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Ağustos ayında Bodrum’da etkinlik 
olmayan bir gün yok. Türkiye’nin en 
büyük isimleri konserler veriyorlar, 
sergiler açıyorlar, uluslararası DJ’ler 
ve tiyatro toplulukları geliyor. D-Marin 
Klasik Müzik Festivali ve bale 
gösterileri devam ediyor. Sezen 
Aksu’dan MFÖ’ye, Sertap Erener’den 
Teoman’a, Jasmin Levy’den Candan 
Erçetin’e yaklaşık otuz büyük isim 
Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve diğer 
mekanlarda konserler verecek.
Bodrum tam bir eğlence ve parti 
merkezi olacak bu ay. Türkbükü, Göl, 
Gümüşlük, Gümbet, Bitez ve Yalıkavak 
gibi beldeler de adeta birer sahneye 
dönüşecek ağustos boyunca. İnsan 
anlatırken bile yoruluyor ama evet, 
bu ay Bodrum’da iğne atsanız yere 
düşmeyecek.

• Trafik ve gürültüden kaçmak isteyen 
tatilciler için sakin, dalga ve kuş sesleri 
ile denizin tadını çıkarabilecekleri 
Hasan’ın Yeri’ni tanıttık bu sayıda.

• Bu ay da bir sürprizimiz var: Elif Şafak 
röportajı ilginizi çekecek.

• Aileler çocukları için eğlendiren 
ve öğreten etkinlik bulamamaktan 
şikayetçiydi. Bu ay elimizden geldiğince 
öneride bulunduk 
çocuklar için. 
Bundan sonra da 
çocuklara yönelik 
duyurulara yer 
vereceğiz. 
İyi okumalar…

Necmi Cavlı

EDİTÖR

“Kültür ve sanatı 12 aya yaymak, 
Bodrum’da her ayın 

bambaşka çekiciliği olduğunu 
dünyaya anlatmak istiyoruz.”



EXCLUSIVE

ELİF ŞAFAK

Son romanın Ustam ve Ben’in önsözünde 
çok çarpıcı bir ayrım var: ‘Kimsenin 
bilmediği o beldeye varanların yarısı, 
yüreklerinde bir eksiklik duygusuyla 
dönmüş. Yarısı da akılları karışmış halde. 
Hasret çekenlere “aşıklar” denmiş; 
kafasında sorular olanlara da “şakirtler.” 
Birinciler aşkı öğrenenlermiş, ikinciler 
öğrenmeye âşık.’ Peki, siz hangisisiniz?
- Ben de iki tarafta var ama öğrenme aşkım 
çok daha büyük. Aşk biraz egodan,  nefisten 
vazgeçebilmeyi gerektirir. Bence nefsin ne kadar 
kabarıksa duyabileceğin aşk o kadar düşük olur. 
Bunlar ters orantılı şeyler. Ego arttıkça aşk düşer. 
Yazarlık çok benmerkezci bir uğraş. Yazarların 
bencil olması tesadüf değil. Yaptığımız işin bir 
uzantısı bu. Biz ekip işi yapmayı bilmeyiz, başka 
insanlarla ortak üretmeyi bilmeyiz. Bunların 
insanın üzerinde etkileri var. Hayali bir dünya 
yaratıyorsun ve aylarca, senelerce o dünyanın 
tanrısı zannederek kendini yaşıyorsun. Karakterler 

yaratıyorsun, 
karakterler 
öldürüyorsun. Bütün 
bunlar egoyu çok 
şişiriyor. Egosu şişkin 
olanlardan iyi âşık olmaz.

Bir söyleşinde “Elimde olsa 
cehennemi söndürür, 
cenneti yakarım” demiştin. Bu 
fikirden yola çıkarak mı söyledin bunu?
- Evet ama o aslında Rabia’nın lafı. O bir kadın 
mistik. Bir gün Basra sokaklarında koşarken 
O’nu görüyorlar. Bir elinde meşale var, diğer 
elinde bir kova su. Ne yapıyorsun bunlarla? diye 
soruyorlar. O da diyor ki “Suyla cehennemin 
ateşini söndürmek istiyorum, meşaleyle de 
cenneti yakmak ki ne cennet kalsın ne cehennem. 
İnsanlar bundan dolayı Tanrı’ya yaklaşmaktan 
vazgeçsinler. Ne ödüllendirilmek için ne de 
korkuyla yaklaşmasınlar. Bir tek aşk kalsın”

“ Egosu şişkin olanlardan 
iyi âşık olmaz! ”
“Bodrum aslında çok ilginç 
bir yer. Hem edebiyatçılara 
hem sanatın diğer alanındaki 
birçok kişiye ilham vermiş, 
zaman zaman ev olmuş 
hatta sürgün yeri olmuş ve 
bunlar çok konuşulmuyor, 
bilinmiyor.”

Gül Mutlu



Senin cennetin neresi?
- Yazı dünyası
Peki Türkiye’nin cenneti 
Bodrum’da bir şey yazmayı 
hayal ettin mi hiç?
- Ettim yazabilirim. Ama ben şehir 
seviyorum. Sesler, insan, sokak, 
kokular kendimi hayattan yalıtarak 
yazmıyorum. Onun için sessiz sakin 
bir yazlık eve 
çekilerek yazamam ama 

Bodrum’un içinde 
yazmak isterim. 
Özellikle de sonbaharda, kışın. 
Yazın değil ama.
Bodrum birçok yazara yuva olmuş, ilham 
vermiş. Bunların arasında senin favorilerin 
hangileri?
- Bodrum aslında çok ilginç bir yer. Hem 
edebiyatçılara hem sanatın diğer 
alanındaki birçok kişiye ilham vermiş. 
Zaman zaman ev olmuş hatta 
sürgün yeri olmuş ve bunlar çok 
konuşulmuyor, bilinmiyor. Mesela 
şu benim için çok önemli bir öte 
yer algısı... Hepimizin bir öte yer 
algısına ihtiyacımız var. Bunun illa 
da yurtdışı olması gerekmiyor. Bir sahil 
kasabası olabilir, bir balıkçı kasabası olabilir. 
Anadolu’da bir köy olabilir ama yaşadığımız 
ortamın dışında bir öte yere ihtiyacımız var.
Bodrum senin öte yerin olabilir mi?
- Ben güneşçi değilim benim için Bodrum son 
bahar ve kış aylarında çok iyi bir öte yer olabilir.
Bodrum doğumlu en önemli isimlerden 
biri  Neyzen Tevfik hakkında neler öylersin?
- Neyzen Tevfik’i çok severim. Sadece söyledikleri, 
kelimeleri, müziği değil, yaşam tarzı var oluşu öyle 
birinin var oluşu varlığı benim için çok kıymetli. 
Daha kalender meşrep, mizahla dost, sorgulayan 
bir din yorumu, bir yaşam felsefesi, bu topraklarda 
var aslında ama biz o kadar bastırıyoruz o kadar 
törpülüyoruz ki. Hâlbuki o damar çok önemli. O 
damar olduğu için Türkiye Müslüman coğrafyadaki 
birçok ülkeden farklı olabilmiş. Neyzen Tevfik 
aynı zamanda benim için bunlar demektir. İnancı 

ciddiye alan, küçümsemeyen ama sorgulamayı da 
bilen ve en önemlisi Bektaşi yaklaşımı. Eskilerin 
tabiriyle rindane, hayatı gerektiğinden fazla 
ciddiye almayan, ölümlü olduğunun her dem 
farkında, nefsini silen değil bilen Bektaşi felsefesi. 
Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 
Bunu yitirirsek kaybımızın da çok büyük olacağını 

düşünüyorum.
Yazar olmasaydın ne olmak 
isterdin?
- Bu soruya cevap 
veremiyorum biliyor musun? 

Öyle bir algım yok gerçekten bu 
soruya cevap veremiyorum.

Peki neden yazar olmayı 
seçtin?

