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Kültür Turizmi
Daha Fazla Gecikmeden

Bütün Dünya Kültür/ Sanat Turizmi için taşın suyunu çıkarmaya çalışıyor,
biz ise var olan zengin mirası yok etme doğrultusunda elimizden geleni
Necmi Cavlı
yapıyoruz. Hem ülkemiz hem Bodrum giderek kişiliksizleşiyor, aynılaşıyor.
Güzelim eski taş yollara beton döküldü, mermer döşendi. Niye? “İnce topuklu
ayakkabılarıyla modeller şehir merkezindeki mekânlara gidemiyormuş!” Vah vah! Dünyanın bir
numaralı turizm kenti Roma niye düşünememiş bunu? Hep beylik lafların arkasına saklanıp en
basit uygulamaları bile yapmayan zihniyetlerden yorulduk artık.
Neyzen Tevfik, Cevat Şakir gibi adı Bodrum ile özdeşleşmiş insanların evleri koruma altına
alınmıyor. Kiliselerin, yatırların yok olmasına göz yumuldu, yumuluyor. Sanayi altındaki tarihi
kalıntılar bir yılan hikâyesine döndü. Musevi Mezarlığı ile ilgili yıllardır hiç bir adım atılmadı.
Saymakla bitmez...
Taklit çanta ve tişört satmak, nargile mekânları açmak, pavyon gibi kulüpler, her şey dâhil
oteller ile turizm olmaz. Uluslararası charter uçak ve otel işletmelerine kölelik yapıyoruz.
Çekirgeler gibi gelip, yok edip, kurutup, geride bir mafya şehri bırakarak çekip giderler ve
kendi ülkelerinde aynı şeyin yapılmasın asla izin vermezler.
On iki ay turizm yapan yerlere insanlar yerel yemeklerini, içeceklerini tatmak, tarihi yerlerini
görmek, özgün müziklerini dinlemek, danslarını izlemek, Şile bezi kıyafetlerini, çarıklarını almak,
ahşap Tirhandil tekneleri ile denize açılmak, yöredeki sanatçıların atölyelerine gitmek ve onlarla
tanışıp sohbet etmek, eserlerini almak gibi başka hiç bir yerde yapamayacaklarını güvenli,
samimi ve modern bir ortamda yapmak için gitmek istiyorlar. Yerel halkın gittiği yerlerde yiyip,
eğlenmek, rahatsız edilmeden sokakta yürümek, trafiksiz, gürültüsüz dinlenmek istiyorlar.
Sadece güneşlenmek, barlara gitmek ya da golf oynamak istiyorlarsa bile bunu özgün, yerel
halkın da gittiği yerlerde yapmaya öncelik veriyorlar. Herkes biliyor ki korunabilmiş yerlerin
halkı kendine, dolayısıyla da başkalarına saygılı olur. Kısacası buralar ziyaret etmek için her
zaman daha güvenli ve popülerdir.
Bu derginin ilk sayısından beri, yedi yıldır hep bu konulara değindik. Söylediklerimizin bir kısmı
sorumlu pozisyondaki kişiler tarafından zaman zaman medya önünde tekrar edilse de her
zamanki gibi söylenen başka, yapılan başka oldu. “Kültür Turizmi” de diğer “vizyon, marka, vs”
gibi fazla kullanılmaktan anlamını yitiren boş sözlerden biri haline geldi.
Bütün tanıtım platformları her şey dâhil otelciler tarafından yönlendiriliyor. Tanıtım fuarlarında
her şey dâhil otel broşürleri ve göstermelik begonvil dekorasyonları önünde dans eden
oryantal dansçılarla temsil ediliyoruz. Her alanda olduğu gibi yanlış yüzler, yanlış yerlerdeler.
Kültür turizmi, ancak kendisi de kültürlü ve hizmeti öne çıkaran insanlarla hayata geçirilebilir.
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Organik Evler
Bodrum’da Bir İlk;

“Herkesin yapabileceği organik
bir yuva ve sürdürülebilir tarım!”

onda doğayla harika bir uyumu olan bu yapıları
ve teknikleri kullanmamız gerektiğine karar
verdik.

Cengiz Kalçık

Yapı tekniği binlerce yıl önceye gidiyor.
İran kökenli Amerikalı mimar Nader Khalili,
ülkemizde bulunan Harran’daki M.Ö. yıllardan
kalma kil kubbeli yapılardan esinlenerek
“Superadobe” olarak adlandırdığı toprak çuval
tekniğini geliştiriyor. Basitçe, bir kilometrelik
rulo çuvallara toprak doldurarak ve her katı
tek tek dönerek duvarları oluşturuyoruz. Ve
sonunda, doğadaki en sağlam form olan
kemerli-kubbeli, yumurtaya benzer şekli
sayesinde, depreme yüzde yüz dayanaklı,
toprak kalın duvarları sayesinde iç sıcaklığını
koruyan ve alev almayan, doğada olduğu gibi
tamamen dairesel çizgilerle tasarlandığından
içinize farklı bir huzur veren, yüksek
mühendisliğin gerekmediği ve herkesin
yapabileceği organik bir yuva oluşuyor.

