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6. Yılımıza girerken
Daha güzel bir dünya için!
Necmi Cavlı

Evet, yakından takip edenler 56 sayıdır nasıl dişimizle tırnağımızla
direndiğimizi biliyor. Sanat ve kültür, dünya genelinde insan
faktörünü hiçe sayarak süren acımasız değişim sürecine karşı durmanın son kalesi
haline geldi. Orta tabakayı yok etme doğrultusundaki egemen ekonomik anlayış
eğitim, kültür, sanat gibi orta sınıfları ayakta tutan, bilinçlendiren unsurları da tahrip
edip anlamsızlaştırıyor. Sadece bizim değil, tüm dünyadaki eğitim sistemlerinin ve
diplomanın yaşam garantisi sunmadığı bir dönemde işsizler ordusunun bilinçli olması
istenmiyor. Ne yazık ki ezbere dayalı, sorgulamayan, yaratıcılığı körelten bir eğitim
geçerli artık. Gidiş ve yöntem aynı olsa da ülkeler arasında gelişmişlik seviyelerine
göre değişen görece farklılıklar var.
Böyle bir eğitim sistemine karşı çocukların mümkün olduğunca kültür, sanat ve spora
yönlendirilmesi gerektiğini, çünkü bu sayede çalışma disiplini, yaşam tutkusu, enerji,
mutluluk, ekip çalışması, kendi kendini yetiştirme, sorgulayarak, araştırarak başarı
getirecek motor özelliklerin kazanılabileceğini ifade ediyor eğitim uzmanları. Kültür
ve sanatın toplumların varlığında, sürdürülebilir olmasında, çocukların gelişiminde ne
kadar önemli olduğunu hep vurguladık dilimizin döndüğü kadarıyla. Bir yandan da
bu anlayışı destekleyen birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Örneğin
bunlardan biri de 23 Nisan’larda yaptığımız “Çocuk ve Sanat Festivali” idi.
“Gençliğin hiçbir şey umurunda değil, telefonlarının içinde yaşıyorlar, bunlardan
bir nane olmaz” gibi anlayışlar ile hep mücadele ettik, inancımızı yitirmedik. O
“yozlaşmış, dejenere” denilen yeni nesil, Amerika’da 24 Mart’da sokağa döküldü ve
belki de insanlık tarihinin gördüğü en kapsamlı organizasyon ile, (800 ayrı gösteri,
sadece Washington da 1 milyon kişi), “yeter artık”, “değişik bir dünya istiyoruz”,“silah
değil gelecek istiyoruz” diyerek önemli bir mesaj verdiler. Kim tahmin edebilirdi
Amerikan gençliğinin böyle bir hareketi başlatacağını?
İnsanlık direniyor ve kazanma şansı yüksek. Bu da 6. Yılımızda bize, Art Ajanda’ya
umut veriyor... Her zaman daha iyisine layık olduğumuzu düşünerek, sınırlı
imkânlarımızla da olsa daha güzel bir dünya için yayın hayatımıza devam ediyoruz.
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AYLA ERİŞ
Renklerle Haykırış
Marmara Üniversitesi’nden 1996 yılında Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’ne gelen ve Bodrum’a yerleşen Ayla
Eriş, gerek kişisel atölyesinde gerekse tüzel kurumlarda
birçok öğrenci yetiştirdi.

Ayla Eriş’in son çalışmaları,
16-25 Nisan tarihlerinde
Dereköy’deki HGC Galerisi’nde
sergileniyor.

Ayla Eriş, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
emekli olduktan sonra, daha önceleri de
yapmış olduğu gibi resim çalışmalarını
ve ‘’Çağdaş Sanat” toplantılarını
sürdürmektedir.
Sanatın gelişmesi ve toplumda
yaygınlaşması arzusu ile Bodrum’da
birçok resim galerisi ile kişisel atölyelerin
açılmasına öncülük etmiş ve çeşitli
mekânlarda sergiler açmıştır.

Ayla Eriş Bodrum’un kimi zaman
mandalina bahçelerini, kimi zaman da çivit
mavisi denizini model olarak kullandığı
güzelliklerini resimlerine yansıtır; ancak
bu çalışmalar aynı zamanda ne yazık ki
reklam panolarının pervasızca kirlettiği
Bodrum’a bir ağıt niteliği taşımaktadır.
Ressam yapı-çözümcü bir anlayışın
egemen olduğu kompozisyonlarında
karışık teknikler kullanmaktadır.

Bodrum’un Diplomalı Aktarı

Zeynep Fidan
Füsun Özlen

babasının vefatıyla kurukahveciliğin yanı sıra
yerel ot/baharat ile zenginleştirdiği bu işle
tamamen esnaflığa geçmiş. Zeynep de aynı
çizgide devam ediyor… Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler Sistematiği bölümünden
mezun olan Zeynep Fidan’ın, bu işe gönül
verdiği her halinden belli. Çay Ocağı’nın
içinde saniyesi boş geçmiyor. Ürünlerle ilgili
bilgi verirken bu işten zevk aldığını, isteyerek
yaptığını görmemek mümkün değil.