- Yazar olmak için yazar olmadım. 
Böyle bir seçeneğin mümkün olduğunu bile 

bilmiyordum. Ben yazıyı çok sevdim, kitapları 
çok sevdim, alfabeyi hayal gücünü çok sevdim. 
Çocukluğumdan beri çok sevdim. Biraz da 
yalnız bir çocukluk geçirdim dolayısıyla kitaplar 
gerçekten benim  yakın dostlarımdı. Yazmaya 
böyle başladım. Yazar olma sevdası bana yirmili 
yaşlarda geldi.
Hangi yazarları seviyorsun diye sormak 
istiyorum ama genelde yazarlar bu soruya 
cevap vermekten çekiniyorlar. Çünkü 
aynı dönem yazarları arkadaş… O’nu 
söylesem öbürünü kırarım psikolojisinden 
uzak kalabilmen için klasiklerden olabilir 
seçeceklerin.
- Ben şundan dolayı kaçınıyorum bu soruya isim 
isim cevap vermekten. Ben çok obur bir okurum. 

Elif Şafak, Gül Mutlu



İlgimi çeken her şeyi okurum. Benim okuma 
listelerim hep eklektik oldu. Felsefe okumayı çok 
seviyorum, siyaset felsefesi ama aynı zamanda 
kadın dergileri de okurum. Edebiyat çok okurum 
ama edebiyat dışı siyasi içerikli kitapları da yada 
beyinle ilgili kitapları da merak ederim. Kimi kitabı 
dilinden dolayı okursun kimi kitabı içeriğinden 
dolayı. Yeter ki o seni çeksin. Batıdan da ama 
doğudan da kültürel olarak da heterojen bir okuma 
listem oldu her zaman. Ben de Rus edebiyatının 
izi çok fazla. Herhalde benim kuşağımda bir çok 
insanda olduğu gibi. İngiliz edebiyatının izi fazla.
İspanya’da geçen çocukluğumdan dolayı 
İspanyolca literatürle tanıştım. Ben İspanyolca 
okumaktan hiç vazgeçmedim. Ordan Güney 
Amerika’ya açılıyorsun. Ama bir o kadar Türk 
edebiyatında sevdiğim isimler var. Sevgi Soysal’ı 
her zaman zikrederim. Onun isminin çok sık 
söylenmesi gerektiğini düşünüyorum.
En çok etkilendiğin yazar kim?
- Öyle biri yok. Kimseyi heykelleştirmemek 
gerektiği düşünüyorum. Bir yazarın her yazdığını 

da sevmek zorunda değiliz. Kimi kitabı çok 
daha gönülden yakalar, kiminin belki kişiliğini 
sevmezsin de eserlerini seversin ya da tam 
tersi. Bu yüzden ben daha nüanslı yaklaşmaktan 
yanayım. 

Birini kahramanlaştırmak 
bana doğru gelmiyor.
Kendi kitapların içinde en beğendiğin 
diğerlerinden ayrı tuttuğun romanın var mı?
- Yazdığım kitaplar arasında böyle bir tasnifi 
hayatta yapamam, yapmam da ama illa bir 
tanesini seç dersen daha yazmadığım olur. Hep 
aklım oradadır, en önemlisi odur.
Bir kitabının adı Siyah Süt roman değil ama 
roman gibi daha otobiyografik. Neden Siyah 
Süt hamileyken yazdığın için mi?
- Hayır hamile iken yazmadım doğumdan 
sonra depresyon yaşadım, o dönemde yazdım 
o depresyon bana çok şey öğretti Siyah Süt 
depresyonu anlatır ancak içinde mizah çok 
güçlüdür, kendisi ile dalga geçen bir kitaptır, 

EXCLUSIVE



aslında kendi kendine gülebildiğin zaman 
depresyon kayboluyor, ama o güne kadar çok 
aşamadan geçmem gerekti. Çok üzülürsen 
ağlarsan süt çürür, kesilir, onu görsel olarak 
algılamaya çalıştım, çürüyen sütten ne olur 
siyahlaşır mürekkep olur, sütten mürekkep elde 
edersem, bu yaşadıklarımı yazarsam kendimi 
arındırabilirim tekrar beyaz süte dönebilirim.
Buradan bir gün beyaz giyeceksin anlamı 
çıkarabilir miyiz?
- (Gülücükler) Beyaz giyer miyim bilmiyorum. 
Hayatta böyle bir diyalektik var ama siyah ile 
beyazı, hüznü neşe ile anlatmayı, neşeyi hüzün 
ile anlatmayı ben bu diyalektiği çok seviyorum. 
Bir de Siyah Süt bana çok önemli bir şeyi öğretti, 
kendi içimdeki monarşiyi gördüm. Orda bütün 
karakterler, orada 6 tane küçük elif var ama 
bir iç demokrasi yok, yani bir yanımızı başka 
yanlarımızdan daha çok 
seviyoruz  ve hep o yanımızı 
gösteriyoruz ama herkesten 
sakladığımız başka yanlarımız 
var, o yanlarımla barışmak 
zorunda kaldım o dönem, önce 
yüzleşmek sonra barışmak, 
barışmayı öğrendim, bir çok 
aşamadan geçiyorsun, monarşi, 
sonra darbe oluyor, diğer elifler 
tepedeki elifi deviriyor, oligarşi 
oluyor, anarşi oluyor sonra demokrasi oluyor, o iç 
demokrasi ile Aşk yazıldı. Aslında Siyah Süt ile Aşk 
çok ayrı iki kitap gibi görülse de aslında ikisinin 
altında yer altı tünelleri var.
Anadilinde yazmadığın için çok fazla eleştiri 
alıyorsun, bu seni nasıl etkiliyor?

- Bir önceki yüzyılın kalıpları 
ile düşünmek zorunda 
değiliz, bir önceki asrın kalıpları neydi, ben 
de dahil edebiyatçıları dillerine göre kategorilere 
bölüyorduk, şimdi yeni yüz yılda birkaç dilde rüya 
gören insan sayısı hızla artıyor.Eğer ben birden 
fazla dilde rüya görebilirsem, çünkü beyin böyle 
bir ayrım yapmıyor, o zaman neden farklı dillerde 

yazmayayım? Roman için elbette dil çok önemli, 
ben dile aşık bir insanım ama bunu derken dilin 
özünden bahsediyorum, ben harflere aşığım
Osmanlıcaya olan merakım ile İngilizce yazma 
serüvenim arasında bana göre bir fark yok.

Yani bu eleştiriler seni 
yormuyor?
- Yormuyor… Dili, diller 
arası yolculuk yapmayı çok 
seviyorum.
Ben Türkçeyi çok seviyorum, 
bu benim ana dilim çok büyük 
bir sevdam var.Türkçe ile 
daha duygusal bir bağım var. 
İngilizce yazmakta daha zihinsel 
bir bağ var. iki dilden farklı 

şekilde beslenmek mümkün.
İngilizce yazıyorum, Türkçeye çevriliyor 
sonra onu yeniden Türkçe 
yazıyorum, yani bir 
romanı yaklaşık 
olarak 12 senedir 
iki kez yazıyorum, 
her iki dil de benim 
dilim. İnanılmaz bir 
emek var ve aşkla 
yazıyorum.



KONSER

Bodrum Kalesi’nde yıldız yağmuru
Müzik yayınlarından tanıdığımız Kral Grubu, yirminci 
kuruluş yılını, popüler müzik ustalarının Bodrum 
Kalesi’nde vereceği konserlerle kutluyor. 

13 Ağustos’ta Candan Erçetin 
performansıyla başlayacak 
konser serisi 25 Ağustos’ta 
Yasmin Levi’nin şarkılarıyla son 
bulacak. Kral Grubu’nun yirminci 
yıl kutlamaları çerçevesinde, 
Bodrum Kalesi’nin eşsiz 
ortamında saat 21.00’de 
gerçekleşecek konserlerin biletleri 
Biletix’ten temin edilebiliyor. 
Program, popüler müzik sevenleri 
tatmin edecek yoğunluğa sahip. 
On iki gece boyunca yıldızların 
altında yıldızlarla birlikte şarkılar 
söyleyeceğiniz etkinlik yaz 
gecelerinizi müzikle dolduracak.

