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Sessizliği özledim!

Ben gürültülü müziği, gece hayatını seven 
biriyim ama her şeyin bir yeri, zamanı 
ve adabı vardır.  Sadece müzik değil, 
kış günlerinde de matkap sesi, inşaat 
gürültüsü  ile uyanmadığım bir Pazar 
sabahını özlüyorum. 
Uzun zamandan beri devam eden bu 
ses kirliliği artık bu durumdan kazanç 
sağlayanları da olumsuz biçimde 
etkilemeye başladı.  
 

Bodrum merkezde yaşanan problemin 
en önemli nedeni ses kirliliğidir.  Bir kent 
kaç bin tane müzikli işletmeyi kaldırabilir? 
Böyle bir eğlence kültürünün paralelinde 
imitasyon mağazalarını, kumrucuları, 
işportacıları getirmesi de kaçınılmazdır.  
Dışarı çıkıp para harcayacak kesimler şehir 
merkezini terk etti; hatta resmi kurumlar 
tarafından “burası eğlence merkezi” 
denerek insanların doğup büyüdüğü yerleri 
terk etmesi önerildi. Gelinen noktada ise 
şimdi merkezi terk edenlerin geri gelip 
merkezde para harcayarak ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunması için çareler 

aranıyor. Evet, tam bir Nasrettin Hoca 
hikâyesi…

Ama kimsenin bundan ders çıkarmaya da 
niyeti yok gibi. Benzer uygulamalar merkez 
dışına da yayıldı. Kaldığınız otelde akşam 
çalacak müzik grubunun  uzun süren 
davul ses provasına maruz kalıyorsunuz. 
Sohbet etmek için arkadaşınız ile buluşup 
gittiğiniz lokantada birbirinizi duyamayacak 
kadar yüksek sesle müzik çalınıyor. 
Bu sadece kurumların basiretsizliği ile 
de açıklanabilecek bir durum değil. 
İşletmeciler de en az kurumlar kadar 
sorumlu bu durumdan.
Aslında işletmelerin çoğu, en azından 
büyük işletmeler, bu problemi minimalize 
edebilecek kaynaklara sahip ama 
işletmelerin ve  işletmecilerin kısa vadeli 
yaklaşımları, bilgisizlikleri, umursamazlıkları 
onları bir çözüm arayışına itmiyor. Tabii ki 
bir yaptırımının olmaması da onları çözüm 
aramaya zorlamıyor.  Kısa vadeli çıkarları 
göz önüne alarak yapılan uygulamalar uzun 
vadede bütün bir kenti olumsuz etkiliyor. 

Müzik sesi duymadan oturup sadece denizin, dalgaların 
sesini dinleyebileceğiniz  bir nokta yok!



SANATÇISANATÇI

Suat Akdemir, Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Akademisinde 3-4 yıl 
geçirdikten sonra çeşitli sanatçılarla 
Türkiye ve Almanya’da çalıştı. 1993 
yılından itibaren İstanbul’da ve Bodrum/
Gümüşlük’te atölyelerini kurarak 

yaşamına profesyonel sanatçı olarak 
devam etti. Hepimiz onu ressam olarak 
bilsek de o gerçek bir sanatçı ruhuyla 
her dokunduğu alanda çok güzel işler 
çıkarıyor. Bisikleti ile yaptığı Türkiye ve 
Küba turlarını anlatan notları gerçekten 

zevkle okunacak yazılar. Her ne 
kadar kendisi ben fotoğrafçı değilim 
dese de çektiği fotoğraflar birçok 
fotoğrafçıyı kıskandıracak kalitede. 
Suat’ın eserleri birçok karma 
ve kişisel sergide, uluslararası 
müzayede evi ve galerilerde satılarak 
sayısız koleksiyona girdi. Oğlu Tuna 
(17), pamuk ipliği ile bağlı olduğu 
maddi dünyada onun için bütün 
gezilerinin dönüp dolaşıp sona 
erdiği bir liman sanki. Tuna ile ilgili 
konuşurken gözleri başka parlıyor.

Suat Akdemir’in resimlerini ilk 
gördüğümde neden bilmiyorum 
ama kendisi ile tanışma isteği 
doğmuştu içimde. Gümüşlük’te 
yaşadığını duyunca da bunu 
gerçekleştirebileceğimi düşünerek 
sevindim. Suat ile İstanbul’daki son 
Çağdaş Sanat fuarı CI’da resimlerinin 
sergilendiği galeri reyonun aracılığı 
ile kontağa geçme fırsatım oldu.  
İstanbul’da buluştuk ve kısa bir 
görüşmeden sonra Gümüşlük’te 
tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Uzun 
zamandır ziyaret etmek için uygun 
bir zaman kolluyordum ve sonunda 
bu ay Gümüşlük’teki stüdyo evinde 
yakaladım kendisini. Geçmişteki 
tecrübelerimden dolayı da bazen 
acaba başka bir arkadaş mı gidip 

konuşsa diyordum. Çünkü sevdiğiniz 
sanatçılarla sakın tanışmayın hayal 
kırıklığı yaşarsınız diye bir laf vardır. 
Ben bunu geçmişte çok yaşadığım 
için oldukça tedirgindim ama Suat ile 
öyle olmadı. Çünkü o önce insandı 
sonra da ressam... Her ne kadar 
bunları birbirinden böylesine ayırmak 
mekanik ise de ne demek istediğimi 
anlatmama yardımcı olması 
açısından kullandım. 

