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Yeni Bir Yıl
Her Şey Çok Güzel Olacak!

Necmi Cavlı

Arkadaşlara başlığı söyleyince, “Pozitif olmaya çalışma, zorlama olur, samimi olmaz, ne görüyorsan,
ne hissediyorsan onu yaz,” dediler.
Bodrum’un yerlisi olmak bazılarımız için çok zordur. Çünkü daha kısa süre önce Bodrum limanının
kumsal kıyılarında yüzen ve balık avlayan biri için var olan durumu, görsel ve işitsel kirliliği kabul
etmek kolay değil. Buraya sonradan gelen arkadaşlar için alışılagelmiş, her yerde zaten olan
şeyler bunlar. Bodrum’un güzel havası, doğası, hâlâ nispeten toleranslı ortamı ile diğer yerleri
karşılaştırdığınızda burası bir nimet... Sonuçta göreceli olarak hâlâ Türkiye’nin yaşanacak en güzel
yerlerinden biri belki, ama dalga ve kuş sesleri ile büyümüş bizler için böyle düşünmek ve bu durumu
kabul etmek çok zor. Pek fazla olduğumuz söylenemez. Bir avuç kaldık. Azınlığız.
Bazen Bodrum’da kendimi kapana sıkışmış, boğulacakmış gibi hissediyorum. İyi gelir diye Bodrum’dan
biraz uzaklaştım! Dört hafta sonra rahatlamış olarak pozitif enerji ile geri geldim, ama ne göreyim?
Bu kısa süre içinde Gerence Mahallesi ile Tepecik Camii arası tamamen Gümbet havasına girmiş. Yeni
mekânlar açılmış! Sinirden uykularım kaçtığı için doktora koştum, bana bir uyku hapı yazdı! Elbette bu
arada güzel mekânlar da açılıyor, mesela “Zai” gibi, asırlık zeytin ağaçlarının arasında...
Peki, o zaman niye bu başlığı attın diyebilirsiniz? Attım çünkü biz varız. Dergimiz beş senedir var ve
bu gidişe karşı direniyoruz; ayrıca bizimle birlikte olan, bizi destekleyenler de var. Nisan ayında beş yılı
geride bırakıyoruz. Eğer Bodrum, sırtını herhangi bir kuruma dayamayan bağımsızca kültürü, sanatı,
kaliteyi, sürdürülebilir turizmi savunan bir yayını bağrına bastıysa, bu kadar süredir yaşattıysa burada
hâlâ umut vardır diye düşünüyoruz. Şehir merkezinde Bodrum’a hiç yakışmayan mekânlar açılıyor.
Bakıyorsunuz bu mekânlar her yıl, hatta bazen yılda iki kez el değiştiriyor, ama hiç biri tutunamıyor.
Tutunamazlar, geldikleri gibi giderler! Bodrum her şeye rağmen bir birikime sahiptir. Kalitesizliği,
doğasına uymayanı kusar atar. Evet, hâlâ Bodrum’u kurtarabileceğimize inanıyoruz. Yıllardır,
“Benim işim iyi, ben nasıl olsa para kazanıyorum, bana ne,” diye düşünenler de artık ıssız bir adada
yaşamadıklarını fark ettiler ve çevrelerindeki erozyonun kendilerini de etkilediğini hissediyorlar.
Taşımızı toprağımızı satın alabilirler, ama unutmayın Bodrum’un bir ruhu vardır ve bu ruh daha
ölmedi. Bodrum’un yerel dokusuna ters düşen, tarihi taş binaları pergoleleri ile kapatan, sesleri
mekânının dışına taşıran, ses kirliliği yaratan, plastik devasa tabelalar ile görsel kirlilik yaratan
mekânlara gitmeyelim. Gidenleri de uyaralım. Bodrum’a sahip çıkalım. Biz sizlere inanıyoruz.
Onun için de size, “Mutlu Yıllar, Her şey Çok Güzel Olacak!” diyoruz...
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TIRHANDIL CUP
Tırhandil 2017-18
Kış Trofesi Yarış Tarihleri
AraIık

2-3

Ocak

13-14

Şubat

17-18

Mart

10-11

Nisan

21-22

Mayıs

12-13

Her yarış haftası 1, 2 ve 3’üncü
olana ödül verilecek. Kış trofesi
tamamlandığında ilk 5’e giren
tekneler ödüllendirilecek.

YATAĞAN TEKNESİ
“Bulut arasından geçen kartal gibi,
denizde yol alırdık.”
Cevat Şakir
“Yatağan, Girit’te hız için yapılmış yedi
metre uzunluğunda üç tonluk, kartal
burunlu bir tırhandildi. Kırmızı fırtına
yelkeni için kısaca sereni, alelade
rüzgârlara hissa edilecek beyaz yelken
için de uzun bir sereni vardı. Beyaz yelken
tam kaldırılınca deniz yüzeyinden on iki
metre kadar yükseliyordu. Yelken yine
sakoleviydi. Fırtınada vapurlar sığınacak
liman ararken, sotropo boyunu boyunca
sağlam bağladığımız sofru ve adamakıllı
kapanmış bukkapartuyla, bulut arasından

geçen kartal gibi, denizde yol alırdık.”
Böyle anlatmış Halikarnas Balıkçısı
sevgili tırhandili Yatağan’ı. Kitaplarının
ve yazılarının pek çoğunu o teknenin
güvertesinde yüz üstü uzanarak yazdığını
kendi anılarından biliyoruz. Bodrum’da
yaşadığı dönemin sonunda çocuklarının
eğitimi için İzmir’e göçmek ve tırhandili
satmak zorunda kalır. Yıllardır Arşipel
dediği Ege’nin tüm adalarını ve koylarını
gezdiği, yıldızların altında uyuduğu,

