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Art Ajanda’nın içeriğiyle Bodrum’un kültür-
sanat dünyasına bir şekilde ayna tutmaya 
çalışıyoruz. Kültür, sanat adına neler 
yapılıyor, nasıl yapılıyor, işlerin kalitesi, 
organizasyonların ciddiyeti, şu anda 
Bodrum’un sanat adına bulunduğu nokta 
nedir? Bütün bunları anlamak için, elinizdeki 
24. sayıya doğru bir gözle bakmanız 
yeterli. Çünkü biz, Bodrum’un kültür sanat 
hafızasının aynası olduk.
Bodrum, sanatta bir değişim ve dönüşüm 
yaşıyor. Artık küçük kasaba olmaktan 
çıkıp zengin bir şehir olma yolunda hızla 
ilerlerlerken burada önemli bir sanat pazarı da 
oluştu. Her ne kadar çoğu yaz ayları ile sınırlı 
olsa da yeni galeriler geliyor, önemli sergiler 
açılıyor, büyük konserler gerçekleşiyor. Bu 
gelişmeler yılın tüm ayları üzerinde de etkili 
olmaya başladı. Bodrum’da sergi yapmamış 

olmasına rağmen, uluslararası düzeyde 
başarılı olmuş birçok sanatçı Bodrum’da 
yaşıyor. Tabandan gelen, yerelin katılımı 
ile değil ama yukarıdan gelen bir dalga ile 
Bodrum’da sanat anlayışı ve bu alandaki 
oyuncular hızla değişmekte. Bu değişime 
ayak uyduramayan, bunun dışında kalan 
sanat organizasyonları ve sanatçılar bir 
gerilim yaşıyor. Bunlar geçiş döneminin 
sancıları. Bu süreç ne kadar sürer bilemiyoruz 
ve bunu yönlendirebilecek ne maddi ne 
de bilgi birikimi maalesef görünürde yok. 
Toplumun her alanında olduğu gibi biz 
de seyirci durumundayız. Bağırıyoruz, 
alkışlıyoruz, şikâyet ediyoruz, kınıyoruz ama 
sahanın dışında seyirciyiz, oyuncu değil… Art 
Ajanda olarak oyuncu olmak da, bu süreci 
doğru bir şekilde etkilemek de istiyoruz 
sizlerle birlikte…
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BODY ART

Tuval Olarak Bir Beden
Hun Türklerinde asil ve kahramanlara
bunun bir göstergesi olarak dövme yapılmştır.



BODY ART

Dövmenin tarihi insanlık kadar eskidir. 
Avrupa dilleri, dövme karşılığı olan 
“tattoo” sözcüğünü Tahiti dilindeki 
tautau’dan almıştır. 
İlkel toplumlarda insanlar doğa 
karşısındaki korkularını, korunma 
isteklerini, inançlarını, sosyal ve sınıfsal 
statülerini belirlemek ya da bir iletişim 
aracı olarak dövme ile bedenlerini 
süslemişlerdir.
Dövme her toplumda ve kültürde değişik 
amaçlarla yapılmıştır. Antik Roma’da 
dövme, ´Barbarlara özgü uğraş’ sayıldığı 
için suçluları ve köleleri işaretlemek 
için kullanılmıştır. Hun Türklerinde ise 
dövme, soyluluğun ve kahramanlığın bir 
göstergesi olarak uygulanmıştır.
Eski Yunan’da ahlâksızlığın simgesi 
olarak, Osmanlılarda ise gemiciler ve 
yeniçeri askerleri arasında oldukça 
yaygın görülürdü. Anadolu’nun Doğu 
ve Güneydoğusunda eskiden bedenin 
süslenmesinden öte, hem kötülüklerden 
korunmak için, hem de şans ve bereket 
getirsin diye yapılırdı.
Kimilerine göre romantik, politik, kültürel 
duyguların ifadesi, kimilerine göre 
bedenini sanat ifade alanı şeklinde 
kullanarak süsleme uğraşı, kimileri 
için ise bir uğur, şans ya da yaşadığı 
duyguların tendeki yansıması demek 
olan dövme, tarih boyunca yaygın olarak 
uygulandı ve günümüzde de halen 
oldukça yaygındır. 

Eğer dövme yapılacaksa  mutlaka reşit 
olmayanlar ailelerinden izin almalı ve 

dövme bu alanda lisanslı kişiler tarafından 
yapılmalıdır. Aksi takdirde tıbbi problemler 
yaşanabilir. Yaptırmadan önce bu konuda 

bilgili doktordan zararı olup olmadığı 
konusunda bilgi alınmalıdır. 



HALİL VURAL

Bugün    
Kısmet’imizde
Kitap Var

Bodrum Kısmet Lokantası, yerel yemeklerin 
yenebileceği, tertemiz bir esnaf lokantası… 
Bodrum’un yerlilerinden olan Orhan Dumanlı 
tarafından açılmış bu güzel mekan.
Günlük yemeklerin dışında, haftanın her günü 
özel bir yöresel yemek var. Pazartesileri otlu 
börek, Çarşambaları lokum pilavı,
Cumaları keşkek...
Camlı tezgahın arkasında mevsimine göre 

yerel otlardan hindiba, hardal otu, ebegümeci, 
arapsaçı, karışık kavurma, sarı ot, çipez, 
şevketibostan, acıot kavurma, yumurtalı turp otu 
ve daha niceleri...
Orhan Dumanlı’nın 19 sene önce yolunun 
kesiştiği, Kısmet Lokantasının güler yüzlü 
aşçıbaşısı Halil Vural’la, yemek yapmanın püf 
noktalarını ve yeni çıkardığı “ Kısmet’te ne varsa” 
isimli yemek kitabını konuştuk.

“Ege mutfağı içinde       
  muhteşem lezzetler     
  barındıran bir mutfak.
  Bu yemeklerin
  unutulmasını
  istemiyorum.”

Röportaj: Gül Mutlu

Aşçı olmaya nasıl karar verdiniz?

Ben Nazilliliyim. Babamın altı masalı küçük bir 
lokantası vardı Nazilli’de. Okul olmadığı günlerde, 
özellikle yaz sabahları saat 5’te uyandırır, beni de 
lokantaya götürürdü. Sabah servisine yetişmesi 
gereken çorbalar (işkembe, paça) erken saatlerde 
kaynamaya başlar. Komşu esnaf dükkânlarını 
açmadan hazır olmalıdır çorbalar. Dükkâna gide 
gele yemek yapmanın mantığını kavramaya 
başlamıştım. Henüz 13 yaşındayken kendim 
için pişirdiğim ve bütün aileye içirdiğim şehriye 
çorbası bu mesleğe yönelmeme sebep oldu 
diyebilirim.