(Elektronik Mühendisi, Çiftçi)
Uzun zamandır içinde bulunduğum sistemden
kaçmak için kendi kendine yeten, şehirden
ve yarattığı fabrikasyon hayattan uzak, doğa
içinde bir perma-kültür çiftliği hayalim vardı.
Üç yıllık uzun bir arayışın sonunda aradığım
arazi, Bodrum/Gökpınar köyünde ormanların
arasından vadilere bakan bir yamaçta bulundu.
İlk iş olarak açılan artezyen kuyusunda
kendiliğinden yüzeye kaynayan suyu bulduk.
Böylece Lucky Spring Farm’ın ilk adımları
atılmış oldu.
Doğal yapılar ve şu an bu arazide uygulanan
mimari teknikler hakkında bilgimiz yoktu. O
sıralarda yurt dışında bulunduğum bir projede,
mimar olan arkadaşım Paul Richardson, doğal
malzemelerden yapılan ekonomik ve bir hayli
sağlam yapılardan bahsetti; görür görmez o

Doğaya zarar vermeden, enerji verimliliği için
teknolojiyi de kullanarak, sürdürülebilir, kendi
kendine yeten ve tamamen doğayla uyum
içinde, doğayı taklit eden bir üretim hayalim

vardı, bu sebeple çiftlikte perma-kültür
sistemini temel prensip olarak ele aldım.
Elektronik mühendisi olduğum için teknoloji
ve otomasyon sistemleriyle ilgilendiğimden,
teknoloji sadece gereksiz enerji kullanımını
mümkün olduğunca düşürmek, permakültür sistemiyle birlikte uygulanacak olan,
topraksız tarım ve su kültürü gibi sistemleri
gözlemlemek ve otomatik hale getirmek
amacıyla kullanılacaktır.
Şimdi halen yapım halindeyiz; bu süreçte,
bu konuda deneyimli yerli-yabancı
eğitmenlerle doğal yapılar üzerine çeşitli
ülkelerden katılımcılarla uygulamalı atölyeler
düzenleniyor, isteyenler gönüllü olarak aramıza
katılıp bu teknikleri ve deneyimi bizimle birlikte
yaşayabiliyor.
Bugün çoğunlukla kimyasal gübrelerle
öldürülen toprak, üretime devam etmesi için
artık bu zehirlere bağımlı hale getirildiği için
tarımda üretim çabaları başarısız kalıyor ve
gerekli verim elde edilemiyor. Şimdi civar
köylerde çiftçilerin ilgisini çekmeye başladık;
buraya geliyorlar ve aslında doğaya fazla
müdahale etmeden nasıl gıda ormanlarını
oluşturacaklarını, verimsiz, kayalık, dar alanlar
da dâhil, topraksız tarım teknikleri ile yüksek
verimde ürün alabileceklerini yavaş yavaş
bizimle birlikte belki de ilk defa görüyorlar

ve bu sistemleri uygulamaya geçmek için
hevesliler. Umuyoruz, bir sene içinde çiftlik tam
anlamıyla üretime geçmeye hazır olacak ve
üretim anlayışımız civar köylüler tarafından da
benimsenecek.
Hepimiz değişimin bir parçası olabiliriz, buna
inanıyoruz.

Allium Villas Resort
Ayva Restaurant

“2019 Dünya Seyahat Ödülleri”’nde “Avrupa’nın
En İyi Butik Resort’u” ödülüne aday gösterilen,
Yalıkavak’ın yeni ve lüks butik otellerinden
Allium Villas Resort, “shabby chic” tazrzında
dizayn edilmiş odaları ile Ege denizi ve adalar ile bezenmiş kesintisiz
ufuk çizgisinin keyfini çıkarırken, sizlere günlük rutinlerden kaçmak için
mükemmel bir saklı cennet yaratıyor.
Ayva Restaurant
Bodrum yarımadasında İtalyan esintileri!
Bodrum cazibesi Yalıkavak ve prestijli marinasının yakınında
yer alan Ayva Restoran, en iyi kalite ürünler ve her yemeğe
eşlik edecek özenle seçilmiş geniş bir şarap koleksiyonu ile
geleneksel İtalyan trattoria kültüründe uzmanlaşmış, şık ve rahat
bir restoran.
İtalya’nın hemen her
bölgesinden gelen
şaraplardan oluşan
etkileyici şarap listesi
ve Şef Kaan Avcı ve
ekibinin hem klasik
hem de maceracı
spesiyaliteleri içeren menüsü ile Ayva,
İtalyan kültürü ve Yalıkavak’ın enerjik ruhunu
mükemmel bir biçimde birleştiriyor.
Rezervasyon +90 252 385 4040
info@alliumvillas.com.tr

