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Necmi Cavlı

Vizyon mu, Vicdan mı?
“Amaca giden yolda herşey mübah”

Herkesin dilinden düşmeyen moda sözcük “vizyon”. “Ah bir vizyonlu yönetici olsa”, 
“vizyonu yok”, “şöyle eğitimli, dil bilen, Avrupa görmüş vizyonlu birine ihtiyacımız var!” 
gibi sözler her gün işittiğimiz serzenişlerin parçası.
Vizyon görece bir konsept. Kimilerine göre çok önemli olan, bir diğeri için önemsiz 
olabilir. Sosyal statünüze göre beklentiler değişiyor. Ancak etrafınızda gördüklerinizin 
vizyonsuzlukla mı yoksa tamamen vicdansızlıkla mı ilgili olduğunu düşünmeden 
edemiyorsunuz.
Örneğin Belediye ve İskele meydanında, üzerinde büyük şehir yazan çöp kamyonetleri! 
Turizm sezonunun ortasında, Cumartesi gecesi, meydanda çöp kamyonları sadece 
görüntüyü mahvetmiyorlar aynı zamanda leş gibi kokuyorlar. Meydanı burnunuzu 
tıkayarak geçiyorsunuz. Bodrum meydanındaki Fethiye’li güvenlikçilere bu ne diye 
sorduğunuzda melül melül bakıyorlar suratınıza! Bunun vizyonla ne alakası var? Bu, 
insana saygısızlık! Bu, insana değer vermemek. Dolayısıyla insanların ekmek kazandığı 
turizme ihanet; yani vicdansızlık. 
Diğer bir örnek de jet skiler. İnsanlar şamandıralarla çevrilmiş kıyıya yakın, rüzgârın 
getirdiği çöplerin arasında korkarak yüzmek zorunda bırakılıyorlar vızır vızır geçen jet 
skiler yüzünden. Her yıl birçok kaza oluyor, insanlar ölüyor. Gürültü ve yarattığı çevre 
kirliliği de cabası. Birkaç kişi para kazanacak diye binlerce insan mağdur oluyor. Bu bir 
deniz kenarında tatil ve dinlenme ortamı değil. Büyük uluslararası firmalardan biri bu 
yanlışı görüp, dünya üzerinde jet ski üretmekten vazgeçti. Oysa bizim yöneticilerimiz jet 
ski festivalini destekliyor! Bunun gibi onlarca örneği her gün siz de görüp yaşıyorsunuz 
etrafınızda. Bunların olmaması için eğitimli, dil bilen, Avrupa görmüş vizyonlu 
yöneticilere gerek yok. İnsana, doğaya saygılı, samimi, vicdanlı biri olsa iş görür. 
İnsanlar çok şey istemiyorlar. Güvenilir, temiz, sessiz, sakin, samimi, dürüst, herkese 
eşit ve saygılı bir ortam istiyorlar. Turistler de öncelikle bunu istiyor. Gelişmeyi beton 
ve makine ile özdeşleştiren 3. Dünya zihniyetiyle bu hale geldik. Artık turist gelmiyor. 
Ama turizmdeki bu gerilemenin sorumluluğunu kimse almıyor, sorumlular  sürekli dış 
etkenleri suçluyorlar. Eğer yaptığınız işin merkezine insan faktörünü koyarsanız zaten 
bütün bunlar olmayacak. İşin eksenine seçim kazanmak, kişisel hırs ve ihtiraslar girince 
“amaca giden yolda herşey mübah” oluyor; öte yandan halkın temel ihtiyaçları teferruat 
olarak kalıyor.
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“Bodrum bir dünya 
kentidir!”
Bodrum ve Ayhan Sicimoğlu isimleri yan 
yana gelince deniz tutkusu, coğrafya 
tutkusu, tarih, arkeoloji, gastronomi 
ve tabii ki müzik akla geliyor. Bunların 
Bodrum severlerle ortak tutkunuz 
olduğunu biliyoruz. Artajanda okurları 
için bunlar sizinle ve Bodrum’la ilgili 
çoğunu bildiğimiz, çeşitli yayınlarda 
okuduğumuz tutkular. Bu ayın konusu 
Bodrum Caz Festivali olduğu için size 
Bodrum, caz ve yaşam kültürü ile ilgili 
sorular hazırladık.  
 
Bodrum’u Bodrum yapan en önemli 
özellikler sizce hangileridir?
Dünyanın 7 harikasından birinin 
burada olması, (maalesef sadece 
Mısır’daki Keops piramidi ayakta 
kalmış). Halikarnassus Mozole’sinin 

Ayhan Sicimoğlu bir depremde yıkıldığı düşünülüyor. 
Şimdilerde beşik gibi sallanan Bodrum’u 
düşünürseniz tahmin etmesi zor değil. 
Sultan Abdülmecid izni ile (Sultanımıza 
göre sadece taş parçaları imiş, nasıl 
bir anlayış anlamak mümkün değil) 
kabartmalar bugün British Museum’da. 
Diğer taşlardan ise St. Jean Şövalyeleri 
meşhur Bodrum Kalesi’ni inşa etmişler. 
Ana mezarı da şövalyeler soymuşlar. 
Dor Heksapolis’i şehirlerinden birisi 
olması (M.Ö. 1100-560). Güneybatı 
Anadolu’da 6 önemli merkezden biri, 
yani zamana göre belki dünyanın 
merkezi olması.
Sualtı Arkeolojisi biliminin temellerinin 
burada atılmış olması (Parçası olmak ile 
her zaman gurur duyarım 1976 yılında 
bunun için Bodrum’a geldim).
 
