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Özel Söyleşi

“Şeytanı tanımlamak onu
yok etmeye yetmez”
Böyle bir deyiş var. Elbette bir şeyle mücadele etmek için önce onu tanımlamak
gerekir. Yeni belediye başkanımız Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği söyleşide bizi
umutlandıran doğru ve güze şeyler söylüyor. Bodrum’da 15 bin civarında kaçak yapı olduğuna ve bunun
yaratacağı çok ciddi olumsuz etkilere değiniyor. Üç, beş değil 15 bin kaçak yapı! İnanması zor bir rakam!
Probleme dikkat çekmek, şeytanı tanımlamak, atılması gereken ilk adım, ancak strateji ne olacak? Ne
yapılmalı, nasıl yapmalı ve en önemlisi kim yapacak? 15 bin kaçak inşaat yapılırken, inşaat ve işyeri
ruhsatları dağıtılırken görevde olanlar değişti mi?
Necmi Cavlı

“Cevat Şakir’in Bodrum’una dönebilmek mümkün değil. En azından Bodrum’un hâlâ güzel olan bu halini
koruyalım!” diyor yeni başkan. Tamam, ama bu yapılanlar yapanın yanına kâr kalacak, var olan kaçak
yapılara bir şey yapılmayacak, bundan sonra işi sıkı tutmaya çalışacağız mı demek bu? Seçim-kondulara
bir şey yapamayacağız mesajı, bundan sonra yapılacak kaçak yapılar için teşvik edici olmaz mı?
Geçmişte, Gümbet’te bir kaç kaçak yapı yıkılmıştı. Herkes umutlanmıştı. Sonra ne oldu? 15 bin kaçak yapı!
Sadece sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Böyle olmayacağını umut etmek istiyoruz.
Bodrum büyük bir göç alıyor, dolayısıyla kolay değil insanların birbirini tanıması. İyi niyetle sözlere
güveniliyor. Biz yerliler için bile bilmek çok zor kim, kimdir. Yıllardır sivil toplum hareketleri içinde ya da
dışında, doğru ya da yanlış bir şeyler yapmaya çalışanları görüyoruz, tanıyoruz. Sonra bir anda hiçbir
alanda görmediğiniz, tanımadığınız, insanlar Meclis’in çoğunluğunu oluşturuyor!
Düşüncenin ne olduğu kadar, düşünceyi hayata geçireceklerin kim olduğu da önemlidir. Sorumlu
pozisyonlarda, geçmişte toplum için doğru, güzel şeyler yapmış, yeni ve güvenilir yüzleri görmek istiyoruz.
Ancak, umutlarımızı bizi temsil edeceğini düşündüğümüz insanlara bağlayıp, yıllardır hem yerel, hem ulusal
boyutta yaşadığımız hayal kırıklıklarını tekrar yaşamak istemiyoruz.
Sürecin kişisel çıkar sahipleri tarafından yolundan saptırılmasını istemiyorsak varlığımızı, yani Bodrum’un
sahipsiz olmadığını her an hissettirmemiz gerekiyor.
Daha sürecin başındayız, umutsuzluğa kapılmadan üzerimize düşeni de yapmamız lazım.
Doğru bir şey yapılmasını istiyorsak bu süreçte aktif yer almak, doğru adımlara destek vermek gerekiyor.
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Zülfü Livaneli

“Bodrum Türkiye’nin Vitrini!”

Söyleşi: Orhan Dumanlı
Bodrum’a ilk gelişinizden başlayalım… Hani ilk
geldiniz, Yokuşbaşı’ndan Bodrum’a girdiniz…
Evet, ama biz Yokuşbaşı’ndan girmedik
Bodrum’a; 70’li yıllardı, denizden geldik. İsveç’te
yaşıyorduk o sıralar, Atina üzerinden Kos’a,
oradan Bebek adlı tekne ile oldu ilk gelişimiz.
Ondan sonra çok gelip gittik; Bodrum’un suyunu
içen ayrılamıyor malum… İlk 80’lerde ev aldık;
Sezen Aksu, Müjde Ar, Bedri Koraman, Örsan
Öymen gibi arkadaşlarımızla birlikte oturacağımız
Mutluköy diye bir yer yapıldı, biz orda hep
beraber oturacaktık, birlikte bir hayat kuracaktık
fakat o sırada Örsan’ı kaybettik, o ölünce keyfimiz
kaçtı, oradan vazgeçtik. Biraz oturduk ama
sonra Aktur’da, daha sonra Cennet Sitesi’nde
ev kiraladık. Sonra Gündoğan Türkbükü arası
taş evlerde yazları gelip dört ay kalıyorduk
ve doyamadan gidiyorduk. Hep hayalim kışın
da burada oturmaktı, nihayet şimdi de Bitezli
oluverdik gari.
İnsanlık halleri diye bir şey vardır ya, siz de
Bodrum hallerini görmüşsünüz yani…
Bodrum hallerini gördük tabi. Bodrum’u ben
sahiden çok severim. Bodrum’daki değişimleri
de gözlüyorum, çok başka bir yer oldu, şimdi
de tabi dünyaca ünlü bir kent oldu. Herkes
biliyor artık Bodrum’u. New York Times’ta,