21 Ağustos
Aynur Doğan
Ciğerlerimizi tutuşturacak bir ses
Aynur Doğan. Avrupa kentlerinden
sonra Bodrum’da, kaçırmayın.



13 Ağustos
Candan Erçetin
Son olarak Milyonlarca Kuştuk albümüyle 
“tiryakilerine” seslenen sanatçı, Ege, Balkan 
ve Rumeli ezgilerinden de vazgeçmiyor.

14 Ağustos
Leman Sam - Yaşar
İkili haziran ayında stüdyoya kapanmış ve bu 
konserler için hazırlandıklarını duyurmuştu. 
Romantik ve sürprizlere gebe bir gece 
olacağı belli.

15 Ağustos
Fatih Erkoç - Kerem Görsev
Bar ortamı dışında caz dinlemek için iyi bir 
fırsat kaçırmayın.

16 Ağustos
Sertap Erener
O bizden sayılır çünkü bir süre Bodrum’da 
yaşayacak kadar havasını suyunu seviyor. 

17 Ağustos
Kardeş Türküler
Dünyanın bütün kapıları Kardeş Türküler’le 
açılacak, kaçırmayın.

19 Ağustos
Teoman
2011’de çıkardığı Aşk ve Gurur albümünden 
sonra ara verdiği müziğe konserlerle devam 
eden Teoman’la rock’layacağız.

20 Ağustos
Erol Evgin
Düşünün artık, öyle bir şarkıcı ki annemiz 
de onun hayranıydı. Maaile gidebileceğiniz 
konser çok eğlenceli olacak, kesin bilgi.

22 Ağustos
Taksim Trio
Yani Hüsnü Şenlendirici (klarnet), İsmail 
Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun). 
Bu üçlü için diyorlar ki “müzik türlerini 
yeniden biçimlendiriyorlar”.

23 Ağustos
Nilüfer
En son çeşitli müzisyenlerle düet yaparak 
eski şarkılarını seslendiren Nilüfer 
1970’lerden beri sahnede. Başka ne diyelim?

24 Ağustos
Levent Yüksel
Geçen ay Ankara’da verdiği konserde istek 
parçaları da söylemiş, aklınızda bulunsun.

25 Ağustos
Yasmin Levy
Türk ve Fars müziğinden, Flamenko’dan 
beslenen Levy’nin Ladino şarkıları ve yanık 
sesi, ne dediğini pek anlayamasak da 
kalbimize dokunacak.



NEDEN BODRUM

Arzum Onan’ı farklı bir 
yönüyle tanıyacağız. Dokuz 
yıldır heykel yapan Onan’ın 
eserleri Casa Dell’Arte’de 
7 Ağustos’tan 15 Ekim’e 
kadar sergilenecek. 

İlk ne zaman geldiniz Bodrum’a?
- 1994 yılında geldim. 
Genellikle nerede kalıyorsunuz?
- Mehmet’in, benim de onunla başlayan bir 
yelkenli sevgimiz var, teknemizde kalıyoruz.
Sevmediğiniz şeyler var mı Bodrum’da?
- Her yerde görmeye alıştığımız, alıştırıldığımız 
bina kirliliği. Bu kadar sık yapılaşma olmak 
zorunda değil. Tamahkar olmamak ve buna 
izin vermemek lazım. 
Bodrum size ne veriyor?
- Bodrum nihayetinde temelli yaşamayı 
düşündüğümüz bir yer. İstanbul’ un sadece 
şehir olarak bile bakıldığında çok büyük 
zorlukları var. Dolayısıyla burada her şeyi 
temize çekmiş gibi hissediyoruz. Ö ncelikle 
huzur veriyor tabii.
Peki nerede huzur buluyorsunuz?
- Huzur, sakin ortamlarla çok ilişkili. Ama 
tabii kafa olarak da öyle hissetmeye 
müsait olmanız lazım.  Son derece sakin 
ortamlar olduğu gibi, bir o kadar eğlenceyi 
seven insanlara da hitap ediyor olabilmesi 
Bodrum’un önemli özelliklerinden biri bence.

Bodrum’da başınıza gelen
en önemli olay?
- Yedi aylıktan itibaren her yazımızı Can’la 
Bodrum’da geçirdik. Dolayısıyla onun denizle 
ilişkisi, teknedeki halleri ve bunun gibi her biri 
değerli çok resim var gözümde.
Bodrum’un hangi bölgesi ya da koyu 
size cazip geliyor?
-Yarımadanın güneyi her 
zaman önceliğimizdir. 
Bodrum’da sanat?
- Hiçbir dalını ayırmadan 
söyleyeyim ki sanat bu 
topraklara çok yakışıyor. 
Tabii ki büyük şehirlere 
de, Anadolu’nun bozkır 
topraklarına da öyle 
ama, önemli uygarlıkların 
buralarda yeşerdiği bilgisi 
ve denizle ilişkisi Bodrum’da 
“sanat”ı daha anlamlı hale 
getiriyor.

“Bodrum’da sanat
daha anlamlı”



ÖNE ÇIKANLAR

Bir Sabırlık Öyküsü
Rıfat Koçak’ın, Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi 
Sürgün kitabından esinlenerek başladığı proje 
olan Bir Sabırlık Öyküsü’nün üçüncü durağı 
Dibeklihan oldu. 5 Ağustos’ta açılacak sergide 
sanatçının resim, heykel ve çeşitli tasarımlarını 
görebilirsiniz.

Tiyatro seviyor musunuz?
Gümüşlük Akademisi ve İstanbul kökenli Alternatif Sahneler Oluşumu ortaklaşa 
küçük bir tiyatro festivali düzenlediler. Akademi sahnesinde izleyebileceğiniz oyun 
ve tarihler şöyle: 1 Ağustos’ta Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi, 4 Ağustos’ta 
Soytarılar, 6 Ağustos’ta 80’lerde Lubunya Olmak ve 8 Ağustos’ta Yaka Paça. Ayrıntılar 
gumuslukakademisi.com’da.

İbrahim Örs resimleriyle Datça’da
2 Ağustos günü Datça Uluslararası Knidos Kültür 

ve Sanat Akademisi ressam İbrahim Örs’ün 
eserlerine ev sahipliği yapacak. Bedri Rahmi’nin 

öğrencisi Örs,1985’te Danimarka’ya öğretim 
görevlisi olarak gitmiş ve önce Bodrum, ardından 

Datça’da Danimarkalı öğrenciler için yaz okulu 
açmıştı. Birçok uluslararası ve ulusal sergi açan 
Örs, özgün çizimleriyle ustalar arasında haklı bir 

yer edindi. 

Günaydın Yeryüzü
İlhan Berk 1970’de Bodrum’a yerleşmişti. Araştırmacı 
kişiliği, özgün duyarlılıkları, buluşları ve şiirleriyle 20. yüzyıl 
Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Berk’i kaybedişimizin 
(28 Ağustos 2008) altıncı yılında Bodrum Nurol Sanat 
Galerisi’nde anma sergisi düzenleniyor. Sergide şairin 
Günaydın Yeryüzü kitabından seçilen şiiri okunacak ve 
resimleri sergilenecek. 



GALERİ

Bir sanat platformu: ART 212
Konacık - Avenue’da açılan ART 212, ülkemizin batısını 
aydınlatacak bir ışık olacağa benziyor.

