




Bazıları için sezon  bitti. Oysa 
ekim yılın en güzel ayıdır 
Bodrum’da. Ekim ayında güneşin 
batışı bile farklı ve  büyüleyicidir. 
Hem doğal hem kültürel değerler 
12 ay boyunca farklı güzellikler 
sunar Bodrum’da. Önemli olan 
bunların doğru yöntemlerle 
tanıtılması. Her sayıda olduğu gibi 
amacımız bu önemli değerleri öne 
çıkarıp, doğru bir sunumla geniş 
kitlelere tanıtmak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 
de ses getirmek için her ay ciddi 
adımlar atıyoruz. Ekim Sayımızı 
Londra Turizm Fuarında İngilizce 
olarak bulabileceksiniz. Artık bir 
çok uluslararası yayın Bodrum 
ile ilgili yazılarında Art Ajanda’yı 
kaynak olarak kullanıyor. 

• Bu sayıda çok daha fazla 
destek ve prestiji hak eden 
ve geliştirilip uluslararası bir 
bayrak haline getirlmesi gereken  
Bodrum Cup’ın 26. yıl dönümü 
kapak konusu olarak detaylı bir 
şekilde işlendi.

• Çok az insanın bildiği ama 
dünyanın en prestijli müzelerinden 
Tate Modern koleksiyonları 
arasına girmiş çağdaş resim 
alanında çok önemli bir 
sanatçımız Selma Gürbüz 
Bodrum’da yaşıyor. Gürbüz ve 
Bodrum’da yaşayan sanatçıları 
öne çıkarmak, tanıtmak çok farklı 
ve olumlu bir algı yaratacaktır. 

Dünyanın belki de en yoğun 
sanatçı nüfusuna sahip 
bu yarımdada yaşayan 
sanatçıları eserleri ile tanıtan 
bir kataloğumuzun olmaması 
büyük bir eksiklik. Bu boşluğu 
doldurmak için yoğun bir çalışma 
içindeyiz. 

EDİTÖR

Değerleri 
Ortaya 

Çıkarmak
Necmi Cavlı



GELENEKSEL

25 yıl boyunca sürekli olmayı 
başarabilmiş, yolcuların da 

yarışın parçası olabildiği, sporcu 
ile keyif düşkünlerini aynı karede 
buluşturabilen, denizlerine sahip 
çıkmış  bir etkinlik. Ortalama 100 
civarında ahşap yatın, 1000 civarında 

26.
Bodrum
Cup



katılımcının, gemi üreticileri, çeşitli 
kurum ve kuruluşlar,  denizcilik 
sektörü temsilcileri, yerli yabancı 
basın herkes 25 yıldır bu yarışta 
buluşuyor.
Her yıl değişen parkurda mücadele 
eden yatlar dört gün sonunda 

Bodrum Kupası’nı kazanma için 
uğraş veriyorlar. Kazanan, bir önceki 
yıl kupa sahibinden yıl boyunca 
taşıdığı bayrağını teslim alıyor. 
Bayrağı ömür boyu saklama şansına 
üç kez kupayı kazandıktan sonra 
erişebiliyor.

“Aganta! dedim durup dururken, deniz çınladı.” 
                                                          İlhan Berk

Ali Öz



Ahşap yatların yanı sıra bu şenlikte 
olmak isteyen tüm yatlar da misafir 
kategorisinde organizasyona ilk yıldan 
beri katılabilmektedir.

Türkiye’nin en cazip tatil 
seçeneklerinden olan “mavi yolculuk” 
için üretilen ahşap gezi yatları 
yarışması. 1989’dan beri her yıl 
yapılmaktadır. Bu yıl 26. Bodrum Cup 
Regatta yarışması her yıl oduğu gibi 
Ekim’in üçüncü haftası 20-25 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Bodrum Cup sadece bir yarış değil  
dostluk mesajları veren, dünyanın 
dört bir yanından konukların katıldığı 
bir deniz festivalidir. Yöremizde imal 
edilen birbirinden güzel el yapımı 
ahşap yatların boy gösterdiği bir 
deniz sanat fuarıdır.  Yat yapım 
ustalarının ürünlerini deneme şansı 
bulabildiği, rüzgarı iyi kullanabilenlerin 
bilmeyenlere öğrettikleri bir yelken 
okuludur. 