RÖPORTAJ

Yemek yapmanın püf noktaları 
nelerdir?

Her şeyden evvel yemeği severek yapmak 
gerekiyor. Olmazsa olmaz malzemelerin 
haricinde sizin özel dokunuşlarınız gerekir. Bir 
tutku olmalıdır yemek yapmak.

Sizin malzeme temininde özel 
tedarikçileriniz var mı? Nerelerden 
alışveriş yaparsınız?

Elbette, hem de çok 
önemli. Kullanılan 
malzemenin tazeliği ve 
kalitesi lezzetli yemek 
yapabilmek için ödün 
vermemeniz gereken 
noktalar. Ben sebze ve 
meyve alışverişlerimi 
günlük olarak semt 
pazarlarından yapıyorum. Özel ürünler seçilip 
bitmesin diye sabah çok erken saatlerde giderim 
pazara. İşin en keyifli kısımlarından biri pazar 
alışverişidir. Belli ürünleri aldığım sabit yerler 
var. Meselâ kuru fasulye Trabzon’dan gelir. Sütü 
hep aynı mandıradan alırız. Yoğurdu kendimiz 
yapıyoruz.

Yağ seçimini nasıl yapıyorsunuz?

Kızartmalarda çok ağır olmaması için Riviera 

kullanıyorum. Sebze yemeklerinin hemen hemen 
hepsinde özel sızma zeytinyağı kullanırım.

Tereyağı kullanıyor musunuz?

Tereyağı bazı yemeklerin vazgeçilmezidir. Pirinç 
pilavı tereyağsız düşünülemez. Çoğu zaman 
yemeklere son dokunuş tereyağıyla yapılır.

Kitap yazma fikri nasıl oluştu?

Anne tarafım Giritlidir. Takdir edersiniz ki sebze 
yemeklerinde ve otların kullanımında Girit 

mutfağının önemli 
bir yeri vardır. Bu  
yemeklerin çoğunu 
annemden öğrendim, 
hakkını ödeyemem. 
Zaten bu kitabı 
annemin ruhuna ithaf 
ediyorum. Zaman içinde 

yemeklerin bazılarını biraz geliştirdim, çeşitli 
aromalar katarak farklı lezzetlere ulaşmaya 
çalıştım. Bizim mutfağımız çok özel bir mutfak. 
Nesilden nesle geçerek devam etsin istiyorum. 
Zaten birçok yemek unutulmaya yüz tutmuş 
vaziyette. İçinde yaşadığımız tempo, kadınların iş 
hayatında daha aktif olmaları, haklı olarak daha 
kolay ve daha pratik yemeklere yönelinmesine 
neden oluyor. Umarım bu kitap yemek yapmak 
isteyenlere, özellikle Ege mutfağına ilgi duyanlara 
yol gösterir ve yardımcı olur.

Halil Vural’ın 
kitabını Kısmet 
Lokantası’nda 
ve kitapçılarda 
bulabilirsiniz.



GÜNDÜZ KAYRA

1957 yılında doğan fotoğrafçı, ilk fotoğraf 
makinesi ile henüz 5 yaşındayken 
tanışıyor. Babası (Cahit Kayra) ile 
İsviçre’de bir dükkâna giriyorlar ve bir 
Zeiss Ikon fotoğraf makinası alınıyor. 
1970 kışında Bodrum’a geldiğinde 
henüz 13 yaşında olan Gündüz Kayra, 
yaptığı işe alaylı olarak başlayıp 
hobisini mesleğe dönüştürenlerden. İlk 
profesyonel işi, Bodrum su altı arkeoloji 
çalışmaları için kara fotoğrafçılığı 
yapması. Daha sonra 1990’larda 
İstanbul’da 12 yıl reklam fotoğrafçısı 
olarak çalışmış. “Siyah beyaz fotoğrafı 
seviyorum, çünkü konularımı siyah beyaz 
görüyorum. Renkli işi sadece ticari 
olunca yapıyorum,” diyor.
Yeni dijital dünyada fotoğrafçı sayısının 
çok arttığını ve bunun güzel bir şey 
olduğunu söyleyen Kayra “Fotoğrafı 

kafanda değil yüreğinde hissedeceksin, 
fotoğrafın bir ruhu olmalı,” diyor. “Analog 
nesil ile dijital arasında, eğer işini 
ciddiye alıyorsan bir farkı yok. İşin aslı 
samimi merak, yaratıcılık, ciddi zaman 
ayırmak ve çok çalışmaktır.”   Önemli 
fotoğrafçılardan Henri Cartier Bresson’a 
ait olan, “Fotoğraf bir aşk işidir,” sözüne 
inanıyor. “Kendin olmalısın, kendi tarzın 
olması lazım. Benim amacım basit 
ve yalın fotoğraf çekmek. Ama teknik 
sırıtmamalı. Eskiden karanlık odada 
yapılanlar şimdi bilgisayarda yapılıyor. 
Analog ve dijital aynı amaca hizmet eden 
farklı iki yol. Dijital daha hızlı ve ucuz bir 
yöntem. Aslında Dünyada kayda değer 
birçok fotoğraf çok basit makinelerle 
çekilmiştir”. İyi bir fotoğrafçı olmak için iç 
dünya zenginliğinin ve bir felsefi kültürel 
birikimin önemli olduğunu vurguluyor.

“Fotoğrafın Ruhu Olmalı”

Gündüz Kayra



FOTOĞRAF

Dünya Aslında Tek Bir Karedir

Fotoğrafları birçok karma sergi ve kitapta 
kullanılan sanatçı, fotoğrafta devamlılığın 
ve konu bütünlüğünün de önemini 
vurguluyor. “Benzer duyguyu yansıtan 
bir bütünlük olmalı. Sergide de bu 
önemlidir benim için,” diyen Kayra, çok 
farklı resimlerle, farklı duyguları yansıtan, 

bütünlüğü olmayan sergilerde fotoğrafın 
ruhunun yitirildiğini söylüyor.
“Herkes çok kolay sergi açıyor ama iyi ile 
kötüyü ayırt edebilecek izleyici olgunluğu 
yok,” diyor ve pazarın ticari kaygılarla 
yönlendirildiğini, artistik kaygıların ikinci 
planda kaldığını söylüyor.