bereketli sularından balıklar tuttuğu, şiddetli
bir depremle sallanınca henüz bebek olan
çocuğuyla ve eşiyle aylarca ev gibi üzerinde
yatıp kalktığı, güzel tırhandiliyle ayrılık
vakti geldiğinde bakın kendi kaleminden o
hüzünlü ayrılığı nasıl yazmış:
“Yatağan’ı satmıştım, evi de… Kayığı alan
adam, onun direk ve seren bütün armasını
evine taşımış, tekne karaya dayalı yatıyordu.
Tabuta benziyordu. Gece pruvasına sarıldım,
öptüm. Pruva benimle milyonlarca dalgalar
yarıp geçmişti. ‘Seninle nereleri gezmedik?’
dedim. ‘Artık ayrılıyoruz.’
Ayrılış günü geldi. Sabahtı. İngiliz Komutanı
bir kamyonu emrime verdi. Ama yolculuk
etmek isteyenlerin hepsini aldım. Kamyon
diktiğim ağaçların arasından geçti.
Yokuşbaşı’na vardı. Yirmi beş ya da yirmi
yedi yıl önce jandarma muhafazasında,
oradan ilk sefer Bodrum’u ve Arşipel’i
görmüştüm. Yine baktım! Çocuklar deniz
kıyısında büyüdükleri evin damını seçince
ağladılar. Dönemeci döndük, artık ne
Bodrum görünüyordu ne de Arşipel! İşte o
kadar…”
Daha önceki yazılarda anlattığımız gibi

tırhandil Girit göçmeni ustalarla birlikte
Bodrum’a gelmiştir. Tüketim toplumunun
ve yat endüstrisinin şöyle-böyle olmalı
diye dikte ettiklerinin hemen hiçbirini kabul
etmez tırhandil. Onun güzelliği şatafatlı,
gösterişli bilmem ne değildir. Herkes baksın
beğensin gösterişinden uzaktır. Nasıl
anlatsam? Yerli bir rahvan at gibi, denize
uzanan bir kızılçam gibi, ışıklar saçarak
yüzen bir lambuka balığı gibidir. Sadelikten
ve tarihten gelen iddiasız, ama etkileyici bir
güzellik…
Bodrum’un meşhur denizcilerinin hemen
hepsi bir tırhandilde yetişmiştir, dolayısıyla
onların çocukları da, şu an 30’lu-40’lı
yaşlarda olan bu çocuklar (artık her biri
koca adam olmuştur) Tırhandil Cup’ın ilkini
geçen yıl başarıyla organize ettiler. Sadece
tırhandillerin olduğu bu organizasyon
gerçekten de umulandan çok daha başarılı
geçti. Bodrum’un denizci ailelerinin artık
özel gezi teknesi olarak kullandığı bu
tekneler daha önceki yıllarda sünger ve balık
avı için kullanılırdı.
Bodrumlu gençler bu teknelerin çok iyi
yelkenli olduklarının unutulmaması ve bu
kültürün yaşatılması için bu organizasyonu

geleneksel hale getiriyorlar. Bu yıl
da toplam 6 ayaktan ve 18 yarıştan
oluşacak trofeyi Aralık ayında
başlatacaklar. Bu sene yarışın bir
ayağını Yunanistan’ın Kalimnos
adasında yaparak geçmişte
Bodrum’lu süngercilerin uğrak yeri
olan bu sünger ticaret merkezini
tekrar ziyaret edecekler.
Belli ki bu gençlerin asıl amacı
yarışmaktan ziyade geçmişe
duydukları özlem… Onlar, AVM’lerle,
betonarme küçük yapılarla, trafik
keşmekeşiyle ve Bodrum kültürüne
çok çok uzak işletmelerle yıpranan
Bodrum’dan kalan en masum ve
eski unsur olan tırhandillerde, kendilerini
denize ait hisseden deniz insanlarıdır. Bu
yarış vasıtası ile kışları limandan çıkmayan
veya tersanelerde yatan tekneleri, kışın da
Arşipel’in sarhoş edici maviliklerinde martı
misali süzülecekler. Tabi tersane demişken,
17-18 teknenin yarıştığı filoda 3 tane de
tersane sahibi imalatçının tekneleri var ve
bu yıl Tırhandil Cup için yapılan yeni bir
tekne de denize kavuşuyor.
Aralarında tatlı bir rekabet var; her
yarıştan sonra teknelerde düzeltmeler ve
uyarlamalar yapılarak daha hızlı gitmeleri
sağlanıyor. Girit göçmeni ustalardan Mazlum
Ağan, Mustafa Cengiz, Mustafa Özkeskin

kendi yaptıkları teknelerde yarışıyor
mesela. Bu işin en güzel taraflarından birisi
de Arkun Demircan, Aytuğ Ürer, Cüneyt
Büyükuçak gibi Türkiye’nin en iyi yelkencileri
olarak bilinen isimlerin de bu klasik ahşap
teknelerden oluşan filonun içinde yer alıyor
olmaları. Bodrum’un Kalesi gibi, Mosoleum’u
gibi öz evladı olan bu teknelere bu düzeyde
sahip çıkılması gerçekten mutluluk ve
umut verici bir gelişme. 60’lı 70’li yıllarda,
yaz başında sünger avlamaya giden
tırhandiller limandan filo halinde ayrılırlardı.
40 yıldır filo olarak limandan kalkmayan
bu deniz güzelleri, limandan tekrar filo
olarak ayrılırlarken, kapısı açık unutulan
kafesten özgürlüğe uçan kuşların coşku ve
mutluluğunu anımsatıyorlar.

Mustafa Özkeskin (Hacı Mustafa) 1978
Ziya Tünay’ın yanında mesleğe atılmış olup, ustasının
vefatından sonra Uğur Susam’la birlikte Kızılağaç’daki
atölyesinde çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Çok sayıda
tırhandil ve baltabaş yapmıştır. Tırhandil yarışlarındaki latin
yelkenli özel bir çalışması olan Aganta teknesi herkesin
hayranlığını kazanmıştır. Mesleğinin son temsilcilerindendir.

Yeni Nesil Kütüphane
Zai Bodrum Açıldı
İsmini eski Yunanca’da zeytin anlamına
gelen “zai” sözcüğünden alan “Zai Bodrum”,
asırlık zeytin ağaçlarının ortasında,
sessizliğin, huzurun ve yeşilliklerin içerisinde,
yeni nesil bir kütüphane anlayışıyla açıldı.
Davetlilere zevkli dakikalar yaşatan
küçük bir caz konserinin yanı sıra açılış
gecesi gazeteci Metin Uca’nın eğlenceli
konuşmasıyla da renklendi.