Yeni sergi
1 Ağustos’ta “Harmony” sergisiyle REDart 
sanatçılarının eserleri Art 212’de görülebilir. 
Heykeltraş Yücel Kale ile ressamlarımızdan 
Serdar Akkılıç, Cömert Doğru, Pınar du Pre, Esra 
Şatıroğlu, Yiğit Yazıcı’nın eserleri ilk kez bu kadar 
geniş kapsamlı sergilenecek.

Dünyadaki 100 en iyi sanat 
galerisini complex.com adlı siteden 
incelediğinizde, dikkati çeken önemli 
faktörlerin; mekan derinliği, eserleri bire 
bir inceleme imkanları, dokümantasyon 
ve sergi dışında sundukları olarak 
sıralanabilir. Aslında mekan, eserin 
adeta içinde sunulduğu bir paspartu, 
çerçeve değil midir zaten? Geçtiğimiz 
ay Bodrum’da açılan ART 212 sanat 

ve kültür platformu bu anlamda 
Türkiye’nin batısını aydınlatacak bir ışık 
olacağa benziyor. 
Aydın Polatcan, koleksiyoner ve sanat 
galericisi olmanın getirdiği deneyim 
ve uzun yılların birikimiyle Türkiye’de 
bir ilke imza atarak Bodrum’a dünya 
standartlarında çağdaş bir kurum 
kazandırdı. 400 metrekarelik galerisi, 
etkinliklere göre form değiştirebilen 
ve sergi konseptlerine göre 
düzenlenebilen mekanları, mükemmel 
aydınlatması, konferans, toplantı ve 
fuar alanı, dünyanın saygın sanat dergi 
ve kitaplarını içeren kütüphanesiyle 
Bodrum’un ilk çağdaş sanat ve kültür 
merkezi olacak Art 212.
Önümüzdeki aylarda Art 212’de birçok 
ünlü ustamızın sergileriyle birlikte 
konser, söyleşi, gösteri, performans, 
eğitim projeleri, atölye çalışmaları 
her kuşak sanatçının kendini ifade 
edebileceği bir çağdaş sanat ve kültür 
platformunun gelişimini izleyeceğiz.
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YEMEK

Freincir veya frenk inciri

Kitaplarda hint inciri, frenk inciri olarak 
geçse de biz onu hep “freincir” olarak 
bildik. Yarımadaya ilk nasıl geldi, kimle 
geldi, kaç yüzyıldan beri buradaydı?.. 
Cevat Şakir’in ilk mandalina fidanlarını 
getiriş öyküsü gibi, bu müthiş meyvenin 
geçmiş öyküsünü hiç öğrenemedik. 
Bildiğimiz bir şey var ki o bizlerden 
çok önce buraya gelmiş, yerleşmiş, 
yarımadayı, bu coğrafyayı sahiplenmiş, 
içindeki olağanüstü değerlerini bize 
vermek için yüzyıllarca beklemişti. 
İçinde, vücudumuzun üretemediği ama 
ihtiyaç duyduğu sekiz temel aminoasit 
bulunduruyor. Bağışıklık sistemimizi 
uyarıp daha iyi çalışmasını sağlayan 
polisakkaritleri barındırıyor. Müthiş bir 
C vitamini, antioksidan, kalsiyum ve 
potasyum deposu…  

Bizse pek hoyrat davrandık ona, hep 
ittik, kaktık. Bahçelerin tarlaların, en 
verimsiz yerlerinde, dağ başlarında, kaya 

tepelerinde, bize bir anlam ifade etmeyen 
toprak parçalarında hatta topraksız kaya 
kovuklarında yetişmesine izin verdik. 
Onu, Bodrum’un köylerine karayolu açılıp 
henüz çalışmaya başlayan Jeep’lere 
bindirmeden, tahta kasalar içinde, sabah 
serinliklerinde, eşeklerin sırtında Bodrum 
Pazarı’na getirip sattık. Farilya, Gölköy, 
Türkbükü, Yaka, Peksimet köylerine 
dönerken karşılığında, şeker, pirinç, tuz, 
gaz ve çarşı ekmeği aldık. Dönüşte ne 
dibini çapaladık, ne bir bakır su döktük. 
Oysa o, her yıl, baharın gelişini muhteşem 
güzellikteki çiçekleriyle bize haber verdi. 
Her bir çiçeğini bizim için mucizevi bir 
meyveye dönüştürdü. Ağustos ayında, 
olgunlaşan meyvelerini minik dikenleriyle 
koruyarak bize sundu. 

Bodrum Pazarı’na indiğinizde, bugün 
hala yaşamasını sağlayan birkaç 
köylünün önündeki plastik kasalarda onu 
göreceksiniz. Yenecek şekilde soydurun 
ama yemeden önce onunla konuşun, size 
söyleyecek çok şeyleri olacak. Sığındıkları 
toprakların birer birer nasıl yok edildiğini, 
bal akıttıkları o sarp kayalıkların dahi onları 
koruyamadığını, giderlerken bile bir türlü 
binmek nasip olmayan Jeep’lere nasıl 
bizleri bindirdiklerini ve daha fazlasını size 
anlatacaklardır.

Her ağustos ayında, siz de onları 
hatırlayıp gördüğünüz, bulduğunuz her 
yerde onlarla konuşun. Ve onlara bugüne 
kadar söylenmemiş güzel şeyler söyleyin, 
onlar duyar…

Müthiş bir C vitamini, antioksidan, kalsiyum ve potasyum 
deposu. Bizse pek hoyrat davrandık ona, hep ittik, kaktık.

Orhan Dumanlı



KÜLTÜR

Müze, kültürel mirasın 
korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması için en 
önemli araç. Bodrum Deniz 
Müzesi de bunu başarıyla 
yerine getiriyor.

Osmanlı’nın Çeşme bozgunundan sonra 
bir tersane kurulmasını emrederek tekne 
yapımında çok önemli bir noktaya taşıdığı 
Bodrum, o dönem savaş gemileri dışında 
ticari filoya da çok sayıda tekne üretmiş 
bir yer. Bugün ahşap tekne yapımında 
dünyanın sayılı merkezlerinden biri olması 
boşuna değil.

Yüzyıllardan beri devam eden tekne inşa 
sürecinin Bodrum’a çok sayıda deniz 
adamının yaşadığı bir yer olma özelliği 
kattığı da aşikar. Süngercilik, balıkçılık 
derken bugün turizmle devam eden 
denizcilik macerası, Bodrum’a yerleşen 
sanat ve edebiyat çevrelerinin de 
katkılarıyla görsel ve yazılı malzemeyle de 
zenginleşmiş.

Deniz Müzesi, Bodrum Belediyesi ve 
Bodrum Ticaret Odası’nın katkılarıyla,
Cevat Şakir’in 76 yıl önce diktiği şimdi 
dev bir anıt ağaç olan okaliptüsün hemen 
ardındaki binada açıldı.

Ali Kemal Denizaslanı’nın seyri doyumsuz 
ve her birinin kayda değer bir öyküsü olan 
emektar Bodrum teknelerinin maketleri, 
Hasan Güleşçi’nin müthiş deniz kabukları 
koleksiyonu, süngerler, fotoğraflar, Cevat 
Şakir’in koleksiyonu, her bölümde anılar 
Bodrum Deniz Müzesi’nde meraklıları 
bekliyor. 

Çarşı mahallesinde, PTT’nin karşısındaki 
sokakta bulunan Bodrum Deniz Müzesi 
pazartesi günleri kapalı.