Singapur Yemekleri
Festivali
Doğum Gününüzü Allium Villas Resort,
Ayva Restaurant’ta kutlayın!
Doğum gününüzden yedi gün öncesi
ve yedi gün sonrasına kadar Ayva
Restaurant’ta en az bir kişiyle yiyeceğiniz
her akşam yemeğinde size özel indirimin
keyfini çıkarın!
İki hafta boyunca arkadaşlarınızla
dilediğiniz kadar akşam yemeğinde
bir araya gelebilir, bu eşsiz fırsattan
yararlanabilirsiniz.

Allium Villas Resort’ta her
yaz yeni tatlar deneyimleyin.
Bu yaz, Singapur’dan
gelen iki usta şef sizleri
Singapur’un zengin mutfak
kültürü ile buluşturarak,
geleneksel yemekler
ve otantik lezzetler
yolculuğuna çıkarıyor.

Kare kodu tarayarak diğer
etkinliklerimizi görebilirsiniz

Ünlülerin Halıcısı

Sayın Burku

Bir sanatçı olduğu kadar
halı kültürümüzü uluslararası
alanda tanıtan bir turizm elçisi
Türk halısını marka haline getirmeyi, bu
kültürü korumayı ve dünyaya tanıtmayı 35
yıldır kendisine görev edinmiş bir idealist
Sayın Burku! Halıcılığı, zanaatın ötesinde
bir sanat haline getirmiş olan Burku’nun
halıları çeşitli ülkelerde düzenlenen
sergilerde bu kültürü temsil ediyor. Halı
koleksiyoncularının aradığı bir isim haline
gelmiş bulunan Burku’nun özel sergileri
de oluyor. Kendi desenleriyle yarattığı ve

Balet Nureyev

üzerlerinde imzası olan halılar, dünyanın
her yerinde aranır hale gele gelmiş.
Birçok ünlü sanatçı, devlet adamı ve
krallar onun müşterisi olmuş. Jaffer Islah
da Sayın Burku’nun Ortadoğu ülkelerinde
ününün yayılmasında önemli rol oynayan
sanatçı dostlarından. Kral ve şeyhlerin
yanı sıra dünyaca ünlü modacı Valentino,
beyaz perde yıldızları Michael Caine,
Dustin Hoffman, Pamela Anderson,
ünlü balerin Nurayev gibi birçok isim
Burku’nun müşterilerinden sadece
bazıları. Burku’nun halıları en popüler
diplomatik hediyeler arasında sayılıyor.
Ünlü mimarlardan Firaz Bassaj ile birlikte
klasik desenler ve modern yorumlar
ile ürettikleri farklı halıların da çok ilgi
uyandırdığını söylüyor Sayın Burku.
Tarihte ilk halı Altay Dağları’nda Rus
arkeolog Rudenko tarafından bulunmuş.
Bu halının üzerinde bulunan düğüm
teknikleri daha sonra Selçuklular
tarafından Anadolu’da uygulanmış. Daha
sonra Osmanlı bunu devralarak geliştirmiş.
Sayın Burku yüz yıllar önce kullanılan
teknik ile klasik halılarını yağı alınmış, saf
yün ve doğal kök boya kullanarak değişik
ebatlarda üretiyor. Ankara keçisinin özel
kıllarından edinilen özel dokuma ipleri
ile sadece Bodrum, Milas ve çevresinde

Modacı Rıfat Özbek
değil Aksaray, Niğde, Konya, Manisa,
Uşak köylerinde de titizlikle dokunuyor
bu halılar. Yöresel renk ve desenlerle
kültürümüzün yaşayan ve önemli bir
ürünüdür bu halı ve kilimler…

Kültürel mirasımızı gelecek nesillere
aktarmak için ciddi bir çaba veriyor Burku.
Önemli sayıda halı üreticisini istihdam
ederek kültürün devam etmesine büyük
katkısı var. Ancak her alanda olduğu
gibi o da bu alandaki sahipsizlikten
yakınıyor. Bodrum ve çevresinde turizm
kapasitesinin artmasına rağmen halı
yapımının giderek azalması onu üzüyor.
Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın
giderek azalması da halı ve kilim üretimini
olumsuz yönde etkileyen etmenlerden
biri. Normal müşterinin doğal kök boya
ve ip kullanılarak yapılan halı ile sentetik
boya ve Angora karışımı ip ile üretilen halı
arasındaki farkı göremediğini söyleyen
Sayın Burku, kaliteli ve otantik üretim
yapmanın giderek zorlaştığına dikkat
çekiyor.
Burku’nun Neyzen Tevfik Caddesi’ndeki
mağazası ünlülerin uğrak noktası; adeta
tavşankanı çay eşliğinde güzel Bodrum
sohbetlerinin devam ettiği bir kültür
merkezi gibi. Bir uğrayıp tanışmakta, halı
ve kilimlerini görmekte fayda var!