Zai, klasik kütüphanelerden farlı bir
biçimde kitapseverlerin farklı duyularına
hitap eden, ziyaretçilerin keyifle
sosyalleşebilecekleri bir mekân. Yıl
boyunca düzenli olarak gerçekleştireceği
yazar buluşmaları, imza günleri, yazarlık
atölyeleri ve film gösterimleri gibi
etkinliklerle de ziyaretçilerinin yaşamlarına
anlam katmayı hedefleyen “Zai Bodrum”,
kitaplarla yaşayanları Bodrum’un yeni nesil
kütüphanesine davet ediyor.
Samimi ve sıcak bir ortam sunan Zai,

kütüphanesinde dünya klasiklerinden
usta yazarların eserlerine, öykü
kitaplarından eğitim kitaplarına
kadar birçok türden yüzlerce kitap
barındırıyor. Kitap alıp okumanın
yanında internet ile kullanıcılarının
bilgiye ulaşmasına, insanların bir araya
gelip birbirleriyle bilgi alışverişinde
bulunmalarına ve bilginin yeniden
üretilmesine ortam sağlıyor.
Güzel bir kitap, iyi bir kahve, asırlık
zeytin ağaçları ve sanat eserleri ile
çevrili bu huzur verici mekânda,
sevdiğiniz yazarlarla sohbet etme,
onların söyleşilerine katılma, beraber
cep sinemasında film seyretme, ayrıca
da çeşitli atölyelere katılma imkânı
bulabileceksiniz.

Bodrum’un gerçek kimliğine uygun, zengin
tarih ve kültürüne yakışan, adı ‘Yeni Nesil
Kütüphane’ ve bazıları için ‘Üçüncü Mekân
Kütüphane’ olan Zai Bodrum, Bodrum’un hak
ettiği çehresine anlam katan çabalara en yeni
ve en özgün örnek…
Zai Bodrum, haftanın yedi günü kitap, kültür,
sanat, edebiyat, huzur, kahve ve çeşitli
atıştırmalıklarla hayatımıza renk katmaya
hazır!
Zai Bodrum, farklı bir mekân arayışı içinde
olanların uğrak noktası olacak…
www.zaibodrum.com
Çırkan Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No. 7
(0252) 319 1888

METALİN DÖNÜŞÜMÜ
Rıfat KOÇAK

Atık Metaller
Sanat Eserine Dönüştü!
Atık metalleri Ressam ve Heykeltıraş
Rıfat Koçak tarafından sanat eserine
dönüştürüldü. “Bilgi’nin Gölgesi” adlı
eserde 700 kadar farklı metal parça
kullanarak gerçek boyutlarda yeni
bir otomobil yapan Koçak’ın eseri,
yaklaşık 1 ton ağırlığında bulunuyor.
Eser Tofaş Akademi’de sergileniyor.

Rıfat Koçak

Rıfat Koçak,1971 yılında Tokat’da doğdu.
1992’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden
mezun oldu. 1995 yılında Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde
Yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk
kişisel sergisini 1993’te gerçekleştirdi.
“ Kabus ve Korkular”, “Ayin”,
“Helezonik Düşler”, “Atölyelerim”,
“Balıkların Gecesi”, “Yokuş Aşağı”,
“Tren Yolları” gibi dizi resimler
yaptı. Çalışmalarını Bodrum
Kızılağaç’daki atölyesinde
sürdüren sanatçının, yurtiçi ve
yurtdışı birçok koleksiyonda
eserleri bulunmaktadır.
Sanatçı Rıfat Koçak, metal malzeme
kullanmayı seviyor. Çünkü soğuk bir
maddeyi insanın sıcaklığı ile eritmeyi ve
atık metal parçaları birleştirerek hayatın
bir parçasından dokunuşlar elde etmeyi
önemsiyor. Fütürizm’in yaygın bir kullanımı
olan gitar, keman, org, kuş, balık... vb.
günlük karşılaştığımız nesneler onun
atölyesinde şekil değiştiriyor. Yaylarla,
vidalarla günlük kullanım nesneleri, özellikle
otomobil parçalarını birleştirerek, bize çok
güçlü bir duygu veriyor… “Çarpıtıyor ya da
şiddetini arttırıyor...”
Atıklar, kendi içlerinde ahenkli bir müzik
yaratıyorlar. Tıpkı gerçek müzik ve gürültü

gibi. Eğer siz bir müzik aracı
olarak gitarın tellerine notasız
olarak basarsanız sonuncunda
gürültü oluşturursunuz. Eğer
notalar belli bir ahenkle
basılırsa ortaya şaheser bir
müzik çıkar.
Sadece doğayı korumak
gibi bir misyon
yeterli gelmemeli.
Geleceğe, bizden
sonrakilere neler
bırakacağımızı,
geçmişimizi de
irdeleyerek
aktarabilmek; bunu
yaparken de
kalıcı bir eser
bırakabilmek
önemlidir…
Gelecek
Bizlerin
Ellerinde
Şekillenecek.

b-aşka
Adil Ticaret Örneği

Aycan Yeniley
“b-aşka”, el dokuması ve el örgüsünden ev
aksesuarları yaratan ve hem yurtiçi hem de
yurtdışında tanınma ve satış hedefi olan bir
marka adıdır. “b-aşka”, bir kadın projesidir.
Çalışanların tamamı, üreticisinden mali
müşavirine kadar kadınlardan oluşmaktadır.
Amacı ‘Adil Ticaret’tir (fair trade).