Gulet diye anılan Ege-Akdeniz 
yöresinde ağaçtan imal edilen 
teknelerin ödül alabildiği Bodrum 
Cup çeyrek yüzyıldır binlerce kişi ve 
yüzlerce yat katılma fırsatı buldu. 

5 gün süren yarış boyunca birçok 
etkinlik gerçekleştiriliyor. Bodrum 
merkezde yapılan açılış etkinliğini 
takiben her yarış gününün sonunda 
Turgutreis, Kalimnos, Leros ve 
Yalıkavak Marina’    da yapılacak 
etkinlik ile yarış sona eriyor. 
Dünyanın birçok yerinden gelen 
yabancı medya kuruluşları ile başarılı 
bir şekilde 25 Yıldır Bodrum’un ve 
Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan 
bir organizasyon.



20 Ekim
Bodrum Açılış Seremoni

21 Ekim
Bodrum - Gümüşlük 
Etabı

22 Ekim
Gümüşlük - Kalimnos 
Etabı

23 Ekim
Kalimnos - Leros 
Etabı

24 Ekim 
Leros - Yalıkavak 
Etabı

25 Ekim
Yalıkavak - Bodrum 
Etabı

Bodrum Cup Yarış Takvimi



   Selma Gürbüz
“Yeni Bir Dil İçin 
   Çalışıyorum”
Yirmi beş yılı aşkın ressamlık 
hayatında ismi Türkiye’nin ve 

Dünya’nın en prestijli müzeleriyle birlikte anılmış, 
Tate Modern koleksiyoncularının seçkileri arasına 
girmiş, çağdaş resim alanında Türkiye’de önde 
gelen özel bir isim. Büyük bir zamanını cancan 
ve mavi isimli köpekleriyle birlikte Gümüşlük’te 
geçiriyor. Abartıdan uzak son derece doğal bir 
kadın. Çok iyi ev sahibesi ve müthiş bir aşçı.

Sayısız kişisel ve karma sergiye adını yazdıran 
Gürbüz, resim dışında heykel, dokuma, gravür gibi 
çeşitli biçimlerde de eserler veriyor.

Gül Mutlu ve
Selma Gürbüz



SÖYLEŞİ

Türk ve Osmanlı sanatı başta olmak 
üzere bir çok kültürün inceliklerini 
ustaca harmanlıyorsunuz. Japon ve 
Avrupa motiflerinin yanısıra otobiyografik 
öğelerde var. Medeniyetleri sorgulayan 
bir yolculuk mu bu?
Doğunun teknikleri beni hep çok ilgilendirdi.
Bu kültürlerde sabır ve nefes tutma vardır 
ve hep çok spontandır. Bu teknikleri 
anlamak isterken kendi tekniğimin 
farkındalığına vardım. Yakınlıklar kurdum. 
Tekniğin hayattaki en büyük özgürlük ve 
kolaylık olduğunu öğrenmeye başladım. 
Hala öğreniyorum. Batı sanatına gelince 
o eğitimimin bir parçası. Önemli olan yeni 
bir dil için uğraşmak. Bu da sanatımın en 
eğlenceli yanı.

Türkiye’de sanatçıya ve sanatına 
gösterilen değeri nasıl tanımlarsın?
Türkiye, maalesef, bu konuda az gelişmiş 
bir ülke. Bugün İran’a baktığımızda köklü 
sanat kültürü nedeniyle konuya daha olgun 
bakıyor ve sahip çıkıyor. Bu sayede dünyada 
sanat anlamında saygınlığı bizden daha 
fazla.

Peki sanata ve 
sanatçıya destek 
var mı?
Ben kendimi hep 
çok yalnız hissettim. 
Bu yüzden hiç bir 
beklentim olmadı. Bu 
nedenle daha kuvvetli 
olma zorunluluğu 
doğal bir biçimde 
gelişti bende. Bu 
destek eksikliğini de 
gelişimimdeki pozitif katkı olarak görüyorum.

Sanatını icra ederken kendini özgür 
hissediyor musun?
Ben hep özgürüm. Kendimi hiç bir yere 
ait hissetmiyorum. Özgür olmadığını 
hissedersen köşeye sıkışırsın ve 
üretemezsin. Sanat ve özgürlük ayrılmaz iki 
öğedir. Ayıramazsın...