Şefi İle Ünlü Bir Restoran!
Şef Neco: “Her sabah kalktığımda
bugün nasıl daha iyisini yapabilirim
diye soruyorum kendime”

Bodrum’da isim yapmış birçok
mekân var, ancak şefinin ünü
restoranın önüne geçmiş, zincir
olmayan bir mekân varsa bu, butik
İspanyol restoranı La Pasion’dur ve
o şef Neco da haklı olarak ulusal
medyada dahi sık sık karşımıza
çıkıyor.
Her iş gibi bu da tutku ile yapılınca
başarı getiren bir alan. Neco, çok
iddialı olarak “Türkiye’nin en iyi
İspanyol restoranıyız!” diyor. Sürekli
menüsünü yenileyen, geliştiren şef
ve restoranı La Pasion, hak ettiği
ilgiyi görüyor.

“Her sabah kalktığımda bugün
nasıl daha iyisini yapabilirim diye
soruyorum kendime,” diyor şef Neco.
Elbette söz konusu lokanta olunca her
şeyden önce lezzet gelir, ama mekân
servisi, yemeklerin sunumundaki özeni
ve dekorasyonu ile de daima bir adım
ilerde.
Şef Neco’nun, sadece lezzetli
yemekleri ile değil, size sunduğu
İspanyol içkileri ile de bir marka
restoran haline getirdiği La Pasion,
Bodrum merkezde özgünlüğünü
koruyabilmiş nadir sokaklardan
biri olan Uslu Çıkmazı’nda eski bir
Bodrum evinin avlusunda yer alıyor.
Henüz denemediyseniz, gitmeden
önce rezervasyon için mutlaka
arayarak gitmenizi öneririz.

On yıldır hizmet veren restoran,
her yıl Trip Adviser ödülünü alıyor.
Başarılı olduğu için önlüğünü çıkarıp,
şube açmaya kalkmadı. Ocağın
arkasında bir yandan size en lezzetli
yemekleri hazırlarken bir yandan da
müşterilerine sevgi ve ilgisini sunuyor.

Tel: 0252 3134594, 0530 6438444
www.lapasionbodrum.com

Orhan Dumanlı

Özgürlük Gemisi
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in işgal altındaki
İstanbul’dan Bandırma vapuruyla Samsun’a
çıktığı ve Milli Mücadele’yi başlattığı, sonra
da bu çok anlamlı günü Türk gençliğine
bayram olarak armağan ettiği gün. Bodrum
Belediyesi de işte bu anlamlı günün 100. yıl
dönümünde uzun zamandır atıl olarak duran,
işletmesi kendisine, mülkiyeti bir vakfa ait
olan ve amacına uygun olarak kullanılmayan
STS Bodrum Okul Gemisi’yle çok anlamlı bir
etkinliğe imza attı. Belediyenin önderliğinde,
demokrasi ve özgürlük aşığı bir avuç insanın
katkılarıyla, bir hafta gibi kısa bir zamanda
gemi donatılarak sefere hazır hale getirildi.
Topluma 19 Mayıs’ın anlam ve önemini 100.
yıl dolayısıyla bir kez daha anlatmak için
Bodrum’dan demir alınarak İzmir, Çanakkale,
İstanbul ve Samsun’a doğru yelken açıldı ve
1500 mil yol yapıldı. Gemide dünyayı dolaşmış
kaptandan, geminin yapımındaki mimara,