bütün dünya dergilerinde çıkıyor. Çünkü önce
Bodrum’un yapısından gelen bir farklılığı vardı.
İnsanıyla, her şeyiyle farklıydı. Hatta biz çok Mavi
Yolculuk yaptık; Mikis Teodorakis, Elia Kazan
gibi birçok arkadaşımızla yaptık. Buralı gemici
çocuklar Fethiye’ye falan gidince tedirgin olurdu,
insanlar burada değişik derlerdi. Bodrumluların,
yumuşak, hoş bir yanları var. Tabii Bodrum’un
bu değişik havasını keşfeden entelektüeller geldi
sonra, Halikarnas Balıkçısı’ndan daha sonra.
Burada oturup yazıp çiziyorlardı. Biz Örsan, Bedri
Koraman falan Torba sahilinde bir tarlada gün
geçirirdik, Ayla’nın yeriydi, doğal bir yerdi. Sonra
Maçakızı oldu orası.
Bodrum’da müthiş bir Mavi Yolculuk ekonomisi
doğdu; bu yolculukları başlatanlar da Azra Erhat,
Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Eyüboğlu. Yani
Türkiye’nin Anadolu’nun eski medeniyetlerine
bağlanmasını, onları önemsemesini isteyen
entelektüel bir hareketti ve bir tarih teziydi. Ve
bundan bir ekonomi doğdu. Dünyanın herhangi
bir yerinde olsa yeni yapılan teknelerden birine
Azra denirdi, birine Halikarnas Balıkçısı denirdi,
Sabahattin Eyüpoğlu denirdi… gelenlere İngilizce
kitap verilirdi, bizim entellektüel hareketimizin
bir sonucudur okuyun denirdi. Biz Herodot ile,
Homeros ile hemşeriyiz, Büyük İskender buraya

gelmiş, Kraliçe Ada ve bunu başlatan insanlar
Balıkçının hayatı ama bakın bizim bu değerlerimiz
de var demeliydik. Türkiye’nin her konuda olduğu
gibi, ekonomi, inşaat, para kazanma, gemi
yapımı, turizm acentesi, bunlara hep aklımız eriyor
da, kültüre aklımız ermiyor. Bunu burada tekne
yapan çok kişiye söyledim, hiç biri yapmadı. Hem
o insanları onore et, hem de gelenlere benim de
bir kültürüm var, denizle balıktan ibaret değilim
de. Yabancılar buraya eski Yunan Kolonileri,
Helenistik ya da Karya diye bakıyor, gelip işgal
ettiğimizi düşünüyor. Kültürü sahiplenmek kadar
güzel birşey olabilir mi? Bu sadece Bodrum’un
değil Türkiye’nin her alanda hastalığı. Kültür dendi
mi, tanıtım dendi mi iki şeye indirgeniyor: göbek
dansı ve döner!!! Geleneğimizde yok aslında ikisi
de. Ama kültürünü indirgiyorsun fast foodcu ve
göbekçi... Oysa geride müthiş, olağan üstü bir
tarihin ve kültürün var, Cevat Şakir dünyanın sayılı
entellektüellerinden birisiydi. Bu insanlar nasıl
tanıtılmaz anlamıyorum. İçimde kalmasın dedim
bunlar da…
İnsanın her koşulda mutlu olması çok
güzel, o yıllarınızı hatırlıyorum. O zamanlar
da mutluydunuz şimdi bakıyorum yine
mutlusunuz.
Mutluyum, çok mutlu rastlantılardan biri de
şudur: Bitez sahilde yürürken bir gün, oradaki
lokantalardan birinden “Zülfü bey!” diye bir ses
duydum, yakışıklı bir bey geldi yanıma, “Ben
Katre’nin sahibiyim,” dedi, o gün bugün en yakın
dostlarımdan biri oldu, meğer o gün ben Orhan’ı
tanıyacakmışım.
Benim için çok özel bir gündür o gün.
Benim için de güzel bir dostluğun başlangıcıydı…
Şimdi pek kimsenin bilmediği bir şey anlatayım.
Yaşar Kemal, Cumhuriyet Gazetesi adına
Halikarnas Balıkçısı’yla görüşmeye gelmiş. Onun
Bodrum’un içindeki evinde kalmış ve sormuş, “Bu
Bodrum’un özelliği nedir?” Halikarnas Balıkçısı,
“Tarihini falan konuşacağız, ama sana önce bir
şey göstereceğim,” demiş. Evin önünde bir kaya
var, oyuğuna tuz koymuş Cevat Şakir, sabah
bakmışlar tuz kupkuru, hiç rutubet yok. “İşte
Bodrum bu.” demiş Balıkçı. Ama artık Bodrum bu
değil, burada da nem çok arttı.
Bodrum’un gene gerçek tuzu kuru da…
Doğru ama rutubet eskiden hakikaten yoktu.
İnsanlar, binalar, egzoz gazları, yeşillendirme
değiştirdi buranın da havasını. Yunan