Biraz da kaliteden söz edelim. 
Sizin en önem verdiğiniz konuların 
başında kalite gelir. Bodrum’u “kalite” 
açısından ayrıştıran unsurlar nelerdir? 
Bunu nasıl yükseltebiliriz?
Şehircilik kuralları ve yaptırımları çok 
önemli. Kültürel faaliyetler ve sanat 
kalitesi de öyle. Çevre, temizlik (bilhassa 
deniz) ve ses dahil her türlü kirlilikle 
savaş zaten kalitenin sağlanmasında 
şart olan unsurlar.

Özlem Oktar Varoğlu

Söyleşi



 
Bodrum’un ilk tanınmaya başladığı 
yıllarda buranın özgün mimarisi olan iki 
katlı, beyaz badanalı, sivri çatı detaylı 
evlerin korunması ve yarımadada bu 
şekilde yapılaşma kararı alınmış. Bu 
konuda gözlemleriniz nelerdir? Sizce 
sürdürülmeli mi? Yeni tip binalar 
hakkındaki görüşleriniz nasıl?
Süratle bozulduğunu gözlüyorum. 
Bilirkişiler kurulu olmalı ve bu kurul 
tüm yapı izinlerini onaylamalı. Yöreden 
sadece bir veya iki kişi olmalı bu 
kurulda. (Menfaat çatışmasını önlemek 
için). Mimarlar, peyzaj mimarları, şehir 
plancıları, sanatçılar, ressamlar, yazarlar, 
şairler ve bence en önemlisi yabancı 
dünya insanları da olmalı bu kurulda, 
çünkü Bodrum Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ait olmakla beraber bir dünya kentidir. 
 
Bodrum Kalesi’nde belki de son kez 
sahne alacaksınız. Kale restorasyona 
giriyor. Neler hissediyorsunuz?
Son kez olmaz inşallah. Caz Festivali 
fikrini ilk ortaya atıldığından beri sevdim. 
Festivalin Bodrum Kalesi’nde sürmesi 
için elimden geleni yaparım.

 
Bodrum’un en önemli değerlerinden 
biri de INA- Institute of Nautical 
Archaeology. INA için destek 
verdiğinizi, hatta TİNA ismiyle 
bir destek çatısı oluşturduğunuzu 
biliyoruz. Biraz anlatır mısınız?
1976 yılında AINA ya katıldım ve 
Bodrum’da yerleştik. Sonradan “A” 
harfi atıldı. Amerika’nın “A”sıydı bu. 
Şeytanderesi ve Serçe Limanı cam 
batıklarına fiilen senelerce katıldım. 
Meşhur Uluburun kazıları sırasında artık 
ABD’de INA’nın yönetim kurulundaki tek 
Türk bendim. Ardından ülkemde de bu 
tip bir kuruluş hayalimi gerçekleştirdim. 
Rahmetli Mustafa Koç ile TİNA (Türkiye 
Sualtı Arkeolojisi) Vakfını kurduk. 
Şimdilerde Onursal Başkan’ıyım. 
Arkadaşım Oğuz Aydemir başarı ile 
başkanlığını sürdürüyor. 
 
Kızınız Ayşe Sicimoğlu, yurtdışından 
geldi ve ayağının tozuyla New Music 
isimli hem klasik hem caz severlere 
hitap eden bir projesi ile Bodrum 
Caz Festivali’nde sahne alıyor. Siz bu 
konserin INA’da olmasıyla ilgili ne 
hissediyorsunuz?



Bu konserin INA da olma fikri INA ve 
TINA’nın yönetim kurulunda olan Jeff 
Hakko’nın fikridir. Pek hoşuma gitti 
romantik açıdan da ayrıca...
Yurtdışından bir dostunuza Bodrum’a 
gelmesini tavsiye eder misiniz? Kenti 
hangi özellikleri ile tanımlarsınız?
Yurt dışından dostlarım devamlı 
Bodrum’a gelirler ve pek memnun 
ayrılırlar. Sadece Donna Karan 
paparazzilerden çok şikayetçi 
olmuştu. “Dünyanın hiç bir yerinde bu 
kadar yapışkan ve ısrarlısını görmedim. 
Ağızlarında kamera gemi güvertesine 
tırmanıyorlardı” dedi... Ee naapalım 
korsan torunları bunlar…
 
Bodrum üzerine yazılmış, söylenmiş en 
güzel şarkılar sizce hangileridir?
Mazhar Alanson’un Bodrum Bodrum’u 
tabi... 

Bodrumlulara, kentlerinin dünyada 
bilinen, kaliteli turizmin olduğu bir yer 
olması için neler yapmalarını, ya da 
neler yapmamalarını önerirsiniz?
Kusura bakmasınlar ama, mesela 
İtalya’da Luca kentinde “Tarihi doku 
ile uyum sağlamadıkları” gerekçesi 
ile dönercilere izin vermediler. Bunu 
protesto etmeden evvel ilk önce İtalya 
Toscana bölgesindeki Luca’yı görmek 
ve hatta yaşamak gerekir. Bu kadar 
söylüyorum, gelinim sen anla...  