Çalışan kadınların tamamı evlerinde
üretim yaparlar, ‘ADİL’ ücret kazanırlar.
Amaç mümkün olduğu kadar kadının
evden çalışarak kendi ekonomilerine katkı
sağlamalarına vesile olmak ve özellikle
çocuklarını okutmayı seçen ya da engelli
veya küçük çocukları olan annelere öncelik
tanımaktır.
Her ürünün üzerinde üretimini yapan kişinin
bilgileri ve kazandığı ücret paylaşılacak ve
üretici doğrudan markanın yüzü olacaktır.
Buna kişisel olarak üretimde aktif olarak
katılacak şirket sahibi de aynı statüde dahil
olacaktır.
“b-aşka” bir Bodrum projesi olarak
tanınmak istiyor. Bu yüzden bu bölgeye ait
olan yerel değerleri projenin içine katarak
bütünsel bir yaklaşım hedefliyor. Örneğin
bütün ürünlerin, Bodrum’da üretilen
bodrum mandalinası yağı ile paketlenerek
bu kokuyu taşımaları ve ürünlerde yöresel
desenlerin modernleştirilerek kullanılması
planlanıyor. Çalışan kadınlar ağırlıklı olarak
Bodrum, Milas ve çevre köylerdendir.

Bodrum’daki yarı açık cezaeviyle
de kadınlar için bir proje geliştirmek
öngörülüyor.
Ürünler pamuk, pamuk akrilik karışımı
ve bazen de organik pamuk kullanılarak
üretiliyor.
Ürünler www.b-aska.com ve en.b-aska.
com adreslerinden temin edilebilir ve
“b-aşka” Instagram hesabından takip
edilebilir.

6 Aralık

1 - 9 Aralık

Seramik, Resim
Rahmi Gedik, Ritim - Sami Gedik
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

Burcu Durmaz
Mandalin
www.mandalinsound.com

6 Aralık

2-3 Aralık

Yelken
Tırhandil Cup
www.tirhandilcup.com

3 Aralık

Konser
Cihat Sağol, Fatih Evcil, Aslıhan Sağ
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
02523161228

Konser
Zeki Müren’i Anma Konseri, 20.00
Heredot Kültür Merkezi

8 Aralık

4 Aralık

Fotoğraf
Bofsad 8. Dönem
Temel Fotoğraf
Eğitimi Semineri
Oasis
0532 715 57 61

5, 12, 19, 26 Aralık

Konser
Atakan Ünüvar - Seda Ünüvar Bozok
MMK Yeldeğirmeni
www.mmkyeldeğirmeni.com

Tiyatro
Shirley
20.30 Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

9 Aralık

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

10 Aralık

14 Aralık

Yerel Beslenme
Dr. Yavuz Dizdar
Nurol Kültür Merkezi Saat 14.00
Slowfood 0533 739 8909

15 ARALIK
CAN GOX
KULE

15 Aralık
Christmas Fair (pazarı)
Trafo
stardesigntr@live.co.uk

13 Aralık
Konser
Melis Dağ

Yerel Üret Yerel Tüket
Saat 10.00-11.00 Bodrum Pazarı
Slowfood 0533 739 8909

16 Aralık

Basketbol
Bodrum Basketbol İstanbulgücü SK
15.00 Binnaz Karakaya
Spor Salonu

17 Aralık

Hentbol
Yalıkavak Belediyesi
Spor Klübü - Pazarspor
Klübü
14.00 Binnaz Karakaya
Spor Klübü

Mandalin
www.mandalinsound.com

13 Aralık

Tiyatro
İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı
Heredot Kültür Merkezi 20.30
www.artcisanat.com

18 Aralık

Konser
Zeynep Savacı - Her Pazartesi
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

19 Aralık

23-24 Aralık

Optimist Kış Trofesi
2. Ayak
Bodrumspor Yelken

26 Aralık

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Her Salı - Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
Müzikal
Nilgün Belgün, Aşk ve Komedi
20.30 Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

20 Aralık

27 Aralık

YAĞMUR AKOĞLU
Mandalin
www.mandalinsound.com

28 Aralık

Tiyatro
Levent Üzümcü
Anlatılan Senin Hikayendir
20.00 Ted Koleji
www.buradaetkinlikvar.com

Konser
Diptonik
Her Perşembe - Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

29 Aralık

NECATİ VE
SAYKOLAR
Mandalin
www.mandalinsound.com

21 Aralık

Tiyatro
Kaan Sekban, Saçmalar
20.30 Nurol Kültür Merkezi
www.etkinlik.io

22 Aralık

30 Aralık

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Yalova VIP
15.00 Binnaz Karakaya
Spor Salonu

31 Aralık
RUBATO
Mandalin
www.mandalinsound.com

YILBAŞI PARTİSİ
Mandalin
www.mandalinsound.com

Artist 2017 / İstanbul Uluslararası
Sanat Fuarı Koleksiyoner Onur Ödülü
Yunus Büyükkuşoğlu’na verildi.
Özel
koleksiyonlar,
sanat tarihi
yazımı için
kaynak
oluşturur. Yunus Büyükkuşoğlu,
koleksiyonunun ilk eserini, henüz 16
yaşındayken, tam altı ay para biriktirerek
satın almış. Koleksiyonu’nda çoğunluğu
resimden oluşan 2000’e yakın eser yer
alıyor. Kronolojik olarak bakıldığında, 19.
yüzyıldan başlayarak günümüze kadar
geliyor ve çoğunluğunu Türk sanatçıları
oluşturuyor: Kızı Gamze Büyükkuşoğlu’nun
etkisiyle koleksiyona son yıllarda
uluslararası sanat alanında yer alan önemli
isimler de eklenmeye devam etmiş.

Sanatsever Kurum Ödülü de
Yunus Büyükkuşoğlu’na verildi
Koleksiyonerliği bir değer yaratmak olarak
gören ve bu değeri paylaşmak üzere
çalışan Yunus Büyükkuşoğlu’nun ‘Sanatı
Paylaşma’ motivasyonu ile son otuz senedir
bütün fabrika ve iş yerlerinde sanat eserleri
sergileniyor. Sanatın sadece belirli bir
kesime hitap eden, fırsat buldukça gidip
seyredilen hayatın dışında bir olgudan
ziyade, günlük hayatın doğal bir parçası
olması gerektiğine inanılıyor. Bu sayede,
sanatın insanı büyüten ve bakış açısını
genişleten bir araç olduğu düşüncesi
ile çalışanlar için sanat, sıra dışı bir olay
olmaktan çıkıyor.
Sergilenmeyen eserleri saklamak için,
Farplas’ın Gebze Çayırova’da yer alan
fabrika binasında geniş endüstriyel bir
mekan, ‘Art Space’ adı altında bir sanat
alanına dönüştürülmüş.
The Art Department
www.cda-art.com