Bodrum halkını temsilen belediye meclis
üyesine kadar 19 kişi vardı. Ama beni en çok
heyecanlandıran, Mumcular’ın denizden uzak
olmasına rağmen yüzde sekseni denizci olan
Yeniköy’ünden gelen 17 yaşındaki Bilgehan
Murat Şen oldu. Geminin böyle önemli bir sefere
gideceğini bilmeden staj yapmak için katılmıştı
bir hafta önce. 19 Nisan yerine bir ay sonra
doğsaydı 100. yıl çocuğu olacaktı. Ama benim
için o gemide bulunması yetiyordu olması için.
Bodrum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yat
Kaptanlığı Bölümü son sınıfa geçmişti henüz.
Ona sorumun cevabını baştan biliyormuş
edasıyla; “Bilgehan, sen de ileride bu teknenin
kaptanı Mustafa Cengiz kaptan gibi olacaksın
değil mi?” deyince, “Hayır, ben asker olacağım.”
dedi. “Nasıl yani?” dedim. “Ben sahil güvenlik
botlarında çalışmak, subay olmak istiyorum,”
derken beni bir kez daha sarstı. Sarsıntıdan
çıkmak için ona “Peki bu 22 günlük seyirden
aklında kalan, seni en çok etkileyen nedir?” diye
sordum.
İzmir, Çanakkale, İstanbul ve Samsun’da bizi
karşılamak için insanlar akın akın gelmişlerdi;
sorumu şöyle yanıtladı Bilgehan: “Bu seyir
bana Kemalizmin İlke ve İnkilâpları’na sahip
çıkan büyük bir kitlenin olduğunu gösterdi,”
deyince gözlerim doldu. İçimi aydınlattı
Bilgehan. Siz de gecenin karanlığında deniz
üstünde bir ışık görürseniz, bilin ki bir Özgürlük
Gemisi geçiyordur. Bilgehan gibi Mustafa
Kemal’in askerleriyle dolu olarak; ve gecenin
aydınlanacağına emin olun Bilgehan gibi
gençlerle.
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ajanda
1-9

Temmuz

3-16

Temmuz

Resim Sergisi
Füsun Ürkün
HGC Art Gallery
0532 380 74 47
Digital Kolaj
Aret Sevan
Osmanlı Tershanesi Galerisi
0252 316 18 60

4-28

Temmuz

1-7

Temmuz

Resim Heykel Sergisi
Zamanın Geldiği Yer
Şevket Sabancı Kültür/Sanat Merkezi, Turgutreis
www.ssksm.org

2

Temmuz

Konser
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
Antik Tiyatro
0252 316 77 18

Resim Sergisi
Menderes Öngenç
Re/Max Pasha Art
0 252 317 03 17

5

Temmuz

Gösteri
Tak Tak Takıntı
Ali Poyrazoglu
Bodrum Kalesi, 21.30

5

Temmuz

İmza Günü 18.00-20.00
Semiramis Yağcıoğlu
“Roman Kahramanı ve Öznellik”,
“Söylem İdeoloji ve Coğrafya”
İmge Kitapevi, OASİS AVM
0252 3170593

6

Temmuz

Konser
İlhan şeşen
Club Gümüşlük
0252 394 34 01

6

Temmuz

6-7
Temmuz

Festival
Kraft Yaşam Festivali
Ortakent
www.kraftyasa.com.tr

Eğitim
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
HerbaFarm Akademi
www.herbafarm.com.tr

7
6

Temmuz

Temmuz

İmza Günü 18.00-20.00
Mine Kavalalı
“Homo Novus”
İmge Kitapevi, OASİS AVM
0252 3170593

İnteraktif Gösteri
The Fun Time Of The Opera Samsun
DOB Orkestrası
Bodrum Kalesi - 0252 316 77 18

ajanda
9

Temmuz

Konser
Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri
Bodrum Kalesi
0252 316 77 18

10

Temmuz

İmza Günü 18.00-20.00
Turgut Yasalar
“Ben Bir Dahiyim ama Henüz İlk Filmimi
Çekmedim”
İmge Kitapevi, OASİS AVM
0252 3170593

11-18
Temmuz

12

Temmuz

Bale
Zorba
Bodrum Kalesi
0252 316 77 18

13

Temmuz

Ebru Atölyesi
Feride Dayanç
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

14

Temmuz

Seramik Sergisi
Tuba Önder Demircioğlu
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

İllüstrasyon Sergisi
Zümrüt Elif Yavuz, Masalsılar
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

16

Temmuz

Workshop
Gravür Baskı
Mine Sanat Evi
0543 959 54 01

17

19

Temmuz

Konser
Kenan Doğulu
Antik Tiyatro
www.biletix.com

Temmuz

19-20
Temmuz

Konser
Yeni Türkü
Bodrum Kalesi, 21.30
www.biletix.com

18

Temmuz

Konser
Emir Ersoy
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Festival
Chill Out Festival
Xuma Beach, Yalıkavak
www.chilloutfest.com

20

Temmuz

19

Temmuz

İmza Günü 18.00-20.00
Tebessüm Kalfa
“Bi’de Bu Taraftan Bak”
İmge Kitapevi, OASİS AVM - 0252 3170593

Konser
Sertap Erener
Antik Tiyatro
www.biletix.com

ajanda
21

Temmuz

Konser
Allegra Ensemble
Bodrum Kalesi
0252 316 77 18

27

Temmuz

Sağlıklı Beslenme
HerbaFarm Akademi
www.herbafarm.com.tr

29

Temmuz

24-28
Temmuz

Workshop
Feride Gürsoy ile Aile Dizimi İnzivası
Karakaya Retreat
www.karakayaretreat.com

