


Bisikletinizle tatilinize yeni bir boyut kazandırabilir, 
Bodrum’un bambaşka yüzleriyle tanışabilirsiniz.
Necmi Cavlı

Bisikletini Al da Gel!

Ne yazık ki, sadece yaz aylarında değil 
Bodrum’da artık yıl boyunca trafik sorun 
olmaya başladı. Yaz aylarında ise tam bir 
kaosa dönüşüyor. Trafikte uzun süre beklemek, 
park edecek yer bulmak, park için yüksek 
fiyatlar ödemek burada yaşayanlar kadar tatile 
gelenleri de bunaltıyor. Bu kaosu yaratan 
trafiğin yüzde 70’i aslında 5 km altında bir hızla 
seyreden araçlar tarafından oluşturuluyor. Oysa 
artık kullanıcı sayısı hızla artan bisikletler için, 
tıpkı İngiltere ve Hollanda gibi bisikletin yaygın 
kullanıldığı ülkelerdekine benzer özel yollar 
olsa ve isteyenler bisikletleriyle bu bunalımı 
yaşamadan gidecekleri yere gitseler çok hoş 
olmaz mı? 
Örneğin, Torba-Bodrum arası, Bitez, 
Konacık, Gümbet - Bodrum arası 20 dakikayı 
aşmayacak bisiklet yolculukları ile kat 

edilebilecek mesafeler. Bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması fiziksel ve psikolojik olarak 
daha sağlıklı kalmamıza yardımcı olacağı gibi 
atmosfere karbon salımının azaltılmasına da 
katkı sağlayacak. Ayrıca ülkemizin petrole 
bağımlı ekonomisine de olumlu katkıda 
bulunmuş olacağız.
Bodrum’un beş yıllık planı içinde bulunan 
bisiklet yolları projesinin bir an önce hayata 
geçirilmesini sağlamak için burada yaşayanlar 
kadar tatile gelenlerin de itici güç olmaları 
gerekiyor. İşte bu yüzden bisikletinizi alın da 
gelin ki, yetkilileri durumun aciliyetine birlikte 
ikna edelim. 
Bisiklet kültürü yavaş da olsa Bodrum’da 
gelişiyor. Oldukça aktif bir bisiklet kulübümüz 
var, her hafta sonu her yere geziler 
düzenleniyor. www.bodrumbisiklet.org
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SANATÇI

Yıllar önce Berlin'de sahnede rol yapan altı 
yaşlarında iki erkek çocuktan biri, repliğini 
unuttuğu için hızla sahneyi terk eder. Bu 
küçük çocuk büyür, üniversiteyi bitirir, diploma 
töreninden sonra babasının yanına gider ve:
"Babacığım, işte diplomam. Bu 
benim için bir güvence, ama ben 
tiyatro sanatçısı olmak istiyorum," 
der.
1970’lerin başında Bodrum’a 
yerleşen ilk turizmcilerden Mete 
Can'ın oğlu Kerem Can, Berlin’de 
işletme okurken oyunculuk dersleri 
almış. Oxford’da uluslararası ilişkiler 
alanında yüksek lisans yaparken de 
aklı hep oyunculukta olan Kerem, 
Londra’da bu alanda eğitim görmüş 
olup, 2004’ten beri de profesyonel 
aktör olarak çalışıyor.
Kerem henüz sekiz yaşındayken babası 
Bodrum’a döner ve artık onunla yaz aylarında 
Bodrum’da görüşürler. Kerem ne Bodrumlu ne 
Berlinli! Beş dil bilen, iki üniversite mezunu bu 
yakışıklı genç bir dünya vatandaşı. 

Türkiye'de tanınması ise 2011 yılında eşcinsel 
bir gencin töre cinayetine kurban gitmesini 
konu alan "Zenne" adlı filmdeki başrolü ile 
gerçekleşti. Bu film aynı yıl Antalya Film 
Festivalinde birçok ödül aldı. Zenne filminde 

muazzam bir oyunculuk 
sergileyen Kerem Can, Berlin'de 
birçok tiyatroda oynadıktan sonra 
kendisi iki tiyatro eseri yazdı, 
sahneye koydu ve başrolde 
oynadı. 
"Aşıklar için Türkçe" ve "Tango 
Türk" adlı bu eserler Kerem'e 
Almanya'da birçok ödül 
kazandırdı.
Türkiye'den pek çok film ve dizi 
teklifi alan Kerem, çok seçici 
davrandığını söylüyor. Şu anda 
sinemalarda gösterimde olan 

"Çekmeköy Underground" filminde oynamış 
olan Kerem’in rol aldığı mübadeleyi konu alan 
bir Türk - Yunan ortak yapımı da yakında 
gösterime girecek. İki çocuk babası olan 
Kerem'in eşi Nina da tiyatro sanatçısı. 

Kerem Can
Bodrum - Berlin arasında 
Dünya yurttaşı bir oyuncu 



2015 Kasım ayında 10’uncusu 
gerçekleşecek olan Contemporary 
Istanbul’a Art Ajanda BODRUM da davet 
edildi. Hafta boyunca dergimiz fuarda 
dağıtılacak. Bu, Neyzen Tevfik, Cevat 
Şakir, İlhan Berk, Bedri Rahmi, Fethi Naci 
ve burada saymakla bitiremeyeceğimiz 
iz bırakmış daha nice büyük isimlerin 
yanı sıra halen Bodrum’da yaşamakta ve 
üretmekte olan sanatçılarımızın tanıtımı 
için güzel bir fırsattır. 2014 yılında 77.000 
ziyaretçiyi ağırlayan bölgenin uluslararası 
en kapsamlı çağdaş sanat fuarına 23 
ülkeden, 520 sanatçı, 108 çağdaş sanat 
galerisi katıldı.  2015 yılında daha da 
büyük hedefleri olan bu sanat platformuna 
dergimizin davet edilmesinden 

büyük bir gurur 
duyuyoruz. Bunu, 
26 aydır 
imkânlarımız 
ölçüsünde 
kaliteyi arttırmak 
için çırpınışlarımızın 
yanı sıra bizleri 
destekleyen 
sizlerle birlikte 
başardık. Bodrum’un özel bir yer haline 
gelmesinde sanatın ve sanatçıların 
payı büyüktür. Bodrum’un bir sanat 
ve sanatçılar kenti olduğunu en güzel 
şekilde duyurmak için sizlerin de fikir ve 
katkılarınıza açık olduğumuzu bilmenizi 
isteriz.

CONTEMPORARY

Art Ajanda,

Contemporary İstanbul’da
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irme
“Denizin Dibindeki Yalnızlığın Hikâyesi”

Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan, katılacak 
olan ve ödüller alan başarılı bir kısa film 



Denizin ortasında bir tekne, bir kaptan, 
oğlunun denize gitmesini hiç istememiş, 
oğlu ise denize sevdalı, kaçmış başka 
bir tekneye, orada öğrenmiş süngeri. 
Baba kızgın oğluna! Teknenin üzerinde 
ve dibinde hummalı bir çalışma. Varılan 
farklı yöreler, dalışlar sünger getirmiyor 
tekneye, dalışlar geçiyor canlar sıkkın! 
Sakin ilerleyen film, kaptan, oğlan ve Ömer 
üçlüsü arasındaki gerginlikle beraber 
denizin ortasında ve dibindeki yalnızlığa 
doğru taşıyor izleyiciyi.