Pişmanlıkların var mı?
Elbette var.Pişmanlıklar öğreticidir. Aynı 
hatayı tekrar yapmamayı öğretir insana. Tabi 
son pişmanlık fayda etmez hahahaha.

Keşkelerin var mı?
Keşkeler hiç bitmez ve 
olmalıdırlarda.Keşkeler hayat 
enerjisi,hayata olan bağlılıktır 
ve en önemlisi hayatla baş 
edebilmenin yoludur. Hele bir 
kadın olarak.
Keşke erkek olsaydım 
demezdin ama... (hahahaha)

Sence Aşk ne renk?
Çok fazla rengi var ama ana 
rengi bence kırmızı. Ölümün 
rengide bana göre mavi.



Çocukluğumdan beri ölenlerin yıldız olduklarını 
düşünürüm. Ölüm, yaşam sonrası Gökyüzüne yeni bir 
yolculuk.

Son yıllarda çoğu zamanını Gümüşlük’te geçiriyorsun.
Burayı özel kılan şey ne?
Bu tarihi yarımadada mevsimlerin değişimini izlemeyi 
seviyorum. Işığı, bitki örtüsü, kısacası sanatıma giren tüm 
detayları burada görebilmek mümkün.
Burada tabiatın mükemmelliğinin tekrar farkına varmanı 
sağlayan okadar çok malzeme var ki. Işık oyunlarından 
tut, karınca yollarına kadar. Sonuçta kendini mikroskobik 
bir gözlemin içinde buluveriyorsun. Ayrıca bu değişken 



doğanın içindeyken insanları kendime daha yakın 
hissediyorum.
Kalabalıksız ve sakin. Gümüşlük benim için çok özel. 
Enerji depolama yerim. Burada kalbimin farklı çarptığını 
hissediyorum. Belki de buraya bağlılığımın temelinde bu 
yatıyor.

Kendinle ve hayatla barışık mısın?
Hayatta barışık olmak için kendini seveceksin. Bu da 
zaman alıyor. Evet kendimle barışığım.

Yakın zamanda sergi var mı?
26-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Art International’da 
son dönem çalışmalarımı sergileyeceğim. Ayrıca 
Hindistan’da yeni bir proje peşindeyim. Bir ormanda 
kaybolmanın heyecanını yaşıyorum. Her zamanki gibi 
doğayı keşfedip detaylarda kaybolmak projenin ana 
teması. Bu Projede benimle çalışacak ekibin seçimini 
tamamlamak üzereyim.

SÖYLEŞİ



Sürprizlerle dolu, on parmağında 
on marifet olan, ender kişilerdendir. 
Okur, yazar, çizer, tarımla ilgilenir. 
Tarihe ve felsefeye olan aşkından 
eski dilleri bile öğrenir. Resim 
sevdasına İtalya’ya kaçar. Kalem 
sevdasına sürgün’e düşer. Bodrum’a 
hayatını adar. Kimsenin bilmediği 
bir kıyı kasabasıyken sessizce 
sevdalanır sürgün yerine. Kaderine 
razı olduğundan değil, kendiliğinden. 
Denizine hayran olur. Taşına, 
toprağına evladı gibi emek verir. Bir 
gün herkes’in Bodrum’u tanıyacağını 
söyler, bunun için elinden gelen her 
şeyi yapar. Halikarnas Balıkçısı olana 
kadar birçok zorlu yoldan geçer 

Cevat Şakir.
Balıkçı, “Mavi Sürgün” kitabında 
Bodrumla ilk karşılaşmasını 
bir sürgün yeri gibi değil adeta 
keşfedilmiş yeni bir dünya gibi 
anlatır Cevat Şakir; “En nihayet 
yokuşun tepesine gelmiştik. Yolcular 
‘Neredeyse Bodrum görünecek,’ 
dediler. Yüreğim çarpıyor. Kaç aydır 
buraya gelmeye çalışıyordum yahu.. 
Tepedeki bir dönemeci dönünce 
‘şırrakguuuur’ diye Arşipel’in koyu 
çividisi ölçülmez açıklıklara kadar 
yayılıverdi. Hani büyük camilerde ya 
da kiliselerde bir din adamı, bir şey 
söyler de, cemaat o sözü tekrarlar. 
Tekrarlanan söz en yakınımızdaki 

