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Necmi Cavlı

“Taktiksel öncelikler önemlidir. Eğer takımınız sürekli kaybediyorsa 
giderek boş tribünlere oynarsınız. Küçük kazanımlar toplumsal 
duyarlılık kültürünün gelişmesine yardımcı olur.”

Hepimiz sürekli bizi rahatsız eden şeylerden haklı olarak şikâyet ederiz. 
Yönetici pozisyonunda olan insanların bir şeyler yapmalarını bekleriz, ancak bu olmaz. 
Kızgınlığımız giderek artar ama yapabileceklerimiz sınırlıdır. Bir dahaki seçimlerde, yine 
muhalefette farklı, iktidarda farklı davranan benzer bir partiye oy atarız. Zaman geçip gider. 
Bir yaştan sonra da “Bu memleket adam olmaz, ben çok denedim olmadı; Bodrum’da 
kimse birlikte hareket etmez, birbirine destek vermez,” gibi umutsuz sözler duyarsınız.

Alternatif olarak, bağımsız kendi ayakları üzerinde durabilen sivil toplum kuruluşlarına 
girip çalışmak elbette yapılması gereken doğru tavırdır. Ancak Bodrum’da bir sivil toplum 
organizasyonu enflasyonu olduğunu da biliyoruz. Çoğu, toplumun değil kendi dar grup 
çıkarları için varlar.  Ama konumuz onlar değil. İyi niyetinden şüphe etmediğimiz birçok 
arkadaşımız da doğru toplumsal amaçları olan sivil toplum kuruluşlarında uzun süre çaba 
sarf ettikten sonra yukarda bahsettiğimiz benzer hayal kırıklıklarına uğruyorlar. 

Feodal kültürün etkisini kıramamış bir orta yaş aydın kesimi var ülkemizde. Bu kesim 
kahramanlığı, delikanlılığı, büyük laflar etmeyi, büyük hedeflere karşı muhalefet yapmayı, 
mücadele etmeyi seven, buna inanan bir kuşak. Önümüzde, değiştirebileceğimiz küçük 
sorunlar varken emperyalizme, dünyanın en büyük tekellerine ya da daha özelde merkezi 
yönetim destekli büyük bir yatırıma karşı kampanya organize edip, egolarımızı tatmin 
etmeyi severiz. Ancak, gelinen noktada başarılı olduğumuz söylenemez. Bu elbette bunlara 
karşı muhalefet yapmayacağımız anlamına gelmez, ancak muhalefetin ciddiye alınabilmesi 
için kitlesel desteği olması gerekir. Asıl sorun başarılı muhalefet yapabilmek için bu durumu 
nasıl değiştirebileceğimizdir. Özgüveni olan, ortak çıkarları için birlikte hareket edebilen 
bir topluluk yaratmak üzere koşmadan önce küçük adımlar atmak lazım. Hep büyüklerle 
uğraşınca yerel sorumlular da topu merkezi yönetime atıp kolayca işin içinden sıyrılıyorlar. 
Yerel sorumluların göz yumduğu kaçak seçim-kondular konuşulmaz oluyor. Öncelikle bu 
anlayış kırılıp, duyarlılık kültürü yaratılmazsa büyüklerle mücadelede başarı mümkün olmaz. 

Eğer takımınız sürekli kaybediyorsa giderek boş tribünlere oynarsınız. Arada sırada 
kazanabileceğiniz takımlara karşı oynayıp maç kazanırsanız, insanlar umutlanır, 
kampanyanıza destek olurlar. Küçük kazanımlar toplumsal duyarlılık kültürünün ve öz 
güvenin gelişmesine yardımcı olur. Dolayısıyla böyle bir kültürün geliştiği bir kentte büyük 
yatırımcıların gelip yerel kültürü göz önüne almadan, küstah bir şekilde çirkin yatırımlar 
yapması zorlaşır. Taktiksel öncelikler başarılı muhalefet yapabilmek için önemli bir 
stratejidir.
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Bodrum Amerikan Hastanesi ek inşaatı 
sırasında ortaya çıkan mozaikler büyük 
bir heyecan yarattı. Çok az hasar 
görmüş olan bu kalıntılar, Bodrum 
Sanayi’nin ve futbol sahasının altındaki 
Roma şehri kalıntılarının eğer ortaya 
çıkarılırsa nasıl muhteşem olacağının 
çok güzel örnekleri. 