Mohikanlar’ın 
Sonuncusu
Gezgin Ressam Suat Akdemir

Necmi Cavlı

“Başka bir şey bilmiyorum. Başka bir şeyin anlamı olup   
 olmadığı konusunda bir fikrim yok. Resimden başka hiç   
 bir fikrim yok. Resimden başka hiçbir şeye o kalitede zaman  
 ayırmadım”



Başta da dediğim gibi o Mohikanlar’ın sonuncusu. 
Yani, kendisini materyalizmden arındırabildiği kadar 
arındırmış, bu devirde az rastlanan türde biri. Sadece 
resim yapıp satarak sürdürülebilir basit ve sade bir 
dünya yaratmış kendisine. Her sanatçı gibi yalnızlıkla 
barışık ama son derece de aktif. Resim yapmanın 
yanı sıra sürekli gezen, yazan, okuyan, anlatacak 
hikâyeleri olan biri. Suat ile her şey konuşabilirsiniz, 
hatta sonunda resim konuşmaya hiç vakit kalmaz!
Neyse ki hakkında yazılmış çok şey var. Özellikle 

SANATÇISANATÇI

“Emin misin?” adlı kitabında 
benim de sormak istediğim 
birçok soruyu yanıtlamış. 
Çok hoş bir katalog eğer 
edinebilirseniz.
Örneğin “Sanatın yaşamındaki 
anlamı nedir?” sorusuna Suat 
“Başka bir şey bilmiyorum. 
Başka bir şeyin anlamı olup 
olmadığı konusunda bir fikrim 
yok. Resimden başka hiç bir 
fikrim yok. Resimden başka 
hiçbir şeye o kalitede zaman 
ayırmadım” diyor. Sorular ve 
cevaplar oldukça derin bu 
katalogda. Örneğin, “Sanat 
egonun bir görüntüsü, ölüme 
karşı bir eylem, bireysel bir 
oyun mudur?” gibi birçok 
soruyu kendi perspektifinden 
cevaplandırıyor Suat.

Gümüşlük’teki stüdyo/evinde 
buluştuğumuzda yağmurlu bir hava 
olmasına rağmen ortam harikaydı. 
Tipik bir eski bodrum evi, önünde 
kocaman bir incir ağacı ve upuzun 
bir yeşil bahçe gerçekten çalışmak 
için çok güzel bir ortam. Evin önünde 
hayvanları sulamak için oluşturulmuş 
küçük havuz (çoğu yerde olduğu 
gibi yalak derler Bodrum’da) Suat’ın 
hayvanları olmadığı için kullanılmış 
boya kutuları ile doluydu. 

Gümüşlük’te vaktini boşa geçirmeyen 
ender insanlardan Suat. Gidiyor, 
geziyor ama o başka şeylerin peşinde, 
başka şeyler görüyor gezerken, bizim 
göremediğimiz ya da görüp de farklı 
algıladığımız şeyleri Gümüşlük’e gelip 
tuallere döküyor.

Basılı eserleri:
2002 Türkiye Gezisi Kitabı; 
“Kıyılar ve Sınırlar” 2011

2004 Küba Gezisi Kitabı 
“Küba; İşte Böyle Gezilir” (2014)

2001 “Emin misin?”

ve birçok sergi kataloğu var.



TASARIM
TASARIM

Bodrum Yalıkavak’ta, 
yedi dönüm arazi 
üzerinde kurulan 
derslikler, tasarımcı 
misafirhaneleri, tam 
donanımlı seramik, cam, 
keçe, kilim, dokuma, 
kağıt, takı ve çok amaçlı 
atölyeler “tasarım 
düşüncesi ve tasarım 
üretimi”ne  adanmış 
bulunuyor.

Karya Akademi; 
tasarımcıların, 
düşünürlerin, yönetim gurularının ve akademik dünyanın katıldığı Tasarım Atölyeleri ile 
ekonomiye katma değerle dönecek tasarımlara ve tasarımcı istihdamına alan açmayı 
amaçlıyor. Kadınlarımızın işgücünü yüceltmek amacıyla evlerde kuracağı Ev Endüstrileri 
ile de kadın emeğini gün yüzüne çıkarmayı, iş gücüne katmayı hedefliyor.

karyaakademi.com

Karya 
Akademi 
Yalıkavak’ta 
faaliyetlerini sürdürüyor
2013 yılında Faruk Malhan tarafından 
kurulan Tasarım Vakfı, mimarlık, sanat, tasarım 
ve zanaatlar üzerine gerçekleştirdiği çeşitli konferans, seminer 
ve atölye etkinliklerini Bodrum’da Karya Akademi çatısı 
altında topladı.



YEREL

Akademisyen Profesör Doktor Süha Özkan’ın, uzun 
yıllardır hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Bodrum 
Mimarlık Kütüphanesi, geçtiğimiz aylarda düzenlenen 
bir davetle ilgilenenlerin ve araştırmacıların kullanımına 
açıldı. Dünyanın en saygın mimarlık ödüllerinden 
biri olan Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü de 
veren İsviçre’deki Ağa Han Kültür 
Vakfı’nın yirmi beş yıl boyunca 
genel sekreterliğini yapmış olan 
Süha Özkan, bu eşsiz girişim ile 
ilgili bilgi verirken, kütüphanenin 
başta mimarlık öğrencileri olmak 
üzere mesleki açıdan ilgili herkese 
hizmet sunacağını söyledi. 
Dünya Mimarlık Birliği Kurucu 
Başkanlığı ve ODTÜ öğretim üyeliği 
görevlerinin ardından emekli olan 
Süha Özkan, kendisi gibi mimar olan eşi Yasemin 
Aysan ile birlikte kırk sekiz yıllık meslek hayatları 
boyunca topladıkları kitapları, çizimleri, projeleri, 
belgeleri ve gravürleri bir araya getirerek Bodrum’da, 
Türkiye’nin ilk tematik kitaplığı olan Bodrum Mimarlık 
Kütüphanesi’ni oluşturdu.