Bodrum’un en tanınan ve sevilen aktarı Zeynep
Fidan, yıllardır sadece aktarlık yapmıyor,
dükkânının açık ve kapalı uzantılarında pek
çok derde doğal çareler üretiyor ve bunları
isteyenlerle cömertçe paylaşıyor. Zeynep’in
Doğal Ürünler mekânı (kendisi buraya ‘Çay
Ocağı’ demekten hoşlanıyor!) günün her saati
bir ihtiyacı için gelip gidenlerin, akıl ve bilgi
almak isteyenlerin uğrak yeri. Buraya gelenler,
oturup çeşitli bitki çayları içerken, birbiriyle
de sohbet etme imkânı buluyor. Bodrumlu ya
da benim gibi sonradan Bodrumlu olmuşlar,
tatilciler, yerli ve yabancı turistler, her daim
Zeynep’in kapısını çalıyor, ya taze rezene,
kekik, adaçayı alıyor, ya sivrisineklere, güneş
yanığına doğal çözüm soruyor. Bu dükkândan
aldığınız bir ürünü, Çay Ocağı’nda çay olarak
tüketebiliyorsunuz, ayrıca zaman zaman burada
çeşitli atölye çalışmaları da yapılıyor.
Mali müşavir olan babası Mehmet Niyazi Fidan,
kendi babası kurukahveci Hasan Fidan’ın
1929’da açtığı kurukahveci dükkânında onun
muhasebesini tutarak başlamış bu işe; sonra

Ancak Zeynep’in içinde kalmış bir isteği de
var; eczacılık okumak isteyip okumayı erken
sökmesinin kurbanı olmuş. Okumayı erken
söktüğü için onu ikinci sınıftan başlatmışlar.
“Aritmetik ve matematikte hep temelim
zayıf kaldı. Eczacılığa giremeyişim ondan.
Yoksa çok istemiştim eczacılık okumayı,”
diyor. Gerçi okuduğu dal eczacılıktan hiç de
farklı değil. Ayrıca o eğitimine zaten hiç ara
vermemişçesine daha iyi hizmet vermek için
araştırmaları izliyor, fuar ve atölye çalışmalarına,
seminerlere katılıyor. “Mesela,” diyor Zeynep:

“Victor Ananias’ın girişimiyle kurduğu
Buğday’ın İstanbul’da düzenlediği Naturel
Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali
oluyor her yıl, onlara da katılıyorum.
Dünyanın her yerinden
araştırmacı aromaterapistler,
Türkiye’nin en değerli
çiftçileri, tarımcıları, has
bilgilere sahip profesörler,
gelip orada seminerler
veriyor, bilgi paylaşılıyor.
Victor’un ölümünden
sonra son yıllarda biraz
ticari olmaya başladı. Gerçi
Anadolu çiftçisi için hâlâ yararlı
diye düşünüyorum.”
Zeynep’in şimdilerde markalaşma ile ilgili
kararsız düşünceleri var: “Bu şekilde doğal
haliyle mi kalsın her şey, yoksa markalaşmalı
mıyım? Ya da çok iyi firmaların ürünlerini mi
satayım? Doğal haliyle kalınca üretim belgesi
gerekiyor. Aktar olarak ambalaja girmeden satış
mümkün, ama öbür türlü üretim izni olmayan
birinden ürün alıp satamam. Bu konu, sıkı
yasalarla düzenlenmiş,” diyor.
Günümüz koşullarıyla ilgili endişeleri de var
Zeynep’in: “Ben baharatları Türkiye’nin en iyi,
en saygın üreticilerinden alıyorum. Mesela
tarçın: yağı alınmamış tarçın satıyorum. Haliyle
daha pahalı oluyor. Mesela karabiber: karabiber
ağaçları yaşlanmış, meyve vermiyor. İki yıla
kadar fiyatı iki katına çıkacak deniyor. İnsanların
üretmesi lazım. Ülkemiz aslında cennet. Her
karış toprağın işlenmesi gerekiyor. Her şey
ithal edilir oldu; üretmiyoruz, hep tüketiyoruz.
Bilinçlenmemiz lazım. Ama ben umutluyum,
umutlarımızı tüketmemeliyiz,” diyor.

Onun işini nasıl sürdüreceği biraz da ülkenin
ekonomik koşullarıyla belirlenecek herhalde.
Ama her ne şekilde olursa olsun, Zeynep
Fidan yerel bilgi ve kültürün
sürdürülmesinde başarılı bir
girişimci. Onun bilgi birikimini
isteyen herkesle her türlü
paylaşacağı kesin. İleriye
dönük planları arasında
kahvenin orada kavrulması
ve aromaterapötik yağların
bitkilerinin ve sabit yağların
soğuk pres ile orada
müşterinin önünde sıkılması
gibi fikirler var.
Bu arada, Zeynep Fidan’ın yerinde
sık sık elma sirkesi yapımı gibi çeşitli atölye
çalışmaları da yapılıyor.
Ayrıntılı bilgi için: 0507 729 8669

Doğal pire-kene ilacı:
Lavanta veya limon kabuğunu
kaynattıktan sonra çay ağacı ve lavanta
esansı katıyoruz: bir litre adaçayı, kekik,
lavanta veya limon kabuğu suyu içine
10 mg çay ağacı (hint defnesi) yağı ve
5-10 mg lavanta uçucu yağı katılıyor ve
spreyle hayvanın ensesine, eklemlerine
püskürtülüyor. Hayvanlarda uyuz ve
egzama için de sığla yağı aynı şekilde
kullanılıyor.
(Bu tür ürünler harici kullanım için
olduğundan, eğer alerjileri yoksa
insanlar da aynı amaçla kullanabilir.)