Balıkçıyı Anarken

Halikarnas 
Balıkçısı
Cevat Şakir Kabaağaçlı 
17 Nisan 1890 - 13 Ekim 1973

ANMA

“Merhaba” 
 “Merhaba, ‘rahat edin benden size 
kötülük gelmez’ demektir. Merhaba 
sözcüğü eski harflerle yazıldığı zaman 
yelkenliye benziyor. Belki bunun da 
etkisi var, merhabayı sevmemde.”



binlerce dudaktan, binlerce insan 
öteye kadar dalga dalga sıcak bir 
uğultu halinde enginler. Böyle bir 
güür…r’ler de, secdeye varılışlarla 
olur. Yalnız burada üstümüzü 
kapayan bir kubbe değil, bir derinlik 
var sonsuz…
Eserlerinde Ege ve Akdeniz kıyılarında 
yaşayan insanları ve eski Anadolu 
medeniyetlerini konu edinen yazarın, 
on iki kitabı, altı romanı, sekiz 
deneme kitabı, altı çocuk kitabı ve 
en çok bilinen “Mavi Sürgün” adlı 
otobiyografik romanı vardır.

Rıfat Koçak

Özcan Onur

Balıkçıyı Anma Etkinlikleri;
 13 Ekim; Balıkçı mezarı başında anıldıktan sonra Oasis’te   

 “Balıkçı’nın okuduğu kitaplar” Fotoğraf Sergisi ve  Şadan 

  Gökovalı’nın son kitabını;‘Doğdum, Sevdim, Öldüm’ imzalayacak.

Gülçin Karaçoban’ın Cevat 
Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer 
Halikarnas Balıkçısı yazısından 
derlenmiştir.



Seyahat eden şarap severler 
arasında şöyle bir deyiş vardır; 
“her şarap üretildiği bölgede 
ve o bölgedeki yiyeceklerle en 
iyi lezzeti verir”.
Bu tanımlama Bodrum’un 
eksik kalan bir tarafını 
da vurguluyor. Bu güne 
kadar  Bodrum’ un mahalli 
lezzetleri ile eşleşecek 
kendi şarabının olmaması 
büyük bir eksiklikti. Antik 
çağda anforalarla şarap 
ihraç edilen önemli bir 
nokta olan Bodrumda kendi 
şarabının olmaması önemli 
bir çelişkiydi.
Bundan iki yıl önce Füsun ve 
Erhan Yürü tarafından kurulan 
Bodrum Şarapçılık firması bu 
yıl Haziran ayında  ilk butik 
ürünlerini Vinbodrum markası ile 
piyasaya çıkardı. Şarabın yüksek 
alkollü içkilerin aksine bir sanayi 

ürünü değil, gerçek bir tarım 
ürünü olduğunu belirten çift 
butik üretimlerinin fabrikada 
değil atölyede üretilen bir 
ev yemeği gibi algılanması 
gerektiğini düşünüyorlar. 

Kullanılan malzeme ile 
birlikte yapımcının bilgi 
ve becerisinin, kişiliğinin 
ve hatta hayallerinin 
üretilen şaraba yansıdığına 
inanıyorlar.
Başlı başına bir kültür 
ve hatta sanat ürünü 
olan bağcılık ve şarap 
üretiminde benzerlerinin 

artacağını, bölgede bağcılığın 
yeniden canlanacağını, bunun 

sürdürülebilir turizme de büyük 
katkı sağlayacağını hatta antik 
çağlarda olduğu gibi ihracata 

yönelebileceğini düşlüyorlar.

www.bodrumsarapcilik.com

YEREL LEZZETLER

BODRUM’A ŞARAP YAKIŞIR
“Her şarap üretildiği bölgede ve o bölgedeki 

yiyeceklerle en iyi lezzeti verir”



CIRIK GAVURMA
Civcivin üç dört aylık haline bülüç, yaklaşık bir kiloya gelmiş, beş 
altı aylık haline de cırık deriz Bodrum’da. Siz piliç de diyebilirsiniz 

ama, yanına gavurma kelimesini ekleyince pek uyuşmazlar 
ta ki Cırık Gavurma diyene kadar.