1 Ocak

6 Ocak

Konser
Zeynep Savacı
Her Pazartesi - Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

2 Ocak

Konser
Atakan Ünüvar - Seda Ünüvar Bozok
MMK Yeldeğirmeni
www.mmkyeldeğirmeni.com

3 Ocak

Konser
Burcu Güney

Her Çarşamba
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

4 Ocak

Konser
Diptonik - Her Perşembe
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

5-7 Ocak

Optimist Kış Trofesi
3. Ayak
Bodrumspor Yelken

Yelken
Dragon İlkbahar Serisi I. Ayak
www.bayk.org

7 Ocak

Konser
Cihan Sağol, Fatih Evcil, Aslıhan Sağ
Her Pazar - Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

9 Ocak

Konser
Atakan Ünüvar - Seda Ünüvar Bozok
MMK Yeldeğirmeni
www.mmkyeldeğirmeni.com

13 Ocak

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Elazığ
İl Özel İdare
15.00 Binnaz Karakaya
Spor Salonu

20 Ocak

13-14 Ocak

Yelken
Tırhandil Cup
www.tirhandilcup.com

15 Ocak

Yelken
CFM -BAYK Kış Trofesi I. Ayak
www.bayk.org

23 Ocak

Tiyatro
Kadın Aklı Erkek Aklı
20.30 Heredot Kültür Merkezi
www.biletix.com

16 Ocak

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Her Salı - Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

20 - 21 Ocak

Kişisel Gelişim
Hamdiye Baran,
Aile Sistemi
Dizimi
0532 352 25 45

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Her Salı - Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com

27 Ocak

Seminer
Deniz Öztaş, Paranın Şifresi
bizzkisiselgelisim.com

28 Ocak
20 Ocak

Basketbol
Bodrum Basketbol Edremit Bld.
Güre Spor
15.00 Binnaz Karakaya
Spor Salonu

Futbol
Bodrumspor İnegölspor
16.00 Şehir Stadı

31 Ocak

Atölye
Deniz Öztaş - Sevginin
Beş Halkası
0532 352 25 45

Yorgun Bodrum
Orhan Dumanlı

“Ben cereyansız yaşarım
ama topraksız yaşayamam”
Her yeni yıla yeni umutlarla, coşkuyla
girmek isteriz. Yeni yılın bizlere,
yaşadığımız yere, ülkemize güzel şeyler
getirmesini ister, umutlanırız.
Her ay bu sayfadan Bodrum’un daha
mutlu, daha yaşanılabilir bir kent olması
için Bodrum’u Bodrum yapan değerlere
dikkat çekmeye çalışıyorum.
Bodrum’un insanına, kuşuna, kurduna,
denizine, balığına, peksimetine, incirine,
harnupuna, mandalinine, gambilya
baklasına, lokum pilavına, zeytinine,
zeytinyağına, nefes alacak temiz
havasından evimizin önünde oturup
içimize sindireceğimiz sakinliğinden
dinginliğine kadar. Ama bütün bunların
olması için üzerinde yaşayacağımız
toprağımızın olması lazım. Toprak yoksa
bunların hiç önemi yok.
Bir sabah uyanıp zeytinlerini silkmeye
giden ama Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
yapımı için tarlasına giremeyen Gerişli Ali
Kayacan amcanın “Ben cereyansız yaşarım
ama topraksız yaşayamam” dediği gibi.
Yarımadanın eşsiz toprakları kimi zaman
turizm adına, kimi zaman Bodrum’a değer
kattığı söylenen rezidanslar adına şimdi de

enerji adına yok olmakta.
Gerişli Ali Kayacan’a “N’apardınız o
topraklarda?” diye sorunca, “Mercimeği
çok güzel olurdu oranın, arpa, buğday,
gambilya baklasını eker, zeytinlerimizden
zeytinyağımızı çıkarırdık ama bubalarının
harımı gibi yol açtıla, gule dikdile
tarlamıza” deyip nüktedanca bitiriyor
sözlerini:
“Gambilye pavası, çok güzeldir Geriş’in
havası.
Artık herkesin elinde kaldı bir yumurta
tavası.”
Bizlere bir ana gibi karşılıksız çok şey
veren Bodrum, kendine yapılan bu
haksızlıklardan YORULDU.
Yeni yıla girerken Bodrum’a vicdanlarımızla
dokunalım, onu hissedelim, umursayalım
ve onu rahat bırakıp dinlendirelim.
Dinlendirelim ki gelecek kuşaklara cömert
analığını gösterebilsin.
Unutmayalım, Bodrum sadece bize değil
tüm insanlığa ait bir şehirdir.
Umutlarımızı koruyarak hep beraber daha
mutlu yeni bir yıla girmemiz dileğiyle.

KARAF / DEKANTER
Şarap Kültürünün Özel Bir Parçası

Erhan Yürüt

Şarabın servis öncesi başka bir kaba, yani
karafa aktarılarak ve bir süre bekletilerek
sunulması işlemine “dekante” edilmesi
denir; şarap kültürü içinde farklı ritüelleri
barındıran bir etkinliktir. Görsel olarak
bin bir çeşit karaf ve çok farklı sunum
biçimlerinin olması bunun en açık
göstergesidir.
Peki, servis öncesi şarap neden karafa
alınır? Bu şart mıdır, ya da sağladığı sunum
estetiği dışında bir gerekçesi, bir mantığı
var mıdır? Her şarap karafa alınmalı mıdır,
hangi şarap karafa alınabilir, ne kadar süre
bekletilmelidir gibi zaman zaman aklımıza
gelen ve nedenlerini bilmediğimizden
üzerinde fazla durmayıp geçiştirdiğimiz
sorularımıza cevap bulmak konuyu daha
iyi anlamamıza yardımcı olabilir
Dekante işleminin iki temel amacı vardır.
Birincisi yaşlı kırmızı şarapları, oluşan
tortudan kurtarmak, ikincisi de şarabın
aroma ve tatlarını ortaya çıkarmaktır.
Bir kaç yıllık ve içinde tortu oluşmuş
kırmızı şarabımızı ya sakladığımız yatık
konumunu bozmadan dikkatlice açtıktan
sonra, ya da bir gün önceden şişeyi dik
konuma getirip tortunun dibe çökmesini