Henri Cartier 
BressonSelahattin Giz

Gündüz Kayra Gündüz Kayra

Sevdiği ve takip ettiği fotoğrafçılardan 
bazılarının Edward Weston, Minor White, Robert 
Mapplethorpe, Diane Arbus, Selahattin Giz 
(1914-1994) gibi isimler olduğunu ifade ederken, 
Bodrum’un fotoğraf yaşamına katkısı ile Foto 
Sulhi olarak hatırladığımız Sulhi Kurtbay’ı da 
anmadan geçmiyor.



YEREL

Deve güreşleri, Ege bölgesinde ve kış 
aylarında düzenlenen Yörük kültürünün 
yansımasıdır. Deve güreşleri, tek 
hörgüçlü dişi “yoz” develer ile “buhur” 
adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin 
çiftleşmesinden meydana gelen ve 
“Tülü” adı verilen erkek develer arasında 
yapılır. Bu develer “Savran” denilen deve 

bakıcıları tarafından yalnızca güreş için 
yetiştirilirler. Güreş develeri de tıpkı yarış 
atlarında olduğu gibi soya dayalı olarak 
seçilir. Deve güreşleri Ayak, Orta, Başaltı 
ve Baş olmak üzere dört boyda yapılır ve 
galibiyetler kaçırtarak, bağırtarak veya 
yıkarak elde edilir. Ve buna bir cazgırın 
gür sesi eşlik eder.

Yer Gök Cazgırın Sesiyle İnler
“Gözlerine çekmiş sürmeyle birlikte elâ, 
  Ayakkabılarına sürmüş cilâ,
  Sahaya çıktı Bodrum’dan… 
  Kara Belâ!”



YEREL

Ülkemizde geleneksel olarak 
sürdürülen deve güreşlerinin ilk defa 
19. yüzyılda Aydın’ın Germencik 
ilçesine bağlı Hıdırbeyli köyünde 
yapıldığı söylenmektedir. Ancak,  II. 
Mahmut döneminde Tire ve civarında 
da deve güreşlerinin yapılmakta olduğu 
bilinmektedir.
Deve yetiştiricileri, has çizmeci, cazgır, 
havutçu, ipçi, boncukçu, özel deveci 
kıyafetleri diken terziler, davulcu ve  
zurnacılar gibi çeşitli mesleklerin katkıları 
da dikkate alındığında, deve güreşlerinin 
önemli bir kültürel birikimin yansıması 
olduğu söylenebilir. Develer cazgır 
tarafından anons edilirler. Cazgırlar Deve 
Güreşleri sırasında deve sahiplerini 
onurlandırırken bir yandan develeri 
tanıtırlar, esprili ve anlamlı sözlerle  halkı 
coştururlar. 
Deve güreşleri insanların bir araya gelip 
eğlendiği önemli bir sosyal etkinliktir.  
Her ne kadar hayvanlar zaman zaman 

acı çektiğinden dolayı buna karşı 
çıkanlar varsa da, bu itirazlar göz 
önüne alınmalıdır ama aynı zamanda 
yaşatılması gereken önemli bir kültürel 
miras olarak da bakılmalıdır. Ayrıca 
develer güreşmenin ötesinde, çeyiz ve 
sünnet çocuklarını taşımak gibi önemli 
geleneksel kültürlerin de parçasıdırlar.

Bundan sonra tüm deve güreşleri federasyondan alınacak izne bağlı 
olarak yapılabilecek. Deve güreşlerine yeni düzenlemeler de getirildi. 
Alkole de sınırlama gelecek.  Veteriner bulunmayan yerde deve güreşinin 
yapılmasına izin verilmeyecek. Deve güreşi ücretli yapılacaksa, gelirin 
yüzde üçü federasyona yatırılacak. Ücretsiz olarak deve güreşi yapacak 
olanlar, komitede ise federasyona bin TL ücret ödeyecek. Galip deveye 
belirlenen ücretin yüzde yetmişi verilirken, mağlup deveye yüzde otuzu 
verilecek.  Gözlemci ve hakemler federasyon tarafından 
belirlenecek. Bu işleri yalnızca belgesi 
olanlar yapacak ve ücretlerini 
federasyondan alacak.

Deve Güreşleri Federasyonla Yaşayacak



YEREL

Şarabın ‘Asil’ Üzümleri
Erhan Yürüt

Türkiye bağ alanları açısından dünyada ilk dört 
sırada, üzüm üretimi açısından da ilk beş ülke 
arasındadır. Üzümün anavatanı olarak da kabul 
edilen bölge içinde yer alan bu topraklarda 
bundan üç bin yıl öncesine dayanan ve bilinen ilk 
bağ ve şarap kültürü kayıtlarının bulunduğu Hitit 
medeniyetinin yeşermesi tabi ki tesadüf değildir.
Yeryüzünde varlığı tespit edilmiş binden fazla 
üzüm çeşidinin hemen hemen büyük bir 
çoğunluğunun Türkiye’ de bulunması da bu 
yüzdendir.
Yetiştirilen toplam üzümün büyük çoğunluğunun 
sofralık ve kurutmalık olarak kullanıldığı, sadece 
% 2 sinin ise şarap olarak işlendiği bilinmektedir.
Üzüm üreten dünya ülkeleri ağırlıklı olarak 
şaraplık üzüm üretimine yönelip, çabalarını 
daha çok şarap yapımına uygun cinslerin 
geliştirilmesi yönünde harcamaktadırlar. 
Bu anlamda birbirleriyle büyük bir rekabet 
içindedirler. Her üzümden şarap olmayacağı 
bilinciyle, her şaraplık üzümün de kendi 
karakteristik özelliklerini en ideal biçimde şaraba 
yansıtabilmek için her türlü iklim, toprak ve 
bakım koşullarını sağlamaya çalışmaktadırlar.
Şarap yapımına çok uygun ve her biri şaraba 

farklı özellikler taşıyacak kapasitede olan 
şaraplık üzümlere de ayrı bir önem verilmektedir. 
Bu üzümler arasında uluslararası kabul görmüş 
ve yaygın üretimi gerçekleştirilenler, asil üzüm 
“noble grapes” olarak tanımlanmaktadır. 
Yaklaşık yirmi civarında dünyaca tanınmış 
ve kulağımıza çalınan asil üzümlere örnekler 
kırmızılarda; Cabernet Sauvignon, Merlot, Siraz 
beyazlarda ise Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Riesling ilk akla gelenlerdir.
Bir üzüm cenneti olarak adlandırılabilecek 
potansiyele sahip olmasına karşılık dünya 
şarap piyasasının hemen tamamen dışında 
sayılabilecek ülkemizde de son yıllarda yerli 
şaraplık üzümlerimizden üretilen şaraplar 
dünya şarap uzmanlarının şaşırtıcı bir biçimde 
dikkatlerini çekmektedirler. Beyazlarda Emir, 
Narince, Bornova Misketi; kırmızlarda Öküzgözü, 
Boğazkere ve Kalecik Karası üzümlerimizden 
yapılan şaraplarımız yabancı otoriteler tarafından 
giderek tanınmakta ve kabul görmektedir. 
Şarapta “uyuyan dev” olarak nitelendirilen 
ülkemiz, dünya şarap piyasasında layık olduğu 
yere ulaşabilir.