Roma Dönemi Mozaikleri
Gün Yüzüne Çıkarıldı

M.Ö başlayıp M.S. da devam eden, 
yarımadadaki en uzun egemenliklerden 
birini sürdüren Roma İmparatorluğu’nun 
kalıntıları hâlâ gün yüzüne çıkmayı 
bekliyor. Bulunan mozaikler 
Amerikan Hastanesi tarafından şık 
bir şekilde koruma altına alınıp halkın 
ziyaretine açılmıştır. Kendilerini bu 
duyarlılıklarından dolayı kutluyor ve 
Kültür Bakanlığı’nın da aynı duyarlılığı 
göstererek en kısa zamanda bölgedeki 
diğer kalıntıların ortaya çıkarılması 
konusunda adım atmasını arzu 
ediyoruz. 

Fotoğraflar: Serkan Turaç  



Bodrum yarımadası tarih öncesi dönemlerden 
beri doğal limanları ve iç bölgesiyle çeşitli 
uygarlıklar için çekici bir yerleşim alanı 
olmuştur. Özellikle Bodrum, ticaretin genellikle 
deniz yoluyla yapıldığı Antik Çağ’dan beri 
sürekli iskân edilmiştir. Bu zengin tarihin 
izlerine günümüzde her yeni yapılaşma 
aktivitesi sırasında rastlanmaktadır.
Konumuyla tam da bu yoğun tarihi dokunun 
ortasında bulunan Amerikan Hastanesi’nin ek 
bina inşaatı sırasında  ortaya çıkan eserlerin 
önemli bir bölümünün, kurtarma kazısı 
sonrasında yerinde korunarak sergilenmesi 
yönetim tarafından uygun görülmüştür.

Zemin seviyesinin altında, üzeri camla 
kapatılarak altı ayrı havuz şeklinde düzenlenen 
sergi alanında Geç Roma Dönemi’ne ait (M.S. 
400-500 y.y.) duvar kalıntıları ile birlikte 
ortaya çıkarılan taban mozaikleri, restorasyon 
çalışması sonrasında hastane bünyesinde 
sergilenmek üzere hazırlanmıştır.
Sergilenen alanlar, daha önceki evrelere ait 
temeller üzerine devşirme malzeme kullanılarak 
yapılmış bir yapı kompleksinin kalıntılarından 
oluşmaktadır. Duvarları kapı seviyesinde 
korunmuş olan odalarda yer alan mozaikler, 
bazen mekân ihtiyacı ile yeni duvarların 
eklenmesi, bazen de sonraki dönemlerde yeni 
yapıların yapımı sırasında hasar görseler de 
yer yer iyi durumda korunarak günümüze 
gelmişlerdir.

Dönem özelliği gösteren mozaiklerde genelde 
yaşam döngüsü betimlenmiştir. Stilize 
motifler ile geometrik desenlerin çevrelediği 
panolarda evcil hayvanlar, deniz canlıları 
ile yırtıcı hayvanların avladığı geyik ve keçi 
sahneleri kullanılmıştır. Sahneler arasında 
özellikle, tarih öncesi dönemlerden beri çeşitli 
kültürlerde değişik şekillerde betimlenen ve  
bolluk, bereket, yaşam, ölüm gibi kavramları 
simgeleyen “Hayat Ağacı” motifi dikkat 
çekmektedir. Hayat ağacından beslenen 
hayvanlar genelde keçi ya da geyik olarak 
betimlenirken, burada gövdesi yapraklarla 
bezenmiş koyun kullanılmış olması ilginçtir.