mitolojisinde de yeri olan Ege Adaları’nın o
özel rüzgârı artık yok. Hani Zeus’un üflediği ve
Homeros’un gemilerinin yelkenini dolduran…
Yarımada bir güverte gibi, esince kurutan bir
rüzgârdı o, şimdi böyle yeşillenince etkisi kalmadı.
Ama yine de bir şehrin kimliğini değiştirmek çok
zor, Bodrum hala farklı. Eskisi kadar olmasa
da siz eski Bodrumlular kimliğinize sahip
çıkıyorsunuz. Sen çok uğraş veriyorsun mesela.
Bu uğraşlardan bir tanesi beni çok onurlandıran
birşeydir. Katre’yi kapattıktan sonra açtığın
Kısmet’e ilk geldiğimde şaşırmıştım; orada bir
tahta kutu vardı, içinde benim yaşam uygarlığını
anlatan “Düzgün İnsan” yazım olan kâğıtlar
duruyordu. “Niye böyle bir şey yaptın Orhancım?”
dedim. “Seni hiç okumayacak insanlar bile
geldiğinde alsın şurdan, yemeğini beklerken belki
okurlar diye...” dedin. Hala da duruyor!
Kültürden bahsettik hep biraz da siyaset
diyelim, milletvekilliği de yapmış bir sanatçı
olarak günümüzdeki siyasetçilerin öncelik
vermeleri gerektiğine inandığınız konular sizce
nelerdir desek?
Ben olayları tümden gelimle değerlendirmeyi
severim. Siyasi partilerimiz var, seçimler yapılıyor,
liderler birbirine giriyor, sonra biri sandıktan
çıkıyor. Şimdi biz, bu Batı’da da böyle ve biz
de aynı şekilde yaşadığımızı sanıyoruz. Oysa
orada demokrasi mücadelesi var, yani iktidara
gelen parti ülkenin temel kuruluş felsefesini
değiştirecek falan değil, ideolojiler arasında
ekonomi, vergi politikalarında farklılıklar var. Her
yerde böyledir. Ama bizde siyasi mücadele değil
rejim mücadelesi var. 90’lardan beri yazdığım
üç kutuplu Türkiye tezi maalesef gerçekleşti: üç
kutuba ayrıldı Türkiye, siyasal İslamcılar, Kürt
hareketi ve laik kesim. Bu üç kesim arasında
antagonist bir çelişki var. Bir taraf, bozalım
yeniden kuralım diyor. Öbürü şeriata göre yapalım
diyor. Diğeri size yıktırmayız diyor. Mesele rejim
kavgası, bu siyaset falan değil, ölüm kalım
kavgası. Siyasi partilerin ideolojileri birbirleriyle
uzlaşamayacak hale getirilmiş çelişkilere
dayanıyor. Siyasete giren insanlarda rant ve nüfuz
elde etmek için girince, bunu görev olarak değil
meslek olarak görünce siyaset içinden çıkılmaz
hale geliyor. Oysa siyaset meslek falan değildir,
bir dönem yapacağın, kendi alanındaki bilgilerini
kamu hizmetine aktaracağın ve çekip gideceğin
birşeydir. Ben geldim ömür boyu siyasetteyim

diye dünyanın neresinde var?! İktidar ömür boyu
sürmez. Sürerse güç çürür, iktidar çürür. Mutlak
iktidar mutlak çürür.
Bodrumlusunuz artık, elinizde yetki olsa 5000
yıllık bu Halikarnasos’a kültür ve sanatla ilgili
ilk ne yaparsınız?
Bodrum’a evrenselliğini hatırlatırım. Burası bizim
olduğu kadar dünyaya ait bir insanlık mirasıdır;
bu insanlık mirasını dünya merak ediyor. Mesela
bütün dünyadaki anıt mezarlara mozoleum
deniyor ve bu isim buradan çıkmış, dünyaya bir
kelime, bir kavram hediye etmiş bir yer burası.
Büyük İskender geçmiş buradan; bunlar cennet
doğayla, bu yerellikle birleştiği zaman muhteşem
bir sentez çıkıyor, dünyanın en büyük
değeri ortaya çıkıyor. Turizm diliyle
söylersek, bu değeri satabilmek
için önce sahip çıkıp, tanıyıp, değer
vermemiz gerekiyor. Mozoleum’u
getirtmek istedi mesela Halikarnas
Balıkçısı. Niçin güzel bir replikası
yapılmıyor. İnsanlar görmeye akın
akın gelsin görsün, milyonlar aksın,
o sokak bir kültür sokağı olsun.
Çok mu zor, değil. Biz kendimizi
tanımıyoruz ki dünyaya tanıtalım.
Şurda dünyanın 7 harikasından biri
duruyor sen döner-oğlak kebaprakı-ayran, benim kültürüm bu diyorsun. Olur mu
ya! Osmanlının da kültürü bu değildi, Atatürk’ün
kültürü de bu değildi…
Gençlere önem veren, toplumsal kaygıları
olan bir sanatçısınız, özellikle gençlere neler
söylemek istersiniz?
Sokrates, bugünkü gençler cahil ve kaba demiş
2500 yıl önce… eğer haklı olsaydı, bugüne dünya
kalmazdı. Gençlik diye homojen bir kategori yok.
Her kesimin gençleri var. Türkiye’de bugün bu

toplumsal kutuplaşmanın, farklılaşmanın, kentli/
köylü, lumpen yaşamların kendi gençleri var. Ben
okullara konuşma yapmaya çağrıldığımda, daha
çok eğiticiler şöyle diyor: İyi güzel de buradaki
gençler toplumun çok küçük bir kesimi. Her
yerde böyledir, dünyanın hiçbir toplumunda
herkes bilgili kültürlü değil, Amerikan toplumu
Avrupa’nın neresi olduğunu bilmez. Halkın içinde
bir politik elit oluşur. Onlar yönetir, tüm dünyada
böyledir. Aydınlar toplumun niteliğini dönüştürür.
Vaktinizin büyük çoğunluğunu artık
Bodrum’da geçiriyorsunuz, nasıl geçiyor
günleriniz burada?
Evet, konser, kitap gibi bazı faaliyetler
için gerekmedikçe buradan
ayrılmıyorum; mesela yakında
Nazım Hikmet anması için
Moskova’ya gideceğim. Burada
günlerim çok güzel geçiyor. Hava
burada olağanüstü güzel! Bizde
zaten önce havası-suyu denir.
Doğaya yakın, içime dönerek
romanımı yazma imkânı daha
çok buluyorum. İstanbul’a göre
çok sakin ve huzurlu bir yaşam
sürdürülebiliyor.
Bodrum’a söylemek istediğiniz bir
şey var mı?
Özetle söylersek, Bodrum’da temelde alt yapının
düzeltilmesi gerekiyor artık. O sel basmaları falan
hiç yakışmıyor. İkincisi, tamam rant önemli bir
şey, ama rantın sürmesi için bile kent estetiğini
yaratman gerekiyor. Daha fazla kazanmak için
hiç değilse kent estetiğine dikkat edeceksin. Niye
her yıl milyonlarca insan Roma’ya Paris’e gidiyor?
İşte bu estetik! Estetiği göz ardı ettiğinde bana
göre hayat bozuluyor, rant da…
Yerel seçimlerden sonra Bodrum
Belediyesinde görev alan yeni yönetim bir
kent estetiği komisyonu kurdu.
Çok güzel! Yeni başkana ve arkadaşlarına
başarılar diliyorum. Ben çok umutluyum; bu
umudumuzu kırmasınlar. Bunu rica ediyorum.
Bu bir fırsat. Sosyal demokrat bir belediyenin
diğerlerinden bir farkı olmalı. Tunç Soyer ve
Ekrem İmamoğlu gibi onlar da farklı olmalı,
farkı ortaya koymak belediye başkanının ve
arkadaşlarının elinde. Burası Bodrum, Bodrum
Türkiye’nin vitrini, güzel bir şekilde koruyarak
devam ettirmek gerekiyor.

