




Bodrum’un kendi yerel dinamiklerinden 
doğan tek sanat kurumu BKST’nin 
yayını; yeni ismi, yeni formatı ile daha 
canlı, Bodrum kültür ve sanat yaşamına 
değer katan, araştırmacı, objektif, 
cepte taşınabilen fonksiyonel bir yayın 
olarak yoluna devam ediyor.
Bodrum’da yaşayan ve ziyaret 
edenlerin  kültür / sanat alanındaki 
etkinlikleri takip edebilmeleri için 
var olan bir boşluğu doldurmak 
üzere yola çıktık. Kültür ve sanatın 
gelişmesini yıl boyunca desteklerken 
Bodrum’un bu alanda bir arşivini 
de oluşturmaya başladık. 16 aydır 
düzenli olarak her ayın başında 
yayınlayıp ücretsiz dağıtıyoruz. Aynı 
zamanda İngilizce olarak da yayınımız 

uluslararası turizm fuarlarında yer 
almaya başladı. Sürdürülebilir turizm 
için kültür ve sanatın olmazsa olmaz 
olduğunu, yerel kültürel kaynaklarımızın 
zenginliğini, bu alanda ne kadar şanslı 
olduğumuzu, örneklerle anlatıyoruz her 
sayımızda. 
Bir yanda uluslararası önemli  
sanatçıların yer aldığı festivaller, 
sergiler, konserler diğer yanda yerel 
kültürün bize sunduğu zengin çeşitlilikle 
oluşan temmuz sayımız ajanda 
sayfalarıyla da etkinlikleri izlemeyi 
kolaylaştırıyor.
İyi okumalar.

Necmi Cavlı

YİNE YENİ YENİDEN

“Sürdürülebilir turizm için 
kültür ve sanat 

olmazsa olmaz”



Bu festival, hem Bodrum 
hem de Türkiye için çok 
değerli. On yıl önce kentimize 
senfoni orkestraları ve büyük 
müzisyenler gelip konser verecek 
deseler inanmazdık ama hayaller 
bazen gerçekleşiyor işte.
D-Marin Turgutreis, 2005’ten beri her 
sene belli temalar belirleyerek Uluslararası 
Klasik Müzik Festivali’ni düzenliyor. Doğuş 
Grubu’nun desteğinde gerçekleşen festival 
Avrupa Festivaller Birliği’ne (EFA) kabul 
edilerek başarısını perçinleyen bir etkinlik. 
Bugüne kadar 3 bin kadar sanatçıyla 140 bini 
aşan müzikseveri bir araya getiren festivalin 
sanat yönetmeni Yücel Canyaran.  

FESTİVAL

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası



Bu yıl da günbatımı ve gece 
konserleriyle hayatımızı 
zenginleştirecek olan festivalin açılış 
konserinde Fazıl Say’ın yeni eseri 
Yunus Balığı Sırtındaki Çocuk’un 
dünya prömiyerine tanık olacağız. Say 
bu eserini Hermiyas efsanesinden 
esinlenerek bestelemiş. Eserde Güllük 
Körfezi’nde yüzmek için arkadaşlarıyla 
denize giren ve bir daha da izine 
rastlanamayan Hermiyas’la, onu 
kurtaran yunus balığının dostluğu 

anlatılıyor. Hikâyenin sonunda bu iki 
dostun cansız bedenine kumsalda 
rastlanıyor ancak ikisinin de yüzlerinden 
büyük mutluluk okunuyor. Şef Naci 
Özgüç yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği 
eserin metinleri Özen Yula yazdı, 
Selçuk Yöntem okuyacak. Serenad 
Bağcan ise Viyana’nın çocuk korosu 
Die Wiener Sängerknaben’den seçilen 
çocuk solist ile eşlik edecek.  

Sahne Çocukların
Doğuş Çocuk Senfoni 
Orkestrası (DÇSO) ve 

CSO üyelerinden oluşan 
karma orkestranın konseri 

iki bölümden oluşacak. 
Şef Rengim Gökmen 

yönetimindeki CSO, ilk yarıda 
DÇSO solistlerine, ikinci yarıda 

ise “Türkiye’nin üç tenoru” 
Aykut Çınar, Ayhan Uştuk ve 
Şenol Talınlı’ya eşlik edecek.

1 Ağustos

Fazıl Say 

Yunus Balığı Sırtındaki Çocuk’un Galası

31 Temmuz



Vanessa Mae
Albümleri klasik müzik 
listelerinde üst sıralarda, 
kendisi People dergisince 
dünyanın en güzel elli 
insanı arasında gösteriliyor. 
On yaşında Londra 
Filarmoni’yle çaldı, on 
ikisinde İngiltere’de ilk 
solo turnesine çıktı. Klasik 
müzik sevmeyenler bile 
elektro keman çaldığı 
The Violin Player albümü 
nedeniyle onu tanıyor. 
Vanessa Mae, kuruluşunun 
on beşinci yılını kutlayan 
Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası’yla aynı 
sahneyi paylaşacak, şef ise 
Oğuzhan Balcı.