Orhan Dumanlı

YEMEK

   Cumhuriyetin ilk yıllarından beri 
kutladığımız yerli malı haftalarının 
“yerli” si, son yirmi otuz yılda 
kaçınılacak bir kelimeye dönüşmüştü 
sanki. Sonunda amansız hastalıklar 
çevremizde konuşulmaya, kıyısından 
kenarından bizleri etkilemeye 
başlayınca 
hemencecik yerli 
ve yerel değerler 
yeniden önem 
kazandı hayatımızda. 
İşte bunlardan birisi 
de Bodrum’lunun  
hayatından hiç 
çıkarmadığı yerli 
tavuğu, cırık ve cırık 
gavurmadır.
   Bunu, şehirde 
bir efsaneye 
dönüşmüş olan 
Kocair’in Mehmet Amca yapardı. 
Şu anda doksanbir yaşında 
olan, önlerinde saygı ve sevgiyle 
eğildiğim Mehmet Amca ve karısı 
Fatma Teyze birlikte elli iki sene 
cırık gavurma yapan bir lokanta 
çalıştırdılar. Şehrin neredeyse 
tamamına yakınının anılarında yer 
alan, Bodrum girişindeki bu lokanta 
Mehmet Amca’nın yaşı ve sağlık 

sorunlarından dolayı on dört sene 
önce kapandı.
   Geçen gün, bir sohbetimizde 
Mehmet Amca bana “Arka bahçeden 
cırığın yakalanıp, kesilip, temizlenip, 
gavrulup, müşterinin önüne 
çıkması yirmi dakikayı geçmezdi. 

Hanım, ben, bi de 
yardımcıyla elli kişiye 
bakardık” diyerek 
gençlik günlerine 
hayıflandı. Siz de 
şimdi Kocair’in 
Mehmet Amca’nın 
cırık gavurmasını 
yiyemedik diye 
hayıflanmayın. 
Yalıçiftlik’in Çiftlik 
Mahallesine 
giderseniz, her ne 
kadar Mehmet Amca 

ve karısının elinden çıkmasa da hepsi 
birbirinden güzel, cırık gavurması 
yapıp bu geleneği devam ettiren, 
birçok aile işletmesi lokanta vardır.
   Sarı yazın bu güzel günlerinden 
birisini kendinize ve sevdiklerinize 
ayırın, bu yerel lezzetle doyasıya 
kendinizi şımartın. Hepimiz bunu 
hakediyoruz.



Hadigari Bar
BODRUM HİKAYELERİ

“Hadigari 
Bar haftanın 
yedi günü 
akşamüstleri 
saat altı ile 
sekiz arasında 
caz ve klasik 
müzik çalar. 
O saatler 
arasında, biz 
yirmi kişilik bir 

grup olarak kendi deyi mimizle “mazot 
almaya” geliriz. Kimlerin daha önce, 
kimlerin daha sonra avdet edeceğini 
orada çalışan ço cuklar bilirler. Aynı 
şekilde kimin hangi masada ve 
ma sanın neresinde oturacağı da 

az çok bellidir. Hadigari elemanları 
bu gruptan kimin ne içeceğini, 
rakı içenlerin buzlu mu, susuz mu 
içeceğini falan ezberlemiştir artık.
Bizim Hadigari aşiretinin pek az kişi 
tarafından bi linen bir özelliği de “grup 
sadakati”dir. Sürüden ayrılanı kurt 
kapar misali kimse acil bir durum 
olmadıkça başka barlara, başka 
sohbetlere iltifat etmez. Bunda tabii 
Hadigari’nin beyni ve kalbi olan Helva 
Memet ve Ha kan’ın güleryüzlülüğü ve 
candan tavırları kadar “Bodrumluluk 
ruhu” da büyük bir rol oynar.”