Ayhan Sicimoğlu konseri 9 Eylül 2017 
tarihinde Bodrum Kalesi’nde yer alacak. 
Ayşe Sicimoğlu & Ali Tolga Konseri ise 
12 Eylül’de INA avlusunda yer alacak. 

www.bodrumcazfest.org
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1992 –93 tiyatro sezonu, İstanbul 
Türk-Alman Kültür Merkezi’nden bir 
öneri geldi, ortaklaşa “Çocuk ve Çevre 
Haftası” düzenlenecek. Kendileri 
Almanya’dan yüzün üzerinde kitap 
bulmuşlar bizim de aynı konuda 
ne kadar kitap bulabileceğimiz 
soruşturuluyor. Cumhuriyet Kitap 
Kulübü aracılığıyla araştırmaya 
başlıyoruz. Bula bula ancak 3 –5 
kitaba ulaşabiliyoruz. Bunların içinde 
de konuya en uygun olanı Zeyyat 
Selimoğlu’nun Martılar Adası; ayrıca 
kitabı oyunlaştırarak hafta boyunca 
ücretsiz olarak sergileyeceğiz.
Kitapları Beyoğlu Belediyesi’nin 
sergi salonunda Tüyap’ın verdiği 
vitrinlerde sergiledik. Martılar Adası adlı 
oyunumuzu da Tünel’e yakın Narmanlı 
Yurdu avlusunda hafta boyunca okul 
çocuklarına sergiledik; hafta bitti ne 
yapalım? Hazırda elimizde böyle bir 
oyun varken hadi bir Bodrum turnesi 
yapalım dedik ve Bodrum Belediyesi’nin 

Salih Kalyon

Bodrum
Anılarım

Martıları 
Laz Mehmet 
Kurtardı!

çevre müdürlüğü öncülüğünde Kurban 
Bayramı’nın 4. günü oyunu Kale’de 
sergilemeye karar verdik.
Sağ olsun sevgili dostum Ressam Murat 
Külcüoğlu, aynı tarihlerde Bodrum 
Kalesi sergi salonunda resim sergisi 
açmış, bize de afişleme, organizasyon ve 
bilet satışı konularında yardımcı oluyor. 
O günlerde TRT 1 kanalında Bizimkiler 
dizisi çok meşhur, ben de Taktak 
Sedat rolünde popüler karakterler 
arasındayım ya, Bodrum sokaklarında 
ilgiden yürüyemiyorum. “Biz Afyon’dan 
geldik bir resim çekilebilir miyiz? 
Biz Alamanya’dan geldik, çekilebilir 
miyiz?” Resim çektirdiğim kişilere sözlü 
olaraktan reklam yapıyorum, içimden 
de bu resim çektirdiğim %1 gelse kale 
tıklım tıklım dolar diyorum. 4. gün 
geldi, o da ne? Toplam 40 biletli seyirci 
gelmiş, tabii battık! O gece uyumak 
ne mümkün, sabahı zor ettik; ekipçe 
pansiyonda rehin kaldığımızın resmidir. 
Sabah erkenden eşimi ve kızımı ekibin 



başında pansiyonda bırakarak attım 
kendimi Bodrum sokaklarına, tanıdık 
birilerini bulup borç para istiyecem. Ünlü 
Veli Bar’ın önünden geçiyorum, Salih 
diye bir ses! 
Bakıyorum bizim Tek-Tek sokağında 
ünlü Banka Bar’ın sahibi Laz Mehmet. 
Sarmaş dolaş olduktan sonra ne var 
ne yok falan, kaç yıldır görüşmemişiz; 
Mehmet işleri ters gidince kapağı 
Israil gemilerine atmış yıllarca çalışıp 
Bodrum’a tatile gelmiş. Benim ne 
yaptığımı sordu, anlattım. Bodrum’a 
turneye geldik ve de battık, ekip 
otelde rehin, ben borç para bulmaya 
çıktım diye anlatıyorum. Mehmet her 
zamanki gibi gözlerini kısıp cebinden 
bir tomar para çıkarıyor: “2000 dolar 
işini görür mü?” diye soruyor. Görmez 
mi Mehmet’im, hiç değilse ekibi rehin 
olmaktan kurtarıyoruz! Öyle de oluyor; 
ekibi sağ salim İstanbul’a yolluyoruz 
akşam da sahildeki ünlü Palmiye 
Restoran’da kurtarıcımız Laz Mehmet, 
ressam Külcüoğlu ailesi ve Kalyon ailesi 
batışımızı kutluyoruz. O geceden sonra 

ben ne zaman gökyüzünde çığlıklar 
atan martı sürülerini görsem gökyüzüne 
bakıp aklımdan, “Kurtarsa kurtarsa bu 
martıları da Laz Mehmet ve onun gibi 
güzel insanlar kurtarır,” diye geçiririm…

Düzeltme: Salih Kalyon’un geçen 
sayımızdaki yazısında gazeteci Özgen 
Acar’ın adının önünde “merhum” ifadesi 
sehven yer almıştır. Hatadan dolayı 
okurlardan ve sayın Özgen Acar’dan özür, 
ayrıca kendisine uzun ömürler dileriz.

Bodrum sizleri unutmayacak.

Zeki Müren
6 Aralık 1931 - 24 Eylül 1996 10 Kasım 1946 - 22 Eylül 2001

Fikret Kızılok



Gökova Sadun Boro’yu 
Kucakladı

Boro, usta bir denizci olmanın yanı sıra 
doğa ile sıkı bağlar kurabilme kabiliyeti 
ve seyahat anılarında ısrarla dile 
getirdiği doğa hassasiyeti ile geniş bir 
topluluğu etkilemişti; ayrıca, Gökova’nın 
korunması için aktif olarak da çalıştı.