2 Ağustos

D-Marin Turgutreis içindeki amfitiyatroda 
ücretsiz izlenebilecek nefis konserler 
de var. 1 Ağustos akşamı flüt sanatçısı 
Bülent Evcil ve arp sanatçısı Çağatay 
Akyol sahne alacak. 2 Ağustos’ta 
Chopin’in Prelüdler’i ve George Sand’in 
eserlerini Meltem Cumbul’un sesi ve 

piyanoda Şevki Karayel’in yorumuyla 
izleyeceğiz.
3 Ağustos’ta Leyla Gencer anısına 
gerçekleşecek resitalde ise soprano 
Eylem Demirhan Duru ve ünlü piyanist 
Demet Eytemiz’i izleyeceğiz.

Günbatımı Konserlerini Kaçırmayın 1-2-3 Ağustos

FESTİVAL

Şef Oğuzhan Balcı



3 Ağustos

Jose Cura ve Fatma Said
Kapanış 
konserinde, 
dünyaca ünlü 
Arjantinli tenor 
Jose Cura 
ve soprano 
Fatma Said, şef 
Sergey Tararin 
yönetimindeki 
Moskova Senfoni 
Orkestrası 

eşliğinde sahne alacak. 2012 Leyla Gencer 
Şan Yarışması’nda aldığı birincilik sonrasında 
geçen sene günbatımı konserinde sergilediği 
performansıyla ayakta alkışlanan Mısırlı 
soprano Fatma Said, festival kapsamında ikinci 
kez klasik müzikseverlere seslenmiş olacak.

Moskova Senfoni Orkestrası



Bodrum Kalesi’nde 19 Temmuz- 
6 Ağustos arasında çok mühim 
bale topluluklarını ağırlayacağız. 
Flamenko ve tangonun ateşiyle 
yanıp Kamelyalı Kadın ve Afife 
Jale’ye gözyaşı dökeceğiz.
12. Bodrum Uluslararası Bale Festivali, 
Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olma 
özelliğine sahip. Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü’nün organize ettiği, “üstün sanatsal 
kaliteye sahip nitelikli etkinlikleri pek çok ülkeden 
sanatseverle olağanüstü tarihi mekanlarda 
buluşturmayı” hedefleyen festival bu amacına 
ulamış gibi görünüyor. Bu yıl on ikinci kez 
düzenlenen festival, her yıl daha kalabalık izleyici 
tarafından izleniyor. 

Carlos Saura Topluluğu

FESTİVAL



19 ve 20 
Temmuz
ÇALIKUŞU
Mersin Devlet Opera 
ve Balesi, Reşat Nuri 
Güntekin’in ölümsüz 
eserinden sahneye 
uyarlanan eserin 
koreografisi ve librettosu 
Merih Çimen’e ait; müzikler 
ise Veli Dede, Saadettin 
Kaynak ve Rahmi Bey’in 
bestelerinden oluşuyor. 

29 ve 30 Temmuz
KERBELA
İslam dünyasının en 
trajik gerçeği olan 
Kerbela, ilk kez bir bale 
eseri olarak hazırlandı.  
İzmir Devlet Opera ve 
Balesi sanatçılarının 
canlandıracağı eserde 
döneme yön veren tüm 
şahsiyetler karakteristik ve 
orijinaline sadık kalınarak 
betimleniyor.

26 Temmuz
AFİFE
İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi dansçılarının 
sunacağı iki perdelik eser, 
1919’da Kadıköy Apollon 
salonunda sahneye çıkan 
ilk Müslüman Türk kadın 
olarak tanınan ve maalesef 
kırkına bile varmadan 
hayatını akıl hastanesinde 
kaybeden Afife Jale’nin acı 
dolu hikayesini anlatıyor. 

23 Temmuz
FLAMENCO HOY
İspanya’nın ünlü Carlos 
Saura Topluluğu, batı 
basınının “nefes kesici dans, 
dinamik müzik ve ruhu yakan 
şarkılar” sözleriyle alkışladığı 
Flamenco Hoy eserini 
sahneleyecek. Geleneksel 
temalarla caz ve modern 
müziği birleştiren eseri 
piyanist Chano Domingez 
ve gitarist Antonio Rey 
bestelemiş.  

2 Ağustos 
TANGO’S
Ankara Devlet Opera ve 
Balesi’nin sahneleyeceği 
eserin Güçlü dans kadrosu, 
Astor Piazzola’nın sıcak 
müziğiyle birleşince şüphesiz 
hep birlikte görsel bir şölene 
tanık olacağız. Tango’s 
yurtdışındaki pek çok önemli 
bale topluluğu tarafından 
da sahnelenmiş ve çok 
beğenilmiş bir eser. 