GEZİ

Bodrum’un batısında, Turgutreis caddesinin 
bitiminde yer alan Myndos Kapısı, antik 
Halikarnas şehrinin iki girişinden biridir. 
Günümüze kadar ayakta kalan bu tek kapı aynı 
zamanda şehrin duvarının da bir parçasıydı. 
Kapı adını Myndos’tan almaktadır çünkü 
günümüzdeki adı Gümüşlük olan Myndos’a 
bakmaktadır.  
Bugün sadece bazı kalıntılarını görebildiğimiz 
şehir duvarlarının asıl uzunluğu 7 kilometredir 
ve muhtemelen milattan önce 4. yüzyılda kral 
Mausolos tarafından inşa ettirilmiştir. “Tripollion” 
olarak anılan kapının aslında üç kulesi vardır. 
Ne yazık ki kapının orta bölümü tamamen yok 
olmuş, günümüze ulaşamamıştır. Ancak büyük 
ve ağır kare taşlardan yapılı diğer iki bölüm hala 
ayaktadır.
M.Ö. 333 yılında Büyük İskender’in askerleri 
Halikarnas kentini almaya geldiklerinde bu 
kapıdan geçmekte çok zorlanmış ve pek çoğu 
kapının önündeki hendekte can vermiştir. 
M.Ö 334 yılında askerler şehri istila etmiş ve 
Mausoleum dışında bütün yapıları yerle bir 
etmişlerdir. 

Myndos Kapısı

Büyük İskender’in askerleri Halikarnas kentini almaya 
geldiklerinde bu kapıdan geçmekte çok zorlanmış ve pek çoğu 
kapının önündeki hendekte can vermiştir.

Mehmet Uyargil



MEKAN

Büyülü dünya Juju’ya davet

Yıllardır İstanbul ve 
Alaçatı da kaliteli 
işleriyle tanınan 
Babylon’un bir 
işletmesi 
olarak Juju 
Beach Club 
Gölköy’de 
açıldı. 

Bodrum yarımadasında bir 
çok müzikli işletme var ama 
büyük bölümünün programı, 
bizi evlerimizden çıkaracak 
kadar cazip değil. 

Çoğunda fon müziği, kalanlarda da 
hemen hemen aynı sıralama ile aynı 
şarkılar dönüyor.

Juju Club böyle değil: Burada 
farklı tarz müziklerle dans edip 
eğlenebilirsiniz. Yurtdışından gelen 

DJ’lerin günleri özel bir dikkat 
istiyor: 9, 16, 23 Ağustos’ta 
Amsterdam’dan dJ Maestro 
geliyor.

Temmuz ayında Buddha 
Bar’dan DJ Claude Challe’i 
ağırlayan Juju 17 Ağustos’ta 
yine Buddha Bar DJ’lerinden 
Ravin’in müzikleri Cennet 

koyunun eşsiz güzelliğine eşlik 
edecek. Bu ay Juju’da kendinizi 
şımartabileceksiniz.

dj Maestro

dj Ravin



Yalıçiftlik sahilindeki Hasan’ın Yeri, 
Bodrum’un gürültü ve sıcağından 
kaçıp masmavi, tertemiz denizlerle 
avunabileceğiniz nadir yerlerden. 
Küçük bir pansiyon ve lokantası ile kırk 
yıldır çizgisini bozmadan devam ediyor 
Hasan’ın Yeri. Çizgisini iki satırda tarif 
edelim: Ilgın ağaçları altında dalga ve 
kuş sesleri… Uygun fiyatlarla yerel 
lezzetler; kabak çiçeği dolması hemen 

oracıkta hazırlanıp servis ediliyor. 
Burada kitabınızı okuyup tavla 
oynayarak dinlenebileceğiniz sakin ve 
sessiz bir plaj. Tanıdık Bodrumlular 
da Hasan’ın Yeri’nde, sanatçılar da. 
Müdavimlere burayı tercih nedenlerini 
sorduğumuzda ironik tek cevap aldık: 
Müzik yok! Yalnız özellikle pazar günleri 
çok kalabalık oluyor, gitmek için pazarı 
beklemeyin.

Sadece kuş sesleri: Hasan’ın Yeri

Sarnıç: Şöhret var, paparazzi yok
 

Yirmi yıldan uzun bir zamandır Bitez-Aktur’da misafir ağırlayan her anlamda ter-
temiz bir mekan Sarnıç. Bir aile işletmesi olan Sarnıç’ta güzel müzik çalınıyor, ama 
eller havaya durumu yok. Pek çok şöhret burayı tercih ediyor çünkü paparazziler 
yok. Mantı, gözleme ve etli yaprak sarma açıldığı günden beri aynı nefasette ve 
menünün değişmezleri. Akşam çayı ve “anne kek ve poğaçaları” ıskalanmamalı. 
İçecek seçenekleri de bol. Özellikle sahici meyvelerle hazırlanan alkollü ya da 
alkolsüz frozen’lar takdire şayan.
Hemen her tür su sporu aktivitesi mümkün.

Billur gibi sularda serinlemek isteyenler için 
farklı özellikleriyle öne çıkan iki plaj.



Günbatımını izlemek; oteller, devremülk 
tesisleri ve yazlıklarla çevrili olmasına 
rağmen Kadıkalesi’nde hala çok 
zevkli. Denizi de, kumu da güzel. 
Tahta şezlonglu salaş Kekik, gün boyu 
yayılmak isteyenler için sahilin en çekici 
noktası. Burada ufak tefek atıştırmak, 
çıstak çıstaksız müzik eşliğinde kitap 
okumak mümkün. Kadıkale merkezde 
ise Nisan Cafe’de, Esma ve annesinin 
yaptığı nefis zeytinyağlı yemeklerle 
karın doyurmak, ihmal edilmemesi 
gereken bir hareket.

Kekik’in hemen arkasında Pitos var 
ki 17 senedir aynı yerde ağırlıyor 

müşterisini. Rehaveti katlayan chill out 
müzik, bazı akşamlar yerini akustik 
canlı konserlere bırakıyor. Buraya 
çoğunlukla sinemacı, tiyatrocu, senarist 
ve yönetmenler geliyor, çünkü Pitos’ta 
huzur ve ahenk buluyorlar. Yani bir 
zamanların değişmez parti mekanı 
huyunu suyunu epey değiştirmiş.

Myndos, yani Gümüşlük sahili 
maalesef işgal güçlerinin şezlong ve 
şemsiyelerle kuşattığı bir yer artık. Bu 
yüzden bir süredir “sahiller de denizler 
de halkın” eylemleri yapılıyor; bir işe 
yarar mı göreceğiz. Buradaki eğlence 
mekanları gündüz hırt, gece mülayim. 

ÖNERİ

Müzikli ama sakin Gümüşlük hattı
 Aşırı müzik, gürültü ve kalabalıktan kurtulmak isteyenler için 
Kadıkalesi-Gümüşlük hattı, saklı olmayan mekanlarıyla gayet 
cazip.

Hayat Cafe



Mesela uzuuun bir gece eğlencesi 
için önerebileceğimiz Gümüşlük Club, 
yemek yemeyene veya tek başına 
takılmak isteyene gündüz şezlong 
vermiyor; kendilerini huzurunuzda 
ayıplıyoruz.  

Gümüşlük’ün geçen seneden beri 
servis veren yeni mekanı Hayat Cafe’de 
bu tür saçmalıklara rastlamıyoruz 
şükür. Hem sahilden hem de Turgutreis 
caddesinden girişi olan Hayat, 
mandalina ağaçlarının içinde güzel bir 
Bodrum evi. Deniz manzarası, çiçekler, 
böcekler, rengarenk minderler ve daha 
önemlisi sadece Hayat’a mahsusmuş 
gibi esip duran rüzgarlı köşeleriyle 
başımızın tacı oldu. Sabah onda açılan 
Hayat’ın kahvaltısını mutlaka deneyin. 
Akdeniz mutfağını seviyorsanız menüde 
aradığınız her şeyi bulacaksınız 
demektir. Vejetaryenler için de seçenek 
bol. Hayat’ta bu ay Eray Aytimur ile 
caz ve dünya müzikleri temalı partiler 
olacak. Cuma akşamları yıldızların 
altında sinema izlenebilecek. Gümüşlük 
sahilindeki mekanlardan Jazz Cafe’de 
geçenlerde Batu Mutlugil ve grubunu 
izledik. Blues, caz, rock, her bir şeyi 

büyük bir zevkle dinleyip yuttuk diyelim. 
Ağustosta Neşet Ruacan ve Evrim 
Özsuca da çalacaklar Jazz’da. Özak 
Akustuk Sahne’de de ağustos boyunca 
güzel konserler var ama isimler ve 
tarihler henüz kesinleşmediği için 
internetten takipte kalın diyoruz.