Sadun Boro bu seyahatlerinde yalnız 
değildi; heykelin orta kısmında, iki 
kaptan, iki duygu, iki ruh, Oda Boro 
ve Sadun Boro birlikte yer alıyorlar. 
Heykelin ortasındaki bu dikey iki siluet iç 
içe geçerek birbirini sarmalayıp tek bir 
bedene dönüşüyor.
Heykelde yere paralel deniz çizgisi ile 
dairesel form arasında taş malzemeden 
yapılmış çember şeklindeki Bodrum 
kayrak taşından yapılmış form, heykelin 
gözünü oluşturuyor. Bu göz, Sadun 
Boro’nun her daim Gökova kıyıları 
üzerinde gezinecek olan temsili gözü.

Kissebükü, Adalıyalı mevkii muhteşem 
bir yer ve yapılan çalışma burası ile 
uyum içinde olmalıydı; kütlesel bir 
çalışma arkadaki harika koy manzarasını 
kapatabilirdi, bu nedenle çizgisel 
formlar kullanıldı. İtalyan Mimar Mascia 
Mantani, heykelin teknik çizimlerini 
hazırladı, böylece heykelin büyüklüğü, 
rengi, duruş pozisyonu gibi ayrıntıları 
alanın gerçek görüntülerinin içerisinde 
değerlendirildi. Heykelin konacağı 
adanın stabilizasyon çalışması önceden 
hazırlanmıştı, kalabalık bir çalışma grubu 
ile heykelin ada üzerine sabitlenmesiyle 
proje tamamlandı.

“Gökova Sadun Boro’yu kucaklıyor 
isimli heykel, Sadun Boro ile doğa-
deniz arasındaki ilişkiyi vurguluyor” 
diyor heykelin yapımcısı Ufuk Boy 
(Artelle Atölye). 

Ufuk Boy



Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ilk kez 2013 
yılında “Dünya Otomobilsiz Kentler 
Günü” etkinliği kapsamında yapıldı. 
Kadınlar en güzel kıyafetlerini giyerek, 
bisikletlerini çiçeklerle ve kurdelelerle 
süsleyerek şehrin ana caddelerinde 
pedal çevirdikten sonra “Şehirlerde 
egzoz kokusu yerine parfüm kokusu 
olsun” başlığı altında bir basın açıklaması 
yaptılar. 2015 yılında Bodrum’un da 
katıldığı 10 kentte, 2017 yılında ise 
50 kentte eş zamanlı olarak sokakları 
renklendiriyorlar.
Bisiklet sever kadınlar Bodrum’da 
çoğalıyor. Eğer uygun bisiklet politikaları 
uygulanırsa, işe veya ulaşacağımız her 
hangi bir yere bisikletimizle neden 
gidemeyelim? Biz de dünyanın bir çok 
yerindeki gibi günlük kıyafetlerimizle 
bisiklete binerek ulaşımımızı 
sağlayabiliriz.

Bodrum’da üçüncü kez düzenlenecek 
olan etkinlik, 24 Eylül 2017 saat 17:00’de 
Bodrum Belediyesi Atatürk heykeli 
önünden başlayacak. (16:00 buluşma ve 
fotoğraf çekimleri) 
Tur rotamız: Bodrum şehir Merkezi. 
Oldukça yavaş ve birlikte hareket 
edeceğiz ki herkes katılabilsin. Etkinlik 
yaklaşık bir saat sürecek.
Bu etkinliğe katılmak isteyen erkeklerden 
ricamız: 
– Şık (veya süslü) giyinin 
– Bisiklet formanızla gelmeyin 
– Fotoğraflarda lütfen önde olmayın 
– Grup sürüşü yapan kadınların arasına 
girip sizler kadar tecrübeli olmayan 
bisikletçileri tehlikeye atmayın 
En güzel desteğiniz: Bisikletli kadınların 
fotoğraflarını çekebilirsiniz. Eğer geride 
çok kalan varsa yavaşlamamız için 
öndekileri uyarın.

Süslü Kadınlar Bisikletleriyle 
Yine Sokaklarda!

Facebook: Bodrum Süslü Kadınlar 
Bisiklet Turu
www.facebook.com



5, 6, 7 EYLÜL 2017
KARSANAT’ın düzenlediği “VIII. 
Karsanat Barok Müzik Festivali”, 
Mezzosoprano Esen Demirci’nin Sanat 
Yönetmenliği’nde gerçekleşiyor.

Versailles Sarayı’nda Bir Gece – 
“Rococo & Galant Style”
Festivalin açılış konseri bu yıl 5 Eylül 
2017’de Karya Barok Solistleri tarafından 
yapılacak. Bu yılın teması, Barok 
Dönem’in sonunda Klasik Dönem’e 

VIII. Karsanat 
Barok Müzik 
Festivali
Antik Tiyatro’da “Versailles 
Sarayı’ndan Habsburg 
Şatosu’na Esintiler” 

geçişi hazırlayan bir stil olarak özellikle 
Fransa’da başlayan bir akım olan Style 
Galant’ı tanıtmak. Bodrum’da klasik 
müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı 
Kontrtenor Kaan Buldular ve Koloratür-
Mezzo Soprano Esen Demirci yine Antik 
Tiyatro sahnesinde sizlerle olacak.
Habsburg Şatosu’nda Müzik – “Music 
from Habsburgs’ Court”
6 Eylül 2017’de gerçekleşecek olan bu 
konserde Viyana’nın önemli barok müzik 
orkestralarından biri olan Concilium 
Musicum Wien sanatçılarını ilk kez 
dinleme şansı bulacağız.