“Zeytin Ağacının Altında”   Kurgu Kültür 
Merkezi Yayınları  2014

Bodrum’un ilk ve en önemli barıdır Hadigari. 30 yıl boyunca 2012 yılında 
kapanana kadar her nesilden Bodrumlu’nun güzel anılarına ortak olmuş 
Eski Kasapane caddesi üzerinde küçük bir mekandı. Daha sonra büyüdü ve 
şimdiki adı Trafo olan eski Şehir Jeneratörü’nün olduğu taş binaya taşındı.

Kemal Utku

Hadigari artık 
eskilerde kaldı 
ama Bodrum’da 
bar kültürünü 
başlatan Mehmet 
Helvacıoğlu 
“Helva”  adlı 
mekanıyla 
Neyzen Tevfik 
Caddesi’nde, 
Bodrum’daki her 
yaştan gençlerle 
misyonuna 
durmadan devam 
ediyor.

Eski Hadigari önünde Necmi, Faruk, 
Hilmi, Helva Mehmet ve İdil



GEZİ

Yalıkavak’ın ilk yerleşim yeri  olan 
Sandıma, ekilebilir dağlık arazi ile 
sahil kesiminin ortasındaki verimli 
alanda yer almakta olup, şu an 
terkedilmiş bir köy görünümündedir.
Sandıma, duvarlı geniş avlulu ev 
kalıntılarından, kıvrılarak akan 
yollardan ve bol ağaçlı dokusundan 
anlaşılacağı gibi eski bir yerleşim 
birimidir. Yalıkavak’ın merkezine 2,5 
km  güneyindeki tepelere kurulmuş 
olan Sandıma, yirminci yüzyılın  
başında önemli merkezlerden 
birisiydi  ve  haritalarda Yalıkavak 
yerine Sandıma adı geçmekteydi. 

1923 yılından itibaren “İskele” adı 
alan Yalıkavak’ın bir mahallesi olarak  
yerini almıştır.

1970’li yıllara kadar ana yerleşim 
yeri olan Sandıma’ya  toprak, zeytin 
ağaçlarının bezediği şiirsel bir yoldan 
ulaşılabilir. Antik dönemden kalma 
düzgün taşlardan  oluşmuş yolu 
ve  köye su  taşıyan kanalları da 
görebilmeniz mümkündür. Partipanas 
Kayası’nın güney eteklerine 
kurulmuş olan Sandıma’nın  600 
yıllık bir geçmişi olduğu söylentiler 
arasındadır.

600 Yıllık

SANDIMA 
KÖYÜ
Mehmet Uyargil



12. yılında Murat Balkan önderliğinde Bodrum’da  
gerçekleştirilen Aspat Art Sempozyumu bu seneki 
atölye çalışmaları ve diğer etkinliklerini çok güzel 
bir kapanış partisi ile noktaladılar. Sempozyum 
ertesi eserlerin sergilendiği  partide bu yıl katılan ve 
eser üreten sanatçılara teşekkür plaketleri Hanefi 
Yeter, Turan Erol, İbrahim Örs gibi  sanat dünyasının 
önde gelen isimleri tarafından verildi.  Aspat Art 
Heykel ve Resim Sempozyumu 12. yıl kapanış 
partisinde konuşmacılar  sanatta çok renkliliğin, 
farklılığın, hoşgörünün ve anlayışın ne kadar önemli 

olduğunun altını defalarca çizdiler. Aspat koyu çirkin 
yapılaşmalardan uzak, doğal hali korunarak 12 
yıldır  yapılan eserlerin sergilendiği eşsiz bir açık 
hava heykel müzesine dönüştü. Her yıl eklenen yeni 
heykeller, etraftaki tarihi ve doğal yapının sağladığı 
atmosferde gerçekten büyüleyici görünüyor. Art 
Ajanda Bodrum ve Bodrum yaşayanları olarak 
Aspat’ın doğal ve tarihi yapısını koruyarak bir sanat 
köyü yaratan Murat Balkan’a  teşekkür ediyoruz. 

