






Bodrum’un nüfusuyla birlikte sanat ve kültür 
etkinliklerinin de yoğunlaştığı yaz sezonu, bir müzik 
fenomeninin Antik Tiyatro konseri ile başlıyor:
Buena Vista Social Club
Necmi Cavlı

Akıntıya Karşı

Tesadüf mü bilemiyorum ama her yıl sezona 
gerilimli başlıyoruz. İnsanların eğleneceği, 
dinlenip koca bir yılla mücadele etmek için 
enerji toplayacağı festival ve tatil sezonu son 
yıllarda hep gerilimli bir atmosferde başlıyor. 
Hiç rahatlama şansı bulamamak bizi on iki 
ay boyunca asabi yapıyor. Bu ortamda kültür 
sanat çoğumuzun ajandalarından çıkıyor. 
İstanbul’da özel kurumların yaptığı bazı güzel 
işler dışında genel olarak Türkiye’de kültür 
sanat konusunda uzun zamandır devam eden 
bir erozyon söz konusu. Bu Bodrum’u belki de 
her yerden daha fazla olumsuz etkiledi. Bunun 
nedenleri başka bir yazıda uzun bir tartışma 
konusu olabilir ama içinde bulunduğumuz 
durum bizi daha çok çalışmaya ve elimizi taşın 
altına koymaya teşvik ediyor.
İğneyle kuyu kazıyoruz güzel şeyler 
yaratabilmek için. Ama doğru plan ve strateji 
ile kaliteden ve samimiyetten taviz vermeden 

bir iş yapılırsa bütün olumsuz koşullara ve 
engellemelere rağmen güzel şeyler oluyor 
ve olmaya devam edecek. Akıntıya karşı da 
olsa Art Ajanda artık ayda 20 bin basılıyor. 
Ulusal dağıtıma giren tek yerel dergiyiz. Artık 
İstanbul’daki seçme D&R mağazalarında da 
yer alıyoruz.  

• Bu ay kapaktan duyurduğumuz, Antik 
tiyatroda gerçekleşecek olan Buena 
Vista Social Club konseri Haziran ayında 
yaşayacağımız güzelliklerin başında geliyor. 
Sevgi, saygı ve samimiyet üzerine kurulmuş 
olan bu grup uzun yıllardır bu özelliklerini 
sahnede de yansıtıyorlar. Evet, benim kişisel 
görüşüm şimdiye kadar Bodrum’a gelmiş en 
güzel Dünya Müziği grubu. Ben hayatımdaki 
en büyük müzik dersini onları seyrederek 
aldım. Umarım bunu sizler de yaşama şansını 
yakalayabilirsiniz. 
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Gül Mutlu

SÖYLEŞİ

Serdar Erener, reklamcı. Sucu Çocuk, Arçelik - Çelik, Hayat Paylaşınca Güzel, 
Garanti-Bonus, 12 Dev Adam, Turkcell-Köy Öğretmeni gibi Türkiye’yi konuşturan 
işlere imza attı. Felsefeyle yakından ilgileniyor.Serdar Erener ismi reklamcılık 
sektöründe yaklaşık otuz yıldır yazılı. Alamet, Rabarba, Cereyan ve Filimişleri’nde 
kurucu ve eleştirmen olarak çalışıyor. Kendisini hep iki kelimeyle tanımlıyor:
“Reklam yazarı.”
Reklam dünyasının asi ve yetenekli çocuğuyla marka olabilmenin püf noktarının 
yanısıra Bodrum’u konuştuk.

Bugüne kadar birçok ürünün markalaşma 
sürecinde reklam çalışmalarını yürüttün. Her ürün 
marka olabilir mi? 

Olamaz. Marka olmanın şartları belli: 
Benzerlerinden farkın olacak. O farkı hep 
tutturacaksın. Arada bir o farkı daha da 
farklılaştıracak yenilikler yapacaksın. O yüzden 
insanların kendilerinden “marka” diye bahsetmeleri 
komik geliyor bana. Beşer şaşar, iner-çıkar. 
Markanın bu lüksü yok. Marka 10 kişinin de 10 
bin kişinin de çabası olsa, örgütlü sürdürülebilir bir 
çabadır.

Markalaşma için önemli kriterler nelerdir?

Demin dediğim gibi farklılaşma - buna farklı 
algılanma da dahil, yani fiziksel bir fark olmazsa 
da algıda bir fark varsa o da fiziksel bir fark kadar 
gerçektir - ilk kriterdir. İkincisi bu farkın marka 
sahibine pay kazandıracak kadar çok müşteriye 
anlamlı gelmesi. Yani, farklısınızdır ama bu fark 3-5 
kişi için anlamlıysa o 3-5 kişiye satınca da zarar 
ediyorsanız ondan marka olmaz. Farkınız var. Sizi 
uygun bulanlar size para kazandıracak kadar çok. 
Güzel. Şimdi o farkı hep korumalısınız; aynı şekilde 
tutturabilirseniz itibar edinirsiniz.

Neden önce itibar?

İtibar paradan da kıymetli bir şeydir. Çünkü daha 
çok müşteri getirir. Daha çok müşteri de ün getirir. 
Ün, sonuçtur. Başlangıç değildir. O yüzden marka 
olmak için “herkes beni tanısın” cümlesiyle değil, 
“biz neyi daha farklı ve iyi yapabiliriz” sorusuyla işe 
başlamak lazım.

Reklam satışı arttırır mı?

Satışı arttırmaz, satılabilirliği arttırır.

Marka oluştururken nelere dikkat etmeli?

Markalar ve reklamlarla ilgili özel bir bilgi alanı yok 
aslında. Hayatın doğruları markalaşmanın doğruları. 
Sen kendini nasıl algılıyorsun, kendini nasıl 
sunuyorsun, millet seni nasıl algılıyor. 

Bodrum Marka mıdır?

Bu bakir koylarda kurulacak 

yeni tesisler mi daha çok 

döviz getirir ve tabiat götürür 

yoksa teknelerle o bakir 

koylara gelen turistler mi daha 

çok para bırakır ve tabiat 

götürür?”



SÖYLEŞİ

Bu üçü aynı çizgideyse tamamdır. Mesela saçları 
enseden uzatmışsın, kendini yeleli aslan gibi 
görüyorsun. Hatta bu saçları kuyruk yaparak 
ensedeki uzunluğun altını çiziyorsun. Ama millet 
tepedeki seyrelmiş saçlara bakarak senin kel 
olduğunu düşünüyor. Bu durumda aslan yeleli diye 
bir marka olman çok zor. Özün, sözün bir olacak. 
Sözünü de ilgiyle merakla hayranlıkla dinletmeyi 
bileceksin. Bu kadar basit. Söylemesi kolay, ama 
yapması çok zor.
Sence Bodrum bir marka mıdır diye sorsam?
Hangi Bodrum diye sorarım ben de sana. Ankaralı 
yazlıkçıların beyaz badanalı Bodrum’u mu? 
Gecelere akmak için gelen zengin İstanbul’luların 
Bodrum’u mu? İçki ve edebiyat meraklısı entellerin 
bohem Bodrumu mu? İngiliz işçilerin ve Rus esnafın 
turistik Bodrumu mu? Hangi Bodrumu konuşacağız 
marka olarak? En büyük kesişim kümesi gece 
hayatı gibi gözüküyor ama bu bakımdan da İbiza ya 
da Mykonos kadar marka mıyız bilemedim.
 
Peki, şehir markası oluşturmak diye bir şey var mı? 

Bu “şehir markası” olma işi öyle çok da planlı 
programlı olan bir şey değil açıkçası. Paris biri 
planladığı için ‘aşk şehri’ değil. Londra biri 
planladığı için ‘kültür şehri’ değil. O şehirlerin 
insanlarının ortak tutum ve davranışları, tarihin 
ucu açık akışı buraya varmış. Şimdi mesela 
TripAdvisor anketinde İstanbul Avrupa’nın en cazip 
destinasyonu çıkmış, doğruysa. Bu İstanbul’un 
yönetilmiş bir marka olmasından değil. Ama siz 
yönetim iradesi ile hiçbir şey yapamaz mısınız? 
Yaparsınız. Mesela şimdi Manchester’ı bir kültür 
şehri yapmak için büyük bir çaba var. Gittim, 
gördüm. Dünyanın en iyi sanat festivallerinden 
biri orda bir kaç yıldır. Veya bir belediye başkanı 
Ege’nin bir kasabasını “Slow City” yapmak için plan 
program yapabiliyor. Ama Bodrum’un ne yerlisi ne 
yazlıkçısı ne de belediyecisi böyle bir hayalin ya da 
projenin peşinde değil bildiğim. Bodrum bir yarım 
adaya yayılmış bir durum. “Şehir”, merkezinden 
sınırlarına doğru yürüyerek varabileceğin ve bittiği 
yeri hissedebileceğin yere denirmiş. Böyle olmayan 
yere “çarpık kentleşme” diyor bir şehir tarihçisi. 

Yani kanser gibi yayılan şehirimsi yapılaşma. 
Bodrum yarımadası bana böyle geliyor. Bu haliyle 
marka zor olur. Ama her yaz nüfusu 1 milyon 
olmaya devam eder mi? Herkes kendi Bodrum’una 
gelir, memnun dönerse devam eder herhalde.
Aynı TripAdvisor’ın internet sitesinde  200 milyona 
yakın okurunun oyları ile yaptığı seçimde “2014 
yılı Dünyada Yükselişte Olan En İyi On Turizm 
Destinasyonu” merkezi arasında Bodrum, 5’inci 
sıraya çıktı. Bodrum kendinden söz ettirmeye 
çoktan başladı, belli ki marka oldu.

Demek Bodrum TripAdvisor kullanıcıları için 
“yükselişte olan” bir destinasyon. Marka olmak, 
yarın düşüşe geçmemek demek. Oraya gidince 
ne bulacağını tek kelimeyle özetleyebilmek 
demek. Bodrum oraya gelecek mi, orada kalacak 
mı? Marka imtihanı böyle bir şey. Bu Kış Verbier 
diye bir İsviçre dağ kasabasına gittim. 70’lerde 
Avrupa jetset’inin gözdesiymiş, sonra gözden 
düşmüş. Biraz araştırdım. Bir bar ve o barı işleten 
2 İtalyan sayesinde meşhur olmuş Verbier. O 
adamların havası gidince yerin de havası gitmiş. 
Bodrum’un sürdürülebilir, tek cümleyle özetlenebilir 
şeyi neyse onun adını koymak, parlatmak, 
muhafaza etmek ve arada bir de yenilik sosuna 
banmak lazım. O da nedir diye sorarım yine.



SÖYLEŞİ

Harika bir mavi ve yeşil kombinasyonun yanı 
sıra dünyanın 7 harikasından biri Halikarnas 
Mozolesi, en büyük sualtı arkeoloji müzesi, 
Myndos kapısı ve Pedasa burada.

Seneler önce Türkiye tanıtım kampanyası için 
çalışmıştım. O zaman dünyadaki turizm müşterisini 
epey inceleme fırsatım olmuştu. Bu insanların 
hepsi turist ama çeşit çeşit turist var. Zaten soru 
da o: hangi çeşit turist için özellikle marka olmak 
istiyorsun ya da markasın? Bodrum, “3 S”nin ( sea, 
sun, sand) bol gece hayatlısını sevenler için bir yer 
gibi duruyor. Yalnız Bodrum için “SSB” desek daha 
doğru. Sea, sun, boat. Bodrum’dan günü birlik 3 
günlük, 5 günlük tekneye binersin, koy koy gezer, 
akşam da kızarmış bir şekilde kasabaya döner, 
sabahlara kadar yer, içer, eğlenirsin. Bodrum’un 
yabancı hatta yerli turist için esas hikayesi bu. O 
bahsettiğin tarihi taşlar, kaleler, amforalar başka 
bir müşteri tipi için. Bence o piyasanın markası 
Bodrum olamaz. Efes olur, Kapadokya olur. 
Bodrum’un o tarafı global bir marka yapmaz bence 
Bodrum’u. O ana yemek değil, ‘side dish’. Yani 
Bodrum’u bir yabancıya markalamak için şöyle 
deriz herhalde: “Abi bir yarımada düşün bir kaç 
liman var. Birinden tekneye biniyorsun. Harika bakir 
koylara gidiyorsun. Akşam da marinaya dönüp 
harika lokantalara kulüplere akıyorsun. Sabahlara 
kadar eğleniyorsun.” Benim bildiğim bu vaadin 
karşılığı kuzey Akdeniz’de çok yer var.

Onlardan farklılaşmak için sen olsan ne yaparsın? 

Vaadin bakir koylar ise onları bakir tutarım. Oysa 
gidişat tam aksi. Bodrum’u dünya yeme - içme 
literatürünün zirvesi yapmak için Redzepi’yi, 
Adrian’ı vesaireyi orada geçici bile olsa yerleşik 
hale getirmeye çalışırım. Dünyanın en iyi DJ’lerinin 
en iyi setlerini burada yapmaları için elimden 
geleni yaparım. Yani Bodrum’u harika koyların ve 
muhteşem eğlencenin adresi yapmaya çalışırım. 
Bana olsa olsa bu olur gibi geliyor. Çünkü kendi 
özü bu zaten. Olduğu gibi görünmeyen hiç bir şey 
kendini büyütemez. Bu da ne kadar yönetilebilir ne 
kadar kendiliğinden oluyor tartışılır.

Her yaz Bodrum’a geliyorsun, senin Bodrum’un 
hangisi?

Valla ben aslında bu demin konuştuğumuz 
Bodrum’a gelmiyorum. Gökova’nın ağzındaki bir 
kaç ıssız koya demirlemeye geliyorum. Geçen 
yaz hayatımın en güzel yazıydı belki. Aziz Arif ( 
Serdar Erener- Nil Karaibrahimgil çiftinin geçen yıl 
dünyaya gelen oğulları) hayatının ilk yazını Orak 
adasının altındaki dibi dere kumu, turkuaz bir 
suda geçirdi. Toprak altı sularının denize karıştığı 
ve dalınca kendini denizden daha soğuk sularda 
bulduğun harika bir yeryüzü köşesiydi. Öyle köşe 
en bakir koyda bile az var. Benim Bodrum’um orası 
yani. Aslında Gökova’nın ağzında hem kuzeyde hem 
güneyde Datça 
yarımadasının 
altında hala bu 
köşeler var. Hala 
diyorum zira 
yakında oralarda 
da tatil köyleri 
belirmeye 
başlar. Bunu 
kendi açımdan 
hiç istemem. 
Ama memlekete 
para girsin 
deniyorsa 
oturup bir 
hesap yapmak 
lazım: Bu 
bakir koylarda 
kurulacak 
yeni tesisler 
mi daha çok 
döviz getirir ve 
doğayı götürür yoksa teknelerle o bakir koylara 
gelen turistler mi daha çok para bırakır ve doğayı 
götürür? Hayatta hiçbir şey akla kara değil. Her 
şeyin bir fırsat maliyeti var. Yaşayalım, görelim, 
bakalım. Benim bildiğim bir tek şey var oralarda 
tatil köyleri ne kadar çoğalırsa benim Bodrum’um o 
kadar azalır.





SUNSPLASH

Festival anlayışını büyük şehirlerden ‘güneş-deniz-kum’ 
üçgenine taşıyan SunSplash, bu yıl yine Bodrum Aspat 
Koyu’nda düzenleniyor. SunSplash 22 - 28 Haziran 
2015 tarihleri arasında izleyicilerine 7 gün boyunca 
müzik, büyüleyici bir doğa, el değmemiş özel bir plaj, 
yoga ve çeşitli atölyeler, çocuk aktivite alanı KidSplash, 
kamping alanı, gurme yiyecek içecek standları, Bazaar 
alanı ve fazlasını sunuyor.

Yeryüzündeki Cennette Festival Var!

SunSplash Müzik 
Festivali Bodrum’da

Russ Jones / DJ Cliffy



SUNSPLASH

Biletler Biletix üzerinden

(14 Haziran’a kadar indirimli) ve kapıda 

temin edebilirsiniz. SunSplash festivali ve 

bilet satışı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için:

www.sunsplash-festival.com

www.facebook.com/SunsplashFestival

Gilles Peterson

Sadar BaharOldukça renkli müzikal bir 
atlastan beslenen SunSplash, farklı 
müzik türlerini yine aynı sahnede bir 
araya getirecek:

• Hipnotize edici, yüzü geleceğe dönük 
soul ve R&B ritimlerinin yaratıcısı Andrew 
Ashong
• Festivalde ilk kez performans 
sergileyecek olan Chicago’lu disco 
efsanesi Sadar Bahar
• Elektronik müzik dünyasında son 
dönemin en etkileyici isimlerinden Romare
Afrobeat ve Brezilya tınılarının 
ustaları Future World Funk
• Ve elbette SunSplash festivaliyle 
özdeşleşen performansıyla 
efsanevi Gilles Peterson
Ayrıca Earl Gateshead, Lefto, Kyodai, 
Rainer Trueby, Phil Asher ve Boiler 
Room’un küratörleri arasında yer alan Thris 
Tian da bu yıl SunSplash’te.
FUTURE WORLD FUNK, DJ Cliffy ve Russ 
Jones ortaklığında kurulmuş, Ünlü Notting 
Hill Kulübünde haftalık bir gece olarak 
başlayan oluşum Club müziğini ‘World 
Music’ ile harmanlıyordu. Bir plak şirketinin 
bu yeni konsepti keşfetmesiyle 
birlikte 200,000 adetlik satışa ulaşan 
ilk albümlerini yayınladılar. 

Nicodemus (NY), The Shrine (London) 
gibi ekiplerle birlikte ‘Global Beats’ olarak 
sınıflanan türün yaratıcılarından oldular.
Bhangra’dan Gnawa’ya uzanan ve 
daha geleneksel olarak Salsa, Afrobeat 
ve Brezilya tınılarından beslenen 
kendilerine özgü bir sound yarattılar. 
Birçok albüm yayınladılar ve dünyanın 
önde giden festivallerinde  sahne aldılar. 
Cliffy şimdi Rio’da yaşıyor ve Russ 
ise Londra’da tropik Club gecesi ‘Arriba la 
Cumbia’yı düzenliyor. Uzun süredir birlikte 
performans sergilemeyen bu ikiliyi 27 
Haziran gecesi SunSplash’de izleme 
şansımız oluyor.



SANAT SOKAKTA

New York’un Afrika 
kökenli gençleri 
tarafından sınırlarını 
belirleme ve varoluşlarını 
kanıtlama ihtiyacıyla 
1970’lerde doğan Graffiti 
/Sokak Sanatı (Street Art),  günümüzde 
evrensel bir dil ve sanat akımı olarak 
hak ettiği yere sahip olmaya başladı. 
Yüzyıllardan bu yana burjuva ayrıcalığı 
olarak algılanan sanat, sokağa çıkarak 
hayata ve tüm insanlara dokunan,  
kültürlerarası ve en önemlisi küresel bir 
değer haline geliyor. Sokak sanatçılarının 
duvar yazılarının ötesine geçerek her biri 
farklı teknik ve estetik anlayışla yarattıkları 
işler, bireysel bir varoluş çabasından öteye 

geçerek toplumsal ve 
sosyal temalarıyla çok 
daha geniş kitlelere 
ulaşmaya başladı. 
Galerilere sıkıştırılan ve 
ticari yükümlülüklerin 

sömürdüğü ‘sanat’ şimdi sokakta nefes 
alıyor ve herkesin duyup anlayabileceği 
cümleler kuruyor.
Fransız sokak sanatçısı JR çektiği insan 
fotoğraflarını bastırıp duvarlara asarak 
basit fakat bir o kadar da çarpıcı olan 
tekniğini insanlık yararı için kullanmaya 
karar vererek, çekmiş olduğu Yahudi ve 
Müslümanların büyük boy fotoğraflarını 
İsrail-Filistin arasındaki ‘utanç’ duvarında 
sergiledi. Savaşa ve acıya rağmen iki ayrı 

Herkes İçin Sanat
Street Art

Ayşen Karakaya



SANAT SOKAKTA

tarafta da aynı şekilde gülen insanların 
yaşadığını ve bir arada yaşayabileceklerini 
vurguladı. Banksy, OBEY, C215, Space 
Invader, Logan Hicks, Cope, Herakut, 
Futura ve isimleri buraya sığamayacak 
kadar çok sanatçı da, Türkiye dahil 
dünyanın dört bir yanına eserlerini 
bırakıyorlar.
Türkiye’de 1990’lardan bu yana yükselen 
bir etkinlik olan Sokak Sanatı, Gezi’de 
kazandığı ivmeyle hızla ilerleyişine 
devam ederken, özellikle ‘resim’ 
sanatının öğretilmediği ve hak ettiği 
değeri bulamadığı ülkemizde, hayata ve 
insanların algılarına dokunmaya başladı. 
Büyük şehirlerin özellikle İstanbul’un 
sınırlarından taşarak işine giden, hayatta 
kalma mücadelesi içinde olan insanlarla 
iletişim kurmaya başladı. Ülkemizde bu 
işin öncülerinden Turbo (Tunç Dindaş) 
1980’lerden bu yana duvarları boyuyor. 
Cins, Leo, Wyne, No More 
Lise ve isimleri gün geçtikçe 
artan sanatçılar aslında en 
çok ihtiyacımız olan şeyi 
renkleri, kendi şiirlerini 
sokaklarda oluşturmaya
devam ediyorlar.
Önümüzdeki günlerde 
Bodrum Belediyesi ve 
BKST desteğiyle Bodrum 
sokaklarında da örneklerini 
görebileceğimiz sürpriz 
projeler planlanıyor. Böylelikle 
topraklarında ve tarihinde 
barındırdığı sayısız sanatçı 
ve düşünüre bugünlerin bir 
saygısı olarak Bodrum, çok 
güzel örneklerle bu alanda da 
yerini alacak. 
Her ne kadar sokak sanatı 
son zamanlarda popülerliğinin 

ve örneklerinin artmasıyla galeri, müze 
ve sanat tüccarlarının ilgisini çekmeye 
başlamış olsa da, ‘sanat’ herkes içindir 
ve sokak sanatları insanların hayatlarına 
doğrudan değmeye devam edecektir. 
Bir renk, bir desen, bir sözcük, bir nota 
çocukların hayatını, hayallerini değiştirebilir 
ve yarınların kaderini güzelleştirebilir.



MEKÂNLAR

Bodrum Barlar sokağının ortalarına 
geldiğinizde solunuzda kalan Adliye 
Sokağı ile karşılaşırsınız. Eski Adliye 
binasından dolayı bu şekilde anılan sokak, 
yeni kimliğiyle ‘Tasarımcılar Sokağı’na 
dönüştü. Rumlardan kalma bir 
yapı olan eski adliye binasının 
ilk sahiplerinin ‘Mangi’ ya da 
‘Mihail’ isimli varlıklı bir aile 
olduğu söyleniyor. 30’lu 
yıllarda Adliye tarafından 
kullanılan, 1992’de yanıp 
harabe haline gelmiş olan 
bina 1997 yılında Bodrum 
Belediyesi tarafından restore 
edilmiş. Bahçesinin girişindeki 
mozaik ve motifler, mandalina 
ve Bella Sombra ağaçları, 
bahçede ve binada ‘şehir 
içinde bir vaha’ duygusu 
yaratıyor.
İçinde eski tipik taş evlerin 
korunduğu ve kullanıldığı 

sokakta, tek tek içine girip saatler 
geçirebileceğiniz güzellikte dükkânlar var. 
Aura, değişik takı ve yastık tasarımlarının 
satıldığı bir butik. KiKi’s, “bu ne dükkânı?” 
sorusuna kesin bir cevap veremeyeceğiniz 
türden, her şeyin elle yapıldığı, en önemlisi 

gelenleri gülümsetebilen bir dükkân. 
Atölye Aslita ise ‘Mutlu dükkân 

vardır’ felsefesi ile çalışan, yine 
el yapımı takıların ve tasarım 
ürünlerinin olduğu bir köşe.  
Hemen karşılarında, içinde 
girince kendinizi evinizde 
hissedebileceğiniz ‘Dükkân’ 
lezzetin özenle ve doğallıkla 
sunulduğu bir meyhane.
Adliye sokağı, üretimin ve 
sanatın, kendini mutlu bir şekilde 
ifade edebilmenin bir merkezi 
adeta. Fotoğraf çekmek, 
sanatçılarla sohbet etmek 
ve yeni lezzetler tatmak için 
kaçırılmaması gereken bir yer.

Geçmişine meydan okuyan bir Bodrum sokağı!
Adliye Sokağı





Orhan Dumanlı

Lokum Pilavı
İki Bayram Arası Olmaz..!

YEMEK

Bir iki haftadır Cuma Pazarı’nda, 
Milas Kafacadan Veysel’in otuz yıllık 
tezgahında, Geriş’li Leyla Ablayı 
göremeyince meraklandım. Leyla Abla 
bir iki ineğinden sağdığı sütle, çökelek 
ve tereyağı yapar, mevsiminde topladığı 
Tilkişen, Gazyak, Sılcan, Acı ot, gibi 
otlarla beraber getirir, Veysel’ e de 
yardım ediverir.
Veysel’e sordum. “Hani yok a nerde 
Leyla abla?” diye “E, Düğüncü gari u 
hindi epe bi gelmez. Düğünlede sıkleşti.” 
deyince aklıma geldi. Leyla Abla Bodrum 
Yarımadası’nda düğün yemeği yapan 
aşçıların en iyilerinden biridir. 
Çok çalışkandır. Onca işin arasında 
vakit yaratır, düğünlerde pişirmek için 
Lokum Pilavı keser evinde. Genelde 
komşularla imece usulü yapılır, çok 

zahmetli iştir. Bodrum düğün sofralarının 
vazgeçilmezidir Lokum Pilavı.
Baştaki lokum lafına takılmayın. Lokumla 
fiziki bir benzerliği yoktur. Ama ehil 
ellerde yapılınca o kadar lezzetli bir 
yemektir ki başına “Lokumu” siz zaten 
koyarsınız.
“Düğün mü bekleyeceğiz yemek için?” 
dediğinizi duyar gibiyim.
Eski bir inanca göre “İki bayram arası 
düğün olmaz” derler.
Ama diyorsanız ki, bekleyemeyiz iki 
bayram arasının geçmesini, hayatın 
güzelliklerini tatlarını iki bayram 
arasına bırakmayız. O zaman Bodrum 
Pazarı’ndaki köylü kadınlardan 
Lokum Pilavı alın. Pişirdiğiniz her gün, 
sevdiklerinizle düğün dernek, hayatınız 
da Bayram olsun.



Cabernet 
Sauvignon

Erhan Yürüt Şarabını içmemişlerin bile ismini bildiği, 
dünyanın en ünlü kırmızı üzümüdür.

YEREL

Cabernet Sauvignon esasen iki farklı 
üzüm çeşidinin, Sauvignon Blanc 
(beyaz) ve Cabernet Franc (kırmızı) 
çapraz eşleştirilmesinden doğan melez 
bir üzümdür. Her iki atasının da baskın 
ve önde olan özelliklerini taşıyan bu 
üzümün, şaraba yatkınlığı ile birlikte 
değişik iklim ve yer şartlarına uyum 
sağlama kapasitesi onu dünyanın en çok 
yetiştirilen kırmızı üzümlerinden birisi 
konumuna getirmiştir. 
Küçük taneli, çekirdekli ve kalın kabuklu 
bir üzüm olan Cabernet Sauvignon 
asit ve tanen yapısı güçlü şaraplar 
verir. Bu özellikleri sebebiyle meşe 
fıçıda bekletilmeye ve yıllandırılmaya 
uygundur.
Hem yetiştirildiği iklim ve toprak 
özelliklerini yansıtması, hem de 
şarap yapımcısının farklı teknik 
uygulamalarına cevap vermesi yanında 

diğer üzümlerden yapılan şaraplarla 
kupaj için de uygundur. Buna en güzel 
örnek Bordeaux şarabıdır. Bordeaux 
şarabı denildiğinde tek bir üzüm, ya 
da Bordeaux’ da yetişmiş olsa bile, 
rastgele üzümlerden yapılmış bir şarap 
değil Merlot, Cabernet Sauvignon ve 
Cabernet Franc üzümlerinden yapılmış 
bir kupaj anlaşılmalıdır.
Bunun dışında, başta Shiraz olmak 
üzere, şarap üreticisi ülkelerin ağırlıklı 
olarak ürettikleri diğer üzümlerle de 
kupaj yapılabilmektedir.
Cabernet Sauvignon şaraplarında 
genel olarak önde olan asit ve tanen 
yapısı özellikle genç olanlarında daha 
da belirgindir. Bu sebeple damakta 
burukluk yaratan taneni öne çıkaracak 
baharatlı yiyecekler yerine, tanen 
yapısını dengeleyecek, kuzu eti gibi, 
yağlı ve kırmızı etlerle eşleştirilebilir. 



İlk çağların çeşitli 
uygarlıkları ve 
toplulukları, iki yüzlü 
balta Labris’i kutsal 
kabul etti. Onu kutsal 
tapınaklarında, kutsal 
alanlarında ve dini 
törenlerinde, süs 
eşyalarında, çanak 
ve çömleklerinde, 
sikkelerde sembol 
olarak kullandı. 

Çifte Balta,
  “Labris”

Anaerkil kültürlerin uzantısı:

Cana Üngün



Karia’nın  sembolü, kentinin tapınaklarında 
ve yapılarında görebildiğimiz çifte 
balta Labris’in çeşitli  medeniyetlerde 
görünmesi bize, Labris’in bir arketip, 
kolektif bir sembol, özellikle de anaerkil 
dönem kültürlerinde köklü bir yeri 
olduğunu gösteriyor.                 
Girit’te de neolitik çağda, dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi, Ana Tanrıça tapınımı 
egemendi.  Labris, Ana Tanrıçanın en 
önemli sembollerinden biriydi. Karmaşık 
bir planı (labirent) olan Knossos Sarayı, 
süslemelerinde kullanılan Labrisler 
nedeniyle “Çifte Baltalar Tapınağı/Sarayı” 
olarak anılmaktadır. Labirent  ölüm ve 
yeraltına yolculuğun, yeniden doğumun 
sembolik bir temsili. Ana Tanrıça, elindeki 
Labris’in bir yüzüyle labirentteki karanlığı 
keser, yol aydınlanmaya başlar, diğer 
yüzüyle ise kendi karanlığını keser ve 
ışıkla aydınlanır, insanları aydınlatır.
Minoan rahibelerinin dinsel 
törenlerde kullandıkları çifte 
balta, Amazonlarda da karşımıza 
çıkmaktadır. Halikarnas 
Balıkçısı, Amazonların Hitit 
süvarileri/rahibeleri olduğu 
görüşündedir. Çifte baltanın 
yaygın bir sembol olarak 
kullanıldığı yerlerden biri de 
Anadolu’nun Karia Bölgesidir. 
Karia’da çifte baltayı daha çok 
Zeus’un elinde, kutsal tapınak ve 
kutsal alanlarda, tanrısal kutsallığın, 
güç ve otoritenin simgesi olarak da 
sikkelerde görüyoruz. Bir görüşe göre 
de çifte balta, Gök Tanrısını ve onun 
yıldırımını temsil etmektedir.  Labris iki 
yönlü olarak stilize edilmiştir. Baş aşağı 
üçgen dişiyi, tersi de erkeği temsil eder. 
Bu iki üçgen bir bütünün iki parçasıdır.  
Dişi-erkek, doğum-ölüm, pozitif enerji-
negatif enerji, gökyüzü-yeryüzü, aydınlık 

-karanlık, ay-güneş, ruh-madde... Kısaca 
karşıt güçlerin birlikteliği Taoizm’in en 
önemli sembollerinden biri olan Yin-Yang 
da bir Labristir. Maria Gimbutas’a göre 
Labris bir değnek üzerindeki kelebek 
imajıdır. Kelebek de değişimlerin, 
dönüşümlerin sembolüdür. Anadolu’da 
Türklerin yerleşmesinden sonra Bektaşi 
dervişlerinin kullandığı bir sembol olan ve 
teber denilen özel bir baltanın da Labrisle 
bağlantılı olabileceği akla getirilmelidir. 
Teber denilen balta nefisle mücadeleyi 
temsil eder. Labris’in günümüzde de, 
içinde yaşadığımız karşıtlıklar dünyasında 
yaşamın bir sembolü olmadığını 
söyleyebilir miyiz?

KARİA GEZGİNLERİ



BODRUM TARİHİ

Cezmi Çoban ( D. 1485 - Ö. 23.06.1565 )

450. YILINDA
BODRUMLU AMİRAL
TURGUT REİS

Turgut Reis, 1485 yılında Bodrum İlçesi 
Turgutreis Mahallesi’nin  Karabağ köyünde 
Veli adında fakir bir çiftçinin oğlu olarak 
dünyaya gelir. Çobanlık 
yaparken Karabağ 
tepelerinden Ege 
Denizinin mavi 
sularına diker 
gözlerini 
hasretle. 
Koyunlarını, 
bugünkü 
Şevket 
Sabancı 
Parkının 
bulunduğu 
sahil 
kenarındaki  
su kuyularına 
getirir.
Osmanlı 
Donanmasına mensup 
denizcilerin de uğradıkları 
bu kuyular Turgut Reis’ in 
denizciliğe ilk adımını attığı yer. Genç 
yaşta Turgut Reis, Barbaros Hayrettin 
Paşa’nın (Hızır Reis)  gemilerinde  kaptanlık 
yapmaya başlar.
Barbaros Hayrettin Paşa’nın  İstanbul’a 
çağrılması ve devlet hizmetine girmesiyle, 
Kanuni Sultan Süleyman’a takdim edilen 

Turgut Reis’e  Bahriye Sancak Beyi  
ünvanı verilir. 1540 yılı baharında, Andrea 
Doria’ya esir düşen Turgut Reis, 1543 

yılında, Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
girişimleri ile serbest bırakılır ve 

tekrar kadırgalarının başına 
geçer.

Trablusgarp’ın 
alınmasından 

sonra gösterdiği 
yararlılıklardan 
dolayı Trablusgarp 
Beylerbeyi  olarak 
atanır. 1560 yılında, 
Piyale Paşa ile 
birlikte ortak komuta 
ettikleri Cerbe Deniz 

savaşında İspanyol 
donanmasını mağlup 

ederek, Preveze’den 
sonraki en büyük deniz 

savaşı kazanılır.
Şövalyelerin bulunduğu Malta 

adası kuşatılır. Dönemin padişahı  Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından, kuşatmaya 
mevcut kuvvetleriyle katılması istenen 
Turgut Reis,  kuşatma sırasında kayalara 
çarpan bir şarapnel parçasının başına 
isabet etmesiyle, 23 Haziran 1565 de 
yaşamını yitirir ve Trablusgarp’a  getirilerek 
defnedilir.

Çobanlık yaparken Karabağ tepelerinden Ege Denizinin
mavi sularına diker gözlerini hasretle.



GENÇ SANATÇI

Halen bu üniversitede yüksek lisans 
öğrenimini sürdürmektedir.

Bu okuldan her türlü baskı ortamında 
başkaldıran ekspresyonist işler çıkması 
şaşırtıcı değil. Naziler tarafından “Dejenere 
Sanat” olarak ilan edilen ekspresyonizmin 
ana edimi “Angst”tır. “Angst”tan gelen 
“anksiyete” ya da endişe, canlılarca 
deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı 
halidir. Sanat tarihinde genellikle “Alman 
Ekspresyonistleri” ile vücut bulan bu akım, 
aslında baskı altında yaşanmış tüm çağlar 
boyunca var olmuştur. Yani ekspresyonizm 
denince aklımıza Munch’un “Çığlık”ı, 
Kirchner’in işleri ya da Kafka geldiği 
kadar El Greco, Grünewald ve Goya da 
gelmelidir.
Batu’nun işlerinde şüphesiz bir anksiyete 
ile atılan sessiz ve keskin bir çığlık 
görürsünüz. Batu, gerçeklerle yüzleşmenin 
engellenemez gerilimini az insiyak çok 
şuurla inşa ettiği yüzeylerin üzerine 
çoğunlukla “stenciling” (aktarma) metodu 
ile oluşturduğu figürler, portreler ile 
anlatmaya çalışır. Bununla beraber “color 
field/renk alanı” anlayışında işleri olduğu 
gibi, yaratım sürecinde “action painting”i 
kullanmaktan da sakınmaz. Batu, soyut ve 
figüratif arasında izleyiciye, oluşturduğu 
espasın kendisini, kompozisyonun 
ötesine taşıyan pentürler üretir. Evet, çok 
moderndir ama işleri pentürdür. Batu’nun 
işleri izleyiciye gerçeği, dengeli estetiğiyle 
lirikliğe düşmeden anlattığı için değerlidir.
Daha öğrenciyken işleri fark edilen ve 
katıldığı hemen her yarışmada dikkat 
çeken, sergileme alan ve pratiğini teori ile 
güçlendirmek için durmaksızın araştıran 
bu genç sanatçı, alçak gönüllülüğü ve 
dürüstlüğü ile dikkat çekmektedir.

Çok yakında çalışmalarını 
izleyebileceğimiz Batural Cırık, 2012 
yılında Muğla Üniversitesi Bodrum GSF 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. 

“Sezgisel 
 Müdahale”

Batural Cırık’ın işlerini 
Turgutreis Şevket Sabancı 
Kültür Merkezi’nde açılacak 
olan “Sezgisel Müdahale” adlı 
karma sergide, 2-11 Temmuz 
2015 tarihleri arasında 
izleyebilirsiniz.
Serdar Anlagan



KURUMSAL

Geçmişte restore edilmek üzere kaldırılan 
ama uzun yıllar geri gelmeyen Herodot, 
Maussollos ve Artemisa heykelleri 
geçtiğimiz günlerde Belediye Kültür 
bölümünde çalışan heykeltıraş Alp Kılıç  
tarafından restore edilerek  Bodrum 
Kalesi kapısı yanındaki alana yerleştirildi. 
Heykellerin açıklayıcı yazıları yakında 
konulacak. Tarih’in babası olarak 
bilinen Bodrum doğumlu Herodot, 

Maussollos, onun kız kardeşi ve eşi 
Artemisa heykellerinin yerleştirilmesiyle 
bir eksik tamamlandı. Herodot, Artemisa, 
Maussollos, Turgut Reis, Neyzen Tevfik, 
Avram Galanti, Cevat Şakir gibi dünya 
değerlerine sahip olan Bodrum bu konuda 
dünyanın en şanslı kentlerinden biri. Bu 
değerlerin öne çıkarılması yönündeki 
çabalar her zaman kent yaşamına olumlu 
katkı sağlayacaktır. 

Herodot’un 
Heykeli Geri Geldi



MEVSİMLİK

Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum
0252 319 00 96

Şef Halil Vural

Yapılışı:

Geniş bir tavada tereyağını eritip kıymayı içine atın, iyice kavurun tuz ve kekik 

serpip karıştırın. Bir yandan da 1.5 litre kaynayan suya, bir yemek kaşığı zeytinyağı, 

bir tatlı kaşığı tuz atın ve karıştırın. Makarnayı ilave edin.

Yavaş yavaş karıştırarak 5-6 dk. pişirin ve süzün. Üzerine ılık su gezdirin, süzdürüp 

kavrulmakta olan kıymanın üzerine dökün, karıştırın ve ocaktan alın.

Sıcak servis yapınız.

Malzemeler:
2 su bardağı kurutulmuş

lokum pilavı makarnası 

250 gr dana kıyması 

4 çorba kaşığı tereyağı 

(100 gr)

1 çorba kaşığı zeytinyağı 

1 çay kaşığı kekik

 Yeterince tuz



İSTANBUL’DA

 Jessie J 
İstanbul’da

Milyonlarca albüm 
satışı ve kazandığı 

ödüllerle müzik 
dünyasının en çok 
takip edilen starları 

arasına giren 
günümüzün 

en çarpıcı pop 
idollerinden 

Jessie J, 2015 
yazının en 

renkli şovu için 
3 Temmuz 

Cuma akşamı 
Pozitif Live 

organizasyonuyla 
Küçük Çiftlik 

Park’ta!





HABER

BKST Piyano, Gitar ve Vokal 
öğrencilerimiz gösterileri ile 
davetlileri büyülediler. Anise K’nin 
7 ülkede bir numara olan ‘Walking 
On Air’ adlı şarkısının akustik 
versiyonunu  öğrencimiz Talia 
seslendirirken misafir sanatçı Anise 
K de piyanoda kendisine eşlik etti. 
Michael Jackson ve Jennifer Lopez 
gibi isimlerle çalışmış ünlü producer 
BKST müzik öğrencileri Resitaline 
renk kattı.

Resital
Piyano, Gitar, Vokal
BKST MÜZİK ÖĞRENCİLERİ

Geleceğin Yıldızları 5-15 yaş

Müzik koordinatörü/piyano öğretmeni Nicola Cavlı, Gitar öğretmeni
Necati Topçu ve genç piyano öğretmenimiz Gurur Özçelik’e teşekkür ederiz.

Bodrum Pop Korosu 28 Haziran Pazar günü SunSplash Festivalinde!

Bodrum Pop Korosu çalışmaları BKST Merkezinde devam etmektedir.

+90 536 399 45 79
Facebook: Bodrum Pop Korosu



HABER

Birlikte çalıştığı her ustadan farklı menüler öğrenerek, 
mutfak disiplinini geliştiren Bayram Usta, mesleki 
gelişimindeki katkının aslan payını Türkbükü, Maça 
Kız’ında iki yıl yardımcılığını yaptığı ustası Aret 
Sahakyan’a veriyor.
Beşinci yılına giren Musto Restoran’ın başarısının 
arkasındaki güç olan Bayram Usta, Türk ve Akdeniz 
mutfağından oluşan klasik menüsüyle yetinmeyip, 
konuklarına her hafta özel bir yemek hazırlamayı 
ihmal etmiyor.
Bu arada, Amerikalı Talk Show ünlüsü Oprah Winfrey 
Türkiye seyahatinin ilk onuna listeleyecektir Bayram 
ustadan yediği yemeği...

Ünlüler’in Aşcısı  Bayram Usta

Bodrum Makarnacısı

Art Ajanda tarafından düzenlenen yarışma sonucu 30 Mayıs 
OneRepublic konseri için bilet kazanan okuyucumuz Duygu 
Gümüş biletlerini ofisimizden teslim aldı.

Bodrum’da Yemek kültürü hızla gelişirken 
her yemeğin çok farklı ve iddialı çeşitleri, 
sunumları ile bilgi dağarcığımız bu alanda 
giderek zenginleşiyor. Bitez mevkiindeki 
Bodrum Makarnacı bizlere koruyucu 
içermeyen sağlıklı ürünler tatma şansını 
veriyor. Paket makarnaların dışında doğal 
olarak ürettikleri taze yapılmış makarnaları 
daha önce yerelde duymadığımız özel ve 
farklı soslarla sunuyorlar.
www.bodrummakarnaci.com

OneRepublic Konseri Biletleri 
Şanslı Okuyucumuza Ulaştı



ART AJANDA       Haziran

7-8 Haziran 
Konser
Her Pazar & Pazartesi,
Fatih Erkoç
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

2 Haziran
Konser, Her Salı
Neco
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

6 Haziran
Konser
Her Cumartesi,
İskender Paydaş ve Orkestrası
Helva Bar

1-16 Haziran  
Fotoğraf Sergisi
“Rüzgarın Kanatları“
Hakan Çağlar - Tuncay Özdal
Osmanlı Tersanesi

5 Haziran 
Konser
Gece Yolcuları
Kule Bar
0555 824 88 34

7-8 Haziran
Konser, Non-Stop
Mandalin Bar
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

10 Haziran
Konser
Necati ve Saykolar,
Her Çarşamba

Mandalin Bar

1-19 Haziran
Karma Resim Sergisi
 “Dört Taraf” Halil Akdeniz, 
Bedri Baykam ve Yusuf Taktak
Mine Art Gallery Bodrum, 
Yalıkavak, Palmarina

Fotoğraf:
Milta Bodrum Marina Arşivi

1-18 Haziran
Fotoğraf Sergisi
“Sokak ve Yaşam”
BODFAD
Dibeklihan Kültür
ve Sanat Köyü

3 Haziran
Atölye, Makaron Atölyesi
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

5 Haziran
Atölye
Bıçak Kullanma ve Kesme Teknikleri
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

10 Haziran
Atölye
Pastacılık için Modelleme
Atölyesi I (insan figürü),
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89



ART AJANDA       Haziran
10-12 Haziran
Konser
Her Çarşamba & Cuma,
Yol Project
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

12 Haziran 
Konser
Kurtalan Ekspres
Kule Bar
0555 824 88 34

13 Haziran
Party, Her Cumartesi

“Enjoy The Summer”
Dj Halil Aydın
Mandalin Bar

12 Haziran
Resim Sergisi, Toygun Orbay “ad libitum”  
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

19 Haziran 
Konser
Koray Candemir
Kule Bar

17-25 Haziran                          
Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi
Aydın Doğan Vakfı
Osmanlı Tersanesi

15 Haziran 18.00-21.00
Atölye
Atölye 4D Açılış Kokteyl
Tepecik Mevkii Neyzen
Tevfik Cad. No:60C

18 Haziran
Konser, Her Perşembe,
Orkestra Albatros ve
ayda bir Ferhat Göçer
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 2812 Haziran,

Atölye, Meze Atölyesi
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

16 Haziran
İtalyan Mutfağı, Pizza
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

19 Haziran
Atölye, Pastacılık için Modelleme 
Atölyesi II (hayvan figürü), 
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

21 Haziran 19.30 
Çocuk Tiyatrosu
“Ramazan 
Eğlencesi”
Avenue Bodrum



ART AJANDA       Haziran

26 Haziran - 9 Temmuz                              
Sergi
K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi
Kültürel Denizcilik Mirası Sergileri
Kitab-ı Bahriye Piri Reis Haritaları
Osmanlı Tersanesi

26 Hazı̇ran 
Konser, Mehmet 
Erdem
Mandalin Bar
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

26 Haziran 21.30
Tiyatro
‘’SHIRLEY’’
Sumru Yavrucuk
Tek Kişilik Komedi 
Oyunu 
Bodrum Gümüşlük 
Akademisi
Biletix

23 Haziran
İtalyan Mutfağı
Makarna
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

23 Haziran
SunSplash Festivali
Ertan Kurt, Evrim, Tim Keenoy,
Earl Gateshead, Shuya Okino,
Dj Cliffy, Rainer Truby,
Gilles Peterson

24 Haziran
SunSplash Festivali
Kiwiboy, Phil Asher, Lefto, 
Love Vinyl, Thris Tian,
Shuya Okino,
The Date (Tim Stu)

25 Haziran
SunSplash Festivali
Kate Magic, Rootikal (Earl/Stu), Thris 
Tian, Rainer Truby, Kiwiboy,
Love Vinyl, Sadar Bahar,
Lefto

26 Haziran
SunSplash Festivali 
Zozo, M-In, Russ 
Jones, Dj Cliffy,
Mighty Zaf, Tim 
Keenoy, Kate Magic, 
Bruk Boogie Kru, 
Romare, Kyodai

24 Haziran
Dj Performans
Koray Candemir &
Harun Tekin
Kule Bar
0555 824 88 34

25 Haziran
İspanyol Mutfağı, Tapas
Foodrum
Konacık çarşısı no:16 Bodrum
0252 317 15 89

22 Haziran
SunSplash Festivali
Dj Sel, Russ Jones,
Tim Keenoy,
Craig Whitfield, Djsoulprovyder,
Bruk Boogie Kru, 4Tothefloor
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27 Haziran
Konser
Buena Vista Social Club
Antik Tiyatro

1970’lerden bu yana Bodrum gece 
hayatına damga vurmuş bir marka 
Mehmet Helvacıoğlu. Hadigari 
Bar’ın ilk günlerinden bugünün 
Helva Bar’ına, Bodrum’daki 
değişikliklere ayak uydurarak 
marka değerini korudu. İskender 
Paydaş’ın her Cuma getirdiği süpriz 
vokalistler ile verdiği konserlerin 
yanısıra Helva Bar, diğer günlerdeki 
değişik müzik grupları ile de 
yaz gecelerini renklendireceğe 
benziyor.

28 Haziran
SunSplash Festivali
Zozo & M-In, Bodrum Pop Korusu, Kate Magic,
Pannonica Presents Jose, Carrasco Trio, Bruk Boogie Kru

Helva Bar
Canlandı

27 Haziran
SunSplash Festivali
Arman Akinci, Earl Gateshead, Ruben Estevez, Daudi Matsiko Live,
Djsoulprovyder, Ertan Kurt, Andrew Ashong Live, Future World Funk
(Cliffy / Russ,), Phil Asher