Barok Dönem’de Klasik Türk Müziği
7 Eylül akşamı yer alan bu konserde 
Barok Dönem Avrupalı bestecilerin 
çağdaşları Dede Efendi, Tanburi Mustafa 
Çavuş gibi çok önemli şahsiyetlerin 
eserleri seslendirilecektir.
YER : BODRUM ANTİK TİYATRO SAAT : 
21.00 (KAPI AÇILIŞI 20.30)

5.EYLÜL.2017 –“Versailles Sarayı’nda 
Bir Gece” – Rococo&Style Galant

6.EYLÜL.2017– Habsburg Şatosu’nda 
Müzik – “music from Habsburgs’ court”

7.EYLÜL.2017 – Barok Dönem’de Klasik 
Türk Müziği

Bilgi için: 0532 2123356 / 05075685432 

Lavinia Dames - 6 Eylül

Alp Köksal -  5 Eylül



Onlarca çocuğu ve aileyi buluşturup 
kaynaştıran, hep birlikte şarkı söyleyerek 
altı yıl boyunca birçoğumuz için mutluluk 
kaynağı olan Bodrum Pop Korosu, 
faaliyetlerine uzun bir ara verdi.  

Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye, 3 
Adam gibi TV programlarının yanı sıra 
birçok festivalde, çocuk parkı açılışında, 
basketbol maçlarında, belediyenin 
düzenlediği yeni yıl partilerinde ve başka 
değişik etkinliklerde görmeye alıştığımız, 
bulunduğu yere olumlu enerji yayan koro, 
6 yıl boyunca etrafında büyük bir aile 
oluşturmuştu. 

Bodrum Pop Korosu bir 
parti ile veda etti!

Bodrum Korosu, çalışmalar başladığında 
8/9 yaşında olan, şimdi ise lise çağına 
gelen çocukların eğitimi için yoğun 
çabalar harcayan koro çalıştırıcısı Nicola 
Cavlı’nın İngiltere’ye dönme kararı ile 
son buldu. Yoğun duyguların yaşandığı 
bir parti ile koroya veda edilirken, bir 
yandan şarkı söyleyip dans edenlerin bir 
yandan da gözyaşlarını tutamadıkları 
gözlemlendi.

2018 Yazında Buluşmak Üzere!







1 - 8 Eylül

Resim Sergisi
Devrim Erbil
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

1 Eylül

Konser
Sıla
Bodrum Antik Tiyatro, 21.15
www.biletix.com

2 - 8 Eylül

Karikatür - Afiş Baskı
Turan Selçuk - Mengü Ertel
Dibeklihan
www.dibeklihan.com.tr

2 Eylül

Konser
MFÖ
Bodrum Antik Tiyatro, 21.15
www.biletix.com

3 Eylül

Konser
Nükhet Duru
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

4 Eylül

Konser
Istanbul Funk Unit
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com



4 Eylül

Konser
Gülsin Onay
Antik Taş Ocağı, Koyunbaba
www.gumuslukfestival.org

5 Eylül

Konser
Eva Klesse Quartet
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com

5 Eylül 

Konser- Solist Alp Köksal
Versailles Sarayı’nda Bir Gece, 
VIII. Karsanat Barok Müzik Festivali
Bodrum Antik Tiyatro 21.00
0532 212 33 56 - 0507 568 54 32

5 - 23 Eylül

Resim Sergisi
Tunç Tanışık
Oasis Bodrum Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

6 - 19 Eylül

Resim Sergisi
Tamer Şahinoğlu - Derin Sessizlik
Costa Farilya, Gündoğan
www.costafarilya.com

6 Eylül

Konser- Lavinia Dames
Habsburg Şatosu’nda Müzik
VIII. Karsanat Barok Müzik Festivali
Bodrum Antik Tiyatro 21.00
0532 212 33 56 - 0507 568 54 32



6 Eylül

Konser
Raci Pişmişoğlu Mus461
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com

7 Eylül

Konser
Bs Quartet
Kefi Beach
www.bodrumjazzfest.com

7 Eylül

Konser
Barok Dönem’de Klasik Türk Müziği
VIII. Karsanat Barok Müzik Festivali
Bodrum Antik Tiyatro, 21.00
0532 212 33 56 - 0507 568 54 322

7 Eylül

Konser
İmer Demirer feat Ece Göksu
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

8 - 9 - 10 Eylül

Festival
3. Karaova Bağbozumu Şenliği
Mustafa Kalem Parkı, Mumcular
www.karaovadernegi.com

9 - 22 Eylül

Seramik Sergisi
Yavuz Pilevneli - Pemra Pilevneli
Dibeklihan
www.dibeklihan.com



9 Eylül

Konser
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Bodrum Kalesi, 21.00
www.bodrumjazzfest.com

10 Eylül

Konser
Karsu
Bodrum Kalesi, 21.00
www.bodrumjazzfest.com

11 Eylül

Konser
Ferit Odman Quartet
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com

12 Eylül

Konser
Ayşe Sicimoğlu New Music
INA - Su Altı Arkeoloji Enstitüsü
www.bodrumjazzfest.com

12 - 18 Eylül

Resim Sergisi
Resim Evi Bodrum
Turgutreis D - Marin Yat Club
www.d-marin.com

13 Eylül

Konser
Can Çankaya
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com



14 Eylül

Konser
Önder Focan & Şallıel Bros
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com

15 - 16 Eylül

Atölye
Permakültür - Sürdürülebilir İnsan 
Yaşamları Tasarım Atölyesi
Herbafarm Akademisi, Yukarı Gökçebel
www.herbafarm.com.tr

15 Eylül

Konser
Ece Göksu Quartet feat Neşet Ruacan
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com