5 ve 6 Ağustos
KAMELYALI 
KADIN
Festival programının son 
dans grubu olan Moskova 
Akademik Klasik Bale 
Tiyatrosu sanatçıları, Verdi 
ve Salnikov’un müzik 
ve koreografisini yaptığı 
Kamelyalı Kadın’la iki gece 
sahne alacak.



2004’te ilk kez az konserli minik bir 
piyano festivali gibi 400 yıllık Ortodoks 
şapeli Eklisia’da başlayan Uluslararası 
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 
her yıl ortalama otuz konserle 15 bin 
izleyiciye ulaştı. Bodrum Klasik Müzik 
Derneği’nin düzenlediği festival aslında 
sadece konserlerden ibaret değil. 
Mesela geçen seneki organizasyonda 
yerli yabancı virtüözler, bugüne kadar 
350 kadar genç müzisyenle çalışmalar 
yaptılar. Bu kurslar sonunda, genç 

yeteneklerin bir bölümü festivalde 
sahne aldı; dokuzu ise yurtdışında 
müzik eğitimine devam ediyor. 
Bu yıl on birincisi düzenlenen 
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 
konserleri 
12 Temmuz-15 Ağustos arasında 
Antik Taşocağı’nda gerçekleştirilecek. 
Biletler de konserle aynı gün orada 
satışa çıkacak. Konser programı ajanda 
sayfalarında.

• Festival süresince Gümüşlük ile Antik Taşocağı arasında servis işleyecek, servis 
Gümüşlük eski dolmuş durağından 19.00 – 21.00 arası yirmi dakikada bir kalkacak.
• Kendi aracıyla gidecekler: Gümüşlük köy içindeki belediyeyi geçtikten sonra 
Jandarma trafik göbeğinden sağa dönün. Migros’tan sonra Crystal Hotel’in 
önünden hemen sonraki çataldan soldan denize kadar inin. Adres: Gümüşyaka 
sitesi, Koyunbaba mevkii.

ANTİK TAŞOCAĞI’NA NASIL GİDİLİR?

11. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
FESTİVAL



1-10 Temmuz
Ayşe İlkay, resim sergisi, Osmanlı Tersanesi

1-7 Temmuz
Kaleydoskop, cam sergisi,
Nurol Sanat Galerisi

8 Temmuz
Emel Altuğ,
Cengiz Çeliker,
resim sergisi,
Dibeklihan

2 -14 Temmuz
Hale Ozansoy,
resim sergisi,
Defne Sanat Galerisi

• Ferhat Göçer, Marina Yacht Club’ta

2-3-4 Temmuz
Piyano Uğur Güneş, vokal Elif Turan
Pannonica’da

9-10 Temmuz
Vokal Elif Turan, piyano Uğur Güneş, 
kontrabas Volkan Hürsever, 
Pannonica’da

3 Temmuz
İzmir Express Orkestrası,
Marina Yacht Club’ta

4 Temmuz
Neşet Ruacan Trio, Dibeklihan’da

• Yol Project, Marina Yacht Club’ta

5 Temmuz
• Vokal Elif Turan, gitar Neşet Ruacan, 
Pannonica’da

5 Temmuz
Devabil Kara, resim sergisi, Dibeklihan

6 Temmuz
Fatih Erkoç & Zafer 
Çebi Orkestrası
Marina Yacht Club’ta

5 Temmuz - 5 Ağustos
Art50’nin sanatçılarından, 50 çağdaş 
eser, Casa Dell’ Arte

1 Temmuz
• Her salı, Mine Çağlayan&Onur Güntav 
Orkestrası, Marina Yacht Club’ta

• Ayşegül Aldinç 
Mandalin’de

2 Temmuz
• Fuat Güner feat Hüsnü 
Şenlendirici Mandalin’de

11 Temmuz
Cevdet Kocaman
Nurol Sanat Galerisi

11-24 Temmuz
Melahat-Erkan-Çağlar-Sinan Uyav,
resim ve heykel sergisi,
Osmanlı Tersanesi