Mimarlık Kütüphanesi’nin koleksiyonunda yer alan 15 
bin kitabın ve 20 bin kadar belgenin arasında, ‘Birinci 

Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerinden Mimar Vedat 
Tek’in tüm koleksiyonu ve 1974 yılında Turgutreis’te 
yapılan bir araştırmanın tüm belgeleri de bulunuyor. 
Bu önemli kütüphaneye, yüz yıllık bir Rum evi ev 
sahipliği yapıyor. Türk Kuyusu Caddesi Tepecik 
Mahallesi 60 numarada bulunan iki katlı taş ev, üç yıl 

süren çalışmalar neticesinde doğal 
dokusu bozulmadan restore edildi. 

Hafta içi her gün 14.00 ile 18.00 
saatleri arasında herkese açık 
olan kütüphanede çalışabilmek 
için önceden randevu almak 
gerekiyor. Kütüphaneden ödünç 
kitap/belge verilmiyor, ancak 
araştırmacılar için fotokopi imkânı 
sağlanıyor. Kütüphane, tematik 

anlamda uygun kitapların bağışlarını da kabul ediyor. 
Mesleki alanda kitap bağışı yapmak isteyenlere açık 
olan kütüphanede, inceleme ve değerlendirmelerin 
ardından bağışlanan kitaplar da kullanıma sunuluyor. 
Binanın alt katında ofis ve toplantı salonu yer alırken, 
üst kattaki dört oda ise tematik olarak düzenlenmiş 
bulunuyor. Süha Özkan, bu odalardan birinin Bodrum’a 
ve mahallelerine ait mimari veri ve düzenlemelere 
ayrıldığını belirtiyor.

Türkiye’nin 
İlk Mimarlık 
Kütüphanesi 
Bodrum’da
Dünya Mimarlık Birliği Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Süha Özkan, 100 yıllık taş evi restore ederek,
‘Mimarlık Kitaplığı’nı kurdu.



Enver Çamdal
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 
mezun olan Enver Çamdal, 40 yılı aşkın bir süredir 
kendini güzel sanatlara adamış ve kendine özgü 
bir tarz yaratmıştır. Yaklaşık 20 yıl yaşadığı 
Avustralya’dan 2000 yılında ülkeye dönüp 
Bodrum’a yerleşen Enver Çamdal’ın sanatı, farklı 
kültürlerde yaşayarak elde ettiği deneyim ve 
kazanımların sentezidir. Çalışmalarını cam üzerinde 
yoğunlaştırmadan önce resim, gravür, vitray, 
mozaik, dökme mozaik (terrazzo) ve seramik gibi 
sanat dallarında yetkinleşerek başarılı çalışmalar 
gerçekleştirmiştir.

Avustralya’nın önde gelen sanatçılarıyla ortak 
projelerde yer alan sanatçı, Sydney’in plajıyla ünlü 
Bondi semtinde, Çamdal ve Helen Bodycomb 
imzasıyla mozaik kaplı banklar, heykeller ve yer 
süslemelerini hayata geçirdi.  Çamdal, Türkiye’nin 
yanı sıra yurt dışında da kişisel sergiler açtı ve karma 
sergilere katıldı.

SANATSANAT

Cam Füzyon İle 
Yakalanan Estetik
Camda füzyon tekniği, en yalın 
tanımıyla camın bir tuval gibi 
kullanılmasıdır.
Cam füzyon tekniğiyle yapılan her 
parça özgündür, benzerlik olabilir 
ama asla aynısı olamaz. Füzyon 
camlar gerçek anlamda el emeği 
ve göz nuruyla yaratılır. Usta bir 
sanatçının elinden çıkan füzyon cam 
değerli bir tablodan farksızdır.

Hacer Koca
İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde güzel 
sanatlar bölümünden mezun Hacer Koca 
ile Çamdal 15 yıldır birlikte çalışıyorlar. Her 
ikisi de yaratıcı, yenilikçi ve sanata vurgun 
olan çift, 2002 yılında Bodrum’da ‘Bodrum 
Cam Karo, Çamdal Sanat
Atölyesi’ni kurdu. Bu başarılı işbirliği her 
ikisini de zenginleştirirken, bu zenginleşme 
doğal olarak yaptıkları işlere de yansıdı. 
Bodrum ve çevresiyle sınırlı kalmadan 
ülke çapında birçok proje gerçekleştiren 
çift, ürettikleri karoları yurt dışında 
da pazarlamaya başladı. Sanatçıların 
eserlerini görmek için Gündoğan’daki 
atölyelerini ziyaret edebilirsiniz.

0542 218 39 14 • www.bodrumcamkaro.com



Orhan Dumanlı

YEREL

CAFE RESTAURANT BAR

Uzun zamandır zaten soğuk giden havaların üstüne, 
bir de turizmin soğuk haberleri eklendi ve yeni yılın ilk 
ayına girdi Bodrum. “Bu yaz ne olcek, nasıl geçcek?” 
diye diye...
 
Şimdi rahmetli bir devlet büyüğümüz yıllar önce 
‘’Böyük şehirlerde ne vaasa memleketin her yerinde 
dee o olcek’’ demişti. Biz de tebessüm etmiş, “Ne 
olcek ki?” demiştik. Kendisi ülkenin imarına inanılmaz 
imzalar atmış mühendis ve plancıydı aslında. Ve o, 
sözüyle bize “Planlamanızı yapın ha!” diyordu. Biz 
sadece tebessüm ediyorduk.

Şehre ilk trafik lambaları takıldı, görmeye gittik. İlk 
büyük market açıldı, bir şeyler satın almaya gittik. 
Gecekondu önleme bölgesi adı altında konutlar yapılıp 
satıldı. Kimler almış diye merak ettik. Kooperatif 
dalgaları geldi. Biz de “Nasıl gayıt olcez?” deyip 
durduk.