16 Eylül

Konser
Jülide Özçelik
Bodrum Kalesi, 21.00
www.bodrumjazzfest.com

17 Eylül

Konser
Jehan Barbur
Off Gümüşlük
www.bodrumjazzfest.com

18 Eylül

Resim Sergisi
Mustafa Pilevneli
Dibeklihan
www.dibeklihan.com



19 - 25 Eylül

Resim Sergisi
Ebru Dede, Suyun Hayali
Turgutreis D - Marin Yat Club

20 Eylül

Ekslibris ve Grafik
Ayşe Anıl
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

21 Eylül

Resim Sergisi
Ayça Ersoy
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

22 Eylül

Konser
Sattas
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

23 - 30 Eylül

Fotoğraf Sergisi
Serkan Turaç
Dibeklihan
www.dibeklihan.com.tr

24 Eylül

Süslü Kadınlar Bisikilet Turu
Bodrum Belediye Meydanı, 17.00
www.suslukadinlarbisikletturu.com



25 Eylül

Seramik Sergisi
Dejavu 2 Karma
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

26 Eylül

Heykel
Rıfat Koçak
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

27 - 31 Eylül

Resim Sergisi
Mehmet Kapçak
Oasis Bodrum Nurol Sanat Galerisi
www.nurolsanat.com

28 - 30 Eylül

Festival
II. Bodrum Latin Dans Festivali
Azka Otel / 0536 591 44 12

29 Eylül

Konser
The Shot Band
Her Cuma
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

30 Eylül

Atölye
Ekolojik Ev tasarım Atölyesi
Herbafarm Akademisi, Yukarı Gökçebel
www.herbafarm.com.tr



3-6 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep, 
Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen 
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’na 50 ilden 1450 sporcu katıldı. 
Bodrum Belediyesi Bodrumspor karate 
takımı sporcuları Oğuzhan Yıldız, Umut 
Altıntaş ve Kayra Sezgin Türkiye üçüncüsü 
olarak kürsüye Bodrum’un adını yazdırmayı 
başardılar.

Kayra Sezgin 
Dünya Şampiyonası’na Katılıyor!

MÜZİK

Bodrum Belediyesi Türk Musıkîsi 
Derneği’nin hazırladığı ve 15 yıl içinde 
düzenlenmiş olan konserlerdeki 
eserlerden oluşan 15.Yıl Kutlama 
Konseri, 23 Eylül 2017 Cumartesi akşamı 
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde Ege 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
öğretim görevlisi Halil İbrahim 
Yüksel yönetiminde halka açık olarak 
gerçekleştirilecektir. Geçmiş konserlere 

15.Yıl Kutlama 
Konseri

katılmış olan Alaeddin Yavaşca, İnci 
Çayırlı, Melihat Gülses, Münip Utandı, 
Merve Utandı, Doğan Dikmen, Güzin 
Değişmez ve Erol Sayan’ın da konsere 
misafir olarak katılımları beklenmektedir. 
Her yıl olduğu gibi yine bu yılki kutlama 
konseri de Klâsik Türk Müziği severlerin 
zevkle dinleyebileceği eşsiz konserlerden 
biri olarak düzenlendi.



Orhan Dumanlı

6 Nokta 

Başlığı okuyunca aklınıza hemen görme engelli insanlarımız 
gelebilir. Gelsin de zaten, biz de elimizden geldiğince toplumdaki 
bütün engelleri azaltmak için çaba sarf edelim.

Benimkisi başka. Kimimizin o saatte hala uyumamış olan 
ağustos böceklerinin sesleriyle uyuduğu, kimimizin etraftan 

gelen müzik gürültüsünden uyumaya çalıştığı sıcak bir 21 Temmuz gecesi, büyük 
bir gürültüyle gelen ve bizi bütün hücrelerimize kadar sarsandan bahsediyorum. 
Kendimizi bir anda dışarıda bulduk. Peki ne aldık yanımıza dışarı çıkarken? O öve 
öve bitiremediğimiz bilmem kaç liralık evlerimizi mi, direksiyonuna geçtiğimizde 
egolarımızın tavan yaptığı arabamızı mı, yoksa Adaboğazı’nda yarım metre suya 
üst üste demir atmak istediğimiz apartman teknelerimizi mi? Hiçbirini. Sadece 
çocuklarımızı ve ailemizi. Aslında hayatın kendisini aldık yanımıza fark etmeden, 
ellerinden sımsıkı tutarak ve sevgiyle sarılarak.

Büyük şehirlerin para, hırs, güç, kariyer ve mübah gibi sözcükleri Bodrum hayatına 
da girmeye başlayınca, şehrin naifliği ve insani ilişkileri de sekteye uğradı. Düşünün, 
çocuklarınızla en son ne zaman denize gittiniz, onlara balık tutmayı gösterdiniz, 
yeldeğirmenlerinin hikayesini anlattınız? Ne zaman birlikte dalından incir, 
mandalina, üzüm kopardınız, dağlara çıkıp çiçek topladınız, sarnıçlardan bir avuç 
su alarak yüzünüzü yıkadınız? Aileniz ve sevdiklerinizle beraber ne zaman güneşi 
batırdınız Yalıkavak’tan, Bitez sahilinde sabah gün doğmadan denizin eflatun 
olduğunu görüp bülbülleri dinlediniz?

Bodrum’da yaşam budur aslında. Kaç ev yaptığınız, kaça alıp sattığınız, imar 
yüzdesinin gelip gittiği değildir. Barınacak kadar küçük bir evimiz olsun ama gerçek 
Bodrum hayatını taşıyacak kadar büyük gönlümüz olsun.