İRME binlerce yıllık denizcilik geleneğine 
bir saygı, Bodrum'un günümüzde 
evirildiği  betonlaşma ve Türkbükü aklına 
bir isyandır! Bodrum antik dönemlerden 
bugüne gelmiş bir denizci köyüdür. 
Herodot’un, Homeros’un eserlerinde 
Bodrum’daki süngerci ve denizcilerden 
bahsedilir. Bodrum’un dünyadaki 
teknecilik merkezlerinden biri konumuna 
gelmesi boşuna değildir. Günümüzde 
unutulmuş bu sert denizci yaşamları ve 
onların dramatik hikâyeleri eski Bodrum’u 
anlatır; Halikarnas Balıkçısı, bu hikâyeleri 
denizci yaşamının en özel halleriyle bize 
en güzel aktaranlardan biridir. 

ANZAC 100. yıl festivali - Melbourne, 
Avustralya ACMI- Nisan 2015

Bodrum Deniz ve Dağ Filmleri 
Festivali, Mayıs 2015

Bodrum D-Marin Deniz Filmleri 
festivali, Eylül 2015

Roma Türk Filmleri Festivali, Eylül 
2015

JIFFEST - Endonezya Film Festivali, 
Kasım 2015



Oğuz Hamza’nın
Objektifiyle

Bodrum Kitabı
Bodrum; binlerce yıllık tarihi, günümüze dek 

ulaşan paha biçilmez antik eserleri, üzeri renk 
renk begonvillerle bezenmiş beyaz badanalı evleri, 

denizden aldığı meltemle iyot kokan daracık 
sokakları, harika flora ve faunası, eğlenceli gece 

yaşamı, dantel gibi işlenmiş masmavi koyları, 
denizin üzerinde gelin gibi süzülen guletleri ve güler 

yüzlü insanı ile tüm dünyaya nasıl ayrıcalıklı bir yer 
olduğunu, yeni bir ‘Prestij Kitabı’” ile anlatıyor.



KİTAP

Kitaptaki fotoğraflar, fotoğraf 
sanatçısı Oğuz Hamza’nın 
uzun yıllardan beri oluşturduğu 
binlerce fotoğraflık muhteşem 
Bodrum arşivinin içinden 
seçildi. Sanatçı önceki yıllarda 
Paris, Frankfurt ve İstanbul 
gibi şehirlerde “Bodrum” 
konulu fotoğraf sergileri açmış 
bulunuyor.

Oğuz Hamza  “Bodrum’un 
zengin kültür yapısını oluşturan 
unsurlar, saymakla bitmez. 
Yıllar içinde çektiğim binlerce 
kareden süzülenler de bu 
kült kitabın oluşmasına katkı 
sağladı. Tanıklık ettiğim çağdan, 
geleceğe bir Bodrum görsel 
şöleni bırakabilirsem ne mutlu 
bana.”

Kitap 200 sayfa, ciltli, sert kapaklı 
ve özel kutusu ile sunuluyor ve 

toplam 112 adet Bodrum konulu 
fotoğraf içeriyor.

Kitap, Oğuz & Özay Tanıtım 
tarafından hazırlanmış ve 

Türkiye’nin global dünyada söz 
sahibi olan kuruluşlarından biri 

olan, TAV Havalimanları Holding 
A.Ş. sponsorluğu ile bastırılmıştır.



Orhan Dumanlı
Delisiyle, uslusuyla çok faydalı! 
Kenker 

YEMEK

Mayıs ayıyla birlikte nihayet sıcağı 
hisseder olduk. Doğanın gözlenmesiyle 
ortaya çıkan, bir nevi, halkın doğa 
takvimi ürünü olan cemreler, 20 Şubat’ta 
havaya, 27 Şubat’ta suya, 6 Mart’ta 
toprağa düşerek bunları ısıttıkları söylenir. 
Ama biz insanoğlu Mayıs ayında ancak 
ısınabiliyoruz. Doğada bizim dışımızdaki 
canlılar öyle değiller. Bu takvime çok 
sadıklar. Yağmuru seven yaban mantarı, 
yağmurlamayla yetiştirilse bile gönlünü 
tamamen bize açmıyor, lezzetini vermiyor.

Ama bütün bu mucize bitkilerden biri var 
ki o da kenker!  Aralık ayı başından Mayıs 
ortasına kadar açık tuttuğu gönlünün 
kapılarını yaz aylarında da bize açmaya 
razı gibi. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın doğadan, doğal yollarla elde 
edilen saf tohumlarla, hiçbir gen değişikliği 
yapmaksızın gönüllü çiftçilerle, Menemen, 
Urla, Karaburun ve Bodrum’da yapılan 
üretimleri başarılı olmaya doğru gidiyor.

Dışı çıplak elle tutulunca batan dikenlere, 
içi de sayılamayacak faydalı özelliklere 

sahip olan kenker,  müstesna bir 
dikensi bitkidir. Hazmı kolaylaştırır, kan 
temizleyicidir, migreni ağrısını azaltır; 
ayrıca idrar yolu hastalıklarını, aşırı 
alkolün neden olduğu safra yolu ve 
karaciğer iltihaplarını önleyici katkıları 
vardır. Antioksidan etkileri ile cilt ve 
prostat kanserine karşı koruyucu, şeker 
ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olma 
özelliklerine sahiptir.

Diliyorum ki, bizler için bu kadar faydalı 
olup, gönlünün kapısını, cemre takvimi 
dışında da bize açmak isteyen kenker, 
meraklı ve fedakâr çiftçiler eliyle büyütülüp 
sofralarımıza gelebilsin. Bu çiftçilerimiz de 
maddi manevi yeterli desteği bulabilsinler. 
Şimdilik Mayıs ortalarına kadar, delisiyle, 
uslusuyla gönül kapısını bize açık tutan 
kenkerle bir şekilde yollarınız kesişsin ve 
onunla mutlaka tanışın.

Ha, bir de delisiyle deyince de öyle 
gözünüz korkmasın. Bazen tabiatta 
kaçırdığımız güzellikler bu deliliklerin 
içinde gizlidir.



CHARDONNAY

Erhan Yürüt

Chardonnay şampanya yapımında da
kullanılan asil üzümlerden biridir.

Chardonnay’in en temel özelliklerinden 
birisi, bulunduğu bölgeye kolay uyum 

sağlamasıdır ve yetiştirilmesi bu nedenle 
nispeten kolaydır.