sağlayarak dikkatli bir şekilde açıp,
karafa alıp tortudan kurtulmak mümkün
olabilir. Bu aktarma işlemi sırasında
tortunun gözlenebilmesi için şişenin arka
planında bir mum ya da bir ışık kaynağının
bulundurulması önerilir. İkincisinde ise
nispeten genç kırmızı şarabı, aroma ve
tatlarını ortaya çıkarmak için havalandırıp
oksijen ile temas ettirmek asıl amaçtır.
Birincisinde şarabı sarsmadan,
çalkalamadan ve havalandırmadan, daha
dar boğazlı bir karafa alırken ikincisinde
daha geniş boğazlı bir karafa, daha
çok yüzey ile temas edecek şekilde
havalandırarak türbülansa sokmak esastır.
Bu iki amacın dışında kırmızı şarabın
karafa alınmasının pek bir anlamı yoktur.
Beyaz şaraplar zaten karafa alınmazlar.
Üstelik bu işlemler sırasında ve şarabın
bekletilmesi süresinde şarabın istenilenden
daha fazla oksijen alıp oksidasyona
yönelmesi, yani özelliklerini kaybetmesi de
söz konusudur.
Bu bakımdan kırmızı şarabın karafa
alınması ritüeli çok karmaşık ve sihirli
bir eylem olmayıp, gerektiğinde ve
ihtiyaç duyulduğunda, evde kolaylıkla
gerçekleştirilebilecek basit bir işlemdir.

90 Yıllık Bir Çınar

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
1928 yılında kurulmuş olan Türk Eğitim Derneği 90. yıl kutlamalarına hazırlanıyor.
TED’li olmanın ne demek olduğunu bir de mezunlarından dinledik.

Türk Eğitim Derneği, 90 yıldır gücünü Türkiye’nin modernleşmesi için
eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ten alarak nitelikli insan gücü yaratmak için çalışıyor. 38 okulda,
meşalesiyle, modern dünyanın etkin bireylerini yetiştiriyor. 100. yılını
kutlayacak olduğu 2028 yılında hedef, Türkiye’nin her ilinde bir okul açmak.

Aclan Acar
Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı
“1960 yılında girdiğim TED ANKARA
KOLEJİ’nden 1973 yılında mezun oldum.
Büyük Atatürk’ün öngörüsü ile kurulan
Türk Eğitim Derneği bünyesindeki Ankara
Koleji’nde ulusal ve evrensel değerleri
özümsemiş iyi insanlar olarak yetiştik. Aile
ve meslek yaşantımda da TED camiasında
aldığım eğitim hep yol gösterici oldu.
TED’in 90. kuruluş yılı benim de 45.
mezuniyet yılım. Ülkemize on binlerce
meşale armağan eden Türk Eğitim
Derneği’ne daha nice 90 yıllar dilerim.”

Erdem Erken
TED Bodrum Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı”
“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
tohumunu özenle ektiği Türk Eğitim
Derneği, bugün yurdumuzun dört bir
yanında ulu bir çınar ağacı olarak
büyümeye devam ediyor. Bir TED mezunu
olarak çınarın dallarından biri olan
TED Bodrum Koleji’nde TED meşalesini
geleceğin meşaleleri öğrencilerimizle
taşımanın haklı gururunu yaşıyorum.
Bizler, daha nice yıllar boyunca
okullarımızla Türkiye’yi aydınlatmaya
devam edeceğiz.”

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ,

TÜRKİYE’DE EKOL OLMUŞ BİR EĞİTİM FABRİKASIDIR.

M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı
“TED Ankara Koleji mezunu olduğum için
kendimi her zaman şanslı saydım. Bazı
okullar ülkelerinde ekoldürler. Türkiye’yi
kuran kadrolar, büyük bir vizyonla
kalkınmanın en önemli sermayesinin
yetişmiş insan gücü olduğunu görmüşlerdi.
Böyle bir ufukla doğmuş Türk Eğitim
Derneği ülkemizde ekol olmuş bir eğitim
fabrikasıdır. Hayatım boyunca kazandığım
başarılarda TED’in şahsıma kazandırdığı
niteliklerin payı çok büyük.
1980’li yıllarda genç bir delikanlıyken,
ekonomide dışarıya açılan bir Türkiye
vardı. Okulumuzun bana öğrettiği yabancı
dil bile beni rakiplerimin önüne geçirmeye
yetmişti. Bugün dil bilmeyen insan adeta
yönünü bulamıyor.
TED her dönem olduğu gibi o dönemde
de yenidünyayı okumayı başarmıştı.
Şahsen TED sıralarında otururken çok
önemli meziyetler elde ettim. Analitik
düşünmeyi, meselelere sıra dışı bakmayı
bu kurumun öğretmenlerinden öğrendim.

Öğretmenlerimin vurguladığı öğrenmeyi
öğrenme düsturunu hiçbir zaman
aklımdan çıkarmadım. Bakınız yeni bir
çağda yaşıyoruz.
Bilgi, iletişim teknolojilerinin hayatın her
alanına girdiği, ticaretten bilgi edinmeye,
insan ilişkilerinden üretim biçimlerine
kadar her şeyin değiştiği bu çağda eski iş
yapma biçimleri yerini yeni yöntemlere
bırakıyor.
Çağın gerisinde kalanlar rekabet edemiyor,
ayakta kalamıyor ve kaybediyor. Çağdaş
yöntemleri kullananlar ilerliyor, gelişiyor ve
büyüyor. TED tam da bu tarif ettiğim
çağdaşlığın temsilcisidir. TED ruhu çok
önemli bir değerdir.
Bugün iş dünyasında, bürokraside, sanat
dünyasında, toplumsal yaşamın her
alanında nice çok başarılı TED’li
görürsünüz. Kaliteli mezunları arasında
büyük bir dayanışma vardır. Bu dayanışma
her zaman devam etmelidir.
Sizleri bu başarılı çalışmanızdan dolayı
tebrik ediyorum. Bu köklü kurumun daha
nice yıllar ülkemizi zenginleştirecek parlak
nesiller yetiştirmeye devam edeceğine
inanıyorum.”