GAROVA BAĞCILIK ŞARAPÇILIK
Özgün Bir Üzüm-Şarap Yolculuğu
Erhan Yürüt

Karaova, mahalli
söylemde ”Garova”,
Bodrum’un kalbi, tarımsal yapısının can damarı,
yakın tarihlere kadar ekonomisinin merkezi. Tek
düze bir coğrafya olmayıp son derece verimli ve
ürün çeşitliliğine sahip bir bölge.
Karaova’da geçmişte uzun yıllar tütün tarımı
yapılmış ve bu o kadar önemli bir yer tutmuş ki,
düğünler tütün sezonu sonuna göre planlanır,
bütün alacak verecek vadeleri yıldan yıla alınan
tütün parasına göre organize olurmuş. Bodrum’
lular 50’li-60’lı yıllarda iş imkanının fazla olmadığı
fakir bir Balıkçı kasabası olan Bodrum’dan,
tütün tarlalarında çalışmak için Karaova’ya
gidermiş. Zamanla Bodrum’da hareketlenmeye
başlayan turizm ve ardından tütün ekimine
getirilen kotalar ile bu defa işgücü akımı tersine
dönmüş ve Karaova’nın insanları Bodrum’da
çalışmaya başlamışlar. Zaten tütün işi de 2001
yılında tamamen bitmiş. Sadece tütün işi değil,
genel olarak tarımsal üretim de çok azalmış.
Mehmet Vuran

Vuran ailesi tütünden sonrası için alternatif
ürün arayışları sırasında bağcılıkla 1986 yılında
tanışıyor ve sofralık üzüm yetiştiriciliğine
başlıyorlar. İlk yıllarda ufak tefek aksaklıklar
yaşasalar da, daha sonrasında Bodrum’un en
lezzetli sofralık üzümlerini üretmeye başlıyorlar.
Bu üretim kesintisiz olarak bugün halen devam
ediyor. Üzümler olgunlaştığında merak edip
tadına bakmak isterseniz Bodrum Cuma
pazarına uğramalısınız. Ancak pazara sabahtan
gitmeniz gerekir, üzüm öğlene pek kalmaz. Ya
da bizzat bağa gitmelisiniz almak için.
Mehmet Vuran ailenin büyük oğlu ve Ziraat
Mühendisi. Tarım Bakanlığı’nın Bodrum İlçe
Müdürlüğünde çalışmış. En büyük meraklarından
biri de tenismiş. Bir rastlantı sonucu başladığı
tenis onun hayatının ayrılmaz bir parçası, o
da başarılı bir amatör sporcu olmuş. Ancak,
1999 yılı Ekim ayında bir tenis maçına giderken
geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalyeye
bağlı kalması tenis hayatının da sonunu getiriyor.

Doğal olarak bu kaza hem olumlu hem olumsuz
manada hayatının dönüm noktası olmuş. Bazı
şeyler biterken başka bazı şeyler başlamış.
Yeni hayatında köyde ailesiyle birlikte Bağlarında
yaşamaya başlaması, Mehmet’in Bağ’a olan
ilgisinin daha da artmasına neden oluyor. İlgisi
arttıkça da üzüm, üzüm çeşitleri, bunların farklı
karakteristik özellikleri ve Bağcılık hakkındaki
bilgileri derinleşiyor ve konu giderek şarabın
büyülü dünyasına doğru yol almaya başlıyor.
Derken, yıl 2004 ilk amatör denemeler… Çok
da uzak bir geçmiş değil ama bilgiye ulaşımın
kolay olmadığı yıllarda bol deneme ve yanılmalar
ile edinilen tecrübenin yıldan yıla birikimi, teori
ile pratik arasında yeni köprülerin oluşmasını
getiriyor. Çok fazla bir donanım, araç-gereç
olmadan, antik çağlardan günümüze nasıl
yapılıyordu sorusundan yola çıkarak atılan
adımlar bu sürecin en yalın ifadesidir.
Sonraki yıllarda internetin hayatımıza girmeye
başlamasıyla iletişim ve bilgiye erişim bu süreci
hem kısaltıyor hem de hızlandırıyor. Mehmet
de bir taraftan süreç içinde edindiği bilgileri
kurduğu www.bodrumbaglari.com sitesinde
paylaşıyor. Böylelikle bir iletişim yumağı da
oluşmaya başlıyor.
İşte Mehmet’le ve Vuran ailesi ile bizim
tanışmamız da o yıllara denk geliyor. Henüz
Bodrum’a taşınmamışız. Bağbozumu zamanına
göre organize ettiğimiz tatillerimizin odağında