Bu plansızlıkla, hangi yoldan nasıl yürüyeceğiz? 
Arabamızı nereye park edeceğiz? Gelecekte kaç 
market,  kaç mahalle esnafımız yok olacak? Daha kaç 
taksi durağı açılacak da, Yahşiköy’lü Mehmet, Kırık 
Çatal Cahit gibi meslek erbabı taksiciler, bu işlerden 
geçinemez olacaklar.

Şehirde, ticari taksi bine, ticari tekne sayısı sekiz 

yüze, yeme içme mekânları iki bine yaklaşmış, hem 
de bazılarının kapısında “Cafe - Restaurant - Bar” 
yazıyor. Demek ki, daha işletmelerin sınıflarını 
planlayamamışız. Nasıl kayık, yelkenli, motor yat suda 
yüzüyorlar diye aynı sınıfta değillerse Cafe, Restaurant 
ve Bar da, bir şeyler yenilip içiliyor diye aynı şey 
değiller.

Önümüzdeki yaz, turizmde yaşanacak olumsuzlukları 
düşünüp, sohbetlerimizdeki “ah, vah!” serzenişlerini 
ve bir mucize beklentilerini bir kenara bırakıp, bu 
kış yeme içme sektöründe planlama yapmaya 
başlamalıyız. 

Kapısından içeriye girerken, tabelasında “Cafe” yazan 
bir yerden hangi hizmeti, “Restaurant” yazan bir 
yerden hangi hizmeti “Bar” yazan bir yerden hangi 
hizmeti, alacağımızı daha girmeden bilelim ki gelecek 
misafirlerimize de anlatabilelim.

Bodrum Turizmi için,  ihtiyacımız olanların başında, her 
sektör için acil planlama gelmektedir.
Ruslara, Türkiye’ye gitmeyin deseler de, ne demiş 
Rus’ların ünlü satranç ustalarından Mikhail Chigorin ; 
‘’EN KÖTÜ PLAN BİLE PLANSIZLIKTAN İYİDİR’’

Tüm Dünya, her zaman gelecektir Bodrum’a. Yeter ki 
biz planlamayı yapalım...



05 Şubat / Konser
İstanbul Arabesque Project
Mandalin Bar / www.mandalinsound.com

Konser
Diptonik, her çarşamba, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28
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Konser
Yasemin & Çetin 
featuring Yalçın Ateş
her salı, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
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Konser
Troubadours,
her perşembe
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Konser
Erkan & İbrahim Duo
Her pazar ve pazartesi 
Marina Yacht Club 
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

01,12 Şubat / Atölye
Pasta Atölyesi
Eskiçeşme
Cake Art Bodrum
0507 4949138

Futbol
Bodrumspor - Manisa BB
Saat 15.00, Bodrum Şehir Stadı

05-27 Şubat  / Sergi
Ramuş İpek  ‘Sevgi ve 
Barış’ Resim Sergisi
Bodrum Nurol Sanat 
Galerisi
www.nurolsanat.com

03-06 Şubat / Atölye
Seramik, Ebru, Sabun yapım atölyeleri
14.00-17.00
Bodrum Nurol Sanat Galerisi / www.nurolsanat.com

01-29 Şubat / Atölye
Oasis Çocuk Atölyeleri
Her Cts 14.00-17.00 
www.oasisbodrum.com
Tel: (252) 317 0002 (34)

BODFAD Temel Fotoğraf Eğitimi Semineri
Saat 19.00
OASİS Toplantı Salonu
www.oasisbodrum.com

11-14 Şubat / Atölye
Raw Food İle tanışma 
The LifeCo Bodrum
www.thelifeco.com

11
ŞUBAT

06, 07 Şubat
CFM - BAYK Kış Trofesi II. Ayak / Yarışma
www.bayk.org

Konser
Malabadi

Mandalin Bar
www.mandalinsound.com

12
ŞUBAT

Konser
Nev
Mandalin
www.mandalinsound.com

02 Şubat / Atölye
Çocuklar Mutfakta Pizza Atölyesi
Foodroom - Konacık 
(0252) 317 1589

03 Şubat / Konser
Yağmur Project
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com

03 Şubat / Atölye
Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım
Foodroom - Konacık 
(0252) 317 1589

07 Şubat / Basketbol 
Bodrum Basket - As Kadirli
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakaya Salonu

01-07 Şubat / Festival
Midtown Sömestre Festivali, www.midtown.com.tr

01-12 Şubat
Karma Resim Sergisi
Yavuz Tanyeli, Bedia Dipşo, Ali Atmaca,
Bodrum Sanat Galerisi
www.bodrumsanatgalerisi.com

Fotoğraf
“Magnum Kontakt Baskılar Sergisi” 
izlenimleri / Saat 18.30
BODFAD / Oasis Toplantı salonu

09
ŞUBAT



Konser
Diptonik
her cumartesi
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

ART AJANDA       ŞUBAT ART AJANDA       ŞUBAT
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Kurs
Her Perşembe
Bodrum Pop Korosu
18.00 - 18.45 / 5-7 Yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Kurs
Her Perşembe
Bodrum Pop Korosu
18.00 - 18.45 / 5-7 Yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Kurs
Her Pazartesi
Bodrum Pop Korosu
17.15 - 18.00 / 5-7 Yaş
18.45 - 19.45 / 8+ yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Kurs
Her Pazartesi
Bodrum Pop Korosu
17.15 - 18.00 / 5-7 Yaş
18.45 - 19.45 / 8+ yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Kurs
Her Pazartesi
Bodrum Pop Korosu
17.15 - 18.00 / 5-7 Yaş
18.45 - 19.45 / 8+ yaş
0536 399 45 79
facebook; Bodrum Pop Korosu

Futbol
Bodrumspor - Sultanbeyli Bld
Saat 15.00, Bodrum Şehir Stadı

Futbol 
Bodrumspor - Adliyespor
Saat 15.00, Bodrum 
Şehir Stadı

13-14 Şubat 6 / Santranç Turnuvası
Karia Rotary Kulübü
Fen Bilimleri Ortaokulu
www.bodrumsatranc.com

13 Şubat  / Parti
Sevgi Ateşi Sokak Partisi
Heykelli Yol
Saat 18.00 
www.oasisbodrum.com
Tel: (252) 317 0002 (34)

Anma
Ayşegül Kaygun Anısına Fotoğraf Sergisi
Sümbül Sokak Sergi Alanı
Açılış 19 Şubat Cuma saat 17.30  
www.oasisbodrum.com
Tel: (252) 317 0002 (34)

Konser
Nuri Harun Ateş
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com

Sergi
Özlem Kalkan 
Erenus
Mine Sanat Galerisi
www.minesanat.com
Palmarine Bodrum

19 Şubat / Konser
Necati ve Saykolar
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com

17 Şubat / Konser
Yağmur Project
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com13-21 Şubat

Resim Sergisi
“Süngerciler”
Hasan Cingiz
CNR Boat Show/İstanbul

Atölye
Bıçak Kullanma ve Kesme Teknikleri
Foodroom - Konacık  / (0252) 317 1589

14 Şubat / Basketbol
Bodrum Basket - Antalyanın Yıldızları
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakay Salonu/Bodrum

Basketbol
Bodrum Basket - Sütçü İmam Üniversitesi
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakaya Salonu / Bodrum

Konser
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Kule Bar
0555 824 88 34 / 0 (252) 313 28 50

Konser
Umut Kuzey &
Kurtalan Ekspres
Kule Bar
0555 824 88 34 / 0 (252) 313 28 50

Konser
Yasemin & Çetin 
featuring Yalçın Ateş
her salı, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28



SPOR

Bodrum Voleybolcuları
Şampiyonluğa Doymuyor

Bodrum Voleybol Spor Kulübünün 3 
oyuncusu Şebnem Küçükakın, Bade 

Keskin ve Aysel Konuksever milli 
takım aday kadroya çağrıldı

Muğla Şampiyonu Mahinur 
Cemal Uslu Voleybol Takımı

Muğla Şampiyonu

Muğla Şampiyonu

Milli Takım Aday 
Kadroya Çağrıldı

Muğla kulüpler arası yıldız kızlar il birinciliği 
müsabakalarında tüm maçlarını set vermeden 
3-0 kazanan Bodrum İhtisas Spor, şampiyon 
olarak Muğla’yı bölge maçlarında temsil etme 
hakkı kazandı. Antrenörleri Refik İpçi, gençler 
liginin favorisi olduklarını ve tamamen altyapı 
oyuncularından oluşan takımın hedefinin 3. Lige 
çıkmak olduğunu söyledi.

BASKETBOL

7 Şubat Pazar
Bodrum Basket - As Kadirli
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakaya Salonu/Bodrum

14 Şubat Pazar
Bodrum Basket - Antalyanın Yıldızları
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakaya Salonu / Bodrum

21 Şubat Pazar
Bodrum Basket - Sütçü İmam Üniversitesi
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakaya Salonu / Bodrum

06 Mart Pazar
Bodrum Basket - Bağlar Belediye
Saat 16.00
Gümbet Binnaz Karakaya Salonu / Bodrum

www.bodrumbasket.com

Bodrum Basket Bodrum Basket

Bodrum Basketbol 
Maç Programı



MARKA MARKA

Pazarlama terimleri ile konuşursak evet 
Bodrum bir markadır. Elbette söz konusu 
olan bir kent ise onu marka olarak görmek 
birçok yanılsamayı da 
içerebilir.  Ama son tahlilde 
bir markayı belirleyen 
onun ekonomik değeridir. 
Bodrum’a hâlâ büyük 
yatırımlar yapılmakta, ciddi  
sermayeler akıtılmakta. Bu 
bağlamda marka olduğu 
söylenebilir. Ancak her 
markanın kendine özgü 
hedef kitlesi yani alıcısı 
bulunur. Örneğin A+ 
denilen kitle ile orta tabaka 
ya da düşük gelirlilere hitap 
eden farklı düzeydeki markalardan hangisi 
Bodrum? 
 
Yaratılan nasıl bir markadır, marka 
değerinin arttırılması, varsa korunması ve 
sürdürülebilirliği nasıl sağlanacaktır? Marka 
başarılı oldukça taklitleri çıkar, rekabet artar. 
Markanın kârlılığını sürdürmek zorlaşır.  Farklı 
kesimleri çekebilmek için farklı promosyon 
stratejileri izlemek, pazarda lider olmak, 
yani başka başarıları taklit etmek değil, 
ama özgün olmak giderek zorlaşır.   Burada 
önemli olan geleceği planlayabilmek ve 

risk faktörlerini azaltarak sürdürülebilirliği 
sağlamaktır.  Yani bir anlamda bütün 
yumurtaları bir kefeye koymayarak bir yandan 

var olan marka değerini 
korurken bir yandan da 
ürünü farklılaştırarak pazarı 
genişletmek önemlidir.
 
Örneğin Apple sadece 
bilgisayar üretirken 
Microsoft’a pazarı 
kaybetmeye başlar, ama 
daha sonra İPhone ile  ürün 
yelpazesini zenginleştirerek 
pazar payını arttırır. Burada 
ürünü farklılaştırarak 
pazarını genişletirken aynı 

zamanda  marka değerini korumak için 
ApplePhone gibi bir isim kullanmak yerine 
farklı bir isim ile ana marka Apple’ın elit 
değerini korumayı başarır. Doğru bilinen en 
yaygın yanlışlardan biri, 
‘en kötü reklamın hiç reklam olmamasından 
iyi olduğu’ şeklindeki ifadedir.  Ancak her 
yerde görünmek markanın algı değerini, 
kalite ve güven duygusunu sarsıp sizi 
ve markanızı ucuzlatabilir. Eğer marka 
olduğunuzu iddia ediyorsanız her yerde 
olamazsınız. Hakkınızdaki haber/reklam 
bir mecrada yer aldığında, sizin kalite ve 

düzeyinizle uyuşmayan başka markalara da 
aynı mecrada yer verilmesi sizin
 marka değerinizi düşürür. Çünkü belli 
platformlarda olmak o markanın güvenilirliği 
algısını oluşturur. Burada tanıtılıyorlarsa 
güvenilir olmalılar çünkü burada sadece belli 
kalitenin üzerinde güvenilir markalar yer alır 
algısı oluşur. Marka değeri olan platformlar 
müşterisini filtrelemek zorundadır.
 
Bazı TV reklamları komik, izlemesi güzel 
olabilir. Ya da çok saçma olduğu için ulusal 
espri konusu haline de gelebilir. Çoğu 
zaman reklamı hatırladığımız halde ürünü 
hatırlamayız. Tanıtım piyasası hepimizin 
hatırladığı ama ürünün satmasına yardımcı 
olmayan boş reklam örnekleri ile doludur. 
 
Bir markanın yaratılması, kârlı duruma 
geçirilmesi, korunması ve sürdürülebilmesi 
içgüdüsel, doğal bir yeteneği ve alanında 
ciddi bir birikimi gerektirir. Bu alanda iyi 
eğitimli olanların bile, markacılar için gerekli 
olan  “killer instinct” denilen içgüdüsel avcılık 
yeteneğinden yoksunlarsa başarılı olmaları 
zordur. Beylik sözlerle, şişirme jargonlarla 
ancak bir süreliğine başarı elde edilebilir ama 
sonuçta belirleyici olan, müşteride 
oluşturduğunuz kalite ve güvenilirlik 
algısıdır. 
 
Bodrum tanıtımı sadece
 ‘her şey dahil’ eksenli  fuarlar 
etrafında ‘her şey dahil’ otel 
sahipleri ve müdürleri ile onların 
ürettikleri tanıtım materyalleri ile 
yapılmakta. ‘Her şey dahil’ yaklaşımı 
turizme egemen olmuş ve sektörün 
önemli bir bölümünü oluşturmakta 
ve hâlâ yapılan büyük yatırımların 
çoğu ‘her şey dahil’ temelli kitle 
turizmini hedeflemekte.  Kitle 
turizmi her zaman sosyal ve politik 
ortamdan daha fazla etkileniyor. 
Zaten sizi uluslararası kitle turizmi 
yapan şirketlerin elemanları gelip 
buluyor. Dolayısıyla, fuarlara 

gitmesek de fazla bir şey değişir miydi, 
bunu bilmek zor.  ‘Her şey dahil’ turizm  ile 
kent kimliği kayboluyor ve böyle bir turizmin 
sürdürülebilirliği konusunda şüpheler artıyor. 
Ürünü farklılaştırmak, kaliteyi arttırmak 
zorlaşıyor çünkü  A+ pazarın önem verdiği 
yerel kültür/sanat değerleri yaşayan değil 
kozmetik değerler olarak animatörlerin ‘her 
şey dahil’ otel eğlencesine dönüşüyor!
 
Elbette birçok iş yeri iflas eder, markalar yok 
olur ya da geri plana düşebilir, inişler çıkışlar 
yaşanır.  Bu, sistemin doğasında vardır. Özel 
işletmelerde iflas eden genellikle yaptığı 
hatanın faturasını öncelikle kendi öder, bunun 
oranı ülkenin demokratikliği derecesinde 
toplumun diğer kesimlerine yansır. Bu söz 
konusu olan bizim ülke ise ödemek zorunda 
kalanlar genellikle sorumlular hariç herkes 
olur!  Ancak söz konusu olan marka bir kent 
ise ne olur? Büyüklere “Peri Masalları”  olur.
 
Marka olarak Bodrum’un korunması, 
değerinin artırılması ve bu değerin 
sürdürülebilirliği, hepimizin vereceği emek, 
katkı ve taşıyacağı sorumluluk ile orantılı 
olacaktır.

Bodrum 
Markasının 
Sürdürülebilirliği

Bodrum 
Markasının 
Sürdürülebilirliği
Büyüklere “Peri Masalları”

Marka değerini 
koruma, sürdürme, 
ürün farklılaştırma, 

kaliteli tanıtım 
yapma stratejilerimiz 

var mı?

Necmi Cavlı



Görkemli bir Karya Kenti
Topraktan verim alamayan İassoslular için balığın ve balıkçılığın 
anlamı çok büyükmüş. Dolayısıyla bu antik yerleşim yerinin en 
önemli yapısının da balık pazarı olması şaşırtıcı değil. Bugün 
balık pazarının da içinde yer aldığı, bir açık hava müzesi haline 
getirilen antik kent, geçmişin tüm büyüsünü günümüze aktarıyor.

YEREL

İassos

İassos, daha adımınızı attığınız anda sizi 
içine alan ve zamanla nesnel bağınızı 
kopararak geçmişin gizemli ortamına 
uçuran son derece büyülü bir ören yeri. 
Orada geçirdiğiniz zaman asla bir kayıp 
değil, çünkü yaşamınıza tarihten kesitler 
katarak sizi zenginleştiriyor.
Bodrum yakınlarındaki antik yerleşim 
yerlerinden biri olan İassos, Güllük 
Körfezi’ndeki modern Güllük kasabasının 
tam karşısında yer alan bir antik Yunan 

kentidir. İlk kurulduğunda bir ada üzerinde 
bulunan İassos, bugün adanın zamanla 
anakara ile birbirine bağlanmasıyla 
oluşan bir yarımadada bulunmaktadır. 
Antik kente ait önemli yapılar bu 
yarımada üzerinde yer alıyor. Büyük sur, 
su kemerleri, mezarlar ile balık pazarı 
olarak adlandırılan yapı ise sur dışında 
kalmaktadır. İasos’da yapılan kazılarda 
kentteki en eski yerleşimin M.Ö. 3. bin 
sonuna kadar uzandığı tespit edilmiştir.

Muğla’nın Milas ilçesine 31 km 
uzaklıktaki bir Alevi köyü olan 
Kıyıkışlacık yakınındaki İassos’un, 
Yunanistan’dan gelen göçmenler 
(Argoslular) tarafından kurulduğu ve 
adının, bölgede bulunan 
sikkelerde başı üzerinde 
“Kurucu İassos” yazan sakallı 
bir kişiden geldiği biliniyor.
M.Ö. V. Yüzyıla kadar 
hakkında hiçbir bilgi olmayan 
kentin, bu dönemde 
savaşlarla sık sık el 
değiştirdiği ve farklı istilacılar 
tarafından yağmalandığı 
görülüyor. 
Perslerden sonra Selevkilerin, 
Makedonya kralı V. Philip’in ve 
Romalıların da egemenliği altına girmiş 
olan kentin en önemli kalıntıları kale, 
tiyatro, ordugâh ve günümüzde açık hava 
müzesi haline gelmiş olan balık pazarıdır. 
Restorasyonu 1993’te başlayan, Roma 

dönemine ait en önemli antik mezarları 
kapsayan balık pazarı, 1995’te açık hava 
müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Kentin merkezindeki düzlükte yer alan 
dört girişli agora, büyük surlar, su 

kemerleri ve tiyatronun yanı 
sıra İtalyan kazı heyetinin 
ortaya çıkardığı Roma 
dönemine ait oda mezarlar 
ve balık pazarı, bir açık hava 
müzesi olarak zevkle ziyaret 
edilebilir.
Görkemli bir Karya kenti 
olan İassos aynı zamanda 
koruma altında olan bir kuş 
cenneti olma özelliği de 
taşıyor. İassos’un yer aldığı 

Güllük körfezindeki sazlık, 
sakarmeke, angut, yaban ördeği, pelikan 
ve balıkçıl kuşlarına ev sahipliği yapıyor.



YEREL

Kültürümüzde yöreden yöreye değişen 
zengin kıyafetler vardır. Bu kıyafetlerin 
güzel örneklerinden bazıları da Ege 
yöresinden çıkmıştır. Gelin kızın baba 
ocağına veda ederken giydiği ‘Temel 
Devren’, gözyaşı ile kınanın harmanlandığı 
kına gecesinde giyilir. Pamuk ve ipek-
yün karışımı ipliklerden dokunmuş süslü 
kumaşlardan yapılmış cepken, şalvar ve 
beli kemerli temel devrenin geçmişi Orta 
Asya’ya dayanır. ‘Temel Devren’ koyu 
mor, bordo ve kırmızı kadifeden yapılır ve 
ayak bileğine kadar uzanır; uzun ve geniş 
kolludur, üzerindeki çiçekli ve dallı motifleri 
ağır sim ile işlenir. 

Anadolu’da bindallı, yöremizde ‘Temel 
Devren’  düğünden bir gün önce yapılan 
kına gecesinde giyilir. Gelinin bekârlığa 
veda ettiği, genç kızların bekârlıklarını 
ifade ettiği gecede giyilen kıyafetimizdir. 
Toplu halde oynandıktan sonra, her bir 
bekâr kız kendi seçtiği yöresel türküyle 
hem cilveli dansını hem de özel işlemeli 
kıyafetini herkese sergiler. Temel Devren 
işlemelerinde geleneksel Türk motifleri 
bulunur. Bunların arasında özellikle 
tabiatındaki yapıya atfen, ailenin köklü ve 
sağlam olması şeklinde hayatın sembolize 
edildiği ağaç gibi doğal motifler karşımıza 

çıkar. Ağaç kökleri ve dalları, ailenin 
büyümesini ve genişlemesini sembolize 
eder. Temel Devren, eskiden zengin 
ailelerin kızlarının çeyizlerinde mutlaka 
bulunurdu. Günümüzde de halen kına 
gecesi ve onun vazgeçilmezi olan Temel 
Devren’e yer veren geleneksel yaklaşımlar 
yok olmuş değil…

Kına Gecelerimizin 
Vazgeçilmezi:
Temel Devrenimiz…

Arkeolog, mimar ve gezgin Charles Texier 
(1802) Fransa’nın Versay kentinde dünyaya 
geldi. Paris Güzel Sanatlar Fakültesini 
bitirdikten sonra, Fransız Bilimler 
Akademisi tarafından arkeolojik kazılarda 
uzman olarak görevlendirildi ve kısa bir 
süre sonra Fransız hükümeti tarafından 
Anadolu’ya gönderildi. 

1833-1843 yılları arasında İstanbul, 
Anadolu, Ortadoğu ve Balkanlar’da yaptığı 
gezilerde bölgeyi yakından tanıma fırsatını 
buldu. Özellikle Asie Mineure (Küçük Asya) 
olarak nitelenen Anadolu Yarımadası’nın 
tarihî, coğrafî ve arkeolojik değerlerini 
inceledi. Kazılar yaptı ve bu kazıların 
araştırma sonuçlarını yayınladı. 

En önemli keşfi Hititlerin başkenti 
Hattuşaş’ı ve açık hava tapınağı olan 

Yazılıkaya’yı bulup, bilim dünyasına 
tanıtması olmuştur. 

Seyahat ettiği yerlerdeki antik yapıların 
yanı sıra Bizans, Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı dönemlerine ait kale, köprü, sur, 
anıt, mabet, su kanalları ve diğer yapıların 
tarihçelerini çıkartarak,  gravürlerinin 
çizilmesini sağladı. 
 

College de France’da arkeoloji 
profesörlüğü yapmış olan Texier, Fransız 
Akademisine üye olarak seçildi ve 1871 
yılında Paris’te öldü.

C. Texier’in ikinci baskısı 1882 yılında 
yapılan (İlk baskı 1862) Asie Mineure 
kitabında yer alan ve yazımızda yer 
verdiğimiz “Bodrum Kalesi” görseli, gravür 
sanatçısı Lemaitre tarafından çizilmiştir. 

Cezmi Çoban

TARİH

Yolu Bodrum’a Düşen Bir 
19. Yüzyıl Gezgini:
Charles Texier

Gelin kızın baba ocağına veda 
ederken giydiği ‘Temel Devren’, 
gözyaşı ile kınanın harmanlandığı 
kına gecesinde giyilir. 



Eylül 2015’te açılan Bomontiada, şehrin 
hayatını, sunduğu lezzet ve deneyimlerle, 
hazırladığı müzik, sosyal ve sanatsal 
içeriklerle renklendiriyor. Bomontiada 
avlusunda hayat bulan atölye çalışmaları, 
söyleşiler, gösterimler, konserler, görsel sanat 
performansları ve gastronomi etkinlikleri tüm 
İstanbul’un kültür ve yaşam döngüsüne renkli 
bir dinamik getiriyor.

Babylon Bomonti
İstanbul’un gözde canlı müzik mekânlarından 
Babylon, yeni evi Bomontiada’da bir kulüp 
olmanın ötesine geçiyor. Pop-up etkinliklerin 
gerçekleştirileceği geniş fuayesi ve Radyo 
Babylon stüdyosunun yer aldığı binada, 
ilgilenenlerin gün boyunca keyifle vakit 
geçirebileceği bir dünya oluşturuyor. Babylon 
Bomonti sahnesinin bulunduğu 500 kişilik 
ana mekânında gerçekleştirilecek konser, 
alternatif tiyatro ve sinema etkinlikleri ile 
Babylon Bomonti’de günün akışı farklılaşıyor 
ve yaşam yeniden başlıyor.

Delimonti
Yerel, yöresel, özlenen ve unutulan tatları 
bir arada sunan Delimonti’de, Türkiye’nin 
54 şehrinden özenle seçilen ürünler en zor 
beğenen damaklara hitap ederek lezzet 
şölenleri sunuyor. 
Ve daha nice keşfedilecek bölümleri ile 
Bomontiada, İstanbul’da mutlaka uğranması 
gereken yerlerden biri oldu bile!

Alt
Yeniden işlevlendirilerek Bomontiada adıyla 
hizmete giren tarihi bira fabrikasının alt 
katında yer alan Alt, Türkiye ve yeryüzünde 
değişmekte olan koşullara karşılık veren yeni 
sanatsal ifadelere kapı açarak, paylaşımcı 
ve katılımcı bir kültürel platform oluşturmayı 
amaçlıyor.

İstanbul’da Yeni Bir 
Sosyo-kültürel 
Merkez: Bomontiada 

YAŞAM

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nda hayat bulan 
Bomontiada, İstanbulluları düşünmeye, yaratmaya 
ve eğlenmeye davet ediyor. Kentin dokusuna 
sahip çıkan Bomontiada, İstanbul’un merkezinde 
canlandırdığı “bir araya gelme” kültürünü taşıyan 
bir yaşam alanı olarak tasarlandı.



MEVSİMLİK

Kitabı Kısmet Lokantasından edinebilirsiniz:  
Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum
www.kismettenevarsa.com • 0252 319 00 96

Yapılışı:
Turpotunu ayıklayıp bol suda yıkayın ve 5-6 cm boyunda doğrayın.
Bir tencereye 2 litre kadar su koyun ve 2 tatlı kaşığı tuz atıp kaynatın.
Turpotunu atın, kevgirle bastırarak, yüksek ateşte yumuşayıncaya kadar 
haşlayın (8-10 dk). Kevgirle süzgece alın.
Bir tavaya zeytinyağını ve yemeklik doğranmış soğanı atın hafifçe kavurun. 
Haşladığınız turpotunu ilave edip karıştırın, tavaya yapışmaya başladığında 
yumurtaları üzerine kırın ve dağıtın.
Yumurtalar piştiğinde ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

Şef Halil Vural

Malzemeler:

1 bağ turpotu 

1 soğan

 2 yumurta 

1 çay bardağı zeytinyağı 

Yeterince tuz 

YUMURTALI TURPOTU 
KAVURMASI
                    4 kişilik

HABER

Damak Zevkine 
Değişik Bir Muhatap:

Studio Mutfaq

Yeni nesil “home office” çalışan butik 
“catering” diye adlandırdığımız mini 
mutfak ekibinin yaklaşık bir yıl önce 
bir araya gelmesiyle oluşan Studio 
Mutfaq, kısa sürede birçok etkinlik 
yapıp, adını duyurmayı başardı. Studio 
Mutfaq kurucularından Mustafa Türk, 
projenin adını ve ayrıntılarını düşünüp 
arkadaşlarıyla paylaşarak hayata 
geçirmiş.

Yemekler yerel ürünler kullanılarak 
hazırlanıyor. Kış aylarında Bodrum’un 
ıssızlığını değişik etkinlikleriyle 
renklendiren Studio Mutfaq’ın gelecek 
planları içinde Türkiye’nin dört bir yanında 
yemek yapıp, yeni lezzetlerle daha geniş 
kitlelere ulaşmak var.

Facebook: Studiomutfaq

Siz tasarlayın, biz yapalım
You design we create

0532 633 70 57
atolye32a@gmail.com

Hamam Sokak
No: 4 / Bodrum



Siz de 12 Ay Açığız kampanyasına katılın 
12 ay açık olan ve Bodrum’la özdeşleşmiş 
işletmelere destek olalım.

www.artajanda.com.tr