Ve Gümüşlük’ün yarattığı markalardan 
Limon var tabii, gitmişken mutlaka 
uğrayın diyebileceğimiz. Limon bu 
yıl masa aralarını açtı; böylece grup 
olarak gidenlerin şamatasına maruz 
kalmıyoruz. Bol çeşit barındıran meze 
tabakları, ahtapot ve et güveçleri, 
çökertme kebabı, aşık olduğumuz 
kahvaltısı ve iyi servisiyle Limon uzun 
süredir bir Gümüşlük klasiği. Bu ay iki 
üç gece canlı müzik olacak, program 
kesinleşmedi ama dua edelim de İlhan 
Erşahin yine gelsin.

Limon
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ÇOCUK

Patika Anaokulu yıllardır Ortakent’te 
alternatif eğitim bayrağı taşıyan özel 
bir kurum. Bir zamanlar okul sorunu 
nedeniyle Bodrum’a taşınmayı göze 
alamayan ailelerin artık içi rahat. 
Sadece büyük şehirlerimizden değil, 
dünyanın çeşitli yerlerinden genç 
aileler çocuklarının Patika gibi bir 
okulun eğitiminden faydalanması için 
Bodrum’a yerleştiklerini duyuyoruz. 
Çünkü Patika’da eğitim organik 
düşünülüyor ve planlanıyor. Her 
anaokulunda gördüğümüz el 
işleri, müze gezileri, birkaç kelime 
İngilizce’den bahsetmiyoruz. En 
iyisi Patika’nın eğitim programında 
dikkatimizi çeken “derslere” birlikte 
kısacık göz atalım: Yabancı dil şarkılarla 
öğretiliyor; bu öyle başarılı bir eğitim ki 
yılsonunda sahnelenen iki müzikale yer 

bulmak için epey uğraşmak 
gerekiyor. Sabahları düzenlenen kır 
gezisinde çocuklar mantar toplayıp 
sonra bunların resimlerini yapıyorlar 
ve öğle yemeğinde de evlerinde 
ağızlarına sürmeyecekleri mantarı zevk 
ve heyecanla yiyorlar… 
Yok devam etmeyeceğiz. Daha 
fazlasını öğrenmek ve çocuklarınıza 
neler kazandırabileceğinizi görmek için 
günün herhangi bir saatinde Patika 
Anaokulu’na 
uğramanızı 
öneriyoruz. 
Unutmayın, mutlu 
bir gelecek ancak 
mutlu ve güler 
yüzlü insanlar 
tarafından 
yaratılabilir.

Bodrum’un şanslı 
çocuklarına 13 yıldır 
alternatif eğitim veren 
Patika Anaokulu, kültür ve 
sanatı eğitimin merkezine 
koyarak fark yaratıyor. 

Patika’da eğitim 
“organik”



Spor ve sanatla dolu bir yaz
Bodrum’a tatile gelen çocuklarımızın boş zamanlarını 
değerlendirebilecekleri çok güzel kurslar var.
İşte bizim seçtiklerimiz:

Bodrum merkezde 2001’den 
beri uluslararası tecrübe ve 
derecelerini, dansa meraklı 
çocuklara aktarmaya çalışan 
değerli sanatçımız Zeynep 
Okçu’nun bale okulunda 
farklı yaş gruplarıyla dersler 
yapılıyor.
(0252 313 5228 - info@
zeynepokcubaleokulu.com)

Bodrum Spor Yelken Kulübü 
yaz boyunca yelken kursları 
devam ediyor. İçmeler’deki 
kulübün eğitmenleri 
deneyimli, kurs ücreti gayet 
uygun. 
Serdar (0542 4991980)

Tam 25 yıldır yetenekli 
çocuklar, Ümit Nalbantoğlu 
Atölyesi’nde resme ait her 
şeyi öğreniyorlar.
(0535 8555791)

Basketbola tatilde de devam 
etmek için iki alternatif var: 
Beşiktaş Basketbol Okulu 
kursları, Koç Kerem ile 
Fatih Sultan Mehmet Lisesi 
salonunda (0532 4673676). 
Fege Basketbol Okulu’nun 
dersleri ise Cemal Uslu Okulu 
salonunda, Koç Sezer ile 
sürüyor.
(0554 7532791)

Bodrum Folklor Araştırma 
Derneği’nde halk oyunları 
öğrenmek isteyen çocuklar 
için Rahman Beyle 
görüşebilirsiniz.
(0544 761 6908)

Bu yıl Yetenek Sizsiniz, 3 
Adam, O Ses Çocuklar gibi 
TV programlarının yanı sıra 
birçok festival ve etkinlikte 
karşımıza çıkan Bodrum 
Pop Korosu çalışmalarına 
çocuklarınız katılabilir. Nicola 
Cavlı öncülüğünde BKST 
merkezinde müzikle dolu 
saatler için:
(0536 3994579)





SÖYLEŞİ

Bodrum’da nerede kalıyorsunuz?
Ortakent’te evim var.

Nerede denize giriyorsunuz?
Ortakent’te.

Nerede yiyip içiyorsunuz?
Ortakent’te Eyba var, mandalin 
bahçesi içinde mangal yapılan bir yer. 
Bodrum’da da Komodor’a gidiyoruz. 

Günbatımını nerede izliyorsunuz?
Ortakent, Bodrum’un en bozulmamış 
köylerinden biri. Mavi bayraklı denizi 
tertemiz. Günbatımını da dolunayı da 
aynı yerden seyrediyorum ve tadına 
doyamıyorum.

Bodrum’da sürekli takip ettiğiniz 
kültür sanat faaliyetleri var mı?
D-Marin Turgutreis Uluslararası 
Klasik Müzik Festivali’ni özellikle takip 
ediyorum.

Bodrum’da beğendiğiniz yenilikler 
neler?
Bütün kıyılar halka açık ve çok temiz 
tutuluyor. Doğal mimari yapısının 
bozulmamasına özen gösteriliyor. 
Bodrum’un temizliğine yoğun turist akımına 
rağmen her mevsim dikkat ediliyor. Otellerin 

arıtma tesisleri de sıkı bir kontrol altında.

Peki beğenmedikleriniz?
Gereğinden fazla yapılaşma ciddi 
bir sorun, Bodrum’un çehresini ve 
dokusunu değiştiriyor. Bunun bir 
noktada sonlandırılması gerekiyor 
çünkü maalesef Bodrum büyüsünü 
kaybediyor. 

Nerelerden alışveriş yapıyorsunuz?
Bodrum’un pazarları çok güzel. 
Müthiş kokulara sahip. Pazarlardan 
alışveriş yapmak keyif veriyor bana, 
özellikle zeytinleri çok güzel. Zeytin 
ağacı çok kutsal bir ağaçtır ve Türkiye 
için zeytinliklerin önemi tartışılmaz. 
Bodrum’un zeytini de süngeri kadar 
değerlidir, zeytinliklere dokunulması 
bile düşünülmemelidir. Bunu düşünen 
insanlara şunu hatırlatmak gerekir, 
insanın molekül yapısıyla ağacın 
molekül yapısı aynıdır.

Bodrumluların sahip çıkmasını 
istediğiniz yer, kişi veya durum?
Bence Bodrum’un hatrı sayılır 
özelliklerinden biri Gökova’nın bakirliği. 
Eğer korunmazsa uluslararası önemi 
olan Bodrum her anlamda değer 
kaybedecektir. Gökova’yı korumalıyız.

