik SK
14.00 Binnaz Karakaya
Salonu

Atölye
Vinyasa Yaratıcılığı
Berra Sertel
Yoga Center Bodrum
0532 343 23 09

18 Kasım

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Orduspor
15.00 Binnaz
Karakaya Salonu

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

28 Kasım

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Ferko Ilgaz
Hotel KBSK
18.00 Binnaz Karakaya
Salonu

Ahtapot Engin
Orhan Dumanlı

Oldu, oluyor derken 1. Uluslararası
Bodrum Caz Festivalimiz çoğunluğu yerli
sanatçılardan oluşan bir programla ve 7
kurumsal destek, 28 sponsor eşliğinde
geçen ay oldu. Güzel de oldu, beni de
70’lere götürdü.
Rahmetli Ahmet Ertegün’ün şimdiki
evinin olduğu yerdeki yıkıntıda, Mustafa
Nalbantoğlu’nun İngiltere’den getirdiği
caz posterleri ve plaklarıyla, Engin’le
beraber açtıkları sözde caz kulüp olan
yerde dinlemiştim Sarah Vaughan’ı,
Charlie Parker’ı, John Coltrane’i ilk
olarak. “Ben cazı 9 yaşımda, beş lisan
bilen posta dağıtıcısı babamın teşvikiyle
evde, TRT Radyosu’ndan öğrendim.”
diyen Engin, o yaşlardan itibaren bütün
gönlünü caza, kucağını cazcılara açan,
Bodrum’da cazın ilk temellerini atan
kişidir. 80’lerde Azmakbaşı’nda Caznow
Kulüp’te Engin’in gündüz tuttuğu
ahtapotlar yenir, caz dinlenirdi. “Dünyanın
en samimi hayvanları.” dediği ahtapotlar,
Engin ayağını denize sokunca gelip eline,
ayağına sarılırlardı.

O kulübün kapısından kimler girip çalmadı
ki; Emin Fındıkoğlu, Tahsin Endersoy,
Cihangir Akkuzu, Hakan Beşer, İlhan
Erşahin, Önder Focan, Nükhet Aruca…
Bunlar Bodrum’a gelince Engin’i bulurlar,
Engin de onların her şeyiyle ilgilenirdi.
Bazı akşamlar kulübe Ahmet Ertegün,
Erol Simavi, Tarık Akan, Onno Tunç gelir,
ahtapotlu pizza ve ahtapot güveç yer,
caz dinlerlerdi. Her tarafı açık olan, deniz
kenarındaki kulübün bahçesinin dışında ise
caz severler ve meraklı olanlar çakıl taşları
üzerine uzanıp ay ışığında kaleye karşı
bedavadan dinlerlerdi sanatçıları. Hatta
Engin, ahtapotların da caz dinlediğini,
onun için samimi olduklarını söylerdi hep.
Artık o günleri geri getiremeyiz ama o
yıllarda Bodrum’da Engin’in tek başına
destek olduğu cazı, elimizde bu kadar
geniş imkanlar varken, bir dahaki
festivalde şehrin muhtelif yerlerinde
halkla ücretsiz buluşturabiliriz. Halk
caza gelmiyorsa, caz halka gider. Hem
bakarsınız Ahtapot Engin’in dediği gibi,
biz de ahtapotlar gibi daha samimi bir
toplum oluruz böylelikle.

“SÜRÜM 21”
2. ULUSLARARASI
SANAT
SEMPOZYUMU
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, 2015
yılında ilkini düzenlediği Uluslararası
sanat sempozyumunun ikincisini “Sürüm
21” teması ile 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde
Bodrum Ortakent Yerleşkesinde
gerçekleştirecektir.
Bu sempozyumda “Sürüm 21” teması
ile bir anlamda, sanat ve tasarımın 21.
yüzyıldaki dönüşümleri disiplinlerarası
düzlemde tartışılacak ve gelecekteki anlatım biçimleri hakkında yeni ipuçlarının
dile getirilmesine ortam hazırlanmış
olacaktır.
21. yüzyılda sanatta yeni açılımların
araştırmacı ve akademisyenlerce tüm