Fotoğraf Sergisi
Doğan Gencer
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

26

Temmuz

31

Temmuz

Konser
Erol Evgin
Antik Tiyatro
www.biletix.com

Konser
Manga
Club Gümüşlük
0252 394 34 01

Bodrum’lu Amiral
Turgut Reis
Cezmi Çoban

Bodrum’un yetiştirdiği
en önemli değerlerden
biri olarak Türk Denizcilik
Tarihinde silinmez izler
bırakmıştır.
Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin
Paşa’nın “Benden yeğdür!” diyerek
yeteneğini övdüğü, Avrupalıların
Dragut olarak tanıdığı Turgut
Reis’in, ölümü üzerinden 454 yıl
geçmiş olmasına rağmen yaşamı
ve Akdeniz’deki faaliyetleri üzerine
kitaplar, makaleler yazılmaya;
sempozyumlar, festivaller, çalıştaylar
düzenlenmeye devam edilmekte ve
Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e,
Adriyatik’ten Güney Avrupa Kıyılarına
dek bıraktığı izleri takip etmek bugün
de mümkün olmaktadır.
“Bodrumlu Amiral Turgut Reis”
kitabında, 60 farklı akademisyen
ve araştırmacının kendi dallarında
yaptıkları Turgut Reis araştırma yazıları
bir araya getirilerek; Turgut Reisi
tanımak isteyen her yaştan okurun
bilgilenmesi ve Turgut Reis’le ilgili bir
başvuru eseri ortaya konulması ve
kamuoyuna referans noktası belli ilk
elden bilgilerin sunulması amaçlandı.
Süreç içerisinde yapılacak yeni
araştırmalar ve uluslararası işbirlikleri
ile “Kolektif Bir Turgut Reis Biyografisi
Oluşturma ve Her Yönü ile Turgut
Reis’i Tanıtma ve Yaşatma” hedefimize
bir adım daha yaklaşacağımızı umut
etmekteyiz.

Myndos Kapısı

Antik tarihle iç içe yaşamak
Dario Navaro
“Arkeoloji buluntuları yalnız bilginlerin
açıp okudukları kitaplarda, dergilerde ilan
edilmekle kalmasın, sonra da müzecilik
politikasını hala benimseyemediğimiz için
seyircisiz kalan buz gibi müzelerimizde
ölü birer taş gibi saklanmasın.” Bu
sözler Azra Erhat’ın. Aynı dileği ve
özlemi paylaşanlarımız için Myndos
Kapısı’nın sanırım çok özel bir yeri var;
Bodrum’un antik tarih eserleri ya da
kalıntıları arasında günlük yaşama en
yakın duranının, en ulaşılabilir, kadim
tarih konusunda en düşündürücü ve
uyarıcı olanının Myndos Kapısı olduğunu
düşünüyorum. Antik tarihte olduğu gibi
bugün de, Gümbet yönünden Bodrum’un
merkezine (eski agoraya) doğru,
sağınızda ve solunuzda onarılmış dev
anıt kulelerin olduğu Myndos Kapısı’ndan
yürüyerek girebilirsiniz. Myndos Kapısı
önündeki sıra sıra dizilmiş kale taşlarında
oturunca ise insanın merak edesi gelir;
Büyük İskender’in yaklaşık 2500 yıl
önce aynı yerden surlara baktığında
ne düşündüğünü, ne yaptığını, belki bu
soruların yanıtlarını bulmak için tarihin
babası namlı Herodotos’un kitaplarına
yönelebilirsiniz…

Ancak son gittiğimde benim dikkatimi
çeken daha sıradan detaylar oldu; yaşlıca
bir kadının alandaki çöpleri ve şişeleri
toplayıp çöp kutusuna attığını gördükten
sonra Myndos Kapısı’nın tekrar bir
temizliğe ihtiyacı olduğunu düşündüm.
Önünden geçildiğinde fark edilmiyor, ama
MÖ 4 yy’dan kalma tonozlu sırt sırta iki
mezardaki güneye bakanının içine yeşil
renkli sprey ile grafitiler çizilmiş, gamalı
haçı da eksik etmemiş vandallar. Sorun
çöp ve grafiti ile sınırlı da değil. Kırık
panolar, harfleri dökülen giriş levhası, kırık
ve paslı ışıklandırma tesisatı, bütün bunlar
Myndos Kapısı’nın bakımsız ve sahipsiz
olduğu izlenimini veriyor.