12-20 Temmuz
Badısabah Ağar, 
Yalıkavak Palmarina D-105
Mine Sanat Galerisi

TEMMUZ AJANDA
S A H N E  K O N S E R G A L E R İ  S E R G İ



11 Temmuz
Vokal Çağıl Kaya,
piyano Uğur Güneş,
kontrabas
Volkan Hürsever,
Pannonica’da 16-28 Temmuz

Suluboya resim sergisi,
Cahit Cem
Defne Sanat Galerisi

15 Temmuz
Bitmeyen Tutku, 
karma resim sergisi
Alta Sanat Galerisi

16-17-18 Temmuz
Piyano Uğur Güneş,
vokal Şenay Lambaoğlu,
Pannonica’da

12 Temmuz
• Malabadi, flamenko Dibeklihan’da

• Vokal Çağıl Kaya, gitar Neşet Ruacan, 
kontrabas Volkan Hürsever, Pannonica’da

• Bodrum Belediyesi Klasik Türk Sanat 
Müziği Korosu, Bodrum Kalesi’nde

TEMMUZ AJANDA
S A H N E  K O N S E R G A L E R İ  S E R G İ

GÜMÜŞLÜK KLASİK
MÜZİK FESTİVALİ

12 Temmuz
Gümüşlük Oda Senfoni
Orkestrası Cem Babacan,
Eskişehir Gençlik Senfoni
Hakan Şensoy
15 Temmuz
Rui Lopez fagot, Céline Moinet
obua ve Cem Babacan piyano
22 Temmuz
Piyanist Kemal Gekic
25  Temmuz
Piyanist İlya İtin
28 Temmuz
Yaylı Dörtlü

30 Temmuz
Neşe Gümüşcüoğlu,
Serap Atala,
suluboya resim sergisi,
Defne Sanat Galerisi

31 Temmuz
Ergun Yücel, resim sergisi,
Lzvz Otel

26 Temmuz
Gürbüz Doğan, 
sergi Dibeklihan

22 Temmuz
Güler Ertan,
Doğan Gencer, sergi, Dibeklihan

17-30 Temmuz
Günseli Bozoğlu Yetgin,
resim sergisi, Lvzz Otel

23 Temmuz
Devrim Erbil,
Yalıkavak Palmarina D-105
Mine Sanat Galerisi



TEMMUZ AJANDA
S A H N E  K O N S E R

29-30 Temmuz
Vokal Elif Turan, 
piyano Uğur Güneş, Pannonica’da

• Vokal Evrim Özsuca, piyano Uğur 
Güneş, Pannonica’da

28 Temmuz
Vokal Elif Turan,
gitar Neşet Ruacan, Pannonica’da

24-25 Temmuz
Vokal Evrim Özsuca,
org Yavuz Darıdere,
Pannonica’da

25 Temmuz
Neşet Ruacan, Dibeklihan’da

26-27 Temmuz
Vokal Evrim Özsuca,
gitar Neşet Ruacan, Pannonica’da

23 Temmuz
Piyano Uğur Güneş, 
vokal Evrim Özsuca, Pannonica’da

MODA

17 Temmuz
Özlen Ayata, defile, Dibeklihan

25 Temmuz
Tasarım giysi ve takı orijinal,
Osmanlı motifleriyle, Fatma Ayyıldız, 
İpek Altay, Osmanlı Tersanesi

31 Temmuz
Ayşe Butik, defile, Dibeklihan

18 Temmuz
Neşet Ruacan Trio, 
Dibeklihan’da

19 Temmuz
• Jehan Barbur, 
Dibeklihan’da

• Vokal Şenay Lambaoğlu,
gitar Neşet Ruacan, Pannonica’da

12. ULUSLARARASI
BODRUM BALE FESTİVALİ

19-20 Temmuz
Çalıkuşu M.Çimenciler, 
Mersin Devlet Opera ve Balesi

23 Temmuz
Flamenco Hoy, Carlos Saura Topluluğu 
/ İspanya

26 Temmuz
Afife T.Erdener / B.Murphy,
İstanbul Devlet Opera ve Balesi

29-30 Temmuz
Kerbelâ C.Atilla,
İzmir Devlet Opera ve Balesi

2 Ağustos
Tango’s,
Ankara Devlet Opera ve Balesi
 

5-6 Ağustos
Kamelyalı Kadın G. Verdi / P.Salnikov
Moskova Akademik Klasik Bale 
Tiyatrosu

31 Temmuz
• Fazıl Say’ın Dünya Prömiyerine
Tanık Olmak, D-marin



Neyzen Tevfik Caddesi’nden ne zaman 
geçsek Musto’nun masaları hep dolu. 
Mekandaki herkes selamlaşıyor ve 
belli ki orada bulunmaktan mutlular. 
Tıkır tıkır işleyen bir lokanta-bar burası; 
serviste çalışanlar yemekler ve şarap 
konusunda donanımlı, konukları 
yönlendirmeyi ve öneriler sunmayı bu 
işin bir parçası haline getirmişler. 
Yemekler de servis gibi leziz: Patlıcanlı 
veya enginarlı ahtapot ızgarasının, 
beyaz çikolata ve krem peynirle servis 
edilen somon fümenin, çeşitli soslarla 

hazırlanan bonfile ve balık ızgaralarının 
nefaseti hızla yayılmış durumda. Burada 
yerel ürünlerin farklı yorumlandığı 
yemekler de deneniyor, mesela 
Bodrum’un gözde otlarından tilkişenin 
(yabani kuşkonmaz) “hastaları” mevcut. 
Musto şaşırtıcı ve zengin bir de 
kava sahip, elbette menüye en 
uygun şaraplar seçilmiş. Müdavimler 
çarşamba, cuma ve cumartesi müzik 
yapan Aykut Kesmen için özellikle 
geliyor ve o geceler biraz daha uzuyor, 
aklınızda tutun.  
Yaz kış açık Musto Bistro; yelken 
yarışçılarını, sanatçıları, işadamları ve 
Bodrumluları bir araya getirebilen bir 
müdavim mekanı. Birbirine benzemez 
bunca insanı ağırlayan bir yer ve 
atmosfer yaratmak ve dört yıldır hep