Erol Sarsılmaz’ın Denizden
Derledikleri
Denizin getirdikleri, yaşamı deniz kıyısında
başlamış ve sürmekte olan biri için anlam taşır,
önemlidir. Eğer bu kişinin ruhu sanatçıysa onlara
da o gözle bakar, onları o gözle değerlendirir.
Bodrumlu ve sanat eğitimi almış olan Erol
Sarsılmaz, denizden gelen çok çeşitli malzemeyi
toplayarak sanatçı gözüyle değerlendirip biçim
vermiş ve ortaya birbirinden güzel eser/obje/eşya
kombinasyonları koymuş. Denizin taşıdığı ağaç
parçalarını, koynunda sakladığı deniz kabuklarını,
sürüklediği rengarenk taşları görmezden
gelmemiş, onları sanat eseri haline getirmiş.
Kısacası Erol Sarsılmaz, denizle el ele vermiş,
ruhumuzu besleyen muhteşem objeler sunuyor.
Üstelik bu objelerin pek çoğunun görsel olarak
doyuruculuklarıyla birlikte işlevleri de var. Daha
çok aydınlatma üzerine odaklanmış olan Sarsılmaz,
özellikle deniz kabuklarıyla tasarladığı çeşitli

biçimlerdeki lambalarla bize adeta deniz
altının ışığını getiriyor.
Bodrum’da 1955 yılında doğmuş olan
Erol Sarsılmaz, liseyi bitirdikten sonra
İtalya’ya, Floransa’da sanat eğitimi almaya
gidiyor. İki yıllık eğitimi sırasında oradaki
ev sahibi olan heykeltıraş Giorgio Piccini
ile çalışıyor. O sırada zeytin ağaçları ile
çalışmalara odaklanmış olan Piccini’den
etkilenen Sarsılmaz’ın çalışmalarında
bugün de halen bu etkiyi görmek
mümkün.
Almanya’da çeşitli sergilere katılan ve
daha sonra ABD’ye giden Erol Sarsılmaz
orada mermer ve granit yontuculuğunun
yanı sıra ağaç baskı ve gravür eğitimi de
alıyor. Sarsılmaz bugün doğup büyüdüğü
Bodrum’da yaşıyor ve deniz kabukları,
çakıllar, mercan, zeytin
dalları, mermer ve
denizin getirdiği
ağaç kökgövde ve
yumruları
ile benzersiz
güzellikte
eserler
üretmeye
devam ediyor.
www.decoartlamp.com

Bodrum Çocukluk
Anılarım (2. Bölüm)
Yoksunluk Günleri
Samim Uslu

“Bodrum, iki dükkan bir fırın, peynir ekmek
yemekten ne ağız kaldı ne burun”

Bodrum, ismi, cismi bilinmeyen, ihmal
edilmiş, kendi haline terkedilmiş bir
yerdi. Şehir alt yapıdan yoksundu.
Doğru dürüst cadde, sokak yoktu. Kışın
yağmur yağdığında şehrin etrafını çeviren
dağlardan inen sular sokaklarda gürül
gürül akar, sokaklar dere halini alır, evlere
girip çıkmak sorun olurdu. Dalgakıran
olmadığından liman dalgalara açıktı.
Şiddetli lodosta sandallar batar, tekneler
demir tarayarak birbirine girer, bazen de
karaya vurarak parçalanırdı.

Su tesisatı yoktu. Halk suyunu
sokaklardaki çeşmelerden ve avlulardaki
kuyulardan sağlardı. Kuyu buzdolabı
görevini de görürdü. Hele Bodrum-Milas
yolu tam bir felaketti.
“Türkiye’de Devletin hiç ilgilenmediği
iki sürgün yeri vardı: Biri Sinop, diğeri
Bodrum,” diye konuşulurdu. Komşu
şehirlerin halkı: “Bodrum, iki dükkan bir
fırın, peynir ekmek yemekten ne ağız kaldı
ne burun” diyerek Bodrumlularla dalga
geçerlerdi.

hırsızın bir çocuk olduğu
anlaşılmıştı. Annesi hırsızlık
yaptığını fark etmiş ve
kulağından tuttuğu gibi
getirip karakola teslim
etmişti.

Bodrumlu insanların iyiliğine diyecek
yoktu, namusluydular. Bodrum’da
hırsızlık olayı olmazdı. Evlerin kapıları
kilitlenmez, açık dururdu. Yalnız benim
çocukluğumda iki hırsızlık olayı oldu:
Sahildeki bir eve hırsız girmiş, gizli kasayı
açarak içindeki mücevherleri çalmıştı.
Ben sabah evin önünden geçiyordum.
Alt kattaki balkonda bir şangırtı oldu.
Balkona çıkanlar: “Hırsız var, yakalayın!”
diye bağırmaya başladılar. Dönüp
baktığımda bir gencin hızla kaçtığını
görüp hemen peşine takıldım. Evlerin
avlularına girip duvarlarından atlıyordu,
ben de takip ediyordum. Derken sokağa
çıktı ve o sırada sokakta duran bekçiye
yakalandı. Hemen yanlarına koştum.
Kendisini görünce donup kaldım
ve çok üzüldüm. Yakalanan genç
çok sevdiğim, bana tahta araba
ve topaçlar yapan marangozdu.
Çok sevilen ve işinin ehli olan bu
marangoz şeytana uymuş ve gizli
kasasını yaptığı evden mücevherleri
çalmış, sonra da pişman olup çaldığı
mücevherleri bir torbaya koyarak
evin balkonuna atmıştı.
Bir gün de başka bir hırsızlık olayı
olmuştu. Bakkal dükkânının toprak
damını delip içeri giren hırsız, kâğıtlı
şeker, çikolata ve birkaç paket sigara
çalmış, paralara dokunmamıştı. Bu
da birincisi gibi günlerce konuşulan
bir olay olmuştu. Birkaç gün sonra