Bu sene Ölmez Ağaçlarının zeytinleri sılkıldı, 
toplandı ve sıktırıldı, fiyatı ucuz-pahalı 
dedikodularıyla depolara kaldırıldı. İnsanlık var 
olduğundan bu yana inatla yaşayıp, insanoğluna 
mucizeler sunan zeytin ağaçları ne yazık ki, yine 
biz insanoğlunun sonsuz ihtiraslarına kurban 
gidiyor. Yarımadada işleyecek zeytin bulamayan 
birçok yağhane kapanmış durumda.
2. Dünya savaşı sonunda, 1948-1951 yılları 
arasında ülkemize yardım adı altında tonlarca 
mısırözü yağı verilmesi, ilk margarin fabrikasının 
kurdurulması yetmemiş, bu yeni yeme kültürünü 
benimsetmek için ‘’Zeytinyağlı Yiyemem Aman, 
Basma da Fistan Giyemem Aman ‘’ diye de bir 
türkü yapılmıştı. Şimdi bizler de para getirmiyor, 
‘’Astarı Yüzünden Pahalı‘’ lafına sarılıp, 

naylon varken basmadan fistan giymeyi de 
istemediğimiz için yarımadadaki zeytin ağaçlarını 
oldukça azalttık.
Buna rağmen, Mumcular, Kızılağaç, Çiftlik ve 
Mazı’da yağhaneler hala çalışıyor. Hele bir 
de Mazı’nın Deredam, Ambarönü, Kaykıseki, 
Körecik mevkilerinden toplanıp, eski usul çalışan 
bir yağhanede sıkılmış taze yağı, Kızılağaç 
pazarından aldığımız tam buğdaydan yapılmış 
köy ekmeği ile birleştirince nasıl diyebiliriz 
‘’Zeytinyağlı Yiyemem Aman’’diye…
Sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bir kaşık 
zeytinyağı, hem o mucizevi ölümsüzlük 
ağaçlarına hem de kendimize verilmiş en büyük 
armağan olacaktır. Zeytin ağaçları da, bizler de, 
o armağanı fazlasıyla hak ediyoruz.

YEMEK

“Zeytin Yağlı        
  Yiyemem Aman,
  Basma da Fistan     
  Giyemem Aman”

Orhan Dumanlı



KARİA GEZGİNLERİ

Cana Üngün

Bir masal diyarını andıran sisler içindeki Lagina, yanı başında her bahar açan 
erguvan ağacıyla pembeden bir taç giymiş Lagina, yaz aylarında tapınağından 
muhteşem bir dolunayın doğduğu gizemli Lagina, her daim büyüleyici 
Lagina… Tarih görünür mü? Yaşanır mı? Lagina’da tarih yaşanır, alır götürür 
sizi bilinmeyen kadim zamanlara! Tanrıçaların ve onun şahsında kadınların 
kutsal olduğu zamanlara… Yatağan’a yakın olan Lagina’da (Lagina örenine en 
yakın ilçe Turgut’tur), Hekate’nin dünya üzerindeki tek tapınağı bulunmaktadır. 
Hekate!  Hekate, Olympos tanrılarıyla ilişkili olmayan, epey gizemli bir tanrıçadır. 
Hekate, “Hedefi vuran” anlamındaki kelimeyle ilgilidir, “Anahtar taşıyan” 
anlamındadır, hem tapınağın hem de yeraltının anahtarını… Anadolu kökenli bir 
tanrıçadır, bir Kar tanrıçasıdır, Karyalıdır. Hekate inanışının Anadolu’daki anaerkil 
düzene ait dönemlerden kalan bir geleneğin devamı olduğu düşünülmektedir. 

“Gecenin, sihrin, gizemin tanrıçası”
Anaerkil düzene ait dönemlerden
kalan bir geleneğin devamı...

Ben Hekateyim



Tanrıçanın üç yüzlü olarak anılması 
aslında kendisinin Anadolu soyundan 
gelen bir “Ay Tanrıçası” olmasından 
ileri gelmektedir. Ay’ın değişen 
evrelerini ve bu evrelere bağlı güçleri 
simgeleyen Hekate’dir. Yeni ay genç 
kızlığı, umutları ve yenilikleri; dolunay, 
dişiliği, doğurganlığı; eski ay ise yaşlı 
kadını, bilge ve şifacı kadını temsil eder. 
Kendisi aynı zamanda, doğum, yaşam, 
ölüm ve yeniden doğuştur. O yeraltının 
bizi bekleyen bilinmezinin, kaçınılmaz 
değişimlerin, alınacak yeni kararların 
tanrıçasıdır. Gecenin, sihrin, gizemin 
tanrıçasıdır. Yol ayrımlarının, kavşakların 
tanrıçasıdır. Kadınların ve yoksulların 
tanrıçasıdır. Yolcuların tanrıçasıdır; 
denizlerde yolculara yol gösterir, elindeki 
meşaleyle geceleri yolları aydınlatır. O 
bilgili olandır, bilge kadındır. Yaşam 
verendir, annedir. İyiliğini tüm ölümlülere 
sunar. İyiliği, yol göstericiliği, anahtar 
taşıyıcı özelliği ile gücü temsil eden 

gizemli Hekate, toplumların inanç ve 
düşünce biçimlerinin değişmesiyle 
karanlık bir karaktere dönüşmüş, 
“Büyücü”, “Cadı” kimliği  öne çıkmıştır. 
“Yaşam veren kadın” olur bir cadı… 
Shakespeare’in Macbeth’inde bile cadı 
olarak görürüz Hekate’yi. Günümüzde 
batıda paganizmle özdeşleştirilir, 
paganların sembollerinden biridir. Ünlü 
rock  grubu Led Zeppelin’in pagan 
olan bazı üyelerinin, buraya gömülmek 
istedikleri söylentiler arasında! Geçmişte 
Lagina’da Hekate adına şenlikler 
düzenlenirdi. Bu şenliklerden en 
önemlisi anahtar taşıma töreniydi ve 
her yıl kutlanırdı. Tapınağın anahtarı bir 
alay eşliğinde Stratonikeia’ya götürülür 
ve Lagina’ya geri getirilirdi. Lagina 
ile Stratonikeia’yı bağlayan kutsal bir 
yol vardı. Bu yol ne yazık ki yakın bir 
zamanda göz göre göre, tüm itirazlara 
rağmen, kömür çıkartma uğruna yok 
edilmiştir. 