YEREL

Chardonnay yeşilimsi kabuklu ve 
beyaz şarap yapımında kullanılan asil 
üzümlerden birisidir. Fransa kaynaklı 
olmasına karşın, dünyanın şarap üretilen 
hemen her bölgesinde yetiştirilir ve 
dünyada en fazla üretilen üzümlerden 
biri olarak de şarap piyasasında kolay 
kabul görür.
Chardonnay’in en temel özelliklerinden 
birisi, bulunduğu bölgeye kolay uyum 
sağlamasıdır ve yetiştirilmesi bu nedenle 
nispeten kolaydır. Üstelik yetiştirildiği 
iklimin ve toprağın özelliklerini yansıtır. 
Chardonnay, soğuk iklimlerde orta 
veya hafif gövdeli, fark edilebilir bir 
asitliği olan, yeşil erik, elma ve armut 
aromaları taşırken, ılıman iklimlerde bu 
şarabın daha çok limon, şeftali ve kavun 
aromaları öne çıkar. Sıcak iklimlere 
doğru gidildikçe bu defa daha çok 
incir, muz ve mango gibi tropik meyve 
aromaları ile karşılaşılır.
Bulunduğu iklim ve coğrafyaya bağlı 
olarak büyük bir uyum yeteneği olan ve 
bu değişikliklere farklı cevaplar verebilen 
Chardonnay’in bir başka önemli özelliği 
de, farklı şarap yapım tekniklerine farklı 

cevaplar verebilme kapasitesidir.
Chardonnay aynı zamanda şampanya 
yapımı da dahil, bir çok köpüklü 
şarabın yapımında kullanılan önemli bir 
oyuncudur.

Hem yetiştirilme hem de yapım 
süreçlerindeki değişikliklere bu kadar 
farklı cevap verebilme kapasitesi 
Chardonnay’i dünyada en fazla 
yetiştirilen üzümler arasına sokmuş ve 
şarap bölgesinde en fazla yetiştirilen 
beyaz üzüm konumuna getirmiştir.



Söyleşi:
Gül Mutlu

SÖYLEŞİ

“Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler,
Yine erir gideriz, unutulur yeminler.” 
İlk duyduğum andan itibaren hafızama kazıdığım 
ve dilime yapışan bir şarkıydı bu. ‘Ay bu kızın 
sesi ne kadar güzel, ay ne güzel müzik, kim 
bunlar,’ diye peşlerine düşmüştüm. 2011 
de çıkardıkları “Diğer Masallar” albümüyle 
tanıdım Model grubunu. Dünya küçük derler ya, 
gerçekten küçük galiba! Bundan üç sene önce 
bir arkadaşımın doğum günü partisinde fiziki 
olarak da tanıştım kendileriyle ve o günden sonra 
da hiç kopmadık birbirimizden.
Çılgın ve az da olsa marjinal imajlarıyla bildiğimiz 
Model grubu, bünyesinde son derece eğitimli, 
entelektüel, hayat dolu, cıvıl cıvıl, ayakları yere 
basan ve en önemlisi oldukça çalışkan genç 
müzisyenleri barındırıyor.

Model’in Bodrum’dan 
geçen müzik serüveni!

Model’in yolculuğu nasıl başladı?
Okan: En eski üye olarak bu soruya ben cevap 
vereyim. Üniversitede arkadaşlarımla bir grup 
kurmuştuk, ama profesyonel bir amacımız yoktu. 
Sevdiğimiz beğendiğimiz şarkıları çalarak, belki ilerde 
barda falan çalarız diyerek yola çıkmıştık. Bir süre 
sonra grubun basgitarcısı ayrıldı. Biz de internete ilan 
verdik, Can cevap verdi ilana ve aramıza katıldı. Sonra 
davulcumuz ayrıldı. Biz yine ilan verdik ve Kerem’den 
önceki davulcumuz Aşkın geldi gruba. İyi bir kimya 
oluştu aramızda. Can’ın bestelerini evde çalışmaya 
başladık. Vokal yapan arkadaşımızla da uyuşmazlıklar 
çıkınca biz üçümüz çalıp söylemeye başladık. 
Anlayacağın, elemanlar değişe değişe grup bugünkü 

haline geldi.
Fatma: Yalnız, bunların yaptığı vokalleri dinlemen 
lazım…
Okan: Umarım o kayıtlar hiç bir zaman ortaya çıkmaz. 
Neyse yaklaşık bir sene kadar solistsiz takıldık. 
Sonra Fatma’dan önceki solistimiz Özgü geldi. Şu 
an fazla yok ama bundan 10 sene kadar önce müzik 
yarışmaları vardı. 2006 yılında üç ayrı yarışmaya 
katıldık ve üçünde de derece aldık.
Can: Hatta yarışmalardan kazandığımız ödüllerle  
kendimize İzmir’de stüdyo kurduk.
Okan: Özgü’yle bir sene kadar sonra ayırdığımız 
yollar, Fatma’yla kesişti. Aşkın’ın üniversiteden 
arkadaşıydı Fatma. Daha önceleri  bize destek olmak 



SÖYLEŞİ

için İstanbul’daki yarışma finaline de gelmişti. Aslında  
o dönemde başka bir grubu vardı ama biz onu ayarttık. 
Eee tabi üç tane yakışıklı çocuğa hayır diyemedi.
Fatma: Diğer grupla hep cover çalıyorduk. Bu yakışıklı 
delikanlıların kendi besteleri olması  ilgimi çok çekti. 
Aslında kaderde  beraber yürümek varmış, iyi ki 
kesişmiş yollarımız.
Okan:  Fatma gruba katıldıktan sonra demolar 
kaydetmeye başladık. Yaklaşık 6 tane şarkıyı kaydedip 
atladık geldik İstanbul’a.
Ve Model macerası başladı mı?
Okan: Evet, aynen öyle. Hummalı bir şekilde prodüktör 
ve menajer aradığımız günleri  asla unutamam.
Fatma: İnternetten adresler bulduk, hepsine gittik. 
Kapılarını çalıp önümüze çıkan herkese verdik 
demoları. CD’leri dinleyip, bize sahip çıkabilecek 
birilerine ulaştırmalarını ümit ederek bize kapıyı açan 
sekreter, çaycı kimi bulduysak bıraktık CD’leri.
Çağan Irmak’ın son filmi “Unutursam Fısılda” 
filmine konu olmuş gibisiniz.
Can: Aynen, aynen. Çok benzerlikler var gerçekten.
Okan: Biz de pılımızı pırtımızı  toplayarak alelacele 
gelmiştik İstanbul’a. Sağa sola demoları bırakırken 
Demir Demirkan’ın ekibinde fotoğrafçı olan 
arkadaşımız Hakan, bizi Demir’in menajeri Emrah’a 
yönlendirdi.
Fatma: “Ben bir dinliyeyim, yarın gelin,” dedi Emrah. 
Görüşme imkânı bulduğumuz bazıları alelacele 1-2 
parça dinleyip “hayır” demişlerdi.
Okan: Evet, Emrah tam olması gerektiği gibi davrandı. 
Ertesi gün tekrar gittik Emrah’ın 
yanına, “Beğendim” dedi. 
Tabi biz havalara uçtuk. 
“Söz vermiyorum ama bir 
şeyler yapmaya çalışacağım, 
ben ararım sizi” dedi. Bu 
görüşmeden sonra İzmir’e 
geri döndük.
Oldukça heyecanlı bir süreç! 
Ne kadar zaman sonra aradı?
Fatma: Üç ay sonra aradı. Ben 
bu kadar çabuk arayacağını 
tahmin etmiyordum.
Yapma Fatma, üç ay kısa mı? 
Ben çoktan aklımı yitirirdim 
herhalde.
Fatma: Ama biz bu dönemde 