Bodrum’da alt kat pencereleri
demirli, üst kat pencereleri
demirsiz iki katlı bir
hapishane vardı. Hapishane
her zaman boş dururdu.
Yalnız bir gün, ‘mapushanede
bir adam varmış’ diye şehre
bir haber yayıldı. Herkes
merakla onu görmeye gitti.
Ben de koşarak gittim.
Hapishanenin sokağından
müzik sesleri geliyordu.
Binanın önüne halk toplanmıştı. Ben de
aralarına girdim. Mahkûm, 40 yaşlarında
Muğla’lı bir adamdı. Hapishanenin
sokağa bakan penceresinin içine rakı
sofrasını kurmuş, gelenleri seyrederek ve
pencerenin önünde yer alan keman, kaval,
darbukadan oluşan çalgıcıların kendisi için
çaldığı neşeli havaları dinleyerek rakısını
yudumluyordu. Doğrusu, adamın bu kadar
keyif sahibi olmasına herkes şaşırmıştı…
Bodrum’da iş imkânları çok sınırlıydı.
Halk bütün gününü kahvehanelerde
oturup çene çalarak ve oyun oynayarak
geçirirdi. Merak edip saymıştım: 3000
nüfuslu şehirde küçüklü, büyüklü tam

49 adet kahvehane vardı. Halkın çoğu
dar gelirliydi. Ancak, sebze, meyve
boldu ve ucuzdu. Cuma günleri köylü
pazarı kurulurdu. Vasıta olmadığından
köylüler ürünlerini eşeklerle taşıyıp
getirirlerdi. Öğle namazından sonra pazar
dağılır, köylüler köylerine dönerlerdi.
Satamadıkları sebze ve meyvelerini
taşımaya değer görmeyerek pazar yerinde
bırakırlardı. Onlar gidince fakirler pazara
üşüşerek bir haftalık sebze ve meyve
gereksinimlerini parasız sağlarlardı.
Köylü pazarına “yaymacı” diye
adlandırılan kitap satıcıları gelirdi. Yere
yayarak sattıkları kitaplarda, “Leyla ile
Mecnun”, “Tahir ile Zühre”, “Arzu ile
Kamber” gibi efsanevi aşk öyküleri ve
“Hazreti Ali’nin Kılıcı”, “Hayber Kalesi”
gibi kahramanlık öyküleri anlatılırdı. Biz
çocuklar bu kitaplara bayılırdık. Ancak,
bir çocuğun aylık harçlığı bir kitap
almaya yetmezdi. Bir çözüm bulmuştuk:
Dört arkadaş aylık harçlıklarımızı
birleştirerek bir kitap satın alıyorduk.
Parayı denkleştirince sevinçten havalara
uçarak pazara koşardık. Kitabı hepimiz
okuduktan sonra, sırası gelen kitabın
sahibi olurdu.
Yaymacılardan, pazara gelen köylüler de

kitap alırlardı. Köylerine döndüklerinde
köy kahvehanesinde toplanırlar, okuma,
yazma bilen biri onlara kitapları okurdu.
Böylece yaymacılar, farkında olmadan,
o zamanın çok kısıtlı imkanları içinde,
halkın kitap okuma alışkanlığı edinmesini
sağlıyorlardı.
Evimizin yakınındaki postane başka bir
binaya taşınmıştı. Boş binada oynarken
zemin kattaki bir odaya girdiğimde,
terkedilerek yerlere atılmış, Arap
harfleriyle yazılı ve üstleri silme Osmanlı
pullarıyla kaplı tomar tomar evraklar
gördüm. Bir tomarını alıp eve getirdim.
Avluda onları suya batırıp pullarını
çıkardım.
Pulların kenarlarındaki kertikleri
beğenmeyip kestim. O sırada açık olan
avlu kapısından beni gören Belediye
Çavuşu koşup yanıma gelerek: “Pulları
kesip berbat etmişsin, bunları nereden
buldun?” diye sordu. Ben: “Postane
binasında bunlardan dolu var,” deyince
hızla yanımdan ayrıldı. Onun telaşından
şüphelenip ben de peşinden koştum.
Geç kalmıştım, Çavuş bütün evrakları alıp
götürmüştü. Böylece, büyük bir serveti
kaçırmıştım. Bu olay bende pula karşı bir
ilgi uyandırmıştı. O zamandan bu yana
seri hatıra pulları biriktiriyorum.

1 Nisan

6 Nisan

Çocuk Müzikali
Kırmızı Balık
13.00, 15.00 Herodot Kültür Merkezi
www.biletix.com

Konser
Rubato
Mandalin
www.mandalinbodrum.com

7 Nisan
2 Nisan

Çocuk Müzikali
Tom ve Jerry
19.00, Nurol Sanat
Kültür Merkezi
www.nurolsanat.com

Söyleşi ve imza
Ayşe Kulin ile
Zai
www.zaibodrum.com

3 Nisan

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

4 Nisan

8 Nisan

One Stroke Başlangıç
Atölyesi
14.00-16.00
Şulesi Hobi, Bodrum
www.sulesihobi.com

9 - 15 Nisan
Konser
Kayahan’ı Anma Gecesi
19.30, Ted Bodrum Koleji

5 Nisan
Söyleşi ve imza
Yazar Tijen İnaltong
ile
Zai Kişisel Gelişim
www.zaibodrum.com Jeff Oliver ile Vipassana İnzivası
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

6 - 28 Nisan

Resim Sergisi
Resim Sanatının Ankaralı Hocaları
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

10 Nisan

Tiyatro
Arada
20.30, Herodot Kültür Merkezi
www.biletiva.com

11 Nisan

Konser
Burcu Güney
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

13 Nisan

12 Nisan
Fotoğraf Gösterisi
Tahaffuzhane
19.30
Oasis Gösteri Salonu
Konser
Diptonik
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