KARİA GEZGİNLERİ



Evet bütün Bodrum’u sevenlerin  
üzülerek Bodrum çarşısının giderek 
özelliğini kaybettiğini ve birşeyler 
yapılması gerektiğini 
söylüyor ama bunun 
çözümü o kadar 
kolay   görünmüyor. 
Çarşıyı kış boyunca 
canlı tutmak için iki 
elin  parmaklarını 
geçmeyecek 
kadar mekan açık 
tutulmaya çalışılıyor. 
Ama bu ne kadar 
daha sürebilecek 
endişe ile herkes birşeyler yapmaya 
çalışıyor.  Atila Sertaşın  üç mekanını, 
MANDALİN, KULE VE PALA, yaz-kış 
açık tutarak bu direnişe öncülük ediyor. 
Biz de Art Ajanda olarak böyle güzel bir 

şehir merkezinin korunup yaşatılması için 
birşeyler yapmamız gerekiyor. Elbette 
gelişme ve değişmeler kaçınılmaz olarak 

olacak ama dünyanın 
heryerinde bir Old 
Town yani Eski Çarşı 
geleneği vardır. Bu 
eski çarşı olduğu gibi 
korunarak bir turist 
çekim alanıdırlar. 
Buralrda genellikle 
müzeler, yerel 
kültürün kaliteli bir 
şekilde sunulduğu 
mekanlar,  galeriler, 

kafeler, barlar ve bunun gibi turist çekim 
alanları vardır.  Aynı zamanda kaliteli 
canlı müziği’de kış boyunca Bodrum 
da sürdüren ender mekanlardan Kule 
ve Mandalin.  Mandalin Bir zamanlar 

MEKAN

Diren Bodrum Çarşı!
Mandalin, Kule ve Pala

Mandalin



MEKAN

“Mancorna”ların emeklerini depoladıkları 
eski sünger deposu.
Denizin tam da kıyısındaki bu eski sünger 
deposunda şimdi dünya müziğinin 
melodileri yankılanıyor. Eskinin dokusu 
bozulmadan, yeninin tadı, burada 
yaşanıyor.
1920’lerde inşa edilen ve sünger 
deposu 100 yıla yaklaşan tarihi bir 
mekan.

Konuklarına  Kale manzarasında çok 
özel geceler yaşatmak için  özenle 
düzenlenen bu mekan Bodrum’a gelen 
ünlülerin ender uğrek noktalrından birisi.
2006 yılından günümüze her geçen gün 
artan bir taleple hizmet vermekte olan 
Kule Rock City, açıldığı günden itibaren  
birçok ünlü müzisyenin sahne almak 
istediği populer bir mekan olmuştur. 
Mandalin ve Kule canlı müzik gruplarına 
yer verirken 2014 yılında yeni açılan 
Pala  Bodrum çarşısına yeni bir ivme 
kazandırarak, bir Amsterdam Pub’ını 
anımsatan tasarımı ve ambiyansıyla 
keyifli bir ortam sunuyor.

Pala



DOĞA

Zeytin ağacının anayurdu kadim 
Anadolu dur. Zamanın 6000 yıl 
öncesine dayanan bir tarihi vardır. 
Akdeniz ve çevresinden dünyaya 
yayıldığı bilinmektedir. Giritliler ise, 
diğer kavimlerin zeytini tanımasın 
ön ayak olmuşlardır. Dünya 
üzerinde yetişen ve yetişmekte 
olan ağaçların ilki olduğu 
söylenebilir.
Tarihte de birçok efsaneye konu 
olmuştur. Adem’in gömüldüğü 
yerden yeşeren üç ağaçtan biridir. 
Büyük tufandan sonra yeşeren 
ilk bitkidir. Yunan mitolojisinde; 
Athena’nın yere sapladığı mızrağın 
zeytin ağacına dönüşmesidir.
Yani; ölümsüzlüğün, kutsallığın ve 
barışın simgesi olmuştur.
Akdeniz coğrafyasından gelmiş 
geçmiş ve yaşayan bütün 

medeniyetlerin sofrasında zeytin 
hep var olmuştur. Ve tabi ki 
bizimde…
Kahvaltımızın olmazsa olmazı baş 
tacı ve en kıymetlisidir. Yeşili, 
siyahı, etlisi, küçüğü, yağlısı…
27 kadar cinsi 600 kadar türü 
vardır. Bereketli, lezzetli, çeşitli, 
gururlu olduğu kadar zahmetlidir 
de.
Zeytin ağacı için “fakir toprakların 
zengin ağacı”denir. Çünkü iklim 
koşulların kolay uyum sağlayan 
yapısıyla sorunsuzdur. Toprağın 
yapısına ve dokusuna göre 
köklerini salar.
Sonuç olarak soframızdaki, 
hayatımızdaki yararlıkları 
saymakla bitmeyen, önünde şapka 
çıkarılması gereken kutsal bir 
ağaçtır.

Zeytin Ağacı

“Yani, öylesine ciddiye

Alacaksın ki yaşamayı,

Yetmişinde bile mesela,

Zeytin dikeceksin,

Hem de öyle çocuklara 

Falan kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun 

Halde ölüme

İnanmadığın için,

Yaşamak yani ağır

Bastığından.

Nazım Hikmet

Dünya üzerinde 
yetişen ve 
yetişmekte 
olan ağaçların 
ilki olduğu 
söylenebilir.
Zeynep Acıoluk

Fotoğraf: Gündüz Kayra



KİTAP

Yaşamının 55 yılını süngere adamış, son 
sünger avcısı Aksona Mehmet,  14 Şubat 
Cumartesi günü  Avrasya Boat Show da 
deniz tutkunu okuyucularıyla buluştu, 
sohbet edip, Naviga Yayınları’ndan yeni 
çıkan ‘Maviye Adanmış Bir Ömür’ isimli 

kitabını imzaladı. Kitabaına da konu 
olan hayatı ve süngere olan tutkusu ile 
ilgili  film İZ TV ve çeşitli diğer kanallarda  
gösterilmektedir. 