SELÇUK YÖNTEM
“Gökova’yı korumalıyız”

Çoğumuz onu Aşk-ı Memnu, Kurtlar 
Vadisi, Deli Yürek gibi dizilerden, 

Devrim Arabaları, C Blok gibi 
iyi filmlerden tanıyoruz. Başarılı 

aktörle yaz aylarını geçirdiği 
Ortakent’te karşılaştık. Sorularımızı 

her zamanki mütevazı ve samimi 
haliyle yanıtladı. 



Bodrum Erkeği Çalışmayı Sevmez
Kemal Utku ( Zeytin Ağacının Altında adlı kitabından )

BODRUM HİKAYELERİ

Bodrum’un 
ilk barlarından 
Hadigari önünde 
bir grup bodrumlu 
erkek. Aralarında 
Mehmet sönmez, 
Ender Uslu, Keko 
Kemal, Gak Veli, 
Ayı Osman, Dişçi 
Taner, Haluk Anat, 
Şevki Ekinci, Baba  
Camping Dursun, 
Aytaç, Cüneyt,   
Ahmet Berk,  
Papaz Aykan ve 
diğerleri

Bodrum toplumunun aile yapısı 
kadın egemen bir özellik taşır, yani 
kadının dediği olur. Burada devamlı 
yaşamayanlar; Bodrumlu erkeğin 
boyuna boşuna, Ege efesi pozunda 
kasıla kasıla yürümesine ve geniş, 
kıllı göğsüne bakarak onun nasıl 
bir kurt postuna bürünmüş kuzu 
olduğunu anlayamazlar. Bodrum erkeği 
(Latincesi Homo Halicarnasiensus) 
evinin kapısından içeri adımını attığı 
anda değişir; süt dökmüş kedi misali 
bir köşeye büzülür, önüne konacak 
üç lokma yemeği beklemeye başlar. 
Evin reisi hatun ise açar ağzını yumar 
gözünü: “Topal Arif’in damadı ikinci 
tekneye başlamış, sen hâlâ gayfelerde 
ömür tüket” ya da “Arap Ali’nin gaynı 
pazarcılığa başlamış, yakında ikinci 

katı da dikerler bu gidişle.” Çocuk 
yapılacaksa o karar verir, pazara 
gidilecekse o gider; kocasının bunları 
beceremeyeceğinden adı gibi emindir. 
Sonra da etrafa “Benim adam iş 
yapmadan duramaz, elinden her şey 
gelir maşallah, illa bir şeyler bulur 
yapacak. Bey, otur gari, biraz soluklan 
derim de, bizi dinleyen kim!” Yalan 
tabii. Zavallı adam karısının dırdırından 
kurtulmak için sabahın bir erkeninde 
kaçmıştır evden, ayakkabılarını dışarıda 
giymecesine. Onu bu halde gören 
komşular da çalışmak için acele ediyor 
sanırlar.
Hiçbir Bodrum erkeği çalışmayı 
sevmez, bu bilinen bir Ege gerçeğidir. 
Hele işini özleyip koşar adım işe 
gitmek, ha ha ha!..

Homo Halicarnasiensus, evinin kapısından içeri adımını attığı anda 
değişir; süt dökmüş kedi misali bir köşeye büzülür…





2 Ağustos
Şevval Sam konseri,
Antik Tiyatro’da

2 Ağustos
Grup Gündoğarken,
saat 21.30’da
Dibeklihan’da

AĞUSTOS AJANDA

3 Ağustos
Levent Kırca, Tiyatro Haziran oyunuyla
saat 21.00’de Antik Tiyatro’da

5 Ağustos
Ayla Eriş
resim sergisi,
Mor Sanat Galerisi’nde

5 Ağustos
Prof. Dr. Erdinç Sayan konferansı, 
saat:15.00’te LVZZ Hotel’de

1 Ağustos 
Doğuş Çocuk 
Senfoni Orkestrası 
konseri, D-Marin 
Turgutreis’te

2 Ağustos 
Vanessa Mae 
konseri, D-Marin 
Turgutreis’te

2 Ağustos 
Tango’s, Ankara Devlet Opera ve Balesi, 
Bodrum Kalesi’nde

5-6 Ağustos 
Kamelyalı Kadın, 
Moskova Akademik 
Klasik Bale Tiyatrosu 
Bodrum Kalesi’nde

3 Ağustos 
Jose Cura ve Fatma Said, konseri
D-Marin Turgutreis’te

4 Ağustos
Jean-Bernard Pommier konseri, Antik 
Taşocağı’nda

7 Ağustos
Volkan Konak
Antik Tiyatro’da

6 Ağustos
Prof. Dr.  Erdinç Sayan konferansı
saat:15.00’te LVZZ Hotel’de

1 Ağustos
Banu Tarhan resim sergisi,
Galeri 83-Yalıkavak’ta

1 -14 Ağustos
Ergun Yücel resim sergisi, LVZZ Hotel’de

05-31 Ağustos 
Rifat Koçak, resim, heykel ve tasarım 
sergisi Dibeklihan’da

6 Ağustos
Jehan Barbur konseri, Ayana-Ortakent’te

7 Ağustos
Hüsnü Şenlendirici 
konseri, Mandalin’de

1-7 Ağustos
Fatma Ayyıldız ve İpek Altay’ın
moda tasarım ve resim sergisi,
Osmanlı Tersanesi’nde



11-13 Ağustos
Oyun Yazarlığına Giriş, Cenk Gündoğdu
Gümüşlük Akademisi’nde

8 Ağustos
Jean-Bernard Pommier ve Olga
Martinova konseri, Antik Taşocağı’nda

10 Ağustos
Çimen Seymen ve Mirella Gardelli
konseri, Antik Taşocağı’nda

11 Ağustos
Fatih Erkoç ve Zafer Çebi Orkestrası,
Marina Yacht Club’ta

12 Ağustos
Her salı, Mine Çağlayan ve Onur Güntav 
Orkestrası, Marina Yacht Club’ta

AĞUSTOS AJANDA

13 Ağustos
Ferhat Göçer,
Marina Yacht Club’ta

13 Ağustos
Devrim Erbil resim sergisi,
Mine Sanat Galerisi’nde

14 Ağustos
İzmir Express Orkestrası,
Marina Yacht Club’ta

13 Ağustos
Deniz Demir resim sergisi 
Defne Sanat Galerisi’nde

14-17 Ağustos 
Mario Levi, yazı atölyesi 
Gümüşlük Akademisi

12-14 Ağustos
Haydar Ergülen’le Şiir Atölyesi
Gümüşlük Akademisi’nde

13 Ağustos
Candan Erçetin konseri,
Bodrum Kalesi’nde

13 Ağustos
Grup Gündoğarken konseri,
Ayana-Ortakent’te

12 Ağustos
Trio Milhaud konseri, Antik Taşocağı’nda

14 Ağustos
Leman Sam ve Yaşar konseri,
Bodrum Kalesi’nde

 7 Ağustos
Gülten İmamoğlu
resim sergisi,
Casa DelI’Arte’de

12-24 Ağustos
Burcu Öztürk Karabey seramik sergisi, 
Bodrum Nurol Sanat Galerisi’nde

14 Ağustos
Can Bonomo konseri, 
Mandalin’de

8-21 Ağustos
Reyyan Somuncuoğlu resim sergisi,
Osmanlı Tersanesi’nde 



17 Ağustos
Kardeş Türküler
konseri,
Bodrum
Kalesi’nde

19 Ağustos
Teoman konseri, Bodrum Kalesi’nde

19 Ağustos
Yeni Türkü konseri, Ayana-Ortakent’te

AĞUSTOS AJANDA

15 Ağustos
Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio 
konseri, Bodrum Kalesi’nde

16 Ağustos
Sıla
Antik Tiyatro

17 Ağustos
Anadolu Ateşi
Antik Tiyatro’da

16 Ağustos
Yol Project, Marina Yacht Club’ta

19-31 Ağustos
Hüseyin Taygan
resim sergisi,
Mor Sanat Galerisi’nde

16 Ağustos
Sertap Erener konseri, Bodrum Kalesi’nde

15 Ağustos

Gülsin Onay
11. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
kapsamında, eşlik eden sanatçılar
Gümüşlük Trio, Piyano, Erkin Onay, Keman, Dorukhan Doruk
Antik Taşocağı’nda