Bodrum Çocukluk Anılarım
(Son Bölüm)

Samim Uslu

Bodrum’a Elektriğin
Gelişi
Rahmetli Mühendis Mehmet
Uslu ağabeyim bana şöyle
anlatmıştı: “Bodrum’a
ilk elektriği 1926 yılında
makinist Nusret sağladı. O
yılda birçok şehirde elektrik
yoktu. Nusret, büyük bir
sobada, Şeytanın Ahmet’e
körükleme işini yaptırarak,
kömürü yarı yanmış şekilde
yakıp bol karbondioksit
elde etti. Karbondioksiti
dar bir delikten geçirip
sıkıştırdı ve doğal gaz gibi
kullanıp dinamoyu onunla
çalıştırarak elektrik üretti.
Elektrik direği yoktu.
Ampuller ağaçlar ve evlerin
duvarlarına asılırdı. Evlerde
sadece bir ampul bulunurdu
ve genelde oturulan
odaya konurdu. Babam
Hasan Uslu ampul satar ve
alanların adlarını deftere
yazardı. Elektrik ücreti
ampul sayısına ve muma
göre alınırdı. Genellikle,
daha ucuza geldiği için, 25
mumluk ampul kullanılırdı.
Daha sonra, mazotlu
elektrik makinasını gene
Nusret kurup çalıştırdı.”

surun üstüne yerleştirilirdi. Cevat Şakir, topu
ateşlemek için, meyilli topraktan yürüyerek surun
üzerine çıkar, topun fitilini ateşledikten sonra
hızla aşağı iner, hemen sonra da top patlardı.
Topun sesi yarımadanın her tarafından rahatlıkla
duyulurdu.

Evim
Doğup büyüdüğüm ev deniz kenarında, şimdiki
Neyzen Tevfik Caddesi üzerindedir. Eski ve taş
bir evdir. Neyzen Tevfik çocukluğunu bu evde
geçirmişti. Evin taş duvarları zeminde 90 santim
kalınlığındadır. Kalınlık duvar yükseldikçe azalır
ve en yukarıda 50 santime iner. Tavan tahtadan
yapılmıştır. Tahtaların üzerine sıcağı geçirmeyen
erişte serilmiştir ve onun üstü “geren” adı verilen,
su geçirmez yağlı bir toprakla örtülmüştür. Erişte
denizde yetişen ince şerit şeklinde bir bitkidir.
Dalgalar tarafından sökülüp karaya atılır ve
kıyılarda kümeler halinde durur. İyi bir yalıtkandır.
Evlerde erişteye gömülen limonlar aylarca
tazeliğini korurdu.

Halikarnas Balıkçısı
Cevat Şakir biz çocukların gözünde erişilemez
derecede büyük bir insandı. Ancak, uzun boyu,
kalın sesi ve çatık kaşlarından dolayı yanına
yaklaşmaktan çekinirdik. Görünüşü böyleydi ama
kendisi çocuklara iyi davranırdı. Cevat Şakir’in evi,
çocukluğumun ilk yıllarındaki adı Rum Mahallesi,
sonraki adı Giritli Mahallesi ve şimdiki adı da
Kumbahçe Mahallesi olan mahallenin sahilindeydi.
Evinin kapıları her zaman açık olurdu. Evinde çok
az eşya vardı. İçerisi çıplakmış gibi görünürdü.
Bazen kendisini, odanın ortasında yere boylu
boyunca uzanmış vaziyette bir şeyler yazarken
görürdük.
Cevat Şakir, belediye bahçıvanıydı. Yedi lisan
bilen ve Oxford mezunu olan böylesine değerli
bir insanın bahçıvanlık yapmasına biz çocuklar
hiç akıl erdiremezdik. Sırtında gübre çuvalları
taşıyarak Bodrum’da üç tane egzotik park
yapmıştı. İzmir’e taşındıktan kısa bir süre sonra
bu parklar yerle bir edildi. Bodrum’a geldiğinde
özene bezene yaptığı parklarını göremeyince
çarşının ortasına oturmuş ağlamış.
Bodrum’da Ramazan topunu yıllarca Cevat Şakir
atmıştır. Ramazan topu kalenin dışını çevreleyen

Evin yarım dönüm bahçesi vardı. Etrafı üç metre
yüksekliğinde taş duvarlarla çevrilmişti. Caddenin
üzerindeki taş duvarların üstünde bir karış
derinliğinde oluklar vardı. Sahil boyunca uzanan
bu duvarların oluklarından çarşı içindeki su

deposuna akan sular geçerdi. Duvarlara ustalıkla
meyil verilmişti. Su, oluklardan duraksamadan ve
geri gitmeden akardı. Olukların, evlerin önlerine
rastlayan kısımlarına küpler yerleştirilmişti.
Küplerde biriken sularda çamaşır yıkanırdı. Bir
evin kirli suları diğer evlerin küplerine taşındığı
için annem küpte çamaşır yıkamazdı. Sonradan
sular akmayınca olukları toprakla doldurup
içlerine boydan boya nergis dikmiştim.