Ha, 6 Nokta da gözünüzü açmadıysa, oturun sakince bir yere bir akşamüstü, bakın 
Müskebi’ye, Bitez’e, Dereköy’e, Yalıçiftlik’e, Mazı’ya, Şebnem Ferah dinleyin “Sil 
baştan” diye hayatı sıfırlayarak ve çekin içinize naif, insani Bodrum’u.

Aslında hayatın kendisini aldık yanımıza fark 
etmeden, ellerinden sımsıkı tutarak ve sevgiyle 
sarılarak.



KİTAP

“Özgüven, ‘Ben sadece ben 
olduğum için değerliyim’ duygusunu 
içselleştirebilmek. Ama ödül bunu 
engelliyor. ‘Sen bu işi yapınca, ben sana 
ödül veririm!’ demek, ‘Ben seni ancak o 
zaman severim’ demek... Ödül, bir yapay 
sevgi aracı…”

Dr. Özgür Bolat donanımlı ve konusuna 
hakim bir eğitimci.  Geniş akademik 
araştırmaları rahatça herkesin zevkle  
okuyup anlayabileceği bir dille güzel 
bir kitaba dönüştürmüş. Yazar ödüle 
tamamen karşı değil, ancak; “Sevgi ve 
güvene dayalı bir anlayış varsa, arada 
sırada verilen, motivasyon amaçlı 
olmayan ödüle çocuk çok anlam 
yüklemez!” diyor. “Ödül, kendi girdabını 
yaratır. Ödülle iş yaptırmaya başladığın 
an, geri dönüşü olmayan tehlikeli bir 
yola girersin. Aynı bağımlılıklar gibi, 
sürekli dozu artırman gerekir. “

“Beni Ödülle Cezalandırma”
   Özgür Bolat

Ödül, insanları mutsuz ediyor çünkü 
kişi “dış kontrol odaklı” oluyor, kişiyi 
kontrol ediyor. Ödülü veren ne isterse, 
kişi onu yapıyor. Türkiye’de çoğumuz 
dış odaklıyız. Müdür gidince, çalışanlar 
çalışmayı bırakıyor. Öğretmen çıkınca, 
çocuklar çalışmıyor. Zaten çoğu 
öğretmen çocuğu evde de kontrol 
etmek için ödev veriyor. Polis olmayınca, 
emniyet kemeri takmıyoruz. Oysa iç 
odaklı insanı kimse gözetlemek zorunda 
kalmaz. Anne ödül verse de, vermese 
de, iç motivasyonu olan çocuk ödevini 
yapar.

Bolat’a göre, “Ödül, ahlaksızlığı tetikler. 
İç motivasyonu öldürür, öğrenmeyi 
ve değer öğretimini engeller, gelişimi 
durdurur, ilişkileri bozar, performansı 
düşürür ve mutsuzluğa yol açar.”

Dr. Bolat çoğunluğun önemsemediği 
bazılarımızın bilip de uygulayamadığı 
birçok gerçeği en çıplak hali ile 
suratımıza vuruyor. “Ben fark 
yaratacağıma inanıyordum, nerede hata 
yaptım?” “yetiştirdiğimiz harika çocuklar 
büyüyünce ne oldular, nereye gittiler” 
gibi sorularımıza bir ölçüde ışık tutuyor. 
Hepimiz çekirdek aile yapısının dağıldığı 
“post modern” toplumda çözüm 
arıyoruz. Giderek artan yabancılaşmaya 
karşı insanlığı nasıl koruruz, nasıl doğru 
insan yetiştirebiliriz diye kıvranıyoruz. 
Dr. Özgür Bolat da bu arayışımıza 
yardımcı olabilecek, okunması gereken 
güzel bir kitap yazmış. 



Yapılışı
Kızgın yağın içerisine tane karabiber ve piyazlık 
doğranmış kuru soğanı ilave edip bir süre 
soteliyoruz. Daha sonra su ilave edip yaklaşık 10 
dakika daha kaynamasını sağlıyoruz. Soğanlar 
yumuşadıktan sonra yuvarlak ve ince doğradığımız 
domatesleri, sarımsağı ve defne yapraklarını 
ilave edip 15 dakika daha pişiriyoruz. Sonrasında 
temizleyip tuzladığımız deniz levreğini de 
tencereye yerleştirip, taze limon suyu, toz karabiber 
ve zeytinyağı ekleyip 20 dakika daha pişirip 
maydanozunu ilave edip altını kapatıyoruz.

Umurça Mah. Dr. Mümtaz Ataman Cad. 
Rasattepe Sok. No:11/A Bodrum 

T. 0252 313 75 55 komodorbodrum

Murat Babacık
Executive Chef

Komodor
mezeevi

Malzeme 
1 Adet 1 Kg. lık Deniz Levreği
2 Adet Orta Boy Soğan
6 Adet Orta Boy Domates
5 Diş Sarımsak
2 Adet Defne Yaprağı 
Az Tane Karabiber
Az Maydanoz

Denizci Usulü 
Levrek Buğulama
3 - 4 Kişilik



Bodrum’un Sütü 
Mayalanıkduru!
Otuz-kırk sene öncesine kadar sadece 
çökelek ve kırk tokmak peyniri ile yöre 
çobanlarının yaptığı keçi ve mayalı peynir 
denilen beyaz peynirin bilinip yenildiği 
şehirde, turizm ve ticaret hayatının 
çeşitlenmesiyle birlikte peynirde de 
çeşitlilik arttı.