MEKAN

Özenli yemekleri, güçlü servisi ve iyi müziğiyle 
müdavimlerini yaratan Musto, mekan sahibi Mustafa 
Yavaş’ın gustosuyla dört yılda Bodrum’un markalarından 
biri oldu. Tanıdık malzemelerin farklı ve iddialı 
yorumlarını Musto’da deneyebilirsiniz.

Ne Yiyorsak Oyuz



üzerine koyarak sürdürebilmek, hele 
de Türkiye gibi şuurlu veya şuursuz 
biçimde ayda bir değişen moda ve 
trentler peşinde koşanların bolca 
bulunduğu bir ülkede kolay olmasa 
gerek. 
İyi yemek, güzel müzik, zengin kav, 
başarılı servis… Dolayısıyla Musto’nun 
hem sahibi hem de mutfağına girip 
yeni lezzet reçeteleri yaratan yemek 
sevdalısı Bodrumlu Mustafa Yavaş’tan, 
varsa ve saklamayacaksa bu işin sırrını 
öğrenmek farz sayılır.

Musto’yu Yaratan Adam
Mustafa Yavaş mutfak işine yirmi 
yaşında merak salmış. Tam on dört yıl 
Bodrum’un bir başka marka lokantası 
Sünger’de çalışmış. Yavaş’ın annesi 
Giritli, ki mutfak ve yemekle ilgili herkes 
Girit’in Akdeniz mutfağı tapınaklarından 
olduğunu bilir. Bence annesinden el 
almış Mustafa Yavaş, yani Musto. Taze 
baharatları, otları, mutfağın ihtiyaç 
duyduğu her şeyi her gün bizzat gidip 
bisikletiyle alıyor. 
Yurtdışındaki aşçı, şef veya sadece 

yemeğe meraklı arkadaşlarıyla sürekli 
iletişim halinde olduğu için dünyada 
bu sektörde ne olup bittiğini biliyor. 
Her fırsatta yeni tatlar için yurtdışına 
gitmeyi hiç ihmal etmiyor. Yavaş, 
üç yıldır birlikte çalıştığı Bayram 
Usta ile kış boyu her haftasonu yeni 
yemekler deneyip konuklarına sunuyor. 
Beğenilenler, altı ayda bir Musto 
menüsünün değişmesine kaynaklık 
ediyor.  
Mustafa Yavaş “ne yiyorsak oyuz” 
ekolünden, “iyi yemek önemli” diyor. 
En sevdiği yerel yemek olan lokum 
pilavını tarif ederken hali görülmeye 
değer. Kızılağaç-Yalıçiftlik yolundaki 
Karabıçak’ta yediği kanlı cırık 
kavurmayı Bodrum’a gelen herkese 
hararetle öneriyor. 
Yelken yapmak ve 80 yaşındaki 
bisikletleri kullanılabilir hale getirmek, 
sonra da yaşlı bisikletiyle Fethiye’ye 
gitmek hayattaki diğer tutkuları. 
Size absürt gelebilir ama Musto’nun 
vitrininde krem rengi çok zarif bir 
bisiklet var zaten. 

Mustafa Yavaş



Gargı üstü erişte ve geren çatılı, 
söndürülüp bekletilmiş kireçle çırpılmış 
bembeyaz badanalı damlardan, sabah 
erkenden tarlaya tokada ya da geceden 
serilen ağları kaldırmaya giden evin 
erkeklerinin ardından ocak hafifçe 
üflenip canlandırılır. Sac ayağının 
üzerine konan, dışı isten gapgara 
olmuş, bakır tencere; içine atılan iki 
kelle kuru soğan, bir avuç pakla, bir 
tutam tuz, üstlerini örtecek kadar 
guyudan yeni çekilmiş suyla, odun 
ateşinde hafiften gaynamaya bırakılırdı.
Öğleye doğru, ev halkının 
toplanmasıyla hafif cıvık, yer yer kıvamlı 
olan bu lezzetli yemek hemen bir 
çinko çanağa alınır, üstüne azmak gibi 
(bolca) o senenin zeytinyağı dökülür, 
yanına bir kelle gaba soğan gırılır ve 
sacda yapılmış gaba hamurlu ekmek 
banılarak yenilirdi. Herkes kendini 
adeta ödüllendirirdi. Hele bir de, Yaka 
köyün yamaçlarında kuzey rüzgarlarını 
almış Gambilya pavası (en lezzetli bakla 
cinsi) oldu mu değme keyfe gari. 
Pava yemeği özellikle gün içinde yenir, 
akşama bırakılmazdı. Akşam yenirse 
ağır gelir, sıkar, rüyaya şeytan girer 
derlerdi çocukken. 