çalışıyorduk zaten. Hem ayrıca Emrah’la irtibat 
kopmadı, ona şarkılar gönderiyorduk.
Evet, Emrah aradı ve ne dedi?
Okan: “Ben burada bir plak şirketiyle anlaştım, 
yapacağız albümü,” gibi şahane bir cümle sarf etti.
Fatma: Emrah bize çok güvendi, en başından beri bize 
inandığını belli etti.
Peki, Demir Demirkan bu aşamada işin içinde mi? 
Zira prodüktörlüğünüzü yaptı, değil mi?
Okan: Bu süreçte Demir henüz işin içinde değildi. 
Hatta şarkılarımızı ilk dinlediğinde beğenmediğini bile 
söyledi.
Yani Model grubunu Emrah keşfetti diyebilir miyiz?
Fatma: Kesinlikle diyebiliriz!
Sonra İstanbul’a taşındınız ve maceralı yolculuk 
başladı.
Fatma: Evet, tam anlamıyla macera başladı. Bu 
oldukça zor ve bir o kadar da zorunlu bir maceraydı. 
Müzik adına Türkiye’de bir şeyler yapmak istiyorsanız 
bunun yeri sadece İstanbul.
Bu zorlu yolculuğa gözü kapalı çıkmak müzik 
sevdasından mı kaynaklı?
Can: İnsanın hayatta sevdiği işten daha başarılı 
olabileceği hiçbir şey yok. Yani biz müzik konusunda 
başarısız olsaydık bu, başka bir işte daha da başarısız 
olduğumuz anlamına gelirdi. Çünkü bu hayatta en 
çok sevdiğimiz ve en iyi yaptığımızı düşündüğümüz 
şey müzik. Şimdi durum böyle olunca insanın gözü 
kararıyor, bu dünyada sanki başka bir şey yapma şansı 
yokmuş gibi geliyor ve dolayısıyla her türlü riski de 

seve seve alıyorsun.
Müzik sektörü rekabetçi 
olduğu kadar da acımasız 
mıdır?
Can: Tabi seni ağına düşürmeye 
çalışan prodüktör veya kötü 
insanlar yok etrafta. Ama herkes 
acımasız bir biçimde çıkarını 
ve parayı düşünmek zorunda. 
Aynı duruma biz de düşmüş 
olduk aslında. Şimdi genç 
bir grup çıkıp bize gelse, çok 
beğensek, çok heyecanlansak 
bile yapabileceklerimiz sınırlı. 
Bu tür bir girişim için oldukça 
fazla mesai ve para harcamanız 
gerekiyor. Şimdi geriye dönüp 



SÖYLEŞİ

bakınca bizim de istediğimiz şey “çok şeymiş” onu 
fark ettim. Biz kimse değiliz hadi bize albüm yapın 
demek, gerçekten tuhaf bir durum.
İstanbul’a gelerek bu maceraya atıldığınıza pişman 
olduğunuz dönemler oldu mu?
Fatma: Pişmanlık duyduğumuzu hiç hatırlamıyorum, 
çok parasız kaldığımız dönemlerde bile pes etmedik. 
Birimizin ailesinden para geldiğinde beşe bölüp günlük 
ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyorduk. Gerçekten çok 
sıkıntılı günler yaşadık. Hepsi geçti çok şükür.
Hiç kavga ettiğiniz oluyor mu?
Can: Eskiden çok kavga ederdik ama artık hiç 
etmiyoruz diyebilirim. Hatta Kerem gruba katıldığından 
beri etmedik.
Kerem gruba katılalı ne kadar oldu?
Kerem: Şaka maka üçüncü seneye girdik.
Fatma: Gerçekten oldu mu bu kadar?
Bu çocuklar iyi ve geçimli çocuklar mı 
Kerem, ne diyorsun?
Kerem: İyiler. Oldukça sağlıklı temeller 
üzerine oturmuş bir ilişki var aramızda.
Herkesin kendi hayatı ve bir de Model 
hayatı var. Aslında birlikte çok zaman 
geçiriyoruz.
Birbirimize karşı kaprislerimiz veya 
saygısızlıklarımız yok. Herkesin birbirine 
benzer  hobisi var ve hepimiz hepsine saygı 
duyuyoruz. Hal böyle olunca da ortada 
tartışacak veya kavga edecek bir durum 
olmuyor.
Can, şarkı sözlerini yazıyor ve 
besteliyorsun. Sözler  genelde biraz 
depresif. Oysa sen fıkır fıkır ve  oldukça 
pozitifsin. Nerden çıkıyor bu sözler? Ve 
neden hep ayrılık?
Can: Değişiyor aslında. Sadece ayrılık 
yok. Gerçekten bir şeye üzüldüğümde 
yazdıklarım var, depresif olduğum 
zamanlarda yazdıklarım da var. Genelde 
aşk temalı yazıyorum. Dilim dönmüyor 
belki öbürüne. Ben bunu seviyorum zaten 
başka tür bir şey yazmayı denemedim bile. 
Ayrıca başka türlü bir şey yazmak içimden 
de gelmiyor.
‘Lanet olsun keyfim çok yerinde,  
söz yazamayacağım şimdi,’ dediğin 
zamanlar oluyor mu?

Can: İnsanın aklından da geçiyor bazen. Uzun 
zamandır çok mutluyum ve keyfim çok yerinde, tadımı 
kaçıracak doğru dürüst bir şey de olmadı. Dolayısıyla 
hiçbir şey yazmadım. Yazasım da gelmiyor açıkçası. 
Valla ne olacak bakalım. İşte böyle bir zamanda bir 
şey olsa da üzülüp bir şeyler yazsam dediğim oluyor 
gerçekten.
Aman Allah’ım çeşme kurudu diyor musun? 
Can: İlk albümden sonra dediğim zamanlar oldu ama 
artık demiyorum. Başarının, insanların başarı dediği 
şeyin ve birden birçok insanın sizi tanımasının ve 
insanların artık sizden sadece başarı beklemesinin 
baskısıyla “eyvah artık hep insanların çok seveceği 
şarkılar yapmak zorundayım” ruh haline giriyorsunuz 
ve bu psikoloji  bu işi neden yaptığınızı hatırlamaktan 
da uzaklaştırıyor insanı. Halbuki biz her zaman  sadece 
güzel müzikler yapmak, güzel şeyler çalmak istedik. 