Mehmet Baş, bilinen ismiyle Aksona 
Mehmet, 10 Ocak 1950’de Bodrum’un 
Çitlik köyünde doğdu. Aksona Mehmet, 
beş kuşak önce Çiftlik’e yerleşmiş olan 
çiftçi bir ailenin çocuğudur.  Ailesinde 
başka denizci bulunmamaktadır. 
Çiftlik İlkokulu’nu bitirdikten sonra,  
Milas ortaokuluna devam etmiş ve 
imkânsızlıklar nedeniyle ortaokuldan 
ayrılıp hayat okuluna katılmıştır. 
Mehmet on üç yaşındayken kıyıda 
balık avlayan birinin maskesini takar 
ve denizin dibine bakar. O bakış onun 
denizin gizemine bağlanması için yeter. 
Bu bağlanma kısa sürede tutkuya 
dönüşür. Kısa sürede kıyılarda dalış 
ona yetmez, 1965 yılında Mayıs ayında 
Engin Kardeşler isimli sünger teknesinde 
dalgıç olarak çalışmaya başlar. İlk 
dalışını Bodrum açıklarındaki Deli 
İbrahim Sığlığı’nda yapar. Artık denizin 
dibinden bir daha da kopamaz. 1974 
yılında dünya süngerciliğinin merkezi 
Kalimnos’ta süngerci olarak çalışır. 
Aksona Mehmet, 1985 yılında İspanyanın 
Mayorka adasında yapılan Dünya 
şampiyonasına, yine aynı yıl ve 1986’da 
çeşitli Avrupa ülkelerinde yarışlara katılır.

Son Süngerci
‘Maviye Adanmış Bir Ömür’



BODRUM EFSANELERİ

Cezmi Çoban

Eski Bodrum’un hükümdarlarından birinin çok 
güzel bir kızı varmış. Hükümdar, eşi ve kızı ile 
mutlu bir hayat geçiriyormuş. Ama bir gün, 
hükümdarın kızı hastalanmış. Günler geçtikçe 
kızı sararıp solmaya, zayıflamaya, neşeli ve mutlu 
halini kaybetmeye başlamış. Her gün sarayın bir 
köşesine çekilir, uzun süre bir noktaya bakmaya 
sonra da, öksürmeye başlarmış. Kızın bu halini 
gören hükümdar, şehirde ne kadar doktor varsa 
hepsini sarayına çağırmış. Hangi doktor muayene 
ettiyse, kızın hastalığına bir teşhis koyamamış. 
Knidos/Datça’dan kızın hastalığını duyan bir 
doktor, şehre gelerek hükümdarın kızını muayene 
etmiş ve hükümdara kızının ferah ve çam 
havasının bol olduğu bir yere gitmesi gerektiğini, 
eski neşesinin ancak o zaman geri geleceğini 
söylemiş. Bunun üzerine hükümdar araştırmalar 
yaptırmış ve sonunda şehrin hemen karşısında 
bulunan adanın,  ferah ve bol çam ağaçlı havasını 
beğenmiş ve buraya bir şato yaptırmaya karar 

vermiş. Şato bittikten sonra, hükümdar kızını ve 
hizmetçilerini adaya göndermiş. Günler geçtikçe 
Knidoslu doktorun dediği gibi kız iyileşmeye, eski 
sağlıklı günlerine dönmeye başlamış. Ancak, ada 
o kadar güzelmiş ki kız adaya, ada da kıza âşık 
olmuş. Kız adayı o kadar sevmiş ki, şatoya hiç 
gitmiyor günlerce adada geziyormuş. 
Bir süre sonra adanın serin havasına ve her 
günkü yürüyüşlerin temposuna dayanamayan 
kız tekrar hastalanmış, yatağa düşmüş. Doktorlar 
ne yaptılarsa da kızı kurtaramamışlar. Kızının 
öldüğünü öğrenen hükümdar, üzüntüsünden 
adanın tümünü ateşe verdirmiş. Ada, günlerce 
yanarak, çamların çıkardığı islerle kapkara bir 
görünüm almış. İşte bu yüzden bu adaya, Karaada 
denmiş. Adayı üzen, günlerce yanması değil, âşık 
olduğu kızın hastalanıp ölmesi olmuş. Bugün 
Karaada ılıcasının suyunun, adanın kıza akan 
gözyaşından, ılıcanın sıcaklığının da, adanın kıza 
olan aşkından ileri geldiği söylenir.

“…Ada o kadar güzelmiş ki; kız adaya,
  ada da kıza âşık olmuş…”

Karaada Efsanesi



MEKAN

Bodrum merkezde, en 
güzel günbatımı, en güzel 
kale manzarası bir de 
üzerine lezzetli yemeklerin 
ve butik içkilerin olduğu 
muhteşem bir restaurant 
Su. Geniş yekpare 
camlardan Bodrum Kalesi 
muhteşem görünüyor. 
Siz manzaraya dalmışken 
gelen ara sıcaklar, balık 
kokoreç, kırmızı şarapla 
marine edilmiş kalamar 
yeni bir heyecan yaratıyor. 
Mini ekmeklerimizi 
mekânın şıklığına 

bakmaksızın banıyoruz 
güveçte gelen kalamara. 
Yok böyle bir lezzet! 
Kadehlerimiz bir dolup bir 
boşalıyor. Serdar bey’in 
sohbeti, çıtır çıtır yanan 
soba, kale manzarası, 
eşlik ediyor damak 
zevkimize. 
Gün çoktan battı, tadına 
doyamadığımız mezeler, 
yeni denediğimiz lezzetler, 
kısaca muazzam bir 
akşam. Su’da bu deneyim 
mutlaka yaşanmalı...

Günü Su Gibi Batırmak

Kumbahçe mahallesinin sahil şeridi olan Paşatarlası 
caddesinde, harika bir bahçe ve mekânın simgesi olmuş antika 
bir kapıdan giriyorsunuz içeriye.