Bodrum Düğünleri
Bahar ve yaz aylarında evlerin avlularında
yapılırdı. Ortada oyun yeri bırakılarak sandalyeler
bir daire şeklinde dizilir, onlara kızlar, kadınlar
oturur, erkekler onların arkasında ayakta
dururlardı. Keman, cümbüş, kaval ve darbuka
çalan çalgıcılar oyun alanının kenarında yer
alırlardı. Oyunlar Bodrum’a ait türküler eşliğinde
oynanırdı. Çalgıcılar hem çalar hem de türküleri
söylerlerdi. Bu türküler aslında oyun havası
olarak bestelenmemişlerdi. Ancak, ritimleri oyun
oynamaya uygundu. Ayrıca her yerde bilinen
Harmandalı, Sepetçioğlu ve Çiftetelli gibi oyun
havalarıyla da oynanırdı. Bodrum’a ait bazı
türkülerde, sevgililerin eşlerini kaybedenlerin
acıları ve yakınmaları dile getirilmiştir. Anlatılanlar,
yaşanmış gerçek olaylardır. Neşeli bir ortam olan
düğünlerde ölümlerin, acıların anlatıldığı böyle
türkülerle coşulup oyunlar oynanması nedense
yadırganmazdı.
Düğünlerde oyunlara önce kızlar ve kadınlar
başlardı. Oyun kaldırıcı bir kadın vardı. Oynayacak

olanları o seçer ve yanına gidip kaldırarak oyun
yerine çıkartırdı. Kızların, kadınların oyunları
bittikten sonra erkekler oynamaya başlarlardı.
Herkesin kendine ait bir oyun havası vardı. Oyun
yerine çıkan önce kendi oyun havasının adını
söylerdi. Eğer çalgıcılar biliyorlarsa o söylemeden
çalmaya başlarlardı. Bazen bir erkek oynarken
daha oyununu bitirmeden başka bir erkek oyun
yerine girip oynamaya başlardı. Buna “keydirme”
denir ve hoş karşılanırdı. Ancak, ara sıra, aşırı
alkol alanlar arasında bu yüzden kavga çıktığı da
olurdu.
Düğünler birkaç gün sürerdi. Her düğün gecesinin
“Kına Gecesi”, “Temeldevran Gecesi” gibi ayrı
adları vardı. Son düğün gecesi bitiminde gelinle
damat geceyi birlikte geçirmezler, kendi evlerinde
kalırlardı. Ertesi günü sabah damadın yakınları,
yaya olarak, çalgıcılar eşliğinde, gelini almak için
onun evine giderlerdi. Çalgıcılar, keman cümbüş,
gırnata (alaturka müzik çalmak için özel yapılmış
klarnet), kaval ve davul çalanlardan oluşurdu.
Gelin evinden alınıp süslü bir ata bindirilir, atın
başını damadın bir yakını çekerdi. Gelin alayı çalgı
eşliğinde oyunlar oynayarak gelinin arkasından
yürürdü ve gelini damat evinde kendisine teslim
ederlerdi. Damat gelini attan indirir, birlikte evin
kapısından içeri girerlerken, arkadaşları, adet
gereği damadın sırtına yumruk atarlardı. Gece
yarısı da gene arkadaşları bu defa damadın evinin
kapısını yumruklarlar ve bir tepsi saraylı tatlısı
almadan kapıdan ayrılmazlardı. Gelin köyden
şehre geliyorsa, gelin alayı köyden hareket ettiği
anda köyün delikanlıları hemen atlara atlayıp
şehre doğru yarışa başlarlardı. Hangisi damadın
evine önce varıp gelinin köyden hareket ettiğini
bildirirse o, bir ödül kazanırdı.
Gelinin çeyizleri damadın
evine develerle taşınırdı.
Çeyizler sandıklara
konup develere yüklenir,
sandıkların üstlerine halılar
konurdu. Deve ve halı
adedi gelinin zenginlik
derecesini gösterirdi.
Develer yürüdükçe,
boyunlarına asılan büyük
çanlar çalar ve böylece
çeyizin yoldan geçtiği
duyulurdu. Çeyiz, damadın
evinde, sandıklardan
çıkartılıp herkesin görmesi
için odaya dizilirdi.

İki Lokma

Yeni Bir Lezzet Durağı

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.

İlgi ve Güleryüz

Konacık’taki Avenue
Bodrum Alışveriş
Merkezinde hizmete
giren İki Lokma, uzun
yıllar Bodrum gastronomi
tutkunlarının ikinci adresi
olmaya aday!
Rezv: 0539 788 94 49