SÖYLEŞİ

İşte o “başarı” denilen tuzak insanı çok yoruyor. O 
zamanlar bunun stresine çok düşmüştüm ama şimdi 
hiç öyle bir şeyim yok. Nasıl olsa eninde sonunda 
üzüleceğim ve bir şeyler yazacağım o zaman. Sonuçta 
biz buradayız, kimse yeteneğimizi emip götürmedi. 
Dört kişilik bir grubuz bir araya gelip bir şeyler 
yaptığımızda güzel şeyler çıkacak ortaya. 
Şarkıları hep sen mi yapıyorsun?
Can: Evet öyleydi. Söz ve müziği ben yapıp 
getiriyordum ama düzenlemesine her zaman birlikte 
karar veriyorduk. Albüm çalışmaları esnasında zaman 
zaman Demir Demirkan da oluyordu bu çalışmalarda. 
Şimdilerdeyse birlikte stüdyoya girip çeşitli denemeler 
yaptığımız da oluyor.
Sertab Erener ve Demir Demirkan ayrılığı sizi 
etkiledi mi?
Fatma: Hem de çok etkiledi. Ayrılmış anne babanın 

çocukları gibi olduk. Manevi olarak ortada kaldık 
bile diyebilirim. O dönem daha çok Sertab’la  vakit 
geçirdik. Çünkü daha çok ihtiyacı vardı. Nerdeyse 7/24 
birlikteydik. Demir’le çok görüşemedik.
Okan: Demir’ le de görüşmekten kaçınmadık tabi. 
Yanlış anlaşılmasın.
Fatma: Elbette. Demir arkadaşımız sonuçta.
Sertab sana ses koçluğu da yapmıştı değil mi?
Fatma: Aslında ses koçluğunu  ikinci ve üçüncü 
albümde Demir yaptı ama Sertab’ın ayrıca söylettiği üç 
şarkı var. Sertab, teknik olarak sesini nasıl kullanması 
gerektiğini çok iyi bilen biri. Üniversitede müzik eğitimi 
aldığım için Sertab’ın anlattığı teknikleri rahatça 
anlayabildim ve en önemlisi de uygulayabildiğimi 
düşünüyorum. Sertab’ın teknik olarak bana çok şey 
kattığını söyleyebilirim. Hakkını ödeyemem.
Tatillerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sık sık 

Bodrum’a geldiğinizi biliyorum.
Fatma: I love Bodrummmm!
Kerem: Ben eskiden beri Bodrum’cuyum.16 
sene önce gelmeye başladım. Gripin’in solisti 
Murat benim çocukluk arkadaşım Onunla 
beraber çalmışlığımız da var Bodrum’da
Nerede çalmıştınız?
Kerem: O zamanlar Bitez’de Bronx vardı, orada 
çaldık. Gerçekten severim Bodrum’u. Her sene 
gide gele herkesi tanır olmuştuk. Esnafını, 
barcısını, minibüs şoförünü... Sonra sonra 
sanki kabuk değiştirdi. Tanıdığımız simaları 
görememeye başladık. Her sene el değiştiren 
mekânlar, yeni yeni işletmeler, farklı bir tarza 
büründü sanki Bodrum. Her yer nargileci, her 
yerden gelen farklı farklı ses kirliliği. Hani 
yurtdışında bazı yerler vardır işletmeleri 40-50 
yıl hatta daha uzun zamanlardır var olan. Siz 
oraya onlar için gidersiniz, onları özlersiniz. 
Bence öyle olmalıydı, eskiye sadık kalabilmeliydi 
Bodrum. Tabi bunlar Bodrum’dan vazgeçmeme 
yol açacak şeyler değil ama şimdiki Bodrum 
benim hayran kaldığım ve özlediğim Bodrum 
değil artık. Anılarımın olduğu köşeler betonlaştı 
kayboldu gitti...
Okan: Ben pek bilmem Bodrum’u. Daha çok 
Çeşme’ciyim.
Can: Ben ilk kez iki yıl önce geldim ve hayran 
kaldım. Kerem gibi öncesini bilmediğim için yeni 
tanığım Bodrum’u sevdim ben.



Bodrum’un 
Çiçekleri

Zeycan Atasoy

BEGONVİL
Güney Amerika’da yetişen bitkilerdeniz. Güneşi 
severiz. 18.yüzyılda bölgeyi ziyaret eden Fransız 
Louis Antoine de Bougainville tarafından Avrupa’ya 
tanıtıldık. Tırmanıcı, çalı ve bodur gibi birkaç 
türümüz var. Gerçek çiçeklerimiz kılıfların içinde 
üçer tane açar. Birkaç günde de solarlar. Canlı 
renklere sahip kılıflarımızsa uzun süre güzelliğini 
korur.

MİMOZA
Tropik bölgelerde yetişiriz. Güzel kokulu, 
beyazımsı-sarı renkli çiçekleri olan narin ağaçlarız. 
Yapraklarımız parçalıdır ve uyarılar karşısında 
onları katlar, sarkıtırız. Bir müddet sonra yine eski 
halimize döneriz. Bundan dolayı bize bazı insanlar 
“Küstüm Otu” da derler.



ÇİÇEK

Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu 
Şadan Gökovalı’nın anlattığına göre Cevat 
Şakir, Prosper Merimee’nin Carmen’ini 
Türkçeye çevirirken İspanyol kızın tütün 
imalathanesine saçlarına mimozalar 
takarak girdiğini okuyunca hemen 
aklına şu gelir: "Neden benim Bodrumlu 
esmer kızlarım da saçlarına mimozalar 
takmasınlar!" Durur mu Balıkçı, hemen 
Bodrum'da mimoza yetiştirmeye karar verir 
ve Paris'ten tohum getirtir. Bodrum'un her 
yanını mimozalarla donatır, sonra bunlar 
çiçek çiçek köpürmeye başlar. Bir gün 
sokaktan geçen düğün alayında Bodrumlu 
esmer kızların saçlarına mimozalar 
taktıklarını görünce keyiften dört köşe olup 
"Mimozayı onlar için yetiştirmiştim," diye 
neşeyle bağırır.
Halikarnas Balıkçısını böylesine 
heyecanlandıran nedir? Mimoza’nın, 
şebboyun, yaseminin ve begonvilin özelliği 
nedir? Gelin birlikte çiçeklerin sesine kulak 
verelim…

“Çağlayanlar gibi akan şebboylar, bulut halindeki yaseminler 
ve kahkahalar halinde devrilen begonviller.” 

Cevat Şakir Kabaağaçlı 1981

ŞEBBOY
Aşırı sıcakları sevmeyiz. Günde dört saat güneş 
görsek bize yeter. Kış sonuna doğru, ilkbahar 
başında, ortasında ve sonunda ya da yaz başında 
çiçeklerimiz açar. Sarı, turuncu ve mor renklerde 
oluruz. Özellikle bize adımızı da veren hoş 
kokumuzla biliniriz. Farsça “Şeb: Akşam/Gece” , 
“Buy:Koku” anlamına gelmektedir. Bazı şehirlerde 
onun için bize “Gece Kokan” denilir.