Şimdi Bodrum’da lokantaların olmazsa 
olmaz mezelerinden birisi ve her akşam 
dost sohbetli masalardan inmeyen bir 
yiyecek. Merak ediyorum, küçükken 
bize akşamları yedirilmeyen bu pavayı 
şimdi akşam yemek masalarından 
ayırmayanların rüyalarına şeytan giriyor 
mu acaba?

Yine de benim tavsiyem, bu cennet 
şehir Bodrum’da pavayı günün 
istediğiniz saatinde, üzerine bol yerli 
zeytinyağı dökerek yemeniz. O sizi, 
bu şehirde yaşamakla hak ettiğiniz 
cennetin en güzel yerine götürecektir.

YEMEK

Orhan Dumanlı
PAVA NE ZAMAN YENİR?

Pava yemeği özellikle gün içinde yenir, 
akşama bırakılmazdı. Akşam yenirse 
ağır gelir, sıkar, rüyaya şeytan girer 
derlerdi çocukken. 



Gökçeler de denen Pedasa Kalesi 
civarı bir süredir yürüyüş rotalarına 
dahil oldu. Hatta buraya dikkat çekmek 
için mayıs ayında iki günlük şenlikler 
bile düzenleniyor. Milatta 700 yıl 
öncesinden beri bir Leleg yerleşimi 
olan Pedasa antik kenti, kalıntılarının 
yanı sıra bitki örtüsüyle de görülmeye 
değer bir yer. Bodrum’daki altı Leleg 
yerleşiminden biri olan kentin kuzey 
doğusunda, Torba’nın güneybatısında, 
Kesiktepe yamaçlarındaki Gebe Kilise 
ise aslında bir mezar anıtı. Ulaşımı zor 
olduğu için iyi korunan yapının mezar 
odasında kazı çalışmalarında bulunan 
seramik parçaları nedeniyle, bu anıtın 
milattan önce 6. yüzyılda yapıldığı 
tahmin ediliyor. 
Mezar, bir taraça duvarı üzerine 
yapılmış. Bu duvarın kuzey ve doğu 

tarafına uzanan bölümleri 1-2 metre 
arasında değişen yüksekliklerde 
korunmuş. Biçim yönünden bir daireyi 
andıran 13 metre çapındaki yapıda 
süslü taş dilimler ve dikdörtgen bloklar 
kullanılmış. 
Yüksekliği 1.75-2.75 metre arasında 
değişen halka duvarın üstündeki çatı, 
alçak bir kubbe biçiminde. Dar bir 
dromos ile yaklaşılan 3 metrekarelik 
gömüt odasının dış yüzeyinin taş 
işçiliğine hayran olmamak mümkün 
değil. Pedasa ve Bodrumluların 
verdiği isimle Gebe Kilise’yi gezerken 
kaybolmamaya dikkat edin çünkü 
makilik yüzünden patika yol zaman 
zaman görünmeyebiliyor. Zaten 
Pedasa, Hitit dilinde “keçi yolu” 
anlamına geliyor.

GEZİ

Mehmet Uyargil
GEBE KİLİSE



Deniz, güneş, kum, tekneler ve 
bitmeyen eğlencesiyle Bodrum. 
Meyhaneleri, mezeleri, otları, 
balıklarıyla Bodrum. Ressamları, 
şairleri, popçuları, topçularıyla 
Bodrum. Logosu amfora olan 
kentimizde şarap ve bağcılık, ne 
yazık ki ilk sayılanlar arasında değil. 
Buna karşın Bodrum’da şaraba 
gönül verenler ve iş edinenler de var.

Vinbodrum
Erhan ve Füsun Yürüt çiftinin Bodrum 

yarımadasından topladıkları üzümle 
yılda 10 ton şarap üretttikleri yerleri 

Kızılağaç köyünde. Uğrama fırsatı 
bulursanız şarap satın alabileceğiniz 

gibi çiftin doyumsuz şarap sohbetine 
de mazhar olabilirsiniz. Şiraz, 

cabarnet sauvignon ve merlot 
cinsi üzümleri işleyen butik işletme 

Bodrum’un kendine has tatlarını 
ortaya çıkarmada ilk üretici olma 

özelliğine de sahip.
Bodrum Şarapçılık bu yıl ilk 

ürünlerini Vinbodrum markasıyla 
pazarına sunuyor. Şişe etiketlerini 
tasarlayan ressam Ali Atmaca’nın 

desenleri sayesinde sadece tadıyla 
değil görüntüsüyle de hayatı 

renklendirmeye geliyor Vinbodrum.