Bodrum Kalesi Kapatıldı
Laçin Karaöz

Bodrum’un simgesi ve yaşayan tek
anıt eseri olan kalesi ve kapsamlı
tek müzesi restorasyon gerekçesiyle
Ekim ayı başında ziyarete kapatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2014 2016 yılları arasında hazırlattığı, kaleyi ve
içindeki sualtı arkeoloji müzesini kapsayan
projenin uygulaması başladı. Mimarlar
Odası Bodrum Temsilciliği 16 Ağustos
2017’de detaylı bir basın açıklaması
yaparak ilk kez projenin içeriğini anlattı ve
proje gerçekleşirse kalenin siluetinin nasıl
değişeceğini gösteren görseller paylaştı.
28 Eylül 2017’de proje müellifi ve bakanlık
yetkililerinin katıldığı bilgilendirme
toplantısında yetkililer gerekirse projede
düzeltmeler yapabileceklerini söylediler.

Hazırlanan projede iki ana bölüm
bulunuyor. İlki, kalenin orijinal kısımlarının
restorasyonunu, ikincisi ise kale içindeki
Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne hizmet
eden binaların yıkılarak yerine yeni
müze binalarının yapılmasını ve kale içi
peyzajının baştan ele alınmasını içeriyor.
Restorasyon Süreci / Açık Kale
Kalenin restorasyonuna herkes
destek veriyor, ancak son yıllarda
sıkça karşılaştığımız kötü restorasyon
uygulamalarından dolayı Bodrumlular
tedirgin. Yapım sürecinin uzmanlar
tarafından denetlenmesi yönünde talepler
var. Bodrum Kalesi sur duvarları, içinde
kalan 9 kule ve diğer dönem yapıtları
ile birlikte geniş bir alanı kapsamakta.
Restorasyon çalışmaları etap etap

planlanırsa çalışma yapılan
kısım dışında kale ziyarete
açılabilir. Kalenin açık kalması
Bodrum esnafı ve turizmciler
için çok önemli.
Kalenin Çehresini
Değiştirecek Müdahaleler Ve
Yeni Müze
Projenin yeni müze kısmı
sorunlu! Kalenin değişik
kotlara yayılmış küçük
yapılardan oluşan iç
düzenlemesi ve Akdenizli
karakteri bozuluyor. Çünkü
tasarlanan yapılar mevcut
müze yapılarına oranla çok daha
büyük ve sur duvarlarını aşmakta. Yeni
binalar kalenin iç bahçesini boğarak
orijinal yapıların önüne geçmekte ve
algılanmalarını da zorlaştırmakta. Yeni
peyzaj projesinde kale bahçesindeki
ağaçların ve bitkilerin seyreltilmesi kararı
da alınmış.
Kale İçi Yeni Müze İçin Doğru Yer Değil
Kale içinde yeni yapı tasarlarken binaların
oturacağı yer seçimini ve bina boyutlarını
belirleyici pek çok kriter var. Ortaya çıkan
yeni müzenin geleceğe yönelik genişleme
kapasitesi yok, çünkü alan kısıtlı. Müze
kale dışına taşınabilir. İmar planında, kent
merkezinde müze yeri olarak belirlenmiş
iki arazi mevcut. Sualtı Arkeoloji Müzesi,

sembolik ölçekteki bir koleksiyonla,
sadece batıklarla kalede varlığını
sürdürmeye devam edebilir.
Yetkililer ilk etapta kalenin restorasyonu
ile mevcut müze yapılarının yıkımının
yapılacağını, ilk etabın iki yıl süreceğini
açıkladı. Bu iki yıl içinde yeni müzenin yeri
değişebilir ve yeni bir tasarımla kale dışına
alınabilir.
Kuzey Hendeği Konser Alanı
Projeye dahil değil ama inşaat sırasında
şantiye sahası olarak kullanılacak kuzey
hendeği konser alanının, şu günlerde
izleyici platformları sökülmekte. Kuzey
hendeği Bodrum için gurur verici önemli
bir sosyalleşme alanı. Umarız konser alanı
en kısa zamanda tekrar kente kazandırılır.

BODRUM’UN KENT BELLEĞİ
KİTAPLAŞTI
Cezmi Çoban; Bodrum konulu yedinci
kitabı olan “Bodrum Bibliyografyası” nı
geçtiğimiz günlerde yayınladı.
Yazılı bir Bodrum Belleği niteliğinde olan
“Bodrum Bibliyografyası”; Bodrum yerel
değerlerinin tanıtılması ve geleceğe taşınması
adına her Bodrumlunun evinde olması gereken
kaynak bir çalışmadır.

Bodrum Anılarım

Salih Kalyon

Lanetli Tavuklar!

Torba’nın en eskilerinden, eski PTT’ci, eski
muhtar Turgut ağabeyimiz anlattı.
“7-8 yaşlarındaydım o zamanlar. Şu
yukarıdaki yamaçta bir evimiz var
(gösterdiği yer OASİS Oteli’nin denizden
bakınca sol yanına düşüyor). Tepedeki
o evi babam kardeşime verdi. Neyse,
işte o evin önünde oturuyoruz babamla.
Aşağıdan kervan yolundan, o yol MilasBodrum arasını bağlayan patika yol, işte o
yoldan bize doğru iki adam geliyor. Ama
giyimleri, kıyafetleri bir garip. Başlarında
sarık, sakallı, şalvarlı, sırtlarında uzun

Turgut Kavcar ailesi ile birlikte

yelekler. Geldiler, selam sabah yok! Evin
kapısının iki yanına oturdular, ellerini açıp
bir takım dualar okudular. Sonra bir tanesi
babama evde musaf (kuran) var mı, diye
sordu. Babam da, ‘Bu ev yayla evi, burada
yok, ama Bodrum’daki evimizde var,’ diye
cevap verdi. Adamlar, ‘Olmaz, bu evde de
bir musaf olacak, getirip duvara asacaksın.
Gelip gene kontrol edecez,’ diyerek gene
ellerini dua eder gibi açıp anlamadığımız bir
şeyler okudular, üflediler. Sonra bir tanesi
ayağa kalktı ve babama: ‘Senin bu eve bir
belâ gelecek! Hem de çok büyük bir belâ!

Bu evin etrafında çok büyük
kötülükler dolaşıyor. Allah
sizi büyük kötülüklerden,
belâlardan muhafaza etsin.
Şimdi çabuk evde ne kadar
tavuk varsa hepsini buraya
topla, çabuk, çabuk,’ dedi.
Babam hemen eve daldı,
bir sahana yem doldurup
dışarı çıktı. Geh, geh, geh,
geh, diyerek evin çevresine
dağılmış bulunan tavukları
bir araya topladı. Adam
tavuklara baktı, içlerinden en
iri olanını babama gösterip,
‘Aha işte bu. Bu tavuk var ya,
bu tavuk size belâ getirecek
olan işte bu tavuk. Derhal
bunu yakalayın getirin. Onun
kafasını uçurup, kanıynan
bir muska yazacam! Sizin
evin üzerindeki bu büyük
belayı defedecem! Sizin
bu evi tüm kötülüklerden
kurtaracam. Çabuk tutun şu
lanetli tavuğu!’ Babam da bana hadi oğlum
Turgut, tut şu lanetli hayvanı der demez
ben atladım tavuğun üzerine. Ama kaçtı
nalet hayvan. Ben nalet hayvan diyorum
ama sarıklı adamlar tavuğa lânet diyorlar.
Ben bir taraftan tavuğun peşi sıra koşturup
duruyorum, bir taraftan da çocuk kafamdan
geçiriyorum, ‘naletin doğrusu lânet mi
acaba?’ diye… Tavuk önde, ben arkada,
sonunda bir çalılığa kıstırdım tavuğu.
Yakalayıp getirdim, adama teslim ettim.
Adam hemen torbasından bıçağı çıkarıp
bu lânetli mi, naletli mi, ne olduğunu pek
anlayamadığım tavuğun, hem de en iri,
en besili tavuğumuzun kafasını cırt diye
kesip attı. Kafası kesilmiş tavuğu torbasına
koyarken bana, ‘Getir o yerdeki tavuğun
kafasını,’ diyerek emretti… Ben hemen
yerden tavuğun kafasını alıp adama
uzattım. Adam parmağını kopan tavuk
kafasının kanına sürüp hem benim, hem de
babamın alnına, bir şeyler okuyarak o kanı
bulaştırdı. Gene parmağını kana bulaştırıp
evin kapısının iki yanına nokta, nokta
işaretler yaptı. ‘Şimdi bu lânet tavuğun

belâsından kurtuldunuz! Ama bir an önce
bir musaf bulup duvara asın! Biz gene
gelcez. Ben şimdi bu lânetli tavuğu buraya
da gömerdim amma eve yakın olmaması
lâzım. Ben bunu uzak bir yere gömecem,
hadi eyvallah,’ diyerek aşağı tarafa doğru
yollandılar. Sonradan duyduk ki Omar’ın
Dursunların da lânetli bir tavuğu varmış.
Onu da belâdan kurtarmışlar! O gün Torba
Mahallesinde ne kadar belâlı tavuk varsa
hepsini çuvala doldurup götürmüşler.
Böylece Torba ahalisi kazalardan belâlardan
kurtulmuş… Aradan bunca yıl geçti, arada
bir aklıma geliyor da, yahu ne kadar saf
insanlarmışık! Adamlar kim bilir o lanetli
tavuklarla kendilerine ne mükellef ziyafetler
çekip bizim ahmaklığımızla nasıl dalga
geçmişlerdir!”
Haklısın Turgut Abi, eskiden oluyormuş
böyle hikâyeler. Hâlbuki günümüzde
olabilir mi, değil mi? diye soruyorum.
“Ülen Tiyatrocu Salih, sen benlen dalga mı
geçip durun, olma mı len? Olma mı?” diyor,
basıyoruz kahkahayı! Hay ömrüne bereket
Turgut Abi, sen çok yaşa e mi…

Komodor
mezeevi

Köpoğlu
(Bodrum Mezesi)

Malzeme 10 Kişilik
1,5 kg patlıcan
750 gr bahçe biberi
2 kg süzme köy yoğurdu
1 baş sarımsak
2 kg domates
300 ml zeytinyağı
1 kesme şeker
Yarım kahve fincanı sirke

Yapılışı

Eylül Ali

“Ulen Köpeoğulları, yine
mi artıklardan yemek
uydurdunuz, kaymakamdan
fazla maaş alıyorsunuz
bir gün de et balık yiyin”
dedi düğünlerde darbuka
çalmadığı zamanlar Han
Restoran’da bulaşıkçılık
yapan Hatçe. Biri Eylül Ali’nin
ağabeyi Gazanfer Usta olan
aşçılar şakşukadan artan
kızarmış patlıcan ve biberleri
yoğurtlamış üzerine domates
sosu dökmüş yiyorlardı.

Patlıcanlar önce yıkanıp kuşbaşı doğranır ve tuzlu su
içinde bekletilerek acısı alınır. Önceden ısıtılmış çiçek
yağında kızartılır. Aynı şekilde bahçe biberi tabir
edilen natürel biber de aynı büyüklükte doğranıp
kızartılır ve soğumaya bırakılır.
Sosu için, domates, sarımsak, sirke, şeker karışımı
pişirilerek sos haline getirilip soğumaya bırakılır.
Patlıcan, biber ve sosla yoğurdun birleşmesine
gelince Süzme yoğurt, zeytinyağı ve sarımsakla
biraz da suyla inceltilir. Hazırlanan patlıcan ve
biber yoğurtla karıştırılır. Üzerine hazırlanmış sos
dökülerek servis yapılır.
Umurça Mah. Dr. Mümtaz Ataman Cad.
Rasattepe Sok. No:11/A Bodrum
T. 0252 313 75 55

komodorbodrum