Tiyatro, bilinen en eski sanatlardan 
biridir. Doğuşu, ilkel insanın hayatta 
kalma, var olma, dünyayı katlanır kılma 
mücadelesine kadar uzanır. Ve ne kadar 
eski olursa olsun, her çağda, her türlü 
otoritenin gözlerini dikmiş olduğu bir 
alan olmasına rağmen varlığını yeniden 
onaylatan bu sanat, düşüncenin iki bin 
beş yüz yıllık zaferidir aynı zamanda.
Hiç kuşku yok ki bu sanatın başat 
öğesi olan oyunculuk, insanoğlunun 
diğer sanatlar için yaptığının aksine 
sonradan icat etmek zorunda kalmadığı 
bir malzemeyi, yani doğrudan kendi 
bedenini kullanarak onu en yüksek 
anlatım gücüne eriştirmesidir. Bu yüzden 
de tiyatro insanın olduğu her yerde, 
başka hiçbir şeye gereksinim duymadan 
var olmayı başarabilmiştir.
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilk 
öğrencilerini 2013-2014 öğretim yılında 
almış olan Sahne Sanatları Bölümü’nün 
oyunculuk eğitimi, teorik ve uygulamalı 
derslerin yanı sıra atölye ve seminer 
çalışmalarını da kapsayan 4 yıllık 

akademik bir eğitimdir.
Tiyatro için düşünen, üreten, gerek 
tiyatro ve gerekse sinema-televizyon için 
ihtiyaç duyulan oyuncuları yetiştirmek 
üzere, akademisyenlerin yanı sıra 
alanında başarılı isimleri buluşturan 
bölüm, her yıl yetenek sınavıyla 15 yeni 
öğrenci almaktadır.
İlk defa 10 Kasım’da “Dayandık 
Dayanmaktayız” adlı bir dramatizasyonla 
seyirci karşısına çıkan Sahne Sanatları 
Bölümü öğrencileri, üçüncü yılından 
itibaren düzenli olarak her yıl bir oyun 
sahneleyecekler. Bölüm, Fakülte’nin yer 
aldığı Bodrum’un sanat potansiyelini 
de kullanarak turne oyunlarının dışında 
da tiyatroya giden sürekli bir tiyatro 
seyircisi oluşturmayı, bu nitelikli seyirciye 
Türk ve dünya tiyatro edebiyatının en iyi 
örneklerini sunmayı hedeflemektedir.

“Bütün dünya
  bir sahnedir…”

William Shakespeare

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü

Filiz Çevik

AKADEMİ





SANATÇI

Türkan Demiröz

Türk sanat müziğinin 
ölümsüz divasını uğurladık

Bir çınarı daha kaybetti sanat dünyası. 
Kişiliği, sesi ve yeteneğiyle iz bırakmış bir 
büyük sanatçı… Doktorunun, “Mümkün 
olsa bu hançerenin resmini çekip 
herkese göstermek isterim,” dediği bir 
sesti Müzeyyen Senar. 
Notası olmasa bile eseri bir defa dinleyip, 
okuyabilecek kadar 
özel bir yetenekti. 
Birçok kez, “Ben 
şarkı söylemiyorum, 
güfteyi anlatıyorum,” 
ifadesini kullanmış 
olan Senar, eserlerini 
yaklaşık 175 taş 
plağa okumuş. 
Avustralya, Fransa 
ve Amerika’da büyük 
kalabalıklara birçok 
konser vermiş, 
zamanın opera sanatçılarından sonra 
yurt dışında Türk müziğini duyuran bir 
sahne sanatçısı olmuş. 

Kendisine 1998 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ 
unvanı verildiğinde, “Büyük Atatürk’ün 
huzurunda Türk Musikisi icra etmek 
imkânına sahip olmak, zaten benim 

için en büyük şeref ve en büyük 
ödüldür,’’ diyerek kabul etmemiş. Büyük 
konserler ve gazino çalışmalarıyla 
yoğrulmuş bir hayatı hep dolu dolu 
yaşamış. Yurtdışındaki ve Türkiye’deki 
Konserlerinde çoğunlukla gençlerin 
salonu tıklım tıklım doldurması her 

zaman şaşırtmış 
onu.

Yorulan pek çok 
sanatçının kendini 
Bodrum’a teslim 
ettiği gibi Müzeyyen 
Senar da yaşamının 
bir parçası olarak 
seçmiş Bodrum’u. 
Tekne sevdası 
zaten eskiden beri 
vardı. Kızı Feraye ve 

özel arkadaşları ile yaşadığı, anılarında 
yazılmamış ama gönüllerde yaşanmış 
güzel günleri hep oldu. 
Ve yaşamının son dönemini geçirdiği 
Bodrum’daki sevenleri, İstanbul’da 
cenazesinin kaldırıldığı sırada Bodrum’da 
da tören yapıp veda ettiler büyük 
sanatçıya.

Bir çınarı daha kaybetti sanat dünyası. 
Kişiliği, sesi ve yeteneğiyle iz bırakmış 

bir büyük Sanatçı.





KURUMSAL

Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Futbol takımı şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Ligin bitmesine 7 hafta kaldı ama ciddi bir puan farkıyla başarılı bir ivme yakalamış durumda. 
Sahaya Özgecan’ın hunharca katledilmesini protesto eden siyah t-şirtler ile çıkan takmımız  B.B. 
Bodrumspor, Süleyamn Görgün, İbrahim Selen ve Celal Dumalı'nın golleri ile Eğirdirspor'u 3-0 mağlup 
ederek puanını 47'ye çıkardı. En yakın rakipleriyle arasındaki puan farkı 10 olan B.B. Bodrumspor 
önümüzdeki hafta İzmir'de İzmirspor ile mücadele edecek. 

01.03.2015  İzmirspor ↔ Bodrumspor

08.03.2015  Bodrumspor ↔ Selvioğluspor

15.03.2015  Bucakspor ↔ Bodrumspor

22.03.2015  Bodrumspor ↔ Konyaaltıspor

29.03.2015  Pamukkalespor ↔ Bodrumspor

05.04.2015  Bodrumspor ↔ Muğlaspor

12.04.2015  Isparta DSİ ↔ Bodrumspor

Bodrumspor Futbol Maçları

Şampiyonlar Başkanı Ziyaret Etti

Bodrum Şampiyonluk Havasına Girdi!

Muğla Şampiyonu olan Mahinur Cemal 
uslu küçükler basketbol takımımız 17 
Mart'da Antalya'da  yapılacak bölge 
şampiyonadına hazırlanırken. Belediye 
Başkanı Sayın M. Kocadon'u ve 
okullarının kurucusu sayın Cemal Uslu 
beyi ziyaret etttiler. Sayın M. Kocadon 
öğrencilerimize moral verdi ve başarılar 
diledi.



Bir çağrımız var
Neyzen Tevfik’i
nasıl yaşatırız?