GEZİ

Bodrum’da Şarap ve Bağ Turu



Selia Çiftliği
Selva İşven öncülüğünde 
kurulup geliştirilen çiftliğe 
girer girmez ciddi bir 
işletmeyle karşılaştığımızı fark 
ediyoruz. Çiftliği çevreleyen 
200 dönümlük arazinin 
büyük bölümü değişik türden 
üzümler yetiştirilen bağlardan 
oluşuyor. Diğer kısım ise 
ürettikleri nefis zeytinyağının 
kaynağı olan zeytinlikler. 
Yılda 30 bin şişelik butik 
bir üretim hedefleyen Selia 
Çiftliği’nin amacı tamamen 
doğal üretimle Bodrum’un 
şaraplarını yaratmak.
Çiftlik içindeki mağazadan 
son derece zevkli 
ambalajlarda doğal 
ürünler almak mümkün. 

Günbatımında eşsiz Karaova manzarasına karşı Karnas adlı şaraplarını yine kendi 
üretimleri keçi peyniriyle tatmaksa başka bir Bodrum da var dedirtiyor.

Vuran Bağcılık
Bodrum Şarapçılık’ın üzüm aldığı bağlardan 

biri de Karanlık köyündeki Vuran ailesinin 
bağları. Uzun yıllar sofralık üzüm yetiştiren 

aileden Mehmet Vuran bağların bir 
kısmını şaraplık üzüme ayırmış. Bodrum 

yarımadasında, yemiş olarak kullanılan 
üzüme göre hem ekonomik değeri hem de 
turizme katkısı yüksek olan şaraplık üzüm 
üretiminin bütün zorluklara rağmen gayet 

sağlıklı bir şekilde geliştiğini burada görmek 
mümkün. Ticari olarak şarap üretmeyi 

hedeflemeyen bu güzel bağdaki çardağın 
altında Mehmet’in hoş sohbeti ve amatörce 

ürettiği Garaova şarabının tadına doyum 
olmuyor.



Bir başka olur Bodrum düğünü. Yeme içme zirve yapar. Kazanlarla keşkekler, 
ekşili nohutlar, lokum pilavları, el arabalarıyla rakılar taşınır düğün alanına. Bir de 
olmazsa olmaz Mustafa Ergene türküleri ve oyun havaları. Her bir şarkı onlarca 
kez istenir her seferinde bir başka tonda ve hızda çalınır. Mustafa Ergene’yi düğün 
dernek dışında evde, arabada, teknede dinlemek isteyenlere iyi haber sanatçının 
yeni albümü Ege Türküleri 2 çıktı.

Klasik Türk Müziği Konseri

Mustafa Ergene’nin
Ege Türküleri 2
albümü çıktı
Bodrum düğünlerinin 
değişmez sesi

MÜZİK

Erol Sayan

22 sene önce kurulan ve bugüne kadar kırka yakın 
konser veren Bodrum Belediyesi Klasik Türk Müziği 
Derneği Korosu, 12 Temmuz’da Bodrum Kalesi kuzey 
hendeğinde ücretsiz bir konser verecek. Ege Üniversitesi 
Konservatuar bölümü öğretim görevlisi Halil İbrahim Yüksel tarafından yönetilecek 
koro bestekâr Erol Sayan’ın eserlerini seslendirecek.
Ege Üniversitesi’nden gelecek on iki müzisyenden oluşan tam saz heyeti ve elli 
kişiden oluşan koronun konserine değişik formlarda 300’ü aşkın eserin bestecisi, 
yaşayan efsane Erol Sayan’ın da katılması bekleniyor. Türk Sanat Müziği 
meraklıları kaçırmasın.



Yılların tecrübesi Mine Sanat Galerisi, Yalıkavak Palmarina’daki yepyeni 
mekanında resimden fotoğrafa, heykelden enstalasyona farklı disiplinleri bir 
araya getiren sergiyle açıldı. Farklı disiplinler arası bağların yanı sıra büyük 
ustalar ve genç sanatçılarla kuşaklar arası bağlar da kuran sergiyi ziyaret 
edenler buna tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Dünyanın en önemli, güvenilir ve prestij sahibi 
karikatür yarışmaları arasında yer alan, binlerce 
katılım arasından ön eleme sonucunda 43 ülkeden 
214 sanatçının 300 eserinin yarıştığı Aydın Doğan 
Uluslararası Karikatür Yarışması Bodrum’da yapıldı.

Mine Sanat Galerisi Açıldı

Aydın Doğan Uluslararası 
Karikatür Yarışması sonuçlandı

Etkinlikte usta karikatüristler 
çocuklarla buluştu

Birincilik ödülü Antalyalı 
karikatürist Kürşat 
Zaman’a verildi

GEÇEN AY NE OLDU?