BODRUM ÜRETİCİ PAZARI
YEREL TOHUM, DOĞAL TARIM

Her Çarşamba Bodrum Pazar Yerinde



AĞUSTOS AJANDA

28 Ağustos
Hale Ozansoy resim sergisi,
LVZZ Hotel’de

31 Ağustos
Her pazar;
Zeynep Casalini
konseri, Ayana-Ortakent’te

20 Ağustos
Erol Evgin konseri
Bodrum Kalesi’nde

22 Ağustos
Taksim Trio konseri, 
Bodrum Kalesi’nde

23 Ağustos
Nilüfer
konseri, 
Bodrum Kalesi’nde

24 Ağustos
Levent Yüksel konseri, 
Bodrum Kalesi’nde

22 Ağustos
Nükhet Duru ve Timur Selçuk konseri,
Antik Tiyatro’da

21 Ağustos
Aynur konseri, 
Bodrum Kalesi’nde

22 Ağustos
Ayla Eryüksel moda tasarımı sergisi,
Osmanlı Tersanesi’nde

25 Ağustos
Yasmin Levy konseri, 
Bodrum Kalesi’nde

1-8-13-15-20-22 Ağustos
Vokal Şenay Lambaoğlu ve
piyano Uğur Güneş
 
2 Ağustos
Vokal Çağıl Kaya, gitar Neşet Ruacan, 
tenor saksofon Tamer Temel
 
3 Ağustos
Vokal Çağıl Kaya, gitar Eylül Biçer,
tenor saksofon Tamer Temel 

6 Ağustos
Berlin’den Mark Lingk, Ali Perret,
Burak Ayral “Çağdaş Elektronik Müzik” 

7-14-21 Ağustos
Vokal Evrim Özsuca,piyano Uğur Güneş,

9-16-23-30 Ağustos
Vokal Evrim Özsuca, gitar Neşet Ruacan, 
14 Ağustos
Vokal Evrim Özsuca, piyano Uğur Güneş,

27-28-29 Ağustos
Vokal Şenay Lambaoğlu,
piyano Uğur Güneş, 



ALIŞVERİŞ

TURGUTREİS PAZARI
Yok yok!
İddia ediyorum, Turgutreis pazarında 
bulamayacağınız hiçbir şey yok: 
Mayodan Milas’ın el dokuması 
kumaşlarına, fesleğenden soğuk sıkma 
zeytinyağına. 

Aklınızı cadde adı vererek karıştırmak 
gereksiz: Turgutreis’i ikiye ayıran ana 
caddenin bir tarafında yiyecek, diğer 
tarafında da “bez” pazarı kuruluyor 
cumartesi günleri. Yarımadanın en 
büyük pazarlarından olduğu için çevre 
beldelerden ve Yunan adalarından da 
alışverişe gelenler oluyor, yani özellikle 
yaz aylarında bir sıra tuz bir sıra insan 
kalabalığı düşünün. Ama günün erken 
saatleri gayet sakin, hem bu saatlerde 
bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve 
meyveleri, kışın toplayıp kuruttukları 
baharat ve otları, turşu, reçel, bazlama, 

peynir, süt ve mis gibi yumurtaları satan 
teyzelerden alışveriş edip yerel yemek 
muhabbeti fırsatı da var. Bu teyzeler 
yere serdikleri örtülerde sergiliyorlar 
“malları”nı: Eciş bücüş, irili ufaklı, kurtların 
da tercih ettiği sebze ve meyveler, daha 
dün yapılıp içine çöre otu karıştırılmış lor 
ve çökelekler, henüz ılık otlu börek ve 
bazlamalar, yaylalardan toplanıp özenli 
demetlerle rengarenk çiçekler. Biz en çok 
Pembe teyzeyle anlaşıyoruz, her defasında 
birkaç tane portakalı torbama atıveriyor 
(bez torba kullandığım için aferin de aldım 
ondan).



Bir başka önerim, PTT 
tarafından girerseniz çiçek 
ve fide satanların hemen 
yanındaki Bafalı abiye 
uğramanız. Soğuk sıkma 
zeytinyağının ve o kocaman 
zeytinlerin müptelası, 
çam ve kekik balının aşığı 
olacağınıza eminim. İçine 
kimyasal karıştırılmamış 
sabunlar da var. Lokanta ve 
kafelerin olduğu bölümden 
peynircilere doğru 
girdiğinizde, iki köşeyi tutan 
amca oğulları Cıngıllıoğlu 
ve Kadiroğlu tezgahlarını 
atlamayın: Kadiroğlu’nda 
kekikli, cevizli, biberli, 
kişnişli keçi peynirleri aklınızı alacak. 
Cıngıllıoğlu’nun az tuzlu bergama tulumu 
ve tatlı lorunu hiç unutamayacaksınız. Bu 
bölümde zeytinciler 
de var; her çeşidi 
tadabilirsiniz de 
benim önerim, meyve 
tadını kaybetmemiş 
Bodrum kırmalarına 
özel ilgi göstermeniz, 
çerez gibi yeniyor 
inanın. Çiçekçilerin 
hemen arkasındaki 
Soygür ve Roza hanımların meyve 
tezgahı ihmal edilmemeli: hem çevreden 
aldıkları bildik meyveler var, hem de uzak 
yerlerden geldiği için bu pazarda nadir 
bulunan mesela avokado gibi yeniler.
Bodrum Tohum Derneği gönüllülerinin 
tezgahına umarım rastlarsınız. İlkbaharda 
ve haziranda ata tohumlardan 
yetiştirdikleri fideleri sattılar bu tezgahta. 
Şansınız varsa yaz boyu bahçede, 
saksıda ellerinizle büyütüp kahvaltınız 
şenlendirecek hiç değilse biberleriniz 
olabilir çünkü.
Bodrumluların bez pazarı dediği, caddenin 
karşı tarafında kurulan bölümde Milas ve 
Denizli el dokumaları, üretim fazlası tişört 

vs, havlular, mayo ve bikiniler, hediyelikler, 
kilim ve paspaslar, sandalet, çanta, takı, 
saat, el baskılarıyla süslenmiş şile bezi 
elbiseler… Acıkırsanız oracıkta pişen otlu 

peynirli gözlemelerle idare 
ediverin. Ziraat Bankası 
tarafından girerseniz, 
sağdaki ilk sokakta kendi 
tasarladıkları takıları, dikip 
ördükleri giysi ve örtüleri 
satan kadınların açtığı 
onlarca küçük tezgahta 
saatler geçirmek mümkün.  
Temmuz ve ağustos 

aylarında pazardaki fiyatlar biraz uçuyor 
ama şimdiye kadar Turgutreis pazarından 
aldığım hiçbir üründen şikayetçi olmadım; 
bu da fena bir referans sayılmasın.

NEREDE HANGİ GÜN?
• Bodrum merkez (cuma, bez pazarı salı)
• Gümbet ve Mumcular (pazar) 
• Bitez ve Yalıkavak (perşembe)
• Ortakent, Gümüşlük ve Gündoğan 
   (çarşamba) 
• Turgutreis (cumartesi)
• Kızılağaç (pazar) 
• Türkbükü ve Güvercinlik (pazartesi) 
• Milas (salı)



YENİ VESPA PRIMAVERA İLE TANIŞIN
WWW.FERCOMOTOR.COM.TRWWW.FERCOMOTOR.COM.TR

Sarıyer Caddesi, ABC Plaza No:1 İstinye - İstanbul

facebook.com/vespaturkeyofficial@vespaloversclub