Arkeolog Murat Akman 
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Türkiye’nin en büyük deniz festivali olan 
31 yıldır süren The Bodrum Cup, bu yıl 
21 - 26 Ekim tarihleri arasında 
yapılacaktır. 

The Bodrum Cup yarışlarında Ege denizi 
yelkencilerin hem rüzgarla, hem de kendi 
aralarındaki renkli mücadelelerine sahne 
olacak.

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından 
başlatılan ve zamanla gelenekselleşen 
The Bodrum Cup’a bu yıl birçok yat, 
yelkenci ve yelken meraklısının katılması 
bekleniyor.

Her yıl heyecanla beklenen The Bodrum 
Cup, altı gün boyunca yalnızca deniz 
üzerinde gulet, tırhandil, cruiser ve 
katamaranların yarışacağı bir etkinlik 
değil, aynı zamanda karada ve denizde 
farklı aktivitelerin de yer alacağı 
çok kapsamlı bir şenlik niteliğinde 
düzenleniyor. 

Gençlerin yelkenle tanışmasına ön-
ayak olan ve bölgedeki yat üretim 
teknolojisinin dünya ile uyumunu 
sağlayan etkinlik, ayrıca deniz ve koyların 
korunmasıyla ilgili bilinç geliştirmeye de 
katkıda bulunuyor. 

Ümit Polatcan

Adrenalin yüklü 
bir atmosferde 
gerçekleşen 
yarışların yanı sıra 
hem denizde hem 
de karada festival 
tadında etkinlikler 
yer alıyor. Önceki 
yıllarda pek çok 
yerli ve yabancı 
ünlü müzisyenleri 
ağırlamış olan 
etkinlik, kampana 
töreniyle başlayacak. 

www.bodrumcup.com
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Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir tarım gibi, 
sürdürülebilir sanat stratejileri de olması lazım. 
Nasıl turizmde yanlış yatırım varsa kültür/sanat 
alanında da her yapılan yatırımın doğru olduğunu 
söylemek zor. Dünyanın ve ülkemizin  içinde 
bulunduğu karanlık gidişata bakınca, sanata 
yapılan her türlü yatırımı hiç yoktan iyidir diye 
düşünebiliriz. Sanat olsun da, nasıl olursa olsun! 
Buna itirazım yok, çünkü bu kaçınılmaz!  Ancak 
buna paralel farklı yaklaşımların da olması gerekir. 
Sürdürülebilir sanat stratejileri de lazım. Sanat 
parayla satın alınabilir ama parayla yaratılamaz. 
Sanata en büyük yatırım bugün Dubai’de 
yapılıyor! Peki, orada sanat üretiliyor mu? 

Bodrum’da açılan sanat/kültür merkezlerinin 
kimileri kapandı, kimileri âtıl kaldı. Farklı ticari 
yatırımları desteklemek için kafe, bar, lokanta, 

alışveriş merkezi, emlakçı, inşaat ofisleri gibi 
aklınıza gelebilecek her yerde, özellikle yaz 
aylarında, sanat etkinlikleri yapılıyor. Bu da bir 
ihtiyaç... Bunların olması hızla kentleşen bir 
yer için doğal, ancak buralarda sanat, ticari 
yatırımları destekliyor; bu yatırımcıların sanatı, 
sanatçıyı desteklediklerini söylemek ise çok 
zor. Maddi yatırımların, diğer faktörleri göz 
önüne almadan, belli stratejilere dayanmadan 
yapılmasının sanatın ve sanatçının gelişimine 
katkıda bulunacağını sanmak yanıltıcı olur. 

Hâlâ bağımsız, düzgün bir sanat galerimiz ya 
da sanat müzemiz yok. Bodrum gibi bir kentin 
bırakın iç donanımını, dışardan görünüşü 
bile sanatsal olan mimari yapıların galeri 
ve müzelere ev sahipliği yapması beklenir.
Örneğin Eskişehir’de açılan Odunpazarı 
Modern Sanat Müzesi, ya da dünyanın 
değişik yerlerindeki benzer yatırımlar bizim 
bu konuda ne kadar geride kaldığımızın bir 
örneğidir. 

Yıllardır Bodrum’da çeşitli şekillerde sanata 
yatırım yapıldı ve yapılıyor. Ancak Bodrum’da 
sanat üretiliyor mu?  Bodrum’da “sanatçı” çok 
ama üretilen sanat nerede?

Dışardan gelip Bodrum’a yerleşmiş 
uluslararası düzeyde başarılı sanatçılar var. 
Bunların yerel kültür ve sanat dinamikleri 
içindeki yerleri sınırlı...  Olmak zorunda 
değil diye düşünebilirsiniz. Bu insanları 
eleştirmiyorum, ancak kentin kendi 
dinamikleriyle kaynaşmış heyecan verici 
özgün bir sanat hayatının olmamasına dikkat 
çekmek istiyorum. Milyonlarca liralık sanat 
merkezleri kuruluyor, ama içini dolduracak 
sanatçılar yetişiyor mu? Bunların kültürel 
gelişime katkısı oluyor mu? Sanata ilgi arttı mı 
Bodrum’da yerleşik halk arasında? 

“Kentin kendi dinamikleri ile 
kaynaşmış heyecan verici özgün bir 
sanat hayatı yok... Geçmişte, şimdi 
olduğu gibi sanat yatırımları yoktu 
ama sanat vardı, sanat ortamı, kültürü 
vardı. Onlar kent ile bütünleşmiş, kent 
onları, onlar kenti etkilemişlerdi.”

Yatırım mı,“Sanata”
Yatırım mı? 

Odunpazarı Modern Sanat Müzesi - Eskişehir

Mehmet Sönmez

Necmi Cavlı



Tuğrul Acar 
(belediye başkanı 
olmadan önce) 
gibi esnaf ile kadeh 
tokuşturur, sohbet 
ederlerdi. Boşuna 
değil yıllardır halk 
gelmiş geçmiş en 
iyi belediye başkanı 
Tuğrul Acar’dı 
demiyor. Çünkü 
o farklı, güzel bir 
ortamda bulunma şansına sahip olmuştu. Bu 
aydınlar kent ile kaynaşmıştı. 

Onlar seyirci değil, oyuncuydu! Vedat 
Türkali’nin kitabı “Mavi Karanlık” Bodrum’u 
anlatır. Mehmet Sönmez, “Bodrum Ressamı” 
diye bilinir, MFO’nün “Bodrum, Bodrum” şarkısı 
bu dönemin ürünüdür. Birçok müzisyen “eski” 
Mavi Bar’da ya da Veli Bar’da çalmış, orada 
keşfedilmiştir. Bu tür örnekleri çoğaltmak 
mümkün… Onlar kentle bütünleşmiş, kent 
onları, onlar kenti etkilemişlerdi. Şimdi olduğu 
gibi sanat yatırımları yoktu ama sanat vardı, 
sanat ortamı, kültürü vardı. 

Sadece maddi yatırımlarla bir sanat kültürü, 
geleneği ve geleceği yaratılabilir mi?  Sanat ve 
sanatçının yetişeceği ortamı nasıl yaratacağız? 
Bunun için neler gerekiyor? Sürdürülebilir 
sanat nedir? Bu soruların cevabını 
verebilecekler yine sanatçılardır; yatırımcılar, 

koleksiyoncular, ajanslar değil! 

Vedat Türkali

Mehmet Sönmez

Artık büyük bir şehir olan Bodrum’a yerleşen 
kitlenin sosyal yapısına bağlı olarak sanata 
daha fazla ilgi olduğu gözlenebilir. Bu 
anlamda bir sanat pazarıdır, ancak bu kent ile 
kaynaşmış, kendi dinamiklerini yaratmış bir 
kültüre dönüşmüş müdür? Var olan ortamda 
bir kaç sanatçı para kazanıyor gibi 
gözükebilir. Bu, sanatlarını sürdürmek 
için doğal bir ihtiyaçtır, ancak var 
olan ortam giderek yaratıcılıktan 
uzaklaştırıyor sanatçıları. 

Eskiden farklıydı. Örneğin 
Hadigari Bar’da 12 ay boyunca 
sanatçılar, aydınlar ve yerli esnaf, 
kasabalı gençler, akşamın erken 
saatlerinde çeşitli sohbetlere 
dâhil olur ya da kulak kabartırdı. 

Siyaset, sanat, yerel ve kişisel 
sorunlar konuşulurdu. Fethi 
Naci, Fatma Mansur, Vedat 
Türkali, İlhan Berk, Mustafa Birol 
Kutadgu, Mehmet Sönmez gibi birçok isimleri 
her gün görmek ve onların sohbetlerine 
katılmak, kulak kabartmak mümkündü. Bu 
sanatçı ve aydınlar, tamirci Kirli Mehmet, 

Tuğrul Acar





RENKLERE
DAVET
Yüksel Yuko Sönmez

“Yuko Arte” atölyesi kapılarını 
aşağıdaki tarihlerde sizlere açıyor:
19 eylül saat 13:00/18:00
20 eylül saat 18:00/23:00
Kadı Kalesi Ormancılar Sitesi, 
5. Cad. No.116a Turgutreis

Ressam tuvali ile ahenkle dans ederek sanatını 
ortaya koyar. Onların kalemi fırçasıdır. Fırçası 
kalem olanı yazmak ve anlatmak  da bir o 
kadar zordur.

Yuko’nun tablolarına bakmadan önce onu 
tanımanız bir nebze de olsa onunla nefes 
almanız size sizin durduğunuz, gördüğünüz 
yerden değil kendi yüreğinden dokunması 
gerekir. Ancak o zaman tabloda ki renkleri, 
hikayeyi sizinle paylaşabilir. 

Yuko ve tabloları ile buluştuğunuzda, Perunun 
yerlileri,  Hindistanın büyülü renkleri ve bazen 
Amozon topraklarının yeşili içinde kaybolup 
gidersiniz. 

Üstelik Yuko size çok yakın, Bodrum da 
yaşıyor...
Evinin kapısında eski zaman çanlarından 
var. Sadece ipi çekmeniz yeterli. Size elinizi 
uzattığınız kadar yakın.

Sizlerle buluşmak için sabırsızlanan sanatçı sizi 
tabloların büyüsünü paylaşmaya davet ediyor.

İletişim: 0538 081 45 10
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Allium Villas Resort!
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Allium Villas Resort kıyı şeridinde bulunan, 
enfes Ege denizine bakan ve Yalıkavak 
Marinaya bir kilometreden daha kısa bir 
mesafede yer alan Yalıkavak Bodrum’un 
yeni ve lüks butik otellerinden biridir. Bir 
zamanların sakin bir balıkçı köyü olan 
Yalıkavak, yakın zamanda Türkiye’nin 
en derin marinalarından birinin gelişine 
şahitlik etmiştir. Unutulmaz yemekler ve 
canlı gece hayatı ile, akla gelebilecek tüm 
markalara ev sahipliği yapmaktadır. Ama 
Yalıkavak’ı bölgedeki diğer tüm kasaba 
ve köylerden ayıran özelliği, nefesinizi 
kesecek ve yıllar önce burayı keşfetmiş 
olmayı isteyeceğiniz unutulmaz gün 
batımlarıdır…

HER DETAY SİZİN İÇİN DÜŞÜNÜLDÜ...
Doğal malzemeler ve şık, zarif 
dokunuşlarla tatilinizi unutulmaz kılmak 

için tasarlanmış 36 adet oda ve süit... Her 
odada Ege Denizi’nin sonsuz güzellikteki 
manzarasına ve tesisimizin özel plajına 
erişim imkanı... Doğal malzemelerle 
tasarlanan her oda, rahatlayıp gevşemeniz 
için size mükemmel bir dinlenme alanı 
sunmaktadır.

Odaların hepsi birbirinden farklı olmakla 
beraber, rahat tasarımı ve balkon ya 
da bahçe teras seçeneği ile “Superior” 
odadan başlayan 5 oda kategorisi 
bulunmaktadır

“Deluxe Garden” yarı özel küçük 
bahçesindeki terasıyla Yalıkavak’ın 
muhteşem gün batımlarının keyfini 
çıkarmak için ideal konumdadır. En küçüğü 
35 m2’den başlayan bu odalar, kendilerine 
özgü eşsiz tasarımıyla, tesisin şık ve rahat 
yaşam tarzını yansıtmaktadır.

Son olarak 56 m2’den başlayan 
“Azure Garden Suit”ler master 
yatak odası ve bitişik oturma 
odasından oluşmaktadır. 
Bahçeye direk erişimi olan iki 
terasıyla geceleri parıldayan 
yıldızların altında oturup, 
gündüzleri ise yaz güneşinin 
tadını çıkarabilirsiniz. Misafirler 
bu suiti, oturma odasıyla 
bağlantılı diğer yatak odasını 
da talep ederek “iki yatak odalı 
suit”e dönüştürebilirler. 



Rezervasyon  +90 252 385 4040
info@alliumvillas.com.tr

BODRUM’DA İTALYAN ESİNTİSİ
Prestijli marinası ile parıltılı ve çekici 
Yalıkavak merkezine yakın Ayva Restoran, 
Bodrum’a bir parça özgünlük sunuyor. Şef 
Kaan Avcı ve ekibi, enfes İtalyan yemekleri 
ile adeta bir İtalyan büyükannenin yemeğe 
olan aşkını ve paylaşmaya olan tutkusunu 
italyan ruhuna uygun bir şekilde bir 
araya getiriyor. İtalya’nın neredeyse her 
bölgesinden gelen şaraplardan oluşan 
zengin şarap listesi ve hem klasik hem de 
cesur spesiyaliteleri ile Ayva Restoran, 
İtalyan kültürü ve çoşkusunu, Yalıkavak’ın 
enerjik ruhuyla kusursuz bir şekilde 
harmanlıyor.

EĞLENCE MANDALİNA BAR’DA
Mandalina Bar sizlere canlı DJ 
performansları ve özgün kokteyller 
eşliğinde, Yalıkavak’ın göz kamaştırıcı gün 
batımlarının tadını çıkarmanız için eşsiz bir 
fırsat sunuyor.

GERÇEK BİR HUZUR ORTAMI 
Allium SPA & Wellness farkıyla, fitness, 
buhar odası, sauna, tuz odası ve Türk 
hamamının yanısıra geleneksel Türk 
ve uzakdoğu masaj ve terapilerini 
deneyimleyebilirsiniz. 

ERKEN REZERVASYON FIRSATINI 
KAÇIRMAYIN!
Gözlerinizi sonsuz bir maviliğe açmak, güne 
harika bir kahvaltı ile başlamak, sonsuzluk 
havuzunda tüm yılın stresini atmak ve 
muhteşem spamızda tatilinizin büyülü son 
dokunuşunu yapmak için şimdiden erken 
rezervasyon yaptırmanızda fayda var. 
Sadece 36 odası olan bu saklı cennette tatil 
fırsatı kaçmaz.
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2
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5-14

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül

ajanda

Konser
Hüsnü Şenlendirici
Bodrum Caz Festivali
Bodrum Kalesi, 21.00
www.bodrumcazfest.org