Ana ilkesi iyi, temiz ve adil gıda olan 
Slow Food’un, ‘Bodrum Yaveş Gari 
Topluluğu’ tarafından birincisi 2015’de 
38 peynir çeşidi ve 600 ziyaretçiyle, 
ikincisi 2017’de 130 peynir çeşidi ve 
3000 ziyaretçiyle ‘Slow Cheese Festivali’ 
düzenlendi. Üçüncü etkinliğini de 
2019’da yapacak olan Bodrum Yaveş Gari 
Topluluğu, 15-18 Eylül tarihlerinde ise 
İtalya’nın Bra kentinde 20. si düzenlenen 
‘Cheese 2017’ festivaline katılıyor.

Bu seneki ana teması “Çiğ sütten 
yapılmış geleneksel peynirlerin izini 

sürmek” olan ve 280.000 ziyaretçi 
beklenen festivalde, Slow Food Bodrum 
Yaveş Gari topluluğunu temsilen, topluluk 
başkanı Deniz Kurtsan ve üyelerden 
Belgin Tarım, Nilgün Erdem ve Orhan 
Dumanlı yer alacak. Ayrıca Antakya’dan 
sürk peyniri ve Balıkesir Gömeç’ten sepet 
peyniri imalatçısı iki üretici de gruba 

eşlik edecek. Konferanslarda konuşmacı 
olarak Güvener Işık “Çiğ süt ve çiğ sütten 
yapılan peynirlerin sorunları”nı, Lale 
Kuseyrioğlu ise “Türkiye’nin geleneksel 
peynir yapım teknikleri”ni ele alacak. 
Grup başkanı Deniz Kurtsan’ın da Yaveş 
Gari topluluğunun Bodrum ve Muğla’da 
geleneksel peynirlerle ilgili çalışmalarını 
anlatacağı festivalde, 21-24 Mart 2019’da 
yapılacak olan 3. Bodrum Slow Cheese 
Festivali için hazırlanan tanıtım broşürleri 
dağıtılarak katılımcılar Bodrum’a davet 
edilecek.

Yani Bodrum’un sütü mayelencek gari...
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Zeytin ve üzümün bu kadar iç içe ve 
bu kadar bol olduğu bir başka ülke var 
mıdır yeryüzünde? Hem zeytin hem 
de bağ alanları açısından dünyada ilk 
dört veya beş ülke arasındayız. Sanırım 
bu bolluk ve bereket bizi yanıltıyor, 
tamamen kaybetmedikçe varlıklarının 
kıymetini bilemiyoruz. Bir taraftan yok 
ederken, diğer taraftan da yeniden ikame 
etmeye çalışıyoruz. Hiçbir temel politika 
ve plan olmadan günlük, gelişigüzel ve 
rant gözlüklü projelerle hayatımıza yön 
vermeye çalışıyoruz. Zaten işin içinde 
rant varsa gözümüz başka hiçbir şeyi 
görmüyor.

Erhan Yürüt

ZEYTİN ve ÜZÜM ya da 
ZEYTİNYAĞI ve ŞARAP

Ancak bana çarpıcı gelen konu zeytin 
ve üzüm arasındaki benzerlik. İlk 
bakışta birbiriyle tanelerinin yuvarlaklığı 
dışında hiçbir benzerliği bulunmadığı 
izlenimi veren bu iki tarımsal ürünün 
zor şartlara ve kuraklığa karşı olan 
yaşama direncinden tutun, bakımı, hasat 
zamanı, toplanması, işlenmesi, tadımı 
ve de tüketilmesine kadar olan süreçleri 
büyük bir benzerlik gösteriyor. Her iki 
ürünün de özellikle kaliteye yönelik 
üretimlerinde öne çıkan gereklilikler 
aynı kriterlere dayanıyor. Zeytinyağı 
tadımında da şarap tadımında olduğu 
gibi renk, koku, duysal analiz ve final 
etkiler hemen hemen bir birinin aynısı.
Süratle değişen endüstriyel yapı ve 
mekanik hale gelen yaşam biçimi her şeyi 
tekdüze bir hale dönüştürürken doğal 
ürünler ve yaşam kaynaklarının hızla 
tüketilmesi gözden kaçıyor ya da göz 
ardı ediliyor. Daha da önemlisi yerine 
konulması bir daha mümkün olamayacak 
toprakları kaybediyoruz. Kolaya kaçma 
şansı varken mecbur kalmadıkça kimse 
üretim zahmetine katlanmak istemiyor.  
Bu genel görüntü bağcılık ve zeytincilik 
için de geçerli. Kısa vadeli kazanç 
hedefleri, sabır ve bilgi gerektiren 
işlemlerin önüne geçiyor.
Üzüm ve zeytinde hızlanan bu 
olumsuzlukların son on-on beş yıldır 
şarap ve zeytinyağında başlayan kaliteye 
yönelik çalışmaların meyvelerini vermeye 
başladığı döneme denk gelmesi de 
ayrı bir talihsizliktir. Daha da üzerine 
gitmemizi gerektirecek, uluslararası 
pazarlarda ülke ekonomisinde gerçek bir 
katma değer sağlama şansı yakalamışken 
bu süreci tersine çevirme başarısı 
başka bir ülkenin becerebileceği bir şey 
değildir. Aralarındaki benzerliğin kötü 
kaderlerinde de sürmemesini dilerim.



Alışveriş ve eğlence için
D-Marin Turgutreis’e gelin!

Dinlenmek, eğlenmek ve 
keşfetmek için D-Marin 
Turgutreis AVM

Her mevsim keyifli vakit 
geçirebileceğiniz etkinlikler 
için D-Marin Turgutreis 
Yacht Club     

D-Marin_Turgutreis_YC_AVM_Ilan_Art_Ajanda.pdf   1   21.04.2017   19:42
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