Büyük şair ve müzisyen Neyzen Tevfik Kolaylı 24 Mart 1879 tarihinde 
bu evde doğmuş ve on üç yaşına kadar burada yaşamıştır.Bu üstat 
ve dâhi sanatkâra bir vefa borcu olarak ve anısını yaşatmak için bu 
binanın müzeye dönüştürülmesi, birçok Bodrumlunun arzusu olmakla 
birlikte maalesef henüz bir yol kat edemedik. Tüm Bodrum halkı, 

sanatçı ve sanatseverleriyle, kültürsüz kalkınmanın olamayacağına inanan kişi 
ve kuruluşların bir araya gelerek bunun önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi en 
büyük arzumuzdur.

YEREL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk 
Oyunları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu halk oyunları 
yarışmaları Muğla İl Birinciliği 4 mart 2015 çarşamba günü 
Muğla Kapalı spor salonunda yapılacaktır. İlçemiz Bodrum’dan 
Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulubü Bodrum Yöresi oyunları 
ile Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 64 kişiden oluşan iki ekiple 
katılacaklar.
Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü geçen yıl yapılan Halk 
oyunları yarışmasında gençler kategorisinde Zeybekler dalında 
Türkiye şampiyonu ve genel klasmanda da Türkiye üçüncüsü 
olmuştu.

Halk Oyunları Yarışması



ART AJANDA              Mart

3-6 Mart
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
( Her Salı - Cuma) Nostalji gecesi
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

3 Mart 17.00
Tiyatro,
Kibarlık Budalası
Nurol Kültür Merkezi
Oasis
Artçı Sanat

0532 691 5438

5 Mart 20.30
Tiyatro, Acı Tatlı,
Aret Vartanyan ve Levent Özdilek
Oasis Nurol Kültür Merkezi
Artçı Sanat/ 0532 691 5438

2 -19 Mart
Resim ve Seramik Sergisi
Evrim Özeskici - Şirin Koçak
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

5-8 Mart
Festival,
Slow Cheese Bodrum
Foodrum 
info@foodrum.com/0533 370 38 24

4 Mart
Atölye, Çocuklar Mutfakta
Foodrum
info@foodrum.com/0533 370 38 24

4 Mart 18.30
Begesel Film Gösterimi
Deniz Koçak: “Yaşam Marangozu”
Gambilya-Eski Hükümet Sokak

6 Mart
Konser,
Tarkan Tribute Band
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

4 Mart
Parti,
Ödül, Funk Alaturka
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

1 Mart 14.00
Çocuk Tiyatrosu,
“Kazalar Olmasın”
Ücretsiz
Avenue Bodrum
www.avenuebodrumavm.com
444 3 719

1-31 Mart  18.00
Fotoğraf Sergisi
Midtown Sergi Salonu
BODFAD

3 Mart 19.00
Belgesel,
“Vivan Maier’in Peşinde” 
Oasis Toplantı Salonu
BODFAD



ART AJANDA              Mart

8-9 Mart
Konser, Erkan & İbrahim Duo
( Her Pazar - Pazartesi )

Keman & Gitar
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

11 Mart 20.30
Tiyatro,
Genco Erkal, 
Bir delinin hatıra defteri
Oasis Nurol Kültür Merkezi
Artçı Sanat/ 0532 691 5438

20 Mart 10.00-16.00
Çocuk Tiyatrosu,
Sünger Bob
Oasis Nurol Kültür Merkezi
0546 930 5556 / 0532 709 41 83

14 Mart 14.00 - 16.00
Toplantı,
Ayla Eriş, 
Çağdaş Sanat Toplantısı
Çağdaş Resm Sanatında
Kompozisyon Nedir?
LVZZ Otel

14 Mart - 20.00
Konser, Türk Müziği Konseri
Turgutreis Konsevatuar Derneği
Sabancı Anadolu Lisesi Konser Salonu
Turgutreis

19 Mart
Atölye, Et pişirme teknikleri
Foodrum - info@foodrum.com/0533 370 38 24

11 Mart
Atölye,
Mandalina likörü ve lokumu,
Foodrum - info@foodrum.com/0533 370 38 24

20 Mart - 11 Nisan
Resim Sergisi
Antonio Cosentino
Oasis Bodrum Nurol Sanat 
Galerisi

15 Mart
Çocuk Sirki,
Oasis Nurol Kültür Merkezi
Artemis Çocuk Sirki

0531 931 0017

15 Mart
Fotoğraf Gezisi,
Kale-Mausoleion-Tiyatro-Mindos Kapısı
BODFAD

13 Mart
Mix Night,
Dj Halil Aydın,
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

20 Mart
Konser,
Tramvay
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

21 Mart
Atölye, Meze
Foodrum - info@foodrum.com/0533 370 38 24



ART AJANDA              Mart

27 Mart
Tiyatro Zamanı

Dünya Tiyatro Günü
Avenue

21 Mart 15.00
Belgesel Film Gösterimi,
Fethiye Çetin,
“Habab Çeşmeleri”
Gambilya-Eski Hükümet Sokak

22 Mart
Fotoğraf Gezisi, Pedasa ve Myndos 
(Gümüşlük) BODFAD

24 Mart 9.00-17.00
Çocuk Tiyatrosu,
Sünger Bob
Oasis Nurol Kültür Merkezi
0532 055 1583

27 Mart - 20.00
Tiyatro, “Oyun İçinde Oyun”
Nurol Kültür Merkezi-Oasis

27 Mart
Mix Night, Dj Halil Aydın,
Mandalin
0549 226 48 48/www.mandalinbodrum.com

29 Mart
Tiyatro,
Dünya Tiyatrolar Günü Şenliği
ÇYDD
Oasis Nurol Kültür Merkezi
0536 646 4032

28 - 29 Mart 14.00
Söyleşi,
Mimar Zakarya Mildanoğlu
Gambilya-Eski Hükümet Sokak

26 Mart
Atölye, 
Ege otları
Foodrum - info@foodrum.
com/0533 370 38 24

29 Mart
Atölye, Çikolata
Foodrum - info@foodrum.com/0533 370 38 24

29 Mart Saat 14.00
Çocuk Tiyatrosu,
Tiyatro Zamanı
Avenue

21 Mart
Tiyatro Zamanı,
Dünya Kuklalar Günü
Avenue





OneRepublic

OneRepublic grubunun şarkıcısının ismi nedir?

Doğru cevap verecek okuyucularımız çekiliş sonucu
Art Ajanda Bodrum’dan iki bilet kazanacaklardır. 

30 Mayıs Cumartesi 
Volkswagen Arena

30 Mayıs Cumartesi 
Volkswagen Arena

İkiBilet!

Son Başvuru
10 Mayıs 2015 Pazar

Cevaplarınız, ad ve soyadınız ile
(ajanda@bodrumkultursanat.com)
adresine yollanmalıdır.