boyutları ile tartışılması; günümüz sanat
ve tasarımı ile birlikte geleceğe yönelik
yeni yaklaşımların geliştirilmesine de
katkıda bulunacaktır.
Sempozyum onur konuğu olarak Prof.
Dr. Jale Erzen, Prof. Hasan Pekmezci,
Prof. Dr. Meriç Hızal ve Prof. Dr. Hülya
Nutku katılacak, açılış konuşmasını Prof.
Dr. Jale Erzen yapacaktır.
Sempozyumu değerlendirme niteliğindeki kapanış paneli ise, 6 Ekim
günü onur konuğu olarak davet edilen
öğretim üyeleriyle gerçekleşecektir.
Bu sempozyumda iki salonda paralel
oturumlar halinde toplam 44 bildiri sunulup tartışılacaktır. Ayrıca, bu
bildiriler, pdf olarak Sempozyum web
sayfasında yayınlanacaktır.
Bu sempozyumla birlikte, Bodrum’da
yaşayan araştırmacı, akademisyen,
sanatçı, tasarımcı ve ilgi duyan herkes
“Sürüm 21” sempozyum teması ve altbaşlıkları çerçevesinde sorulara yanıtlar
bulabilecektir. Bu sempozyuma, dinleyici olarak tüm halkımız davetlidir.
Sempozyum teması, programı, bildiriler
kitabı ve diğer ayrıntılar için aşağıdaki
web sayfası ziyaret edilebilir:
www.gsfsempozyum.mu.edu.tr

Bodrum Anılarım

Salih Kalyon

Bir Başkadır Benim Memleketim!

Bodrum çok güzel geçen bir yaz
dönemini geride bırakarak 80’li yılların
yeni bir sonbaharını yaşıyordu. Tatilciler
dönmüş, Bodrum Bodrum’lulara
ve Bodrum’lu olmaya çalışanlara
kalmıştı. Raşit’in kahvesi gene tıklım
tıklım… Bir köşede birleştirilmiş iki-üç
masa etrafında toplanmışız. Kimler
yok ki? Başta ünlü ressamımız Avni
Arbaş, yanında Fransa’da yaşayan
tiyatrocumuz Mehmet Ulusoy ve
iki Fransız tiyatrocu
hanım, Haluk Anat,
Sudi İlkorur, Bodrum
Ressamı Mehmet Sönmez,
Babür, Gülal Meral- Kral
Nalbantoğlu kardeşler,
Dursun Mustafa kankalar,
Melengeç Yılmaz, Aysel
Köksal, Ayşe, Gönül Ana
hatırlayabildiklerim… Gene
memleketi kurtarıyoruz!
Eğitim, eğitim, her işin
başı eğitim! Eğitim söz
konusu olunca da ilk akla
gelen Köy Enstitüleri.
Ah o Köy Enstitüleri birkaç dönem
daha devam edebilseydi ülke böyle
mi olurdu? Köyler, kasabalar şehir
olurdu. Şehirler böyle köy olmazdı!
Belediyelerin yönetim kadroları şehir
planlamacıları, mimarlar, doktorlar,
eğitimciler yerine, müteahhitler,
pazarcılar, kabzımallardan oluşmazdı!
Bu ve buna benzer fikirler, öneriler
havalarda uçuşuyor, Raşit’in
dağıttığı biralar, adaçayları, kahveler
yudumlanırken çıkan ağız şapırtılarına
karışıyordu…

Hasan Ali Yücel! Evet, Köy Enstitüleri
denilince akla ilk gelen isim. Şairimiz
Can Yücel’in, “Ben Hayatta En Çok
Babamı Sevdim” adlı şiirinde anlattığı
örnek Milli Eğitim Bakanı, Atatürk ilke
ve devrimlerinin başarılı uygulayıcısı!
Onun adı anılmadan Köy Enstitülerini
anlamak olanaksızdır. Bu ve buna
benzer sözlerin altı özenle çiziliyor ve
bu tanımlamalar orada bulunan her biri
tarafından (Fransız misafirler hariç) baş
sallanarak onaylanıyordu.
Hele hele Hasan Ali Yücel’in
yurt dışına burslu öğrenci
gönderileceği sırada torpil
olmasın diye oğlu Can yerine
onun sınıf arkadaşı, sonradan
ünlü beyin cerrahımız olan
Gazi Yaşargil’i göndermesi,
onun farklı bir yönünü
daha ortaya koyuyordu.
Yıllar sonra da aynı Yaşargil
bu kez Can Yücel’in oğlu
Hasan’ı yanına alacak, onun
da başarılı bir beyin cerrahı
olmasını sağlayacaktı.
Sözü ünlü ressamımız Avni Arbaş
aldı ve dedi ki: “Hasan Ali Yücel’in
benim yaşamımdaki yeri apayrıdır.”
Hepimiz kulak kesildik. “Birkaç arkadaş
ressam olma amacıyla kapağı Paris’e
attık. Attık ama elde yok avuçta yok,
üstte yok başta yok. Orda burda
parklarda, bahçelerde yatıp kalkıyoruz.
Yani açıkçası sürünüyoruz. Bir gün
elçiliğimizin bir görevlisi parka gelerek,
burada Türk öğrenci var mı diye bağırdı;
evet var ne olacak dedik. Görevli,
Türkiye’den Milli Eğitim Bakanımız