13 Nisan

14 Nisan

Basketbol
Bodrum Basketbol Bayraklı Belediyespor
15.30, Binnaz Karakaya

15 Nisan
Workshop
Aslıhan Aksun ile
Mandala Atölyesi
Studio 48, Bodrum
www.tango48.com

Atölye
Woodpanting
14.00-17.00
Şulesi Hobi, Bodrum
www.sulesihobi.com

16 - 25 Nisan

13 - 20 Nisan

Resim Sergisi
Ayla Eriş
HGC Art Gallery
Dereköy Caddesi No : 162/1 Dereköy
Sergi
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğrenci Sergisi
Hakan Aykan Galeri - Trafo

17 Nisan

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

18 Nisan

20 Nisan

Konser
Burcu Güney
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Atölye “Eskiyi Yenile”
Ahşap Boyama
14.00-17.00
Şulesi Hobi, Bodrum
www.sulesihobi.com

20 Nisan
19 - 22 Nisan

Edebiyat
Tilbe Saran ile
Mavi Sürgün Okuması
Zai
www.zaibodrum.com

21 Nisan

Festival
Rally Halikarnassos
www.register.transanatolia.com

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

22 Nisan

20 Nisan

Konser
Zakkum
Mandalin
www.mandalinbodrum.com

Kostümlü Bisiklet Sürüşü
Bodrum Belediye Meydanı
www.bisikletizm.com

22-30 Nisan

19 Nisan

Belgesel
Anadolu’nun Avukatı - Halikarnas
Balıkçısı
Zai
www.zaibodrum.com

Sergi
“Mutluluk Resimleri” Çocuk ve Sanat
OASIS AVM

23 Nisan

Konser
Zeynep Savacı
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

27 Nisan

24 Nisan

Söyleşi “Uluslararası Caz Günü”
Hülya Tunçağ ile Söyleşi
Zai
www.zaibodrum.com
Söyleşi “Hep Kitap”
Deniz Yüce Başarır ile
Zai
www.zaibodrum.com

28 Nisan

25 - 29 Nisan

5.Global Run Bodrum
Bodrum Yolcu Limanı
www.globalrunbodrum.com
Workshop
Feride Gürsoy ile Aile Dizimi İnzivası
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

26 Nisan

Sinema
Türkiye’de Caz
Zai
www.zaibodrum.com

28 Nisan

Bodrum Basketbol Mersin
Basketbol
15.00
Binnaz Karakaya

29 Nisan

26 Nisan
Kişisel Gelişim
Can Aydoğmuş ile
John of God
Meditasyonu
Bodrum Karia
Princess Otel
0 534 316 73 71

Söyleşi
Celal Üster ile Söyleşi
Zai
www.zaibodrum.com

1 Mayıs

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

7 Mayıs

2 Mayıs

Konser
Burcu Güney
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

Konser
Zeynep Savacı
Marina Yacht Club
0252 316 12 289

3 Mayıs
Söyleşi
“Dünya Basın
Özgürlüğü”
Esra Arsan ile
Zai
www.zaibodrum.com

9 Mayıs

4 - 26 Mayıs

Söyleşi ve İmza
Nermin Yıldırım
Zai
www.zaibodrum.com

11 - 13 Mayıs
Resim Sergisi
Baskı Resmin Ustaları
Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

5 - 6 Mayıs
Kişisel Gelişim
Vipassana Meditasyon inzivası
Arı Kuşu Retreat
www.yoga-ana.com

13 Mayıs

Workshop
Yeni Bir Yaşam İçin Hazırlık Kampı
Hayal Köyü / 0533 383 43 16

6 Mayıs

Hentbol
Yalıkavak Belediyesi Kemalpaşa Ata Gençlik
Binnaz Karakaya Spor Salonu

Workshop
Emet Değirmenci’yle Toprağı İyileştirme
Gümüşlük Akademisi
info@gumuslukakademisi.org

18 Mayıs

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

26 Mayıs

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

27 Mayıs

22 - 27 Mayıs

Festival
19.Uluslararası Bodrum Dans Festivali
www.bodrumdancefest.com

23 - 31 Mayıs

Desen ve Heykel Sergisi
Esra Sağlık
Bodrum Marina Tershanesi Sanat Galerisi
www.esarasaglik.com

Konser
Cihat Sağol, Fatih Evcil, Aslıhan Sağ
Marina Yacht Club
0252 316 12 28

28 Mayıs

Kişisel Gelişim
Osho No Mind & Body
Centered Therapy Fusion
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

Sönmez Taner’in Şiir Kitabı

Denize Kavuşan Yıldız
Lale Ak

Sönmez Taner, 2013 yılının ilk günlerinde
küçük defterine not düşmüş: ‘Bu sene
içinde yapmak istediklerim: Haftada 3
gün yarım saat yürü, Halikarnas Balıkçısı
kitabına başla, şiirlerini toparla ve bastır!’
Bu tarihten tam 4 yıl sonra Rüştü Tezcan’ı,
Mehmet Uyargil’i ve beni bir gün çağırdı
‘bu sene şiirlerimi toparlamak istiyorum
artık’ dedi ve ‘Denize Kavuşan Yıldız’ın
temeli o gün atıldı. Rüştü hayatında ilk kez
editörlüğe soyundu, Mehmet fotoğrafları
toparladı, Tansel harika bir kitap dizayn
etti ve 80. yaşını kutladığımız yılda
Sönmez Taner’in Bodrum’da geçirdiği 25
yılda kaleme aldığı günlük niteliğindeki
şiirleri kitaplaştı.
Sönmez Taner, Bodrum’a taşındığından
beri Akademia Vakfı için yaptığı
çalışmaları, Halikarnas Balıkçısı’nı
yaşatmak için yapılan ortak çalışmalardaki
belirleyici rolü ve kütüphanecilik kariyeri
ile özellikle gençlere yönelik sayısız
çalışmalarıyla tanıdığımız biri. Şadan
Gökovalı’nın ‘sen kendine şair demiyorsun,
bence hata ediyorsun’ diye nitelendirdiği
şiir kitabında ise, Bodrum’a geldiği
anlardan itibaren biriktirdiği Bodrum ve
mavi sevgisini, doğanın iyileştirici gücünü
ve sonunda aidiyetin, dostluğun, aile
olmanın ne anlama geldiğini en içten
şekilde sorgulayıp, paylaşıyor.
Kitabı, İmge Kitabevi ve Bodrum Deniz
Müzesi’nden temin edebilirsiniz.