üzüm ve şarap var. Mehmet’lerin evinin
önündeki dut ağacının dibinde, imece usulüyle,
küçük beton havuzda ezdiğimiz üzümleri
bidonlara yerleştirip, şaraba doğru çıktıkları
yolculukları takip edip, üzerinde konuşuyorduk.
Her seferinde elde edilen sonuçları irdeliyor,
daha iyisini nasıl yapabiliriz diye kafa
yoruyorduk.
Ama çok daha önemlisi bir taraftan da hayal
kurmaya başlamıştık. Bunca emeğin, bunca
birikimin sosyal hayatı da içine alan ve
paylaşımın bir üst basamakta gerçekleştiği bir
işletmeye dönüşmesiydi bu hayal.
Vuran ailesinin şimdi Pınarlıbelen’ deki
bağlarının tam ortasındaki avluda bulunan
Garova Şarapçılık’ın taş binası bundan birkaç
yıl öncesine kadar bir depo ve nostaljik bir
ahırdı. İşte Mehmet’in hayal gücüyle böylesine
bir güzellik olarak ortaya çıktı. Yılın her mevsimi
ayrı bir güzellik taşıyan bu bağlarda yiyecek ve
içeceklerin lezzetini bir başka yerde bulmanız
pek mümkün değildir.
Garova Şarapçılık ziyareti ile sizler de bu pozitif
enerjili ortamda kendinizi huzurlu hisseder,
hikayeyi gerçek sahibinden dinlerken, bir hayalin
gerçekleşmesine tanıklık edebilir ve bu güzel
rüyanın tadına varabilirsiniz.

Bodrum Musevi
Mezarlığı
Necmi Cavlı

Bir kısmı çoktan inşaatların
altında kalmış, önemli bir
kültürel mirasımız olan
Musevi Mezarlığı’nın kalan
kısmı içler acısı bir şekilde
ilgi bekliyor.
Pazar yerinin arkasındaki, kapısı olmayan,
duvarları yıkık, tavukların dolaştığı bu
mezarlık, küçük park düzenlemeleri ile
Kültür Turizmine kazandırılabilir. Hatta bir
köşesi küçük otantik bir yapı ile müzeye
dönüştürülebilir, dönüştürülmelidir. Yıllardır
kimse ne bir şey yapıyor, ne de konuşuyor.
Anlamsız bir korku ile Bodrum merkezdeki
kilise yıkılmıştı. Elli yıldır bir arpa boyu yol
kat etmemişiz. Benzer korkular ile herkes
topu başkalarına atıyor. Unutturulup, yok
edilmeye çalışılıyor. Oysa küçük bir müze
ile bu kültür folklorik olarak, çeşitli objeler,
kitaplar, fotoğraflar ile zenginleştirilerek
yaşatılabilir.

Avram Galanti Bodrumlu, 1873 yılında
Omurça mahallesinde doğmuş; ilk
“Bodrum Tarihi” kitabını yazmakla
kalmamış, aynı zamanda Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da bu önemli
rol oynamış Musevi kökenli Bodrumlu bir
aydındır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmaları
dolayısıyla sürgün ve cezalara
çarptırılmış, siyaset, gazetecilik, yazarlık
ve araştırmacılık yapmıştır. Dokuz dil
konuştuğu söylenen Galanti’nin Fransızca
yazdıkları ile birlikte 50 civarında kitabı
yayınlanmıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk iki
Meclis’te de mebus olarak yer alır. Dilin
Türkçeleşme görevi, kendisi bunu doğru
bulmasa da, Atatürk tarafından Avram
Galanti Bodrumlu’ya verilir. O da görevi
yerine getirir. Emekli olduktan sonra
İstanbul/Kınalıada’da yaşamış ve 1961
yılında, 88 yaşında, orada vefat etmiştir.
Tarih çalışmaları birer akademik eser
durumundadır. Bodrum Tarihi kitabı
yerel kütüphanede mevcut olup, tekrar
basılması gereken çok değerli bir
kaynaktır.

Turizmimize de katkısı olabilecek böylesine
zengin bir kültür/tarih mirasımız varken
çözümleri çok uzaklarda aramanın
bir anlamı yok. Gelecek, Kültür Sanat
Turizmindedir. Bunun için gelen turistin
sadece ekonomik değil kültürel katkısı
da olur. Her şey dâhil turizminin çevreyi
ve kültürümüzü nasıl yok ettiğini birlikte
yaşıyoruz. Sürdürülebilir olmadığını
görüyoruz. Bunun sadece vur-kaç
yapanlara faydası oluyor.

Kültürel mirasa sahip çıkmak, saygı
duymak sadece kültür turizmi açısından
değil, her şeyden önce kendi geçmişimizi
bilmemiz açısından önemlidir. Tarihten
sadece işimize gelenleri seçip ileriye doğru
yürüyemeyiz. Daha öz güvenli bir toplum
olmak için olgunlaşmamız gerekiyor.

Bodrum’a Yakışmıyor!
Burada doğup, yaşamış vefat etmiş,
ülkelerine çeşitli katkılarda bulunmuş bu
insanların mezarlığına “eski yabancılar
mezarlığı” demek son derece utanç
vericidir. Bu, geçmişimizi inkâr etmek ve
ondan utanç duymak demektir. Bu insanlar
buradan geçerken vefat etmiş, kimlikleri
bilinmeyen göçmenler değiller (onlara
bile daha saygılı davranmamız gerek).
Amerika, Fransa, İngiltere gibi birçok
ülkede Müslüman Mezarlıkları var. Sadece

yurt dışında değil Çorlu’da bile Musevi
Mezarlığı var, kapısında dini sembolleri
olan. Doğrusu da budur.
Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir
şeyi başka kültürden, dinden, renkten
ya da farklı dil konuşan vatandaşlarımıza
yapmak bize yakışmaz. Bodrum sadece
sözde değil gerçekte de hoş görülü,
liberal bir kent midir? Bu ciddi bir biçimde
sorgulanmalıdır.

Bodrum ve Muğla Belediyesi ya da Kültür
Bakanlığı acil olarak bu duruma müdahale
etmelidir.

FİFİ Bistro, Bodrum Marinada güler yüzlü servisi,
uygun fiyatları ile popüler bir lezzet durağı.
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ajanda
1

Haziran

Konser
Nükhet Duru
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

1-9

Haziran

Kişisel Gelişim
Temel Thai Masaj Eğitimi & İnzivası
Karakaya Retreat
0538 873 04 11

1-14

1-2

Haziran

Haziran

Konser
Ateş Tezer Quintet
Stella Jazz Club
0531 299 25 75

Resim Sergisi
Seher Eyri Genç
HGC Gallery, Dereköy
0532 380 74 47

1-22
1-7

Haziran

Haziran

Karma Sergi
Dibeklihan Koleksiyonu
İ. Hakkı Tonguç Sanat Galerisi
www.dibeklihan.com

Heykel Sergisi
Hierapolis’ten Halikarnasos’a Saygı
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi
0 252 382 47 37

1-23
Haziran

3

Haziran

Resim Sergisi
Gülçin Aksoy & Gül Ilgaz
Mine Sanat Galerisi
0536 553 50 66

1-30

Haziran

Konser
Jehan Barbur
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

4

Haziran

Fotoğraf Sergisi
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
Remax Pasha Art
0212 274 68 60

2

Haziran

Konser
Gökhan & Dilhan Şeşen
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

Konser
Ajda Pekkan
Yalıkavak Marina
www.biletix.com

ajanda
4

Haziran

Konser
Aşkın Arsunan Quartet
Stella Jazz Club
0531 299 25 75

5

Haziran

Konser
Neşet Ruacan Quartet
Stella Jazz Club
0531 299 25 75

5

Haziran

6

Haziran

Konser
Mehmet Erdem
Mandalin
0549 226 48 48

Konser
Black Coffee
Xuma Yalıkavak
www.biletix.com

5

Haziran

6

Haziran

Parti
The Color Fest Bodrum Vol2
Yalıçiftlik, Gerenkuyu
www.biletino.com

Konser
Four In The Pocket
Stella Jazz Club
0531 299 25 75

6-9

Haziran

Kişisel Gelişim
Fulya Nanba ile Mavi Aşk İnzivası
Karakaya Retreat
0538 873 04 11

8

Haziran

Konser
Erdem Özkan Quintet
Stella Jazz Club
0531 299 25 75

8-27

7

Haziran

Haziran

Konser
Rubato
Mandalin
0549 226 48 48

7

Fotoğraf Sergisi
BOFSAD ‘Toprak’
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

Haziran

9

Haziran

Konser
Ebru Selvikavak Quintet
Stella Jazz Club
0531 299 25 75

Konser
Kargalar Kafeste
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

10-11
Haziran

14

Haziran

Konser
Ayşegül Aldinç & Garo Mafyan
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

12

Haziran

Konser
Maya Azucena
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
Konser
Yol Project
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

15

Haziran

13

Haziran

Konser
Seran Bilgi & Garo Mafyan
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Konser
Yol Project
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

16

Haziran

23

Haziran

Gastronomi
2 Uluslararası Yemek Festivali
Bodrum’da İnsanca Yaşam Derneği
0530 098 33 42
Tiyatro
Külhani
Mabolla Bodrum
www.biletix.com

29

Haziran

18-22
Haziran

Seramik Sergisi
Mehmet Mutlu
Begonvilla, Bitez
mehmetkutlustudio@yahoo.com
Kişisel Gelişim
David Cornwell ice Vipassana İnzivası
Karakaya Retreat
0538 873 04 11

31

Haziran

22

Haziran

Konser
Ms. Gloria Gaynor
Yalıkavak Marina, 20.00
www.biletix.com

Fotoğraf Sergisi
Nasuh Mahruki
Dibeklihan / www.dibeklihan.com

İki Lokma

Yeni Bir Lezzet Durağı
Bodrum’da yaşayanlar ya da uzun zamandır
ziyaret edenler için İki Lokma’nın açıldıktan
bu kadar kısa bir süre içinde popülerleşmesi
hiç de şaşırtıcı değil.
Mekân her ne kadar yeni ise de açan iki
işletmeci bu alanda tanınan, sevilen ve
başarılı iki isim: Okan Özkan ve Ayhan
Korkmaz. Bu sayfalarda her zaman tekrar
ettiğimiz bir nokta var; “Bir mekânı başarılı
kılan işletmecilerdir, o mekân ile özdeşleşen
isimler ve yüzlerdir!” İki Lokma da bu
tespitimizin en güzel örneklerinden birisini
oluşturuyor.
Sadece yemek değil, pozitif enerjiye
ihtiyacınız olduğu zaman kahve içmek
için de uğrayabileceğiniz huzurlu, samimi
bir ortam sunuyor İki Lokma… Burada işin
sadece lezzet kısmında değil her alanda,
misafirlerle ilişkilerden, dekorasyona kadar
özen gösterildiği belli.
İşlerini severek yapan iki kafadar Ayhan
ve Okan, eşlerinin de yardımıyla anne eli

değmiş gibi lezzetli yemeklerinin yanı sıra
sıcak, huzurlu bir aile işletmesi ortamı
yaratmışlar. En çok aranan özelliklerden
birisi olmasına rağmen maalesef sıcak ve
huzurlu ortam sunan fazla işletme yok
Bodrum’da. Oysa çok basit görünse de
samimiyet, taklit edilmesi mümkün olmayan
ve de bir mekânın başarısı için olmazsa
olmaz özelliklerden birisi.

İki Lokma’nın yerel Bodrum yemekleri ve
Türk mutfağının güzel örneklerini içeren
zengin bir menüsü var; tatlı çeşitliliği de
mekânın önemli bir artısı! İki Lokma, esnaf
lokantası havasındaki zengin ve popüler
öğle menüsünün yanı sıra akşam saatlerinde
de içki eşliğinde yemek yiyebileceğiniz
huzurlu bir yer.
Konacık’taki Avenue Bodrum Alışveriş
Merkezinde hizmete giren İki Lokma, uzun
yıllar Bodrum gastronomi tutkunlarının ikinci
adresi olmaya aday!
Rezv: 0539 788 94 49

Mübadele Günleri

Bodrum Çocukluk Anılarım (8. Bölüm)

“ ...hiç Türkçe bilmeyenler vardı. Bazıları yarı
Türkçe yarı Rumca konuşurlardı.
Yalnız Atina Radyosu’nu dinlerlerdi.”
Çocukluğumda
Bodrum’da, savaşın
da etkisiyle, elbiselere
kumaş bulunamıyordu.
Babamın dükkânına
birkaç ayda bir
Sümerbank’tan sınırlı
miktarda basma ve
kaput bezi gelirdi.
Bunlar küçük parçalara
bölünerek halka
Samim Uslu
vesikayla satılırdı. Malın
geldiği gün dükkâna saldırılır, vitrin camları
kırılır, biz dört, beş kişi önlemeye çalışmamıza
rağmen kumaşlar yağma edilirdi. Bu yüzden
babam kumaş getirtip satmaktan vazgeçmek
zorunda kalmıştı.

Halk ceketlerini, paltolarını ters
yüz ederek giymeye devam ederdi.
Pantolonlar, çoraplar yamanır, dibi delinen
ayakkabılara pençe yapılır ve ayrıca,
çabuk yıpranmasın diye ayakkabıların
tabanlarına “kabara” denen iri başlıklı
çiviler çakılırdı. Fakirlerin ayakkabı derdi
yoktu. Onlar yaz, kış yalınayak dolaşırlardı.
Ayaklarının altı yarım santim kalınlığında
nasır bağladığından yazın sıcağından kışın
soğuğundan etkilenmezlerdi. Köylülerin
“gök don” adı verilen şalvarları, değişik
renkte kumaş parçalarından yapılan
yamalardan dolayı rengârenk görünürdü.
Eskiden Bodrum halkının aşağı yukarı
yarısını mübadele ile gelen Giritli Türkler

gibi bilirler ve sünger yataklarını elleriyle
koymuş gibi bulurlardı.
Çocukluk yıllarımda yerli halkla Giritliler
anlaşmakta zorluk çekiyorlardı. Yerli halk
tutucu değildi ama Giritli kızları kolsuz
bluz giymeleri, sözlü ve nişanlı Giritlilerin
el ele tutuşarak sokaklarda dolaşmaları
ve bir evde yalnız başına kalmaları hoş
karşılanmıyordu. Çok seyrek de olsa
yerli gençlerle Giritli gençler arasında
taşlı, sopalı meydan kavgaları olurdu.
Öyle durumlarda biz yerli çocuklar, bir
süre, Giritli Mahallesi’ne gitmeye cesaret
etmezdik.
oluşturuyordu. Mübadeleden önce de
Girit’ten gelen birkaç aile vardı. Onlar
Girit’in ileri gelenlerindendi. Mübadele
yoluyla gelenlerin çoğu dar gelirliydi
ve meslekleri balıkçılık ve süngercilikti.
Giritliler Bodrum’da süngerciliğin
gelişmesini sağlamışlardır. İçlerinden bazı
kaptanlar, Akdeniz’in dibini avuçlarının içi

Giritlilerin içinde hiç Türkçe bilmeyenler
vardı. Bazıları yarı Türkçe yarı Rumca
konuşurlardı. Yalnız Atina Radyosu’nu
dinlerlerdi. Onların mahallesinin bir Rum
şehrinin mahallesinden farkı yoktu. Ancak,
bu durumlar uzun sürmedi. Gençliğimde
her şey düzelmiş ve yerli halkla Giritliler
kaynaşmışlardı.

YaYGoods
İpek Tunga, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü mezunu. Yaptığı işi ve hayalini
o kadar güzel anlattı ki, biz de sizle
paylaşalım dedik:
“Ahşap oyma yapıyorum. Hayalim
hep ağaçla yakın olmak ve hayallerimi
gerçekleştirmekti.
Küçük bir atölyem var, sürekli çalışıyorum
ve üretiyorum. Ürünlerimi sipariş üzerine de
yapıyorum ve nerede olacağımı, etkinliklere
göre yerimi de Instagram sayfamda
paylaşıyorum (@yaygoods). Yaptığım iş
bana büyülü geliyor.
Kullandığım ağaçlar; ayous, kestane,
ıhlamur, sedir, zeytin ve çam, daha doğrusu
tüm doğal parçalar.
İnanarak söylediğimiz her şey
gerçekleşiyor, ben bunu keşfettim bu
mesleği yaparken.
Çalışmalarım sürüyor, hayalim beni nereye
götürecek ben de yaşayarak öğreniyorum.”

Cevat Şakir’e diz çöktüren
manzaranın fotoğrafını çekmek!
Cevat Şakir Kabaağaçlı, Resimli Hafta
dergisinde yayınlanan bir yazısından dolayı
tutuklanıp jandarma eşliğinde Üsküdar’dan
Ankara’ya yola çıktığından altı ay sonra, İstiklal
Mahkemesi’nin kararıyla sürüldüğü Bodruma
varır. Üç senelik kalebentlik cezasını Bodrum
kalesinde geçirmeyeceğini, şehir sınırları içinde
serbest olacağını kaymakamdan öğrendiğinde
bu konudaki tedirginliği kalkmıştır, ama
Ankara’dan yaklaşık üç ay süren yolculuğu
nedeniyle bitkin bir haldedir.
Deniz kıyısında bir ev kiralar. Evin avlusundan
eve girdikten sonra sokak kapısını kapatır ve
denize açılan kapıyı açar. Ondan sonrasını Mavi
Sürgün’de* yazdığı gibi okuyalım:
“Heey! Açılan kapı birdenbire gözlerime ve
gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları verdi.
Batı göğünde, günün ufka veda edişi turuncu
ve kıpkızıl çizgiler çekmişti. Onların üstünde
Bodrum kalesi kapkara bir siluet keskinliğinde
yükseliyordu. Kıyıda beyaz evler pembeleşmiş,
denizin mavisi de koyu menekşe olmuştu.
Dalgalar eve doğru gelirken, tepeleriyle güneşin
son ışığını kapıyorlar, uçlarından kırımızı kırmızı
kıvılcımlar savurarak, kapının iki adım ötesini
pembe köpükleriyle yalıyorlardı. Köpükle kapı
arasında, kum ve gümüş teller gibi parıldayan
kuru yosunlar vardı.

Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra
hıçkıra ağlayarak kapıya diz üstü düştüm.”
Ayağa kalktığında Cevat Şakir artık yeni bir
insandı; Halikarnas Balıkçısı doğmuştu.
Bu büyülü manzarayı bunca zaman sonra
görmek ve bir fotoğrafta yakalamak mümkün
müydü? Bu epizodun yaşandığı tarih 1925
yılının Ekim ortalarına doğru bir akşam vaktiydi.
Ev Azmakbaşı’ndadır. Fotoğrafı çektiğim 2018
Ekim’inde orası Sultanahmet Köftecisi’ydi.
Yazarın orada oturduğuna dair bir plaket halen
yoktur. Fotoğrafın solunda Karaada, uzakta
Kos (İstanköy) adası, sağda renovasyon
çalışmalarının yapılmakta olduğu Bodrum
Kalesi görülüyor. Dalgaların uçlarından savrulan
kıvılcımları yakalamak için ise çok uğraştım ama
nafile.
Parçalı bulutlu günlerde, tan vaktinde,
Azmakbaşı kıyısında bir kafede ya da sahilde
oturarak zamanın yok edemediği bu büyülü
manzaranın tadına herhangi bir fotoğraftan
çok daha iyi bir şekilde varabilirsiniz, bundan
eminim.
Dario Navaro
Bodrum 2019
* Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, Bilgi Yayınevi
2017, s. 156.

Halikarnas Mozolesi
“Halikarnas Mozolesi”
Dünyanın 7 Harikası’ndan
biri. “Bu fotoğrafla ne
alakası var?” dediğinizi
duyar gibiyim. Fotoğrafa
Orhan Dumanlı
bakınca sağda bir yaya
kaldırımı ve beyaz
badanalı duvarlar, solda anahtarcı, kahvehane,
çamaşırhane, hediyelik eşya dükkanı, kiralık
boş dükkan ve de sürekli akan bir trafik. Bu
sokağın ismi Turgutreis Caddesi. Amiral Turgut
Reis ne bu sokakta doğmuş, ne de ömrünün
bir kısmını bu sokakta geçirmiş. Zamanın
belediye yönetiminin, nedeni bilinmez ama
bence şehirden köylere tek çıkış yolu bu
olduğundan, Turgutreis beldesine gideceklere
kolaylık olsun diye bu adı koyduklarını
düşünüyorum! Aslında sıradan gözüken bu
yolun, sağındaki beyaz duvarın arkasında
2500 yıllık Dünyanın 7 Harikası’ndan biri
olan “Halikarnas Mozolesi” var. Hep merak
etmişimdir; adeta bulunmasın diye saklanmış
gibi olan bu yeri, acaba Bodrum’da yaşayan
yerleşik 200 bin kişinin kaçı biliyor ve ne
kadarı ziyaret etti? Bir an kendinizi yeni

limanda gemiden, garajda minibüsten, eski
limanda İstanköy’den gelen tekneden inen
turist olarak düşünün. Kısıtlı zamanınız var ve
Halikarnas Mozolesi’ni görmek istiyorsunuz.
Ne kadar zamanda bulabilirsiniz? Bu Dünyanın
7 Harikası’nın bir tanesi de “Zeus Heykeli”.
Yunanistan’ın Olympia kasabasında heykelin
sadece kalıntıları kalmış ve bulunduğu
yerde yapılan Olympia Arkeoloji Müzesi’nde
sergileniyor. 2017 yılında 480 bin kişi ziyaret
etmiş. Bizim şehrin göbeğindeki Halikarnas
Mozolesi’ni 2018 yılında 40 bin kişi ziyaret
etmiş. Sözün bittiği yer. Şehrin konuyla
muhatap bütün yetkilileri, sivil toplum
kuruluşları ve her bireyine çok büyük görevler
düşüyor. Bu görevin adı “Tarih ve Kültür
Turizmi Seferberliği”. Ya da eller havaya
turizmiyle yolumuza devam edip birkaç
sene sonra da hep beraber ellerimizi havaya
kaldıracağız. Ama ben yine de Atatürk’ün şu
sözünü kendimize yol gösterici yaptığımız
takdirde umutsuz değilim: “Bir vatanın sahibi
olmanın yolu, o topraklarda yaşamış tarihi
olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak,
sahip olmaktan geçer.”

Meşhur Merkezefendi Köftecisi
1960’lardan günümüze
lezzetinde tarih yatan köfte.
En tecrübeli ustası ve yenilenen
konseptiyle Bodrum’da.
İlk köfteci dükkanının Merkezefendi semtinde
açılması nedeniyle bu güzide semtimizle
özdeşleşen köftemiz, asırlık geçmişi, kuşaktan
kuşağa geçen ustalıktan doğan lezzetiyle artık
Bodrum’da.
Eti özenle seçilen köftemiz, kuşaklardır devam
eden ustalıkla pişirilir, iştah açan kokusuyla, özel
sosuyla enfes bir tada dönüşür.

Ortakent’te Tapu Müdürlüğü
karşısındaki yeni dükkanımızda,
meşhur köftemizin yanı sıra ızgara
çeşitleri ve yöresel yemekler
seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz.

Rezervasyon ve İletişim:
0 546 547 49 22
İnstagram: merkezefendiköftecisi