Hasan Ali Yücel geldi, burada bulunan
Türk öğrencileri görmek istiyor, yarın
saat 10’da elçilik binasında olun dedi ve
gitti. Aldı bizi bir telaş, hepimiz hipiler
gibiyiz, bu kıyafetlerle Bakan’ın karşısına
nasıl çıkarız? Bize veresiye hesap
defteri açan Ermeni bir bakkal vardı,
ona gittik, eksik olmasın bize üst baş
temin etti. Vaziyeti düzeltip belirlenen
saatte Bakan’ın karşısına dizildik.
Bakan sordu, “Nerede kalıyorsunuz? Ne
okuyorsunuz?” Kimimiz resim, kimimiz
sanat, kimimiz mimar, kimimiz tıp
öğrenmeğe gelmiştik Paris’e. Çoğumuz
beş parasız, sokaklarda sürünüyorduk.
Bakan elçiye dönerek, “Siz burada
ne iş yapıyorsunuz beyefendi?” diye
sordu. Elçimiz hık-mık ederek bendeniz
elçiyim efendim dedi. Bakan çok
kızdı, “Hayır beyefendi, elçi olan bu
çocuklar, siz bunların hizmetinde olması
gereken, maaşını devletimizden alan
bir görevlisiniz. Bu çocuklarla nasıl

ilgilenmezsiniz? Bu çocukların üstü başı
temiz ve bakımlı olacak, ceplerinde
harçlıkları olacak. Onlar başka ülkelerin
gençleri ile tanışıp arkadaş olacaklar.
Onlar birbirleri ile sohbet edip
ülkeleri hakkında bilgi alışverişinde
bulunacaklar.” Buna benzer daha birçok
direktifler verdi ve biz o günden sonra
bir buçuk yıl krallar gibi değil ama
uygar ülke insanı olarak Paris’te yaşama
olanağı bulduk… Sonra ne mi oldu? Bu
örnek insan görevden alındı ve yerine
sağ tandanslı, Reşat Şemsettin Sirer
diye biri getirildi. Köy Enstitüleri’nin
köküne kibrit suyu döküldü. Ardından
Demokrat Parti iktidara geldi ve
enstitüler tümüyle kapatıldı. Ne zaman
Avni Arbaş aklıma gelse o gün oradaki
konuşmaları anımsarım. Ah keşke o Köy
Enstitüleri’nin ömrü birkaç dönem daha
devam edebilse idi… Ah birkaç dönem
daha… Ah birkaç dö…nem… daha…

Erhan Yürüt

KARAOVA BAĞBOZUMU
ŞENLİĞİ ARDINDAN
“Ne kadar yerelsek o kadar evrenseliz”

Üçüncü Karaova Bağbozumu Şenliği
8-10 Eylül 2017 tarihlerinde Mumcular,
Mustafa Kalem Parkı’nda gerçekleştirildi.
Karaova’da tarımsal yapının yeniden
kazanımı, yörenin atıl kapasitesinin
harekete geçirilerek gerçek yerel
lezzetlerinin ortaya çıkarılması ve bu
faaliyetlerin turizm ile ilişkilendirilmesi
amacıyla temelde bir farkındalık yaratmak
için düzenlenen bu etkinlikler her yıl bir
önceki organizasyona oranla daha başarılı
bir şekilde gerçekleşiyor.
Karaova Bağbozumu Şenlikleri’nde farklı
bir dinamizm gözlemleniyor. Resmi ve
özel kurumsal yapıların, yerlisi, yabancısı
çok sayıda kişinin hem emeğini hem
fikirlerini ortaya koymaları, bir bakıma
ellerini taşın altına sokmaları, yerel
üreticilerin severek ve isteyerek etkinliğe
katılımı ve en önemlisi, ziyaretçilerin bu
etkinlikten keyif almaları ve mutluluk
duymaları bu dinamizmi sağlıyor.
Şenlik kapsamında gerçekleştirilen
“Kırsal Kalkınmanın Geleceği” başlıklı
söyleşide, ilk bakışta gıda hijyeninden