YASEMİN
Sarmaşık türlerinden, iki yüz kadar çeşidimiz var. 

Sonbahar ve kışa doğru yapraklarımız kırmızıya 

döner. İlkbahardan yaza geçerken hoş kokumuzla 

çiçeklerimiz açar. Ateş düşürücü, yatıştırıcı, 

özelliğimizden yararlanmak için çiçeklerimizin 

sabah erken saatlerde toplanması iyi olur.



"Ege Denizi balıklarındır.”
Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras

Karia
Gezginleri
Komşuda

Karia Gezginleri olarak, uzun süredir gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz "Kos Dostluk Yürüyüşü" için nihayet 
"Karşı Yaka"daydık.
Geçtiğimiz 3-4-5 Nisan tarihlerinde, Bodrumlu 
Ramazan Patlar ile Kos'lu Kostas Andurillis'in 
öncülüğünde gerçekleşen organizasyonumuzla,5 
saat süren yaklaşık 20 kilometrelik ilk "Dostluk 
Yürüyüşü"müzü yaptık.



4 Nisan sabahının erken saatlerinde, 
bir Türk köyü olan Germe'den, Kos'lu 
yürüyüşçü arkadaşlarımızla birlikte 
yürüyüşe başladık. Kos
Adası'nın, batı-doğu doğrultusunda, eşsiz 
bir manzara eşliğinde, hafif inişli çıkışlı bir 
patikada yol aldık. Çok şanslıydık, son 
derece berrak bir gökyüzü bize mükemmel 
bir görüş mesafesi sağladı. Bu sayede, 
kuzeyde Samos ve İkarya, kuzey-batıda 
Lipsi, Leros, Kalymnos ve Psevimos, 
batıya yöneldiğimizde de Astipalya, Yialli, 
Nisiros ve en güneyde ise Karpatos,Tilos, 
Halki ve Rodos Adalarını görme 
olanağımız oldu. Adayı döndüğümüzde 
ise  Bodrum kıyıları karşımızdaydı. 
Yürüyüşümüz, Hristiyanların en önemli 
bayramlarından biri olan Paskalya 
Bayramının arifesine denk geldi. Kos'lu 
dostlarımızla muhteşem bir manzaraya 
sahip, çeşmesinden "Kutsal Su" içtiğimiz, 
mütevazı Banay Banayaçukallarya 
Kilisesini ziyaret ettik. Geleneksel bir 
Yunan tatlısı olan "Evloyakörek" (Dualı 
Ekmek) ikram ettiler, tatlı bir rüzgâr 
eşliğinde, Akyarlar, Aspat ve Turgutreis'e  
karşı tatlılarımızı yerken, Türk ve Yunan 
kültürlerinin ne çok ortak yönleri olduğunu 
konuştuk. Biz Bodrumluyduk ama 

hepimizin ataları da Yunanistan'ın farklı 
yerlerinden göç etmişlerdi Bodrum'a...
Aynı coğrafyayı paylaşmışlarsa insanlar 
nasıl dost olmazlar ki! İnsanı adeta 
büyüleyen Ege Denizinin eşsiz mavileriyle 
mutlu, başladığımız Germe Köyü'nde 
yürüyüşümüzü tamamladık. Germe 
Köyü'nün en iyi restoranlarından biri 
olan Şerif bize güzel bir tavuk çorbası 
hazırlamıştı. Akşam da, Kos'lu rehberimiz 
Kosta Andurilis’in daveti üzerine onun 
çalıştığı Zacharia
Tavernası’na gittik. Geleneksel Yunan 
müziğinin başlamasıyla hepimiz ayağa 
kalktık, kollarımızı birbirimizin koluna 
doladık ve başladık halay çekmeye; çok 
güldük, çok eğlendik...
Yunan dostlarımızın ev sahipliğinde Kos’ta 
güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Daha 
geniş bir katılımla "Dostluk Yürüyüşü"nü 
tekrarlamak istiyoruz. Biz de onları 
Bodrum'a davet ettik, belki önümüzdeki 
ay Kos'lu yürüyüşçü arkadaşlarımızla 
bir etkinlik daha gerçekleştirebiliriz. 
Bu tarz organizasyonların, turizm ve 
ortak değerlere sahip iki halk arasındaki 
ilişkileri geliştireceğine ve pekiştireceğine 
inanıyoruz.

KARİA GEZGİNLERİ



BODRUM ŞİİRLERİ

Ölümle Kalan
Uzanmış duruyor uzun boylu
Uzanmış uzun bir sokak gibi
Durmuş yüzü
Beyaz gömleği, çıplak ayakları
Yosunlar, ırmaklar
Buraların dağ otları saçları
Bakıyor kâğıt. Ölüm
koymuş çünkü şapkasını
Bakıyor
Bir ağacın en uzun bir dalı
Bir kitap
Denize açılacakmış gibi duruyor
El yazılarına vuruyor güneş
Ve giriyor avlusuna ölümün
İki yanında kalmış elleri. Ölüm
açmış çünkü çadırını
Açık kalemi
Bir umut bir öfke gibi
Hazırlanıyor uzaklarda bir sokak
Bir deniz bir orman yanına gelip kalmaya

Adın Yazıldı
Adın yazıldı

Yanısıra yeryüzünün
Ey büyük serüvenci, yeryüzü işçisi

Bir dağ parçası mıydı yüzün
ki kaldı? Ki

Büyür yanımızsıra
Upuzundun

Nedir sürgünlük? Ki
tuttun elinden? Ki

büyüttün
masmavi yaptın
Koskocamandın
Durdun birden

Kâğıt beyazlığında
Ey oğlu ırmakların, uğuldayan ormanların!

Dünyayla yaşıt mıydın? Ki
yeryüzüydü kitabın.
Doğa okulundandın.

Ey, 
yaşamın askeri!
ölüm nedir ki?

ki kalsın yanınsıra adı

Ölüm 
Yazamaz Yazısını
Şimdi seninle yürürlüğe giriyor
Apansız bir beyaz Halikarnassos’da.
Bir mavi senin yazdığın
Simgesi dirimin.
Arı, duru bir gök
Nâzım’dan iki satır gibi,
Sen ki demircisiydin yağmurun
Ve coğrafyanın.
Ölüm.
Yazamaz yazısını.

Bu sayımızdan itibaren İlhan Berk’in Bodrum ile ilgili 3 farklı 
kitabından şiir ve kısa yazılarını paylaşacağız.
Bu sayımızda Kül kitabından İlhan Berk’in Halikarnas Balıkçısı 
için yazdığı şiirlere yer veriyoruz.

İlhan Berk



AKADEMİ

15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Bodrum 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ‘Genç Dalga’ adlı 
sergilerini Trafo’da Hakan Aykan Kültür Merkezi’nde 
açtılar. Öğretim Elemanlarının sergisi ise Konacık’ta 
bulunan Avenue 
Bodrum’daki Art212 
Sanat Galerisinde açıldı. 
15-22 Nisan tarihleri 
arasında açık kalan iki 
sergide de görmeye 
değer çalışmalar vardı. 
Her iki sergiyi de 
beğeni ile izleyenler, 
öğrencilerin çalışmaları 
ile hocalarınınkileri 

karşılaştırıp, 
aralarında 
bir ayrım 
yapamadılar.

GSF Öğretim 
Elemanları ve 
Öğrencileri, Sergileri 
ile Dünya Sanat 
Gününü Kutladı



BODRUM EFSANELERİ

Cezmi Çoban

“Yaka köyünü (Ortakent/Bodrum) 
çevreleyen yalçın dağların güney 

sırtlarında, Gücer isimli bir dağ köyü 
bulunuyormuş…”

Türkbükü

“Yaka köyünü (Ortakent/Bodrum) 
kuzeyden çevreleyen yalçın dağların 
güney yamaçlarında, Gücer isimli bir 
dağ köyü bulunuyormuş. Çoğunluğu 

hayvancılıkla geçimini sağlayan 
insanların yaşadığı bu köyde bir gün 

veba hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalık, 
iki çocuk dışında,  tüm köylüleri kırar, 

hepsinin ölümlerine neden olur. Aileleri 
ve köylüleri toplu bir şekilde vefat 

eden bu iki çocuk, nereye gittiklerini 
bilmeden köylerinden ayrılır. Bir süre 

sonra da kaybolurlar. Kimsesiz ve 
korumasız kalan bu çocuklar dağlarda 

aç, susuz nereye gideceklerini 
bilemeden gezinirken, Türkmen bir 
çobana rastlarlar. Perişan haldeki 

çocuklara yardım eden çoban, onların 
hikâyesini dinler, öğrenir. Çocukların 
kimsesiz kaldıklarını anlayan çoban 

onları Göl köyünde bulunan kendi 
evine götürür. Çocuklara sahip çıkar 

ve büyütür. Sonra da onları kendi 
çocukları ile evlendirir. Onlara da ayrı 

ayrı birer ev yapar. 
Zaman içinde bu evler çoğalır, yeni 
bir köy ortaya çıkar. İşte, kulaktan 

kulağa bugüne kadar anlatılan 
hikâyeye göre Türkbükü köyü, 

onların çoğalmalarıyla ortaya çıkan 
bir yerleşim yeridir.”



MEVSİMLİK

DANA ETLİ ŞEVKETİ BOSTAN  I  6 kişilik

Malzemeler:
1 kg ayıklanmış şevketi bostan 
500 gr kuşbaşı dana eti
(kuzu eti ile de yapılabilir)
1 orta boy soğan
1/2 çorba kâsesi haşlanmış nohut
1 limon suyu
1 çorba kaşığı un
1 çay bardağı zeytinyağı
Yeterince tuz

Yapılışı:
Kuşbaşı doğranmış etleri kaynayan suya atın, 3 dakika sonra kevgirle alıp başka 
bir tencereye aktarın. Üzerini örtecek kadar kaynar su, yeterince tuz, 100 gr 
zeytinyağı veya tereyağı ekleyerek kısık ateşte suyunu çekip etler yumuşayıncaya 
kadar pişirin (yaklaşık 75 dk.). Doğranmış soğanı ve şevketi bostanın köklerini 
düdüklü tencereye alın. Üzerini geçmeyecek kadar su koyun, zeytinyağının yarısını, 
biraz tuz ve limon suyunu da ekleyip ocağa alın. Düdüklü tencerenin ilk ıslığından 
sonra ateşi kısın, 1 saat pişirin. Bu arada dal kısımlarını kaynar suya atıp 10 dakika 
haşlayın. (Otlar ne kadar iyi yıkansa da aralarında toprak kalıyor, bu işlem kalan 
topraktan kurtulmamızı sağlar. Haşlanan otları süzgece döküp süzmeyin, mutlaka 
bir kevgirle sudan toplayın). Bütün malzemeleri pişmiş olarak hazır edin. Elimizdeki 
malzemelerin hepsini alacak büyüklükteki bir tencereye kalan zeytinyağını dökün, 
unu ilave edip hafifçe kavurun, 1 su bardağı su katıp çırpın, diğer malzemeleri de 
ilave edip karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 20 dakika pişirin. Sıcakken 
servis yapın.

Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum
0252 319 00 96

Şef Halil Vural



20. Pedasa Festivali

2 Mayıs Cumartesi;
17.00’da Pedasa kalesindeki açılış ile 
başlayacak olan etkinlik halk oyunları ve 
Antik Müzik Konseri ile devam edecek. 
Daha sonra Bodrum Kalesi Kuzey 
Hendeğinde saat 20.00’da gösterilecek 
olan Leleg filminin ardından bugünün 
etkinlikleri, saat 20.30’da sanatçı Makbule 
Kaya konseri ile sona erecektir.

3 Mayıs Pazar;
10.30’da doğa yürüyüşü ile başlayacak 
olan program 11.30’dayerel çeyiz taşıma 
korteji, 12.00’de zeytin aşılama, 13.00’de 
helva dağıtımı, 13.30’daetkinliklerin 
başlaması, 14.00’de yöre müzisyenleri 
eşliğinde eski sanatların Ödüllü Yarışması 
yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için: 
www.bodrumkultur.org
Tel: 0545 453 5278

2-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Kültür 
Komisyonu tarafından organize edilen 20. Pedesa Festivali 
boyunca çeşitli etkinlikler var. 

KURUMSAL





Global Cafe-Kos
Yaz sezonu başladı. Feribotlar artık 
her gün  gidip geliyor Kos adasına. Biz 
de eski arkadaşlarımızı orada yaşıyan 
Türk dostlarımızı  sık ziyaret etme 
şansına kavuşuyoruz. Bizlerin buluştuğu 
noktalardan birisi de Kos şehrinin hemen 
kalbinde, eski şehrin merkezinde  Global 
Cafe. 1998 yılından beri Bodrum dan 
gelenlerin uğrak noktası 12 ay açık bir 
mekan.  Sahibi  sıcak kanlı, Hasan’ın dediği 
gibi Global Cafe Kos adasındaki ilk ve son 
durağınız. Mekan da  hatıralık eşyaların 
satıldığı sevimli bir köşe de var.  Global 
Cafe akşamları Kos’lu gençlerin buluşma 
noktası. Kos’ta var olan zengin basketbol kültürünün de bir parçası Global Cafe.
www.globalcafe.com

HABERLER

Türkiye’de 10’uncusu düzenlen Doğu’yla, 
Batı’yı, Avrupa’yla, Asya’yı birleştiren 
Ralliye, 113 takım, 670 katılımcı ve 
339 araba ile katılıyor. Dünya’nın en 
uzunlarından birisi olan ve en uzun etabı 
Türkiye’den geçen Ralliyi izlemek üzere 
Almanya’dan 12 ve Türkiye’den çok sayıda 
gazeteci Dalyan’a gelecek.

Dünyaca Ünlü  Allgeau-Orient / Doğu Batı Dostluk ve Barış 
Rallisi Dalyan’dan geçecek. 
21 - 22 MAYIS  

Wushu milli takımına Bodrumlu 
sporcular!
13-16 Nisan 2015 tarihleri arasında Sakarya’da 
düzenlenen, 15 ilden yaklaşık 600 sporcunun 
katıldığı Taolu Wushu Türkiye Şampiyonasında 
ilimizi temsil eden Bodrumspor’lu Bogaç Aykan 
ve Kaya Latif Evert, yer aldıkları üç kategoride de 
derece elde ederek milli takıma seçilmişlerdir.





Sanat’ın Farklı Boyutu
Atölye 4D Bodrum’da açıldı
Bodrum Marina'da yer alan Atölye 4D de 4 tasarımcının 4 
boyut sloganı ile yarattıkları mücevher, takı ve aksesuarları 
bulabilirsiniz. 
Tasarımlar, geleneksel işçilik ile yeni teknolojileri birleştirmekte, 
sürdürülebilirliği desteklemekte ve doğal malzemeler ile 
üretilmektedir.

‘Culinary Bodrum ailesi, ilk restoranını Bodrum Marina’da 
yemek kültürüne yeni bir sayfa olarak açıyor. Bu özel ve lezzetli 
günde herkesi aramılarında görmekten mutluluk duyacaklar.

14 Mayıs Cumartesi Açılış Kokteyli: 18.00-20.00 
Neyzen Tevfik Caddesi No.134 Bodrum. Tel: 0252 316 1810/11’

YENİ MEKÂNLAR

Resital
Piyano, Gitar, Vokal
BKST MÜZİK ÖĞRENCİLERİ

16 Mayıs Cumartesi • Saat 16.00

LVZZ Hotel / Davetiye ile giriş

Tel: 0536 399 45 79 • info@artajanda.com.tr



ART AJANDA          Mayıs

1 Mayıs
Konser,
Ceylan Ertem
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

1-2 Mayıs 21.00
Konser,
Can Uğurluer, KÜBA BAR
www.kubabar.com / 0252 313 44 50

Konuk 
sanatçılarla tanışma
Casa dell’Arte 
Greenlife Villas, İsmet İnönü Cad. 48400 
Torba, Bodrum. 0252 367 1848

2 Mayıs 
14.00-17.00
Open Studio 

6-17 Mayıs 18.30
Yağlıboya Sergisi,
Düş ve Gerçek,
Zehra Erdeğer
Defne Sanat Galerisi

6 Mayıs 18.00
Sergi,
Cengiz’in Kedileri,
Cengiz Çeliker
Mor Sanat Galerisi

2-3 Mayıs 
Konser,
Her Pazar & Pazartesi,
Fatih Erkoç
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

5 Mayıs 19.30
Fotoğraf,
Özcan Yurdalan
BODFAD-Oasis Toplantı 
Salonu

5 Mayıs
Konser, Her Salı,
Neco
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

6-8 Mayıs
Konser,
Her Çarşamba & Cuma,
Yol Project
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

6-7 Mayıs 18.30
Mozaik,
Bodrum Sağlık Vakfı Öğrencileri ve
Annelerinin Sergisi
Bodrum Nurol Sanat Galerisi Fuaye Alanı

1-7 Mayıs 18.30
Takı Sergisi, Dilek Ünal, Fatma Kaşıkçıoğlu
Gümüşlük Sanat Evi

1-7 Mayıs 18.30
Fotoğraf Sergisi,
BODFAD
Hakan Aykan Kültür ve 
Sanat Merkezi

1 Mayıs
Konser,
Her Cumartesi,
İskender Paydaş ve Orkestrası
HELVA BAR

5-31 Mayıs
Resim Sergisi - Diyaloglar 
Ayşen Karakaya - Ali Atmaca
Teşvikiye - Istanbul 
www.galerimiz.com



ART AJANDA          Mayıs

8 Mayıs
Konser,
Leman Sam
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

13 Mayıs
Konser,
Moğollar
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

15 Mayıs
Konser,
Nev
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

20-31 Mayıs 19.00
Sergi,
Deniz Kabukları Sergisi, Tülay Çelik Şeninan
Defne Sanat Galerisi

11 Mayıs 15.00-17.00
Toplantı,
Seçimlerimizin Biyolojik Temelleri 
Prof Dr. Süleyman Serhat Gürpınar
Hotel Karya Princess

15 Mayıs 18.30
Resim Sergisi,
Avrupalı Naif Ustalar II
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

16 Mayıs
Atölye, Et Pişirme Teknikleri, Foodrum 
info@foodrum.com / 0533 370 38 24

15 Mayıs 19.30
Fotoğraf, Nadire Günday “Işıkla Boyama”
BODFAD-Oasis Toplantı Salonu

14 Mayıs
Konser, Her Perşembe,
Orkestra Albatros ve
ayda bir Ferhat Göçer
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

9-14 Mayıs 18.30
Resim Sergisi,
‘Naif Anadolu’ Gülfidan Hitit Biçer
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

8-9 Mayıs 19.00
Dans - Zeybeğin Doğuşu
Bodrum Nurol Kültür Merkezi

15-18 Mayıs 18.30
Fotoğraf Sergisi,
Mehmet Can
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

17-23 Mayıs 18.30
Resim Sergisi,
Ümit Gönenç, Sevinç Ürkmez
Gümüşlük Sanat Evi

7 Mayıs
Atölye, Enginar Yemekleri
Foodrum 
info@foodrum.com / 0533 370 38 24



ART AJANDA          Mayıs

29 Mayıs
Konser,
Melis Dağ
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

30 Mayıs
Performans,
Cihat Uğurel
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

22 Mayıs
Konser,
Esin İris
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

27 Mayıs
Atölye,
Pasta Atölyesi
Foodrum 
info@foodrum.com
0533 370 38 24

26-31 Mayıs 18.30
Dans Festivali,
16. Uluslararası 
Bodrum Dans Festivali
Bodrum Nurol Sanat 
Galerisi Fuaye Alanı

30 Mayıs
Sergi,
“Sokak ve Yaşam”
BODFAD
Dibeklihan
Orhan Kemal Meydanı

21-24 Mayıs 18.00
Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Sergisi,
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi

27-30 Mayıs 18.00
Resim-Seramik,
Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Türk 
Sanatları,
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi

26-31 Mayıs 18.30
Fotoğraf Sergisi,
Geçmişten 
Günümüze Bodrumlu 
Esnaflar,
Bodrum sözlü tarih 
çalışmaları gurubu
TRAFO-Hakan Aykan 
Kültür ve Sanat Merkezi

25-31 Mayıs 18.30
El Sanatları Sergisi,
Aylin Karabulut, Özlem Yaka
Gümüşlük Sanat Evi

22-24 Mayıs 18.00
Kursiyer Sergisi,
Halk Eğitim Merkezi Sergisi
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

27 Mayıs
Atölye, İtalyan Mutfağı
Foodrum 
info@foodrum.com / 0533 370 38 24