Harun Gencer

BODRUM’DA GEÇEN AY

12. ASPAT ART SEMPOZYUMU
ARDINDAN



ÖNE ÇIKANLAR

Her pazartesi
17.45-18.30 (5-7) Yaş
18.45-19.45 (8+) Yaş
Her perşembe
18.30-19.45 (5-7) Yaş
BKST merkezinde,
Yangı Sokak, No:8 Bodrum
facebook: Bodrum Pop Korosu
Tel: 0536 399 45 79

Bodrum Pop Korosu

T O R I N O ’ D A  B O D R U M  L E Z Z E T L E R İ
Slow Food / 22-28 Ekim

Slow Food Terra Madre, Torino Salon del 
Gusto fuarında.  İki yılda bir düzenlenen  
dünyanın sayılı Gıda Buluşması. Kısmet 
Lokantası sahibi Orhan Dumanlı  
‘Slow Food Chef’s Alliance’ Şefler 
Birliği grubundaki 500 özgün yemek 
yaratıcısından biri. 

Yerel tadların devamı, 
yerel üreticinin yaşaması 
ve sağlıklı beslenmek 
için Bodrum Tohum 
Derneği  öncülüğünde 
açılan Üretici Pazarı her 
Çarşamba Bodrum Pazar 
yerinde.

bodrumtohumderneği@gmail.com

Üretici Pazarı



SERGİ

Her şey, 2013 yılı başlarında Bodrum'dan iki 
arkadaşımın, birbirinden habersiz neredeyse eş 
zamanlı ''haydi Hindistan'a gidelim'' cümlesi 
ile başlamıştı. Diğer yandan da, Hindistan'da 
yaşayan arkadaşlarım Öznur ve Hüsnü ile, bir tur 
düzenleyip, fotoğrafa meraklılar ile Hindistan'a 
gitme fikri üzerinde konuşmaktaydık. Öznur 
ve Hüsnü bizlere güzel bir Rajasthan rotası 
hazırladılar.

8 kadın ile 13 gün Hindistan seyahatinde 
çıkabilecek zorluklar konusunda çok uyarıldık.... 
Ama...!
3-4 aylık ön hazırlık devresinden sonra (Uçak 
bileti, vize, aşı, toplantılar, sorular vs.) 5-17 Ekim 
2013 tarihlerinde Rajasthan'ı keşfe çıktık.... Neler 
mi yaşadık, gelin Sergimizde birlikte izleyelim…

Gezginlerimiz:
Ayşe Özalp, Ayşe Temiz, Cana Üngün, 
Emel Öz, Güzin Göker, Saadet İkiz, 
Saide Bal, Zergün Dinçer 1-14 Ekim Fotoğraf Sergisi,

“Hindistan Gezginleri Rajasthan’da”

BODRUM’LU 
FOTOĞRAFÇILAR
RAJASTHAN’DA
Mehmet Uyargil



Avrupa Birliği’nin desteklediği proje 
ile tarihi ticaret yolu bir 
turizm rotasına 
dönüştürülüyor. 
Türkiye ayağını Bilkent 
Üniversitesi’nin yürüttüğü 
proje ile Akdeniz’deki 
belli başlı deniz yolları, 
yerleşimler ve kalelerden 
oluşan kültürel miraslar 
ele alınarak uluslararası 
kültür temalı bir rota 
oluşturuluyor.

Altı ülkeden kurumların oluşturduğu 
konsorsuyum  ile Venedik’ten 
İstanbul’a uzanan ticaret yolu esas 
alınarak uluslararası ve sürdürülebilir 
turizm geliştiriliyor.

Bu rotada en önemli merkezlerden 
biri olan Bodrum’da 17 Ekim’de 

bir araya gelecek 
uzmanlar, yerel 
yöneticilerin ve çeşitli  
kuruluşlarının katılımıyla 
gerçekleşecek toplantıda 
Bodrum’un bu turizm 
destinasyonundaki 
rolünü tartışacaklar.

Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü, Avrupa 

Konseyi, Avrupa Birligi ile altı ülke 
uzmanlarının yer alacağı toplantı 
Bodrum Kalesi’nde (İngiliz Kulesi) 
gerçekleştirilecek.