başlayıp bağcılık, şarapçılık, zeytincilik,
zeytinyağcılık, hayvancılık ve şehir
plancılığına kadar giden konuların
birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi görünse
de, değerli konuşmacıların bilimsel
yaklaşımları kırsal kalkınmanın geleceği
konusunda bundan sonraki yaklaşımın
nasıl olması gerektiğini açıkça ortaya
koydu. Hiçbir şeyin kendi başına,
çevreden soyutlanarak ve bağlantısız
olmayacağı, tam aksine birbiriyle etkileşim
ve uyum halinde gerçekleşebileceği,
bunun kırsal kalkınma için de kaçınılmaz
olduğu ve temelinde de insan ilişkileri ve
kooperatifleşme kalite ve kapasitesine
dayandığı ortaya çıktı.
Kırsal kalkınmada yerel kalite ve
lezzetlerin öne çıkarılarak katma değeri
yüksek ürünler şeklinde geliştirilmesi ve
bu dönüşümün sağlanması konusunda
çabaların arttığını görmek çok sevindirici.
Bu anlamda çok umut verici bir alan
de bağcılık ve şarapçılık. Geçmişte
çok önemli bir ürün olmasına karşılık
neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş
bağcılığın ve buna dayalı olarak
şarapçılığın yeniden keşif süreci, tüm
zorluklarına karşılık, hızla ve gelişerek
devam ediyor. Turizm anlamında bir
dünya markası olmanın olmazsa olmazı
konumundaki bağcılığın ve şarapçılığın,
çok değil, yakın bir tarihe kadar varlığı
bile söz konusu edilemez durumdayken,
bugün her yörede yepyeni bağlar
oluşuyor ve yeni tesisler kuruluyor. Gerçek
anlamda bir yerel ürün ve katma değer
sağlayabilecek büyük bir potansiyele
sahip bağcılık ve şarapçılık giderek turizm
alanında da önemli bir rol üstlenecek ve
Karaova’da kırsal kalkınmanın lokomotifi
olabilecek konumda gözüküyor.

İlhan Berk Anıldı
Dokuz yıl önce, 28 Ağustos 2008’de,
90 yaşında aramızdan ayrılan
Bodrum’un önemli değerlerinden
şair İlhan Berk yine bir sergi ile
anıldı. Ölümünden bu yana her yıl
oğlu Ahmet Berk’in Nurol Sanat
Galerisi’nde düzenlediği anma
niteliğindeki etkinlikte şairin şiirleri,
yazdığı kitapları, resimleri, çalışma
odası ve günlük hayatını yansıtan
objeler sergilendi.

“2018 Sanatçının 100’üncü
yıldönümü olacak”
Eğer yaşasaydı 2018 yılında 100’üncü
yaşına girecek olan, ünü sınırlarımızın
dışına da taşmış sanatçıya hak ettiği
değerin verileceği bir 100. yıl kutlaması
için bütün Bodrumlular, Bodrum’u
sevenler, sanat sevenler şimdiden
kolları sıvayıp Bodrum’u Bodrum yapan
değerlerden biri olan İlhan Berk’e layık
bir anma hazırlığında. Bodrum’un
kimliğini ve ruhunu şekillendiren, iz
bırakan bir avuç insana sahip çıkılmazsa
Bodrum’a da sahip çıkamayacağımızın
bilinciyle, bugün aramızda
olmayan bu değerleri unutmamalı,
unutturmamalıyız.

Musto Usulü Kuzu İncik
1 Kişilik
Bayram Kılınç
Executive Chef

Malzeme
1 Adet 500-550 gr lık Kuzu İncik
Çeşitli Kök Sebzeler
1 Bardak Kırmızı Şarap

Yapılışı
Çok az zeytinyağı ile kızdırılan tavada
inciğimizin her iki tarafı da mühürlenir.
Mühürleme işleminden sonra kırmızı şarap
ilave edilerek bir müddet daha pişirilmeye
devam edilir.
Fırınlama için uygun bir tavada sote
edilmiş aromatik kök sebzelerin (soğan,
sarımsak, taze kekik, biberiye, havuç,
kabak vb.) üzerine inciğimiz yerleştirilir,
alüminyum folyo ile kapatılmış tavamız
önceden 100 – 150 derecede ısıtılmış
fırına yerleştirilir 6 saat daha pişirilir.
Sonrasında sebzeler ve inciğimiz aynı
tabağa alınır, tavadaki sebze ve et suyu
sos olarak kullanılarak servis edilir.
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