Tiyatro
Zengin Mutfağı
Antik Tiyatro, 21.00
www.biletix.com

Konser
Oto Trip
Off Gümüşlük, 20.00
www.bodrumcazfest.org

Konser
Kula Baraka
Off Gümüşlük, 22.00
www.bodrumcazfest.org

Konser
Linet & Haktan
Antik Tiyatro, 21.00
www.biletix.com

Resim Sergisi
Ceylan Eşit - Güneş Hikayeleri
Toloman Art Gallery, Bitez



6
Eylül

Konser
Teoman
Antik Tiyatro, 21.00
www.biletix.com

7-8

7

Eylül

Eylül

Temel Aromaterapi Eğitimi
Herbafarm Akademi
0530 176 99 86

Konser
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars feat 
Buzuki Orhan
Bodrum Kalesi, 21.00
www.bodrumcazfest.org

8
Eylül

Konser
Burhan Öçal’s Jazz Dream
Bodrum Kalesi, 21.00
www.bodrumcazfest.org

8
Eylül

Belgesel Gösterim
Bodrum’un Suskun Çanları
Dibeklihan, 21.00



ajanda

12

11-12

13

Eylül

Eylül

Eylül

Konser
Emir Ersoy
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Müzikal
Kantocu
Bodrum Kalesi, 21.00 / 0554 695 92 24

Seminer
Homeopatiye Giriş 
Herbafarm Akademi
0530 176 99 86

16
Eylül

Konser
Ayşegül Aldinç & Garo Mafyan Tubulence
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

8

9

Eylül

Eylül

Futbol
Bodrumspor - Sivas Bld.
Şehir Stadı, 16.30

Konser
Muğla BB Orkestrası / Cenk Güray
Bodrum Belediye Meydanı, 21.30
www.bodrumcazfest.org

10
Eylül

Konser
Meltem Cumbul & Garo Mafyan Tubulence
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com



26-29
Eylül

İsmail Ulukan 
Bodrum Veteran 

Basketbol Turnuvası
Binnaz Karakaya Spor Salonu

18-22
Eylül

Cam Sergisi
Menekşe Bilgiç
Trafo Bodrum
www.meneksebilgic.com

21-30

22

Eylül

Eylül

Seramik Sergisi
İrfan Aydın
Dibeklihan
www.dibaklihan.com

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
Bodrum Belediyesi Atatürk Anıtı Önü, 17.00
www.suslukadinlarbisikletturu.com

27
Eylül

Tek Kişilik Gösteri
Salh Kalyon - Memleket Saat Ayarı
Zai - 21.00
www.zaibodrum.com



ajanda

1-10

5

3-4

1-10

2

7

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Fotoğraf Sergisi
Sami Güner
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

Futbol
Bodrumspor - Kastamonu 1966
Şehir Stadı

3. Uluslararası Sanat Sempozyumu
Her Yer, Her Şey ve Sonrası
M.S.K.Ü. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
www.gsfsempozyum.mu.edu.tr

Resim Sergisi
Reyhan Abacıoğlu & Sema Barlas
Dibeklihan
www.dibeklihan.com

Konser
Yol Project
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Konser
Ayşegül Aldinç & Garo Mafyan Tubulence
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com



8

13

12

16-20

12-30

12-31
Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Konser
Meltem Cumbul & Garo Mafyan Tubulence
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

Futbol
Bodrumspor - Elazığspor
Şehir Stadı

Konser
Barok Arp
Heredot Kültür Merkezi, 20.00
www.biletino.com

Kişisel Gelişim
Feride Gürsoy & Devrim Akkaya 
Karakaya Retreat
0532 574 34 96

Yakaköy Engelli Sevgi Atölyesi
Dibeklihan
www.dibaklihan.com

Ahşap Resim Sergisi
Mehmet Emin Erdoğdu
Dibeