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Necmi Cavlı

Art Ajanda’nın yazılı izni olmadan bu dergideki hiçbir yazı ve fotoğraf kullanılamaz.©

®

Kırk iki ay önce yayına başladığımızda ne bu 
alanda fazla bir deneyimimiz ne de yayının 
ömrü hakkında bir fikrimiz vardı. Kimileri 
en fazla 6 ay, en iyimserleri bir yıl süre 
verdiler! Geçtiğimiz ay sadece 42. sayımıza 
ulaşmadık, 4 yılın en fazla tanıtımını aldığımız 
için sayfa sayımızı 32’den 40’a çıkarmak 
zorunda kaldık. Bu bir yanılsama olabilir. 
Ekonomideki kötü gidiş insanları daha önce 
ihtiyaç duymadıkları tanıtıma yönlendirmiş 
olabilir, ama yine de tercih edilmemiz, çok 
yol kat ettiğimizin bir kanıtı. Sürekliliğimizin 
getirdiği güven duygusu, kendimizi sürekli 
yenileme çabamız, gelirimizin tamamını kalite 
standartlarımızı, baskı miktarını düşürmemek 
için harcamamız, başarımızın temel 
taşlarından bazıları. Sadece yaz aylarında 
değil, diğer aylarda da ciddi ve kaliteli bir 
tanıtım platformu olma çabalarımızın sonucu 
Ekim/Şubat aylarında BOAT Show ve Kasım 
ayında Contemporary İstanbul gibi önemli 
fuarların medya ortağı olmamız bunun kişisel 
yargıyla şekillenen bir övünme olmadığının 
kanıtları. 

Art Ajanda bir sosyal sorumluluk projesidir.  
Çeşitli sektörlerden kişi ve kurumların 
talepleri yönünde var olan boşluğu 
doldurmak üzere geliştirilmiş etkinlik 
habercisi işlevsel bir yayındır. Biz üzerimize 
düşeni yaparak, hatalarımızla, eksiklerimizle 
bu projeyi bugüne getirdik.

Okurlar her zaman bizim stratejimizin 
ekseninde oldu. Dergiyi sahiplendiler, çünkü 
onlara değer verdik, dinledik, hatalarımız 
düzelttik.  Okurlarımızla kurduğumuz bu 
bağı geliştirmek ve başta da söylediğim gibi 
“Kalbi İle Düşünenlerin Yayını Olmak” için 
çabalarımıza devam edeceğiz.  Bu başarının 
tek yolu farklı ve yaratıcı olmaktır. Kimse en 
iyi benzerlikle başarılı olamaz.  Elbette bu 
farklılık ve yaratıcılık, bunları takdir eden bir 
toplumsal kültürel gelişimi gerektirir. Okuma 
alışkanlığı açısından ülke olarak dünyada 86. 
sırada olduğumuza göre, işimizin zorluğu 
ortada.  Ancak siz pes etmedikçe biz de pes 
etmeyeceğiz. 

“Kalbi İle Düşünenlerin 
 Yayını Olmak”



Timuçin Esen, geçen ay Kanal D’de 
başlayan Bodrum Masalı adlı dizideki 
rolüyle yeniden televizyon izleyicilerinin 
karşısında. Sevenlerinin özlemine son 
veren, dizinin çekimleri için Bodrum’a 
gelen Timuçin Esen ile Bodrum Masalı’nı 
konuştuk.

Yeni bir diziye başladın: “Bodrum 
Masalı”. Bize biraz anlatır mısın?

Evet, Bodrum Masalı İstanbul’da yaşayan 

zengin bir iş adamının aşırı hırsı ve yanlış 
yatırımları yüzünden iflas etmesiyle çoluk 
çocuk tüm ailenin yeni bir başlangıç 
yapmak üzere Bodrum’a gelişini konu 
ediyor.

Neden Bodrum’a geliyorlar?

Ailenin elinde avucunda Bodrum’da eski 
bir ev ve küçük bir otelin yarı hissesinden 
başka bir şey kalmamış, o yüzden.

Senin dizideki rolün nedir?

Ben otelin diğer yarı hissesine sahip olan 
kişiyim.

Daha önce Bodrum’a gelmiş miydin, 
Bodrum hakkındaki fikrin nedir?

Geldim tabi. Uzun zamandır gelmiyordum 
Bodrum’a. Bayağı bir kopmuştum. Dizi 
tekrar gelmem için vesile oldu. Bodrum’la 
ilgili bir önyargı var, yani belli bir imajı var 
Bodrum’un. Kalabalık, gürültülü falan bir 
yer olarak algılanıyor. Tabi şimdi çekimler 
için ailecek geldik ve farklı bir Bodrum 
gördüm.

Farklı gördüğün neydi?
 
Dizide canlandıracağım karakter 
Bodrumlu. Ben de Bodrum insanını 
tanımak için tarihini araştırdım, kitaplar 
okudum. Tabi bunların sayesinde, senin 

SÖYLEŞİ

Gül Mutlu

“Bodrum Masalı” 
 Ne Anlatıyor?

yaz tatilinde vakit geçirmek 
için geldiğin Bodrum’dan farklı 
bir Bodrum çıkıyor karşına. 
Gelenekleriyle, görenekleriyle 
kendine has kültürü olan bir 
Bodrum ile tanıştım.

‘Gurbet Kadını’ndan sonra 
uzun bir süre göremedik 
seni. Sonra oyuncu olarak 
tanıdığımız Timuçin Esen, bir 
rock albümü olan “Mayhoş” ile 
karşımıza çıktı. 

Evet doğru. Belki o dönem 
biraz yoruldum, oyunculuğa ara 
vermek istedim. Sevdiğim diğer 
şeylere vakit ayırmak istedim. Bazen bir 
yerlere sürükleniyorsun, esasında senin 
kontrolün dışında gelişiyor her şey. Bir 
süre sonra seni mutlu eden ve yapmak 
istediğin şeyden uzaklaştığını fark 
ediyorsun. İşte ben bunu fark ettiğimde, 
“Evet, artık biraz da müzik yapayım, 

bunu daha fazla geciktirmeyeyim, 
ertelemeyeyim,” dedim.

Eskiden de müzik yapıyordum. İlk 
hayalimdi ama ara vermiştim. Hayatımda 
her şeyden önce müzik dinlemek, şarkı 
sözleri yazmak, kendi kendime besteler 
yapmak vardı.



TURİZM

Türkiye’de Dalış Turizmi
İnsanoğlunun bilinmeyene karşı olan 
merakı ve aktif turizmin yavaş yavaş daha 
etkin bir şekilde ön plana çıkması, dalış 
turizmine önem kazandırmış bulunuyor. 

Dalgıç sayısı ülkemizde de olduğu gibi 
tüm dünyada artmakta, birçok ülke dalış 
turizminden ciddi boyutlarda gelir elde 
etmektedir. 
Türk sualtı turizmi son yıllarda, bilhassa 
Avrupa’ya olan yakınlığı, hemen hemen 
her dalışta bol miktarda görülebilen sualtı 
kültürel değerleri ve Batı Akdeniz’e göre 
suyunun daha temiz olması nedeniyle  
cazip bir sektör haline gelmiştir.
Ülkemiz suları sualtı kültürel değerleri 
açısından da dünyanın en önemli 
ülkelerinin başında gelmektedir. Bu 
saptanan sualtı kültürel değerlerimizden 
çalışmaları bitirilmiş olanlar ile kayada 
kalmış ve bilimsel çalışma gerektirmeyen 
birçok batık ve alan, titiz çalışmalar 
sonucu dalış turizminin hizmetine 
sunulmuştur, bazıları da sunulmayı 
beklemektedir. Ancak, bu sektörden ciddi 
turizm girdileri elde eden başka ülkelerle 
yarışabilmemiz için bazı adımların atılması 
gerekiyor. 
Örneğin Bodrum – Turgutreis açıklarındaki 
Yassıada denilen mevkide bir sığlık vardır 
ve bu sığlık çevresinde değişik yüzyıllara 
ait 12 ayrı batık gemi kalıntısı saptanmıştır. 

Çalışmaları bitirilmiş veya bilimsel açıdan 
çalışma gerektirmeyecek Bodrum- Kekova 
gibi alanların dalış turizmine kazandırılması 
gerekmektedir. Öncelikle Bodrum 
– Yassıada, Kültür Bakanlığı’nın 
belirleyeceği koşullarda kültür dalışlarına 
açılmalıdır.
Su altını da bu şekilde denetim ve 
kontrollü olarak sualtı kültürel değerlerimizi 
dünyada büyük bir potansiyel olan ve 
kültüre meraklı dalıcı turistlerin görsel 
hizmetine belirli kural ve şartlarda  
sunmalıyız. Sualtı Arkeolojisi literatüründe 
apayrı bir yeri olan Bodrum – Yassıada 
pilot bölge seçilerek, denizlerimiz kontrollü 
bir şekilde kültür dalışlarına açılmalı ve 
ülkemizin dalış turizminde hak ettiği yere 
gelmesi sağlanmalıdır.  

Aşkın CAMBAZOĞLU
DTO Borum Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Kapak Fotoğrafı ve 
diğer fotoğraflar 
için Coşkun Teziç 
ve Bougainville 
Diving Dive Master’a 
teşekkür ederiz. 



Türkçe edebiyatın sevilen isimlerinden 
Mario Levi, Bilgi Üniversitesi ile Bodrum 
Campus işbirliği ile düzenlenmiş olan 
“Yazı Atölyesi” Yazı Yaratımı dersi 
için Bodrum’daydı. Bir süre sonra 
Bodrum’da daha uzun yaşamayı 
planladığını belirten ve Türkçe’nin en 
titiz kullanıcılarından biri olan Mario Levi, 
hikâye, roman ve metin yazarlığı dışında 
eğitmenlik ve radyo programcılığını da 
uğraşları arasına sığdırmış bir yaşam 
ustası.  Onu yakalamışken hem biraz 
yazma serüveni üzerine fikirlerini alalım 
hem de Türkçe yazında Bodrum’un yer 

alışını da konuşalım dedik. 

Edebiyatla uğraşmak, kısaca yazmak, 
sadece eğitimle mümkün mü, sizce 
yazar olmak için yalnızca eğitim yeterli 
mi?

Hayır, ‘sadece eğitim’ yeterli değil. 
Benim bu yazı atölyelerinde yaptığım, 
yol göstericiliktir. Her yazar adayı 
ondan sonra kendi kendini eğitmelidir. 
Kendini eğitme süreci de uzun ve 
sancılıdır; sabrı gerektirir, çok kitap 
okumayı gerektirir, ama aynı zamanda 
da yaşamayı gerektirir. Ben sadece yol 
gösteririm. Benim kendimi yazar olarak 
yetiştirdiğim yıllar yazı atölyeleri yoktu, 
ama ustalarımız vardı. Biz onların hep 
peşinden koştuk. Mesela ben bu konuda 
talihliyim, çünkü çok iyi ustalarım oldu: 
Haldun Taner, Atilla İlhan, Tomris Uyar, 
Selim İleri… Ben hep onların peşinden 
koştum ve onlar da her zaman benim 
yazdıklarımla ilgili fikirlerini söylediler, 
yorumlar yaptılar. Tomris Uyar sürekli 
hatalarımı söyleyerek beni çok eğitmiştir, 
bu elbette çok önemli. O günlerde 
bizim, usta dediğimiz insanların 
peşinde koşmamız gerekiyordu, onlar 
bizim ayağımıza gelmeyecekti elbette. 
Benim yazı atölyelerim de işte o değerli 
yazarlardı.

Bir daha “İstanbul Bir Masaldı” gibi bir 

SÖYLEŞİ

“Yazarlık, eğitimle birlikte sabrı, 
  okumayı ve yaşamayı gerektirir”
    Mario Levi ile Edebiyat ve Bodrum Üzerine
      Füsun Özlen

roman yazmayacağınızı söylemiştiniz, 
neydi size bunu söyleten?

Evet, ‘İstanbul Bir Masaldı’ benim yedi 
yılımı aldı; 1992’de yazmaya başladığımda 
bir ailenin 1920’lerden itibaren üç kuşak 
hayatını anlatacaktım. Kendi ailemdi esin 
kaynağım; yazmaya başladığımda çok 
malzemem olduğunu gördüm. Kalabalık 
bir aileydik ve ben kimseyi atlamadan 
herkesi anlatmak istedim; ama sadece 
bire bir anlatmak değil, yorumlarıyla 
da yazınca, bir süre sonra bu ağır bir 
yük olmaya başladı. Çünkü yazmaya 
başlayınca hatırlamaya da başlamıştım 
ve hatırlamak her zaman insanı mutlu 
etmez. Bu mirası taşımanın güçlükleri 
vardı omuzlarımda ve yazmak 
çok uzun sürdü. Bittiğinde 
mutluydum, bir gönül borcu 
ödenmişti, ama bir daha 
böylesine uzun soluklu bir 
roman yazma yükünün 
altına giremeyeceğimi de 
anlamıştım, bu yüzden o lafı 
söyledim. Pişman değilim, 
iyi ki yazdım ama bugünkü 
aklımla yazsaydım tek bir cilt 
yerine daha ince beş ciltlik bir 
roman yazardım.

Bildiğim kadarıyla Türkçe’yi 
iyi kullanma konusunda 
en titiz yazarların 
başında geliyorsunuz. 
Yıllardır üniversitede 
ders veriyorsunuz, son 
yıllarda yazı atölyelerinde 
de öğrencileriniz oluyor. 
Derslerinizde ağırlıklı olarak 
vurguladığınız husus bu 
mudur?

Derslerde kesinlikle en 
önem verdiğim konudur, 
öğrencilerim de bunu 

bilir. Hatta bu titizlik zaman zaman 
kendimi mutsuz hissetmeme de yol 
açar; mesela günümüz yazarlarında 
asla affedemeyeceğim Türkçe hataları 
görüyorum. Somut bir örnek vermek 
gerekirse kelime tekrarlarını gösterebilirim. 
İsim vermeyeceğim, dört-beş satırlık 
bir cümle içinde ‘olmak’ fiilini iki ya da 
üç kez kullandığını görürsem, o yazarın 
Türkçesinin seviyesinden şüphe ederim. 
Sınıfta bu konu hep gündeme gelir. Şöyle 
hoş bir anekdot da aktarayım: Benim 
birkaç yıldır devam eden yazı atölyelerim 
var. Bir öğrencim, son romanımda bir 
cümlede benim gözümden kaçmış iki tane 
“olmak” fiili yakaladı. “Hocam, yakaladım,” 
dedi. Bayıldım ben buna. Ben hatalarımla 



barışık bir insanım, onun için rahatça 
anlatıyorum bu örneği. Öğrencilerimi de 
böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Tabi bu 
yazma alanında her şey demek değil, ama 
ben bu konuda her zaman çok titizim.

Siz iflah olmaz bir İstanbul aşığısınız. 
Hatta İstanbul ile aşk ve nefret ilişkiniz 
olduğunu söylersiniz. Kitaplarınızda 
da İstanbul’un çok önemli bir yeri var. 
Bodrum’a bu açıdan baktığımızda, 
50’li-60’lı yıllarda Cevat Şakir, Azra 
Erhat, Sabahattin Eyüboğlu gibi değerli 
yazarlar tarafından bir Bodrum yazını 
yaratıldığını görebiliyoruz; peki, bugün 
aynı şey mümkün mü sizce?

Bugün bakış açıları değişti, hayata karşı 
duruşlar değişti. Ben ilk kez Bodrum’a 
1976 yılında geldim. Merkezde küçük 
bir ev pansiyonda kaldım. Bugün orayı 
bulamıyorum, tanıyamıyorum demiyorum 

bakın, bulamıyorum. O zamanlar Bağla’ya 
tekneyle gidilirdi ve oralar hep sazlıktı. 
Her yer değişiyor tabii, ama Bodrum 
çok fazla değişti, adeta kimliği farklılaştı. 
Ve çok fazla “modernleşti”.  Bu apayrı 
bir tartışma konusu. Ama şu var, insan 
ilişkileri dünyanın her yerinde aynı. İnsanlar 
aynı şekilde öfkeleniyor, aynı şekilde âşık 
oluyor, aynı şekilde sevişip aynı şekilde 
ayrılıyorlar; yani temel insan duyguları 
aynı. Selim İleri’nin 1976’da yayınlanan 
“Her Gece Bodrum” romanındaki Bodrum 
da yok artık. Üniversitedeki Bodrum 
sever öğrencilerime ben bu kitabı bir 
zamanların Bodrum’unu tanımaları için 
tavsiye ediyorum. Ama bugün de bazı 
şeylerin yaşanmaması için bir sebep yok. 
Dolayısıyla ilerleyen yıllarda Bodrum’da 
geçen bir roman yazmam da mümkün. 

www.mariolevi.com.tr  
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Türkiye’nin ilk heykel parkı özelliğini 
taşıyan AspatArt,  resim sergileme 
alanlarını da kapsamına alacak programı, 
sanat projeleriyle dünya örnekleri arasında 
yer alıyor.

Bodrum’da bir Çağdaş Sanatlar Merkezi 
ve Müzesi yaratmaya devam eden 
AspatArt Resim ve Heykel Sempozyumu  
heykel ve resim atölyeleri çalışmaları farklı 
ülkelerden gelen sanatçıların aynı atölye 
ortamında buluşmaları ile sempozyuma 
uluslararası bir nitelik kazandırdığı gibi 
sanatın evrensel dili ortak bilincin ışığında 
eserlere de yansımakta.

14 yıl içinde bir Açık Hava Heykel Parkının 
oluşumunu gerçekleştiren Heykel
Sempozyumu ve AspatArt Çağdaş Sanat 
Müzesinin koleksiyonunu gerçekleştiren 
AspatArt Sanat etkinlikleri, Aspat’a 
Sanat Merkezi kimliğini kazandırmış 
bulunmaktadır.

SANAT

XIV. ULUSLARARASI 
HEYKEL VE RESİM 
SEMPOZYUMU
Önemli bir çağdaş sanat etkinliği olan 14. Uluslararası 
Aspat Resim ve Heykel sempozyumu 7 ressam ve 7 heykeltraşın 
katılımlarıyla 28 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 

RESSAMLAR 
Hakan  Esmer, Ayhan  Türker, Hayati  Misman, Lekim IBRAGIMOV 
(Özbekistan), Sobirjon RAKHMETOV (Özbekistan), Dilshodjon 
ESHMATOV (Özbekistan), Antonio Cosentino

HEYKELTRAŞLAR 
Dilşad Yiğitcan Akçayöz, Barış Aydın, Özgür Turhan, Yücel Tonguç, 
Güler  Güçlü, Gulzor SULTONOVA  (Özbekistan), Tleuberdi 
BINASHEV  (Kazakistan)

AspatArt, 12 yıl boyunca yapılmış olan 
heykellerin bütün bir yıl boyunca devam eden 
sergisine, Bodrum’lular, Bodrum severler 
ve yolu Bodrum’dan geçen herkesi davet 
ediyor.

Aspat koyu Bodrumda doğası korunmuş, 
doğasına dokunulmamış tek koy. Sahildeki 
eski rum evi olduğu gibi korunmuş. 

Sanatçılar ve misafirler tamamen doğa 
içinde kaybolmuş bungalovlarda kalabiliyor. 
Dışarıdan günlük kullanıma da açık olan 
plajı, kafe, bar ve lokantası ile sanat, doğa 
ve denizi bir arada yaşayabileceğiniz tek yer 
Aspat koyu!

Kapanış Kokteyl
18 Eylül Pazar, 19.00
Aspat, Turgutreis / Bodrum 
+90(252) 3938520   
www.aspat.com.tr



Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klâsik Türk Müziği Korosu, Bodrum ile Türk 
Müziği sanatçılarını ve bestecilerini buluşturmaya devam ediyor. Önceden de hem Klâsik 
Dönemden hem de günümüzün yorumcularından oluşan sanatçıları ağırlayan bu kurum, 
bu yıl da 17 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.45’de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde 
Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel yöneti-
minde verilecek özel bir konserle, misafir sanatçımız üstat Alaeddin Yavaşça’yı seven-
leriyle buluşturacak.  

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 90 yıllık yaşamı 
içine yalnızca hekimliği değil, aynı zamanda 
besteciliği, yorumculuğu, TRT Danışma-Dene-
tleme ve Repertuar Kurulu üyeliği görevini, İTÜ 
Devlet Konservatuarı Kuruculuğu ve Yöne-
tim Kurulu üyeliğini ve koro yöneticiliğini de 
sığdırmıştır. Ayrıca yurt içinde ve davet üzerine 
gittiği Amerika,İngiltere, Almanya gibi ülkelerde 
muhteşem konserler vermiş ve halen müzik al-
anında üretime devam etmekte olan çok büyük 
bir değerimizdir.

Alaeddin Yavaşça Özel Konseri

MÜZİK D-Marin Turgutreis AVM
sizi bekliyor!

Keşfedenler! Eğlenenler! Acıkanlar! Dinlenenler!

Herkes D-Marin Turgutreis AVM’de!

ATM

Open Air
Cinema

ATM
Keşif 

Book Store-Cafe

dmarinmarinasgroupd-marin.com D-Marin dmarinmarinasgroup
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AJANDA AJANDA

01 Eylül 
Konser
Kurtalan Ekspres
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com
0549 2264848

01  - 05 Eylül 
Resim Sergisi 
Devrim Erbil
Müzisyeni Düşleyen Resimler
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Turgutreis
0252 382 47 37

01  - 10 Eylül 
Sergi
Karma Yaz Sergisi
Zeynep Sanat Galerisi, Bodrum
0 252 316 93 23

01  - 19 Eylül
Sergi
Fahrettin Duran ‘Denge’
Mine Sanat Galerisi
Yalıkavak, Palmarina

01 -  23 Eylül
Heykel Sergisi
Rıfat Kocak
Dibeklihan Sanat Köyü
0532 527 76 49 

01 Eylül
Konser
Göksel
Off Gümüşlük

01 -  30 Eylül
Resim Sergisi
Nurten Ercan “Hayal, Atımız Olsun”
Midtown Sanat Galerisi

03 Eylül 
Konser

Sıla
Bodrum Antik 

Tiyatro

02 -  04 Eylül
Festival 
Karaova Bağbozumu Festivali
Mumcular Merkez
www.karaovadernegi.com

01  - 18 Eylül
XIV. Heykel ve Resim Sempozyumu
Aspat, Turgutreis/Bodrum
www.aspat.com.tr
0252 393852

01-13 Eylül 
Resim Sergisi
Ahmet Hıdır , Osmanlı Tersanesi

1-2 Eylül
Fotoğraf

Kaya Kadınlar
Dibeklihan

Kumkuat Fotoğraf

01 - 19 Eylül
Sergi
Resul Aytemur ‘Curcuna 
Cocophony’
Casa Dell’ Arte Galeri
Torba  Bodrum
0 252 367 18 48

01 -  08 Eylül
Resim Sergisi  Şule Özbahar
MMK Yeldeğirmeni Restaurant, Dağbelen  
0553 014 20 72  mmkyeldegirmeni@gmail.com

2 Eylül 
Belgesel Film
Kaf Dağı’nın Kuleleri
Mehmet Uyargil
Cüneyt Karaloğlu
21.00  Dibeklihan
Kumkuat Fotoğraf Grubu

02-16 EYLÜL 
Fotoğraf Sergisi 
A. Serhat Demirel “İnsanlar”
Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı
                
02  - 03 Eylül 
Konser 
Ayşe Gençer Quintet 
Off Gümüşlük 

 
02  - 12  Eylül
Resim Sergisi
Tahir Daştan
HGC Art Gallery Dereköy

02 Eylül 
Müzikal
Fosforlu
Bodrum Kalesi
 
03 Eylül 
Konser
Sibel Emek Trio
Katip Kokteyl Bar, Bodrum
0535 507 768

 
03 Eylül 
Konser
Erkin Koray
Bodrum Kalesi

03 Eylül
Resim Müzayedeleri 19:00  
www.rcmuzayede.com
Oasis Toplantı Salon

04 Eylül 
Futbol
Bodrumspor-Çatalcaspor
16:30 Bodrum Şehir Stadı



AJANDA AJANDA

04 Eylül
Fotoğraf Gösterisi
“Ebru” Atilla Durak
Fotoğraf Projesi Belgeseli
Nedim Hazar
21.00
Dibeklihan
Kumkuat Fotoğraf Grubu 

04 - 05 Eylül
Konser
Fatih Erkoç - Marina Yatch Club
www.marinayatchclub.com

05 Eylül
Felsefe Söyleşileri
“Komplo Teorileri”  Prof.Dr.Nebil Reyhani
Türkkuyusu Cd. No: 60 / araboyutlar@hotmail.com

06 Eylül 
Tiyatro
Hadi Öldürsene Canikom
Bodrum Kalesi
www.biletix.com

09 Eylül 
Festival
Dayme Arocena, Küba Müziği
SunSplash Festivali
www.sunsplash-festival.com

04-10 Eylül 
Sergi
Ufuk Boy ve Doğu 
Çankaya
Hakan Aykan Kültür 
Merkezi

07  - 12 Eylül 
Eğitim

Osho Yaşam Eğitimi
Meera ve Svagito

www.karakayaretreat.com
0538 873 04 11

09 -  10 Eylül
Festival 
VII. Karsanat Barok 
Müzik Festivali
Bodrum Antik Tiyatro
ücretsiz
0532 2123356 / 
05075685432
www.karsanat.org

09-11 Eylül
Festival
Sun Splash
Xuma Village
Yalıkavak
www.sunsplash-festival.com

09 - 30 Eylül
Resim Sergisi
Arzu Karcı “Sinek Kuşu / Hummingbird’’
Bodrum Nurol Sanat Galerisi
www.oasisbodrum.com

11 Eylül
Konser
İskender Paydaş ve Orkestrası
Her pazar- salı 
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com
0549 2264848

10 Eylül
Konser  Bodrum Oda Orkestrası
Şef: Naci Özgüç  Solist: İdil Biret
21.00  Ücretsiz Bodrum Kalesi
05322339810

12 Eylül
Konser
Yağmur Akoğlu
her pazartesi 
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com
0549 2264848

14  - 24 Eylül
Resim Sergisi
Tijen Hasçilingir
HGC Art Gallery Der

13  - 15 Eylül
Atölye
Sinema Dili, Ümit Ünal
Gümüşlük Akademisi Vakfı
www.gumuslukakademisi.org

14 Eylül
Konser
Tan Taşçı
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com
0549 2264848

15 Eylül
Konser
Mehmet Erdem
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com
0549 2264848

16-29 Eylül
Sergi
Çizgi Roman
Elif Nurşad Atalay
Galeri Costa, Yalı Mevki No;62
Gündoğan



AJANDA

17 Eylül 
Resim Müzayedeleri 
19:00  Yöneten: Rahmi Çöğendez
www.rcmuzayede.com  Oasis Toplantı Salonu

Düzeltme
Tatlıcı Muharrem Ustanın telefonu 
0536 7222195

17 Eylül 
Konser
Alaeddin Yavaşça Özel Konseri
Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği
Klasik türk Müziği Korosu 20.45  Bodrum Kalesi

18 Eylül 
Futbol
Bodrumspor-Silivrispor
16:30 Bodrum Şehir Stadı

23  - 24 Eylül
Atölye 1
Liderlikte Koçluk Becerileri
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilgi Bodrum Merkezi

Atölye 2
“İki ses birbirine nasıl kavuşur?”
Bilgi Bodrum Merkezi
www.bodrumcampus.com
0252 3171020

21 Eylül
Basketbol
Şampiyonlar Buluşuyor
Bodrum Basket - V - Fenerbahçe
18.00,  Binnaz Karakaya

21-27 Eylül
Resim Sergisi
Tayfun Önel
Osmanlı Tersanesi
0252 316 18 60

24-25 Eylül 
Satranç Turnuvası
Fen Bilimleri Ortaokulu
Bodrum Karia Rotary Kulübü
www.bodrumsatranc.com

25 Eylül
Gezi
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
Denizciler Kafesi, 17.00
Bodrum Merkez

26 Eylül -  06 Ekim
Resim Sergisi
Burhan Ersan
HGC Art Gallery 
Dereköy Bodrum

27 Eylül
Konser The Shot
Her Salı ve Cumartesi
Marina Yatch Club
www.marinayatchclub.com

“VII. KARSANAT BAROK MÜZİK FESTİVALİ”
Kontrtenor Kaan Buldular’ın sanat yönetmenliğinde, 9 ve 
10 Eylül 2016 tarihlerinde Bodrum Antik Tiyatro’da ücretsiz 
olarak gerçekleşiyor.

Bu yılki festivalde Karya Barok Solistlerinden, Barok Dönemin 
doğuda neler yaşandığını merak eden batılı bestecilerin 

eserlerini dinleyeceğiz. Özellikle 18. Yüzyılda, çok geniş bir coğrafyada yer alan farklı 
kültürlerin sanat yoluyla nasıl da kaynaşmış olduğunu izleyeceğiz.

Sıra dışı sesleriyle ödüllü kontrtenorlar Kaan Buldular ve Nuri Harun Ateş ile 
mezzosopranolar Gülderen Erdoğmuş ve Esen Demirci’den oluşan Karya Barok 
Topluluğu, batıdaki Şarkiyat eğiliminin en güzel örneklerinden Handel’in Timurlenk, Guilio 
Cesare ve Rinaldo operaları ile Vivaldi’nin Yıldırım Bayezid Operası ve Rameau’nun Les 
Indes Galantes Operası’ndan seçilen eserleri seslendirecek.

FESTİVAL

Barok Dönemde 
Oryantalizm

“Kadın Elinden Notalar”
Ödüllü soprano Olivera Ticevic, Barok dönemin kadın bestecilerinin eserlerini 
seslendirecek. Avusturya Barok Akademisi Müzisyenleri’nin repertuvarları, Barbara 
Strozzi, Bembo Maria, Isabella Leonarda ve Francesca Caccini gibi bestecilerin 
eserlerini içeriyor.

9 Eylül 2016 

Kadın Elinden Notalar
Avusturya Barok Akademisi:  
Soprano - Olivera Ticevic

10 Eylül 2016 

Barok Dönemde Oryantalizm
Karya Barok Solistleri ve Avusturya 
Barok Akademisi 

BODRUM ANTİK TİYATRO - 21.00 Tel: 0532 2123356 / 0507 5685432



FESTİVAL

25 Eylül 2016 Pazar günü saat 17.00’de 
tüm kadınları bisikletleri ile “Süslü 
Kadınlar Bisiklet Turu”na katılmak üzere 
İskele Meydanı, Denizciler Kafe önünde 
bekliyoruz. 
Buluşma saati 17.00 ve tura başlama 
saatimiz 18.00’dir. Süslü Kadınlar 
Bisiklet Turu toplu fotoğraf çekimleriyle 
başlayacak ve Süslü Kadınlar Bodrum 
etkinlik fotoğrafları pedal basan kadınlar 
sayfasında toplanacak.
Bisiklete herkesin binebildiğini, hatta 
çok güzel bindiğini, o da yetmezmiş gibi 
süslü püslü bindiğini göstermek için, 
daha çok kadının bisiklete binmesi için 
Otomobilsiz Kentler Günü’nde her yıl 
SÜSLÜ KADINLAR bisikletleriyle yollara 
dökülüyor ve diyorlar ki: “Şehirlerde egzoz 
dumanı kokusu değil, parfüm kokusu 
duymak için yaptır saçları, sür parfümü, 
giy kokoş elbiseni, tak şalını, sür rujunu-
ojeni, giy topuklunu gel; sadece kendini mi 
süsleyeceksin? Hayır! Bisikletini süsle, çık 
yollara ve sadece kendin ol!”
Tura Katılım Koşulları: Kendini ve 
bisikletini süslemek. Bisikleti yavaş yavaş 
sürebilmek. Şaşkın şaşkın bakanlara el 
sallamak ve gülümsemek!
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği ilk kez 

2013 yılında “Dünya Otomobilsiz Kentler 
Günü” etkinliği çerçevesinde yapıldı. 2015 
yılında 10 kentte eş zamanlı olarak yapılan 
etkinlik yerli ve yabancı basında günlerce 
gündemde kaldı.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, gönüllü 
kadınlar tarafından düzenlenen bir 
farkındalık etkinliğidir. Siyasi grup, dernek, 
belediye ve özel şirketlerden maddi destek 
almamaktadır, ancak dostların manevi 
desteği ve ilgisi çok kıymetlidir.

www.suslukadinlarbisikletturu.com

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu - 25 Eylül

BELMONDO
“Gönlümüzün Birincisi”

YEREL

Orhan Dumanlı

Girit’ten göçen bir ailenin çocuğu olarak doğup, 
nüfusa Süleyman Geçer adıyla yazdırıldı. 
Çalışkanlıkta, üretmekte, yaptığı işi önemsemekte, 
işinde iddialı olmakta, soyadına inatla hiç kimse 
geçemedi onu.

60’lı yıllarda Jean-Paul Belmondo ‘nun oynadığı 
‘’Serseri Aşıklar’’ filmiyle dünyayı saran Belmondo 
rüzgarı, Bodrum’a da gelmişti. Süleyman’ın 
yüzündeki, insanı içine alıveren Belmondovari 

tebessümleri, Bodrum’u henüz keşfetmiş Avrupa’lı 
genç kızların Süleyman’a olan sempatik tavırları, 
yanında çalıştığı Sandalet ustası Çarık İbo 
tarafından ona, Belmondo isminin verilmesine 
neden oldu.

Geçim mücadelesi önceliği, eğitimini ilkokulda 
engelledi. Ama “Matematiğim kuvvetliydi önce ben 
yapardım” demesini engelleyemedi. On dört sene, 
balıkçı tekneleri trollerde, aşçılık yaptı. Av sezonu 
öncesi gemiciler birbirlerine, “Mutfağa Belmondo 
geliyor mu?” diye sormadan tekneye binmediler. 
Balık çorbası, mürekkepli sübye, gemici usulü kuru 
fasulyeyi benden iyi yapacak tanımam üstüme dedi 
ve yaptı.

Aynı üretkenlikle on dokuz yıldan beri, her sabah, 
ezanla kalkıp karısıyla beraber peynirli, kıymalı 
poğaçalar yapıyor. Sabah 07:00 - 09:00 saatleri 
arası Bodrum Limanı’nda Denizciler Kahvesi’ne 
getiriyor. Kaçırırsanız üzülmeyin!  Öğleden sonra 
15:00 - 17:00 saatleri arası da elmalı, cevizli 
tart ve çok meşhur Türkiş Viagra Şambalisi var. 
Hepsinde de iddialı.  “Bunlar Türkiye birincisi 
mamuller” diyecek kadar. Keşke ilkokuldan sonra 
eğitimini sürdürebilseydi ve sevdiği matematikte 
Türkiye birincisi olsaydı. 

İşletmeciler olarak zaman zaman içinde 
bulunduğumuz olumsuz durumlarda kendimiz 
dışında bir sorumlu arayıp, suratımızı asacağımıza, 
Belmondo gibi işimizi önemseyip, iddialı olup, en 
iyisini ben yapacağım diyerek üretirsek, her zaman 
yüzümüz güler. Dolayısıyla da Bodrum’un yüzü 
güler.

Yüzün hep gülsün. “Gönlümüzün Birincisi”
BELMONDO.



SÖYLEŞİ 

Bodrum ve Milas Belediyeleri ile Bodrum 
ve Milas Kent Konseyleri ve Karaova-
Der’in katkılarıyla geçen yıl birincisi 
gerçekleştirilmiş olan Karaova Bağbozumu 
Günleri, bu yıl da 3 ve 4 Eylül günleri 
tekrarlanacak. Bağbozumu denilince doğal 
olarak akla öncelikle üzüm hasadı geldiği 
halde, bu etkinlik Bodrum Yarımadası’nda 
tarım yapılabilen neredeyse tek yer olarak 
kalan Karaova’nın bu özelliğini koruma 
ve göz önüne çıkarma amacını taşıyor. 
Dolayısıyla da bu etkinlik, hem kaybolmaya 
yüz tutmuş, inanılmaz lezzetteki tarımsal 
ürünlerin üzümle birlikte yeniden kazanımı, 
hem de yerel halkın diğer üretimlerinin 
değerlendirilmesi için düzenleniyor. 

Bodrum’da seksenli yıllarda başlayıp baş 
döndürücü bir hızla artan turizmin cazibesi 
Karaova’daki tarımsal potansiyelin göz 
ardı edilmesine daha doğrusu tarımın 
ihmal edilmesine ve büyük ölçüde terk 
edilmesine yol açtı. Bu bir anlamda turizme 
değer katan ana unsurlardan biri olan yerel 
tatların da yok olmasına ya da azalmasına 
neden oldu.

Artık yapılması gereken şey, Karaova’nın 
tarımsal potansiyelinin öne çıkarılarak 
turizme kazandırılması, bu yapılırken 
herkesin birbirinin aynı şeyleri yaptığı, 
tekdüze ya da kitlesel bir üretim yerine 
butik üretim anlayışıyla tüm kültürel ve 
yaşamsal değerleri kapsayan planlı bir 
çalışmadır. 

Bu yıl ikincisi yapılacak olan 
bağbozumu etkinlikleri, bundan üç-
dört yıl önce bölgedeki üreticilerin ve 
girişimcilerin önerisiyle ortaya çıkmış 
ve Kent Konseyi’nin koordinasyonu 
ile hayata geçmişti. Bugün il ve ilçe 
genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından 
desteklenmektedir. 2 Eylül 2016 Cuma 
akşam saatlerinde Bodrum merkezde 
gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile açılışı 
yapılacak olan bağbozumu organizasyonu 
3 ve 4 Eylül günlerinde Mumcular 
merkezde bir bayram havasında devam 
edecek. Geçen yıl çok başarılı bir şekilde 
gerçekleşen bağbozumu şenliklerine ilginin 
bu yıl daha da artması bekleniyor.

Karaova Bağbozumu Günleri

TURİZM

Karaova-Der: “Sahip olduğumuz değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz”

Zeki Müren’i Anıyoruz
24 Eylül 1996 tarihinde kaybettiğimiz sanatçı her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Bodrum’da yapılacak çeşitli etkinliklerle anılacak. 
Hayatının önemli bir kısmını ve son yıllarını geçirdiği Bodrum’da 
yaşadığı ev, 2000 yılında müze haline getirildi. Müzeye 
dönüştürülmüş olan evinde sanatçının birçok özel eşyası ve 
ödülleri sevenlerinin ziyareti için sergileniyor. Müren’in kendi 
tasarladığı kıyafetleri ve çizimleri özellikle yoğun ilgi çekiyor.  

Zeki Müren Müzesi, Kumbahçe Mahallesi, Zeki Müren 
Caddesi, No. 11, Bodrum
Tel: 0252 3131939

On üç altın plak ve unutulmaz şarkıların sahibi, henüz 55 
yaşındayken çok sevdiği Bodrum’da yaşamını yitiren Fikret 
Kızılok’u, aramızdan ayrılışının 15. yılında özlemle anıyoruz. 
Müziğiyle genç, yaşlı herkesi etkilemiş olan ve anılarımızda yeri 
doldurulamayan  sanatçı, 22 Eylül 2001 tarihinde Bodrum Türbe 
mezarlığında (Gümbet) son uykusuna yatmıştı. Toplumsal bir 
sorumluluk olarak bir heykelinin yapılması, isminin bir sokağa 
verilmesi, en azından müziklerinin çalındığı ticari mekânlarda bir 
posterinin bulunması yapılabilecek en basit duyarlılık gösterisi 
olurdu.

Bodrum’un pek çok restoranında çeşitli yorumlarına 
rastlayabileceğiniz bu yerel lezzetin mucidi Ali Bülüç 
namı diğer Eylül Alidir. 1983 yılında katıldığı bir 
yarışmada adı tescillenen meşhur yemeği, meze 
ve deniz mahsulleriyle ünlü Komodor Restoran 
mutfağında sanat icra eden Eylül Ali’nin elinden yemek 
de mümkün.

Umurça Mah. Dr. Mümtaz Ataman Cad. 
Rasattepe Sk. 11/A Bodrum 
Tel: 0252 313 75 55

Çökertme Kebabı

Fikret Kızılok’u 
Unutmuyoruz





Destekleyenler Üye Olunan Kuruluşlarİşbirliği ile
Radyo
Sponsoru

Köfte için:  
500 gr. köftelik kıyma

1 çorba kaşığı kadar 
rendelenmiş soğan

 2 dilim bayat ekmek (ıslanıp 
sıkılmış ve ufalanmış)

 Birkaç dal ince doğranmış 
maydanoz

Tuz ve karabiber

Not: Bu yemeği pişirirken, dikkat edilmesi gereken nokta, limon 
suyunu verip karıştırdıktan sonra bir daha karıştırmamalı. Aksi 
halde bamyalar salyalanır.

MEVSİMLİK

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

Şef Halil Vural

Yapılışı:
Bamyaları yıkayıp bir süzgece alın, iyice süzülünce, kuruması için temiz 
bir bez üstüne yayın. Kuruyan bamyaların sap kısımlarını keserek ayıklayın 
ve kenarda bekletin. Köftelik malzemeleri karıştırıp iyice yoğurun ve küçük 
yuvarlak köfteler yapıp unlanmış tepsiye atın. Tepsiyi sallayarak köftelerin 
her tarafının unlanmasını sağlayın. Zeytinyağını bir tavaya dökün ve 
kızdırın, köfteleri içine atıp arada sallayarak kızartın ve bir kaba alın.
Köfteleri kızarttığınız yağı bir tencereye boşaltın, üzerine yemeklik 
doğranmış soğanları atın ve hafifçe kavurun. Kabuğu soyulmuş ve küp 
doğranmış domatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin. Domatesler 
eriyince 2 su bardağı kadar sıcak su verip 5 dk. kaynatın. Bamyaları, 
köfteleri, nohutu, limon suyu ve tuzunu verip karıştırın, üzerini bir parmak 
geçecek kadar su olmalı! Eksikse bir miktar sıcak su ilave edin kapağını 
kapatın. Kaynayınca altını kısıp 35-40 dk. pişirin. Sıcak servis yapın.

NOHUTLU KÖFTELİ BAMYA
6 kişilik

Malzemeler:
1 kg  bamya

 2 adet iri domates
1 adet soğan
1 limon suyu

1 çay bardağı zeytinyağı
1/2 çorba kasesi haşlanmış 

nohut
 Yeterince tuz       



SANATÇI

Radio Deep Sound, Mart 2015’te  
alanlarında profesyonel iki elektronik 
müzik DJ’i Ayhan Güneysu ve 
Okan Gücün tarafından elektronik 
müzik yayıncılık anlayışına farklı bir 
yaklaşımla kurulmuş, online yayın 
yapan bir radyodur; şimdiye kadar 
beş ayrı kıtadan 250’den fazla yüksek 

RADIO

ds

RADIO

ds
Bodrum’dan Online 
Yükselen Radyo Sesi!

MÜZİK

nitelikli DJ’i, dünyanın 173 farklı 
ülkesindeki elektronik müzik sever 
dinleyicilerle buluşturmayı başarmıştır.
Bünyesinde pek çok profesyonel DJ 
bulundurmasının yanı sıra, kendini 
daha önce başka ortamlarda gösterme 
şansı bulamamış amatör, fakat yüksek 
düzeyde elektronik müzik yeteneğine 
sahip dünyanın farklı yerlerindeki 
DJ’lere de performanslarını sergileme 
ve kendi dinleyici kitlelerini oluşturma 
imkânı vermektedir.

Online radyo kanalından çok daha 
fazlası olan Radio Deep Sound, 
organizasyonlarla da DJ’lerin 
canlı performanslarını dinleyiciyle 
buluşturuyor, aynı zamanda 7/24 
kesintisiz ve reklamsız bir şekilde App 
Store’lar, mobil ve pod uygulamalarıyla 
da bulunduğunuz her yerden kesintisiz 
müzik dinleme keyfine ulaşabilme 
imkânı sunuyor.

Radio Deep Sound’un, amatör ruhu 
profesyonel iş anlayışıyla harmanlayıp 
Bodrum’dan yükselttiği sesiyle, 
dünyada bilinen ve tanınan radyo olma 
yolunda hızla yol aldığı söylenebilir.

www.radiodeepsound.com