Mehmet Kalpaklı

TURİZM

Venedik’ten 
Bodrum’a

Sürdürülebilir 
Turizm

Toplantısı



2-3 Ekim
Konser, İzmir Express Orkestrası,
(her perşembe, cuma)
Marina Yacht Club, 0 252 316 1228

4  Ekim
Konser, Yol Project,
(her cumartesi)
Marina Yacht Club
0 252 316 1228

EKİM AJANDA 5-6 Ekim
Konser, Fatih Erkoç ve
Zafer Çebi Orkestrası, 
(her pazar, pazartesi)
Marina Yacht Club
0 252 316 1228

7  Ekim Konser, 
Mine Çağlayan, (her salı)
Onur Güntav Orkestrası
Marina Yacht Club
0 252 316 1228

1-14 Ekim
Fotoğraf Sergisi,
“Hindistan Gezginleri 
Rajasthan’da”
Dibeklihan Sanat Köyü

10-12 Ekim
Legends Basketbol Turnuvası
Binnaz Karakaya Spor Salonu
facebook: legends of bodrum

8-20 Ekim
Seramik Sergisi 
Dirmil Sanat Atölyesi, Defne Sanat Galerisinde

16 yıldır tüm 
dünyada çeşitli  
konserler 
veren,  
Orquesta 
Buena Vista 

Social Club son bir dünya turnesi ile “Adios” 
diyor.  24 Ekim’de Black Box Istanbul’da 
gerçekleşiyor.

Orquesta Buena Vista Social ClubİSTANBUL’DA BU AY
Jamie Cullum Caz standartlarını 

melodik pop ve rock’la 
buluşturan dünyaca 
ünlü şarkıcı, söz 
yazarı ve piyanist 24. 
Akbank Caz Festivali 
kapsamında 30 Ekim’de 
Zorlu Center PSM’de 
sahne alıyor.

04-07 Ekim 2014 Etkinlik, 
Oasis bayram etkinlikleri
Pandomim, canlı mankenler,  kukla 
fiko, tahta bacak, sihirbaz, sürpriz 
hediyelerle geleneksel çocuk oyunları 
ve çeşitli atölyeler

1-4 Ekim 
Konser, Ayse Gencer vokal, 
Serkan Özyılmaz piyano
Pannonica Jazz 
0252 313 0562

5-10 Ekim Konser, 
Mehmet Büyükeskin vokal, 
Uğur Güneş piyano
Pannonica Jazz 
0252 313 0562

10 Ekim - Sergi
Yüksel Güner Seramik Sergisi               
Pazartesi hariç; 12:00-20:00 
Bodrum Nurol Sanat Galerisi



15 Ekim
Sergi
Fatma Nişancı
Çini ve Resim

Şevket Sabancı Kültür Merkezi - Turgutreis
0 252 382 47 37

Sergi, “Bodrum da 
bir oryantalist”
Faruk Günayer

14 Ekim 
BODFAD Dia Gösterisi 
“Üye Dosyaları” - Cana Üngün 
Oasis AVM 19:30

28 Ekim 
BODFAD Diya Gösterisi 
“Doğuda Dört Mevsim” - Cengiz Akduman 
Oasis AVM 19:30

21 Ekim 
BODFAD Konferans
“Halikarnas’ın Yedi Tanrısı - Zeus” 
Oasis AVM 19:30

17 Ekim
Sempozyum,
Venedik’ten Bodrum’a 
Sürdürülebilir Turizm 
Bodrum Kalesi 
İngiliz Kulesi

13  Ekim
Sergi, 
Halikarnas 
Balıkçısı Anma 
Sergisi
Bodrum Nurol 
Sanat Galerisi

11 Ekim Cumartesi - 12.00-15.00
Çocuk Tiyatrosu, Köstebekgiller
Bodrum Nurol Kültür Merkezi - Oasis
www.artcisanat.com

11 Ekim 
Konser, 

Neset Ruacan gitar, 
Mehmet Büyükeskin vokal

Pannonica Jazz 0252 313 0562

16-18 Ekim 
Konser, 
Utku Yurttaş piyano (Almanya) 
Yurdal Caglar gitar
Pannonica Jazz 
0252 313 0562

23-25 Ekim Konser 
Bilal Karaman gitar, 
Barış Erturk T. saksofon

Pannonica Jazz 
0252 313 0562

30 Ekim Konser
Elvan Arıcı trombon, 
Neset Ruacan gitar, 

Volkan Hursever 
kontrabas

Pannonica Jazz 
0252 313 0562

31 Ekim Konser, 
Elvan Arıcı Piyano

Volkan Hursever kontrabas
Pannonica Jazz 
0252 313 0562