Mustafa Ergene’nin
Ege Türküleri 2
albümü çıktı
Bodrum düğünlerinin 
değişmez sesi



İnsan Merak Ettiği Müddetçe Yaşar 
Meraklı Balık İse Çorba Olur

Bundan kırk, kırk beş yıl önce 
Bağla’ya karadan gitmek 
zahmetliydi, tekneyle sağlanırdı 
ulaşım. Bir hafta sonu Dursun, 
Mustafa (Kelpe), Taner, Ali Subaşı 
ve birkaç İstanbullu arkadaş 
İrme’ye atladık, Bağla’ya piknik 
yapmaya gittik. Ha, bir de Fikret 
Hakan vardı. Apropo, kendisi 
en favori mayosunu çiviye takıp 
“cart” diye yırtınca, balıklar korkup 
kaçmasın ya da birisi onu balık 
zannedip zıpkınlamasın diye onun 
denize cıbıl girmesini yasaklamıştık.

Biz karpuzları, kavunları, içki şişelerini falan soğumaları için Bostan’ın havuzuna 
taşırken Gara Dursun “Gidip biraz balık bulup durem,” dedi: gözlük, zıpkın aldı 
gitti. Bir müddet sonra hâlâ geri gelmeyince onu aramaya gittim sahile. Sonunda 
göründü; zıpkının ucunda bir metre uzunluğunda bir mürenle*.
Daha sonra havuz başında yiyip içerken Dursun bize koca balığı nasıl vurduğunu 
anlattı: Dokuz metre derinlikte müren ile karşılaşmış. Bir müddet bakmışlar. Sonra 
müren -ki saldırgan bir balıktır- Dursun’u kendi deyişiyle “fok balığı”na benzetmiş, 
bir kaya oyuğuna saklanmış. Buna alınan Dursun, oyuğun berisinde beklemeye 
başlamış (bunların hepsi dokuz metrede oluyor, tüpsüz müpsüz). “İnsan merak 
ettiği müddetçe yaşar, meraklı balık ise ölür” derler ya, müren Dursun’a bir kez 
daha bakmak için kafasını oyuktan çıkarınca zıpkını yemiş. Balık ağır, n’apsın 
Dursun, oyuğun üzerine tırmanıp bacaklarıyla iki yanına tutunmuş ve “kanırtarak” 
müreni çekmiş (hâlâ dokuz metredeyiz).
Hep beraber müreni çorba halinde içerken olayın felsefi arka planını oluşturduk: 
Bazı insanlar balıktan akıllıdır, bazı insanlar ise görünüşte balığa benzer. Yaşasın 
Zeki Müren.

*Müren: Kayalıklarda yaşayan, sivri ve keskin dişlerle dolu ağzını 180º açıp avını 
veya balıkadamların elini kolunu yaralayan, sinirli, kindar, uzunca bir balık.

Kemal Utku’nun Zeytin Ağacının Altında adlı kitabından. Kitap 2014 Mayıs 
ayında yayımlandı. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları
ISBN: 978-605-5009-30-4
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BODRUM HİKAYELERİ



YAKIN BAKIŞ
Torba’da Casa Dell’Arte 
Otel’in sanat galerisinde, 5 
Temmuz’dan itibaren bir ay 
boyunca Art50 koleksiyonundan 
eserler sergilenecek. Art50, 
genç ve yükselen görsel 
sanatçıları desteklemeyi ve onları 
sanatseverlerle buluşturmayı 
hedefine koyan bir platform.  
Sanatla ilgilenenler kadar özel 
bir hediye arayanların da sık sık 
ziyaret ettiği bir site art50.net.
Art50 ekibi Yakın Bakış adıyla duyurduğu bu sergiyle ilk kez bilgisayar 
ekranlarından çıkıp “canlı” olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sergi süresince  
genç sanatçıların yağlıboya, kolaj, dikiş ve neon gibi karışık tekniklerin yanı sıra 
fotoğraf ve çeşitli objelerini de görebileceğiz. 
Bunların bir bölümü daha önce internet sitesinde yayınlanmış, ancak yeni ve farklı 
boyutlarda olan eserler de var. Ayrıca ziyaretçilerin sanat zevkini keşfetmeye 
yönelik onların da katılımıyla çeşitli aktivite ve sürprizlere de bir ay boyunca Casa 
Dell’Arte galerisinde yer verilecek.

Latince’de sanat evi anlamına gelen 
Casa Dell’Arte, kurulduğu 2007 yılından 
beri Torba ve Bodrum’un adını sanat 
alanında da duyuran bir otel. Otelin ve 
galerinin sahibi Büyükkuşoğlu ailesinin 
sanat koleksiyonuna evsahipliği 
yapan mekanda Nuri İyem, Komet, 
Fikret Mualla ve Botero gibi büyük 
ustaların 200’den fazla eseriyle oda, 
salon veya bahçede “karşılaşmak” 
mümkün. Sanat ve turizmi buluşturup 
Türkiye’nin tanıtımına farklı bir 
pencere açarak katkıda bulunan Casa 
Dell’Arte kuşkusuz Bodrum’un en özel 
adreslerinden.

Bir Sanat Oteli Casa Dell’Arte

SERGİ