23 Nisan
Mutluluk Resimleri
Sergisi
Necmi Cavlı
Bodrum’un en uzun süren sanat etkinliği!
Her 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk
Bayramı münasebetiyle 28 yıldır açılan
bu çocuk resimleri sergisi çok ciddi bir
desteği hak ediyor. Ümit Nalbantoğlu’nun
atölyesinde yıl boyunca öğrencileri
ile birlikte ürettikleri harika resimler
gerçekten görmeye değer.
Çocuklara gördüklerinin aynısını
çizmek yerine, gördükleri karşısında
ne hissettiklerini, düşündüklerini ifade
edebilecekleri özgür ortamı sağlamak
gerekiyor. Ezberci, sınava dayalı değil,
özgür düşünüp kendilerini ifade etmelerini
ödüllendiren bir eğitim ile ancak yaratıcı
ve yeni buluşlar yapabilecek bir nesil
yetişir.

Çocuk çizimlerindeki naiflik, spontanlık,
hayal gücü, anın yakalanması ve
yorumlanması, evrenselliği ve
samimiyetleri, yani her sanat eserinde
olması gereken özellikler rengârenk
gözlerimizin önünde. Heyecan, mutluluk
ve umut veren resimler! Kimse alınmasın
ama yıllardır Bodrum’da bana ilham veren,
heyecanlandıran tek etkinlik diyebilirim.
Dünyanın önde gelen ressamları çocuk
resimlerini toplayıp, ortak sergiler
düzenlerler. Picasso da bunlardan
biriydi. Bizde bu cesareti gösterebilecek
sanatçılar var mı bilmiyorum!
Geçenlerde Nile Rodgers’ın sokakta gitar
çalarken çekilmiş bir fotoğrafı aklıma
bizim müzisyenlerimizi getirdi. Kendine ait
bir şarkısı bile olmayan müzisyenlerimize
Bodrum Karnavalı sırasında sokakta çalar
mısınız diye sorduğumuzda, bir dayak
yemediğimiz kalmıştı “Bize bunu mu layık
gördün” diye!
Ah bir rahatlayabilsek, gerisi gelecek ama!
Bu yılki Mutluluk Resimleri sergisi:

22-30 Nisan, OASİS AVM
Yasemin Sokak

BODRUM’DAN NASA’YA
On bir yaşında,
heyecandan yerinde
duramıyor. “Benim en çok
istediğim şey keşfetmek,”
diyor.
“Neyi?” diyorum. “Bilimi
ve uzayı,” diyor, koca bir
Orhan Dumanlı
adam gibi.
Bu bilim merakı ona,
okuduğu okulun 5. sınıfında, “Bodrum Su
Sarnıçları” projesi ile katıldığı “Bilime İlk
Adımlar” yarışmasında NASA’nın yolunu
açmış.
Oğuz Kağan, memur bir ailenin çocuğu.
“İki sene önce Bodrum’a geldik. Sarnıçları
görünce çok merak ettim, inceledim,
araştırdım. Kanuni Sultan Süleyman’ın
Rodos seferi sırasında ordunun su ihtiyacını
karşılamak için yaptırdığı, şimdi dört
asırlık olan bu sarnıçlar, Bodrum’un uzun
bir dönem su ihtiyacını karşılamış. Ama
şimdi bakımsızlıktan yıkılmak üzere, çöplük
halindeler. Okulumuzdaki ‘Bilime İlk Adımlar
Yarışması’na bu ‘Bodrum Su Sarnıçları’
projemle girdim. Benimki, 320 proje içinde
birinci oldu.”
“Neden su sarnıçları?” diye sorunca da,
“Dünyada susuzluktan savaşlar oluyor, canlılar

ölüyor. Nehirler, göller kuruyor, yer altı suları
azalıyor. Su insan için çok önemli. Su olmasa
nasıl yaşarız ki?” diyor. “Muğla’nın Rize’den
sonra en çok yağmur alan ilimiz olduğunu
biliyor musun?” diye de bana soruyor ve
ekliyor “Ama suyumuz az, binalarımız çok.”
Biz, kocaman insanlar da, “Bu sarnıçladan eyi
disko olur!”, “El sanatları atölyesi mi yapsek
acaba?”, “Yeri satcez emme tarlada bi sarnıç
vaa tescilli arkedeş, du bakalım bi acele
etme!” diye sohbetler edikduruz.
Bodrum’daki 474 adet sarnıç hayata
geçirilirse, MUSKİ’nin verdiği suyun % 6’sının
sarnıçlardan karşılanabileceğini söyleyecek
kadar da rakamlara ve konuya hakim. Her
sözü yerine oturuyor.
Oğuz Kağan “NASA’ya gideceğim;
uzaya, bilime çok meraklıyım, beni çok
heyecanlandırıyor. Yaptığım ‘Bodrum Su
Sarnıçları’ projemi bir de orada anlatacağım.”
diyor. Ulu önder Atatürk’ün dünya çocuklarına
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik
Gençlik ve Çocuk Bayramı’nda, bizim Oğuz
Kağan’a bir armağan vermemiz gerekirken,
Oğuz Kağan Bodrum’da yaşayan herkese
böyle güzel bir armağan veriyor.
Yolun hep açık olsun Oğuz Kağan.

Edebiyata Uzanan
Bir Pedal Çevirme
Hikâyesi

dergisi ‘Cyclist Türkiye’de editörlük
görevini sürdürdüğü dönemde, dijital
dergiler için makaleler de yazıyordu.
İşte tam da bu dönemde “Bulut
Fabrikası” adlı ilk kitabını yazmaya
başladı. Doğrudan bisiklet ile ilintili
olmayan, fakat bizlere bisikletin
hayattaki olağan yerini hatırlatan 17
öyküden oluşuyor “Bulut Fabrikası”…
Öykülerde yalnızlık, yabancılaşma,
hayal kırıklığı ve umut teması
işlenirken, insanın kendini bulma,
anlama çabası hepimizin zaman zaman
kendisiyle kaldığı anlar çerçevesinde
kurgulanmış.
Okuyucuyu yer yer kendi hayatını
sorgulamaya iten kitap, geliri ile
Türkiye’de bisiklet sporunda kariyer
yapmayı hedefleyen en az bir genç için
yarışa hazır bir bisiklet alma hedefiyle
de bir kitaptan daha fazla dikkat
çekiyor.
Şu an İtalya’nın Bergamo şehrinde
yaşamakta olan yazarın, Instagram
başta olmak üzere sosyal medya
hesaplarında yaptığı bisiklete dair
keyifli paylaşımlarını takip etmek
de mümkün. Bu anlamda yazdıkları,
hayallerinin peşinden pedal çevirmek
isteyenler için itici bir güç olabilir…

“Bazen bisikletin selesi, sorunlardan
kaçmak ya da onları çözmek için ihtiyaç
duyulan zihin berraklığını sağlamak için
doğru yer olabiliyor. Birkaç pedal sonra
bambaşka bir insana dönüşülebiliyor.
Kendi kendinizle inatlaşıyor, haksızlık
ettiğiniz eski dostlarınızla konuşuyor
ya da eski sevgilinizi düşünüyorsunuz.
Bir çeşit içe dönme yöntemi; belki de
kendi kendine terapi...” diye anlatıyor bir
röportajında Gökhan Kutluer.
İtalya’da iş hayatına devam eden Gökhan
Kutluer, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler mezunu. Türkiye’nin ilk bisiklet

Editoryal

Türkbükü’nde İtalya’dan Bir Lezzet Köşesi

Özünde fakir beslenmesi için üretilen
ekmek benzeri bir yiyecek olan pizza,
yaklaşık 250 yıl önce Napolili fırıncılar
tarafından geliştirilmiş ve adı pizza
olarak bugünkü cazip haline gelmiş.
Örneğin Margherita Pizza, 1889 yılında
Kral Umberto ve Kraliçe Margherita
di Savoia’nın, zaman zaman saray
mutfağından gelen güzel kokulu pizzayı iyi
bir elden yemek istemeleri ve bu konuda
adını sıkça duydukları üstat Raffaele es
Posita’yı saraya getirtmeleri ile oluşmuş.
Mozarella, domates ve fesleğen üçlüsü ile
hazırlanan (o ana kadar ismi olmayan) ve
İtalyan bayrağı renklerinin buluştuğu bu
pizzaya kraliçenin ismini vermiş Raffaele…

Bizlerin, gerçek bir pizza yemek için
İtalya’ya mı gitmemiz gerek? Hayır,
Türkbükü’ne kadar gitmemiz ve Pizzeria
C’E ile buluşmamız yeterli! Üst yolda
küçük Migros’un hemen yanında yol
üstüne konumlanan mekân, Bodrum
geleneksel dekorasyon tarzından kopan
siyah-beyaz renkleri ve kırmız çiçekleriyle
gözünüze çarpacaktır. Kendinizi bir anda
Napoli’de ara sokakta bir ‘Pizzeria’da
hayal edebileceğiniz tüm detaylara
sahip olan restoranın toplam kapasitesi
maksimum 35 kişi olduğu için yüksek
sezonda rezervasyon yaptırmanızı tavsiye
ederiz.
Buranın en büyük özelliği, İtalya’dan
gelen birçok ürünle ortaya çıkan
‘Müthiş Lezzetler’ olsa da, arka planda
bir de hikâyesi var. Minik bir restoran
gibi gördüğünüz şey aslında sahipleri
Cahit ve eşi Nilgün Özlü’nün en büyük
hayallerinin gerçekleşmiş hali. İstanbul’da
yıllarca ayakkabı fabrikası olan Cahit, bir
gün İstanbul’dan, işten güçten yorgun
düşünce eşi Nilgün’e emeklilik planı
olan Bodrum’a taşınma ve her şeyi

çocuklara bırakma fikrini açıklar. Hâlâ aşk
yaşadıklarına şahit olacağınız bu yılların
çifti, tası tarağı toplayıp, Türkbükü’ndeki
yazlıklarını kışın da yaşayabilecekleri
hale getirerek Bodrum günlerine
‘Merhaba’ derler. Bir yıllık emeklilik hayatı
sonrasında iş yapma dürtüleri
baskın çıkan çift, atlayıp
Napoli’ye gider ve burada
dostları Enzo Broccoli’nin
yardımıyla Napoli’nin
en iyi pizzacılarından
PIZZERIA di NAPOLI
ve PIZZERIA di
MATTEO’nun
patronlarından uzunca
bir dönem eğitim alırlar.
İşin mutfağını öğrenip
soluğu Bodrum’da alan
çift, buldukları bu küçük
dükkânı kendi zevklerine göre
dekore ettikten sonra işe girişirler;
hem şef, hem servis elemanı hem de sizi
‘Hoş geldiniz’ diyerek karşılayanlar da
onlardır.
Menüde yirmi çeşit pizzanın yanı sıra,
bol miktarda makarna çeşitleri, salata ve
başlangıçlar da var. Tabii ki tüm lezzetler
İtalyan... Akdeniz Mutfağı demediğimizin
özellikle altını çizelim. Yapılan ince
pizzanın unu ve malzemeleri Napoli’den

özel olarak geldiği için sakın “Ay çok
büyükmüş bu!” demeyin. Porsiyon tam
da bir kişinin karnının doyup, gözünün
doymayacağı şekilde hazırlanmış.
Açılışı, Bruschetta çeşitleri ya da diğer
başlangıçlar ile yapmanızı öneririz. Biz
kendi adımıza etli, somonlu, acı otlu ve
mozzarellalı pizzalarının hastası
olduk. Biraz önce sizi karşılayan
o şık adamın yediğiniz
en güzel pizzayı yapmış
olduğuna inanmakta
zorlanacaksınız...
İstanbul’dan haftada
iki kez özel gelen
taze İtalyan Peyniri
“Burrata”yı denemeden
hiç bir şeye başlamayın.
‘Tatlısız hayatta masadan
kalkmam’cılardansanız o zaman
çikolatalı özel tatlıları Tartuffo’yu
ya da limon sorbelerini, ya da beyaz
çikolata çorbasını, espressonuzun yanına
katabilirsiniz.
Göltürkbükü Mahallesi, Şehit Gaffur
Kaynar Caddesi, No: 10/A Türkbükü
0252 377 60 66 / 0532 050 48 74
info@pizzeriace.com
www.pizzeriace.com

İklim, Üzüm ve Şarap
Bitkisel ürünlerin verimliliğini
ve kalitesini iklim, toprak ve
yüzey şekilleri gibi “Terroir”
olarak adlandırılan bir çevresel
faktörler bileşeni belirler;
bunların en belirleyici olanı
iklimdir. Bitkilerin bir bölümü
iklim anlamında daha geniş bir
yelpazede yetişirken, bazıları
Erhan Yürüt
ancak çok özel
iklimsel şartların gerçekleştiği
bölgelerde yetişebilmektedir.
Asma bitkisi de dünya
üzerinde, ülkemizin de önemli
bir konumda olduğu kuzey ve
güney yarım kürede, uygun
iklim kuşaklarında, yani belirli
çevresel faktörlerin sağlandığı
bölgelerde yetiştirilmektedir.
Önemli bir başka husus,
asma bitkisinin tekdüze
bir bitki olmayıp farklı üzüm çeşitlerinin
farklı iklim beklentilerinin olmasıdır. Bu
beklentilerin karşılanması oranında yetiştirilen
üzüm çeşidinden, beklenen karakteristik
özelliklerin daha belirgin ortaya çıkması
olasılığı artmaktadır. Bunun tersine sıcak
iklim seven bir üzüm çeşidini soğuk bir
iklimde yetiştirmeye çalıştığınızda başarı
şansınız göreceli olarak düşecek ve giderek

imkânsız hale gelecektir. Farklı iklimlerin ve
iklim değişikliklerinin üzümün kalitesini ve
bunlardan elde edilen şarabı nasıl etkileyeceği,
hangi üzümün hangi iklim ortamında en
iyi sonucu vereceği konusunda çalışmalar
sürdürülmektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri
çerçevesinde meydana gelebilecek
değişikliklerin üzüm yetiştirme ve
şarap yapımını nasıl etkileyebileceği
tartışılmaktadır. Şu an soğuk olan
bölgelerin daha ılıman olacağı ve
şu anda üzüm yetiştirmek için fazla
soğuk olan bazı bölgelerin ise soğuk
iklim seven üzümler için uygun hale
gelebileceği düşünülmektedir. Bu
anlamda yeni oluşturulacak bir bağda
üzüm cinsine karar verilirken, diğer
faktörlerle birlikte, en önce dikkate
alınması gereken husus, iklim şartlarıdır.
Ülkemiz coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği,
mikro-klima zenginliği açısından bakıldığında
adeta bir üzüm cennetidir. Bodrum açısından
bakıldığında ise Ege ve Akdeniz’in kesişme
noktasındaki bu geniş iklim yelpazesi,
ayrıcalıklı olarak bize daha çok çeşit üzümü
kaliteli olarak yetiştirme ve çok kaliteli şaraplar
yapma kapasitesi sunmaktadır.
erhan_yrt@yahoo.com

Bodrum Mandalina Soslu
Buharda Çipura
Tek Kişilik
Bayram Kılınç
Executive Chef

Malzeme
2 Enginar
Yaklaşık 450 – 500 gramlık Fileto Çipura
Zencefil
Mandalina Unu
Krema
Balık Suyu
Sarımsak, Tuz, Karabiber

Yapılışı
Çipuramızın her iki yüzünü 3’er dakika
buharda pişiriyoruz. Çok az krema, balık
suyu ve mandalina ununu kısık ateşte
sos kıvamına gelene kadar pişirip, tuz,
karabiber ve sarımsağımızı ekliyoruz.
Tabağımızın en altına sosumuzu,
üzerine daha önceden ızgara ettiğimiz
enginarlarımızı ve balığımızı yerleştirip,
zencefil turşusu ile süslüyoruz.
Afiyet olsun.

Eskiçeşme Mah. Neyzen Tevfik Cad. No: 130 Bodrum T. 0252 313 33 94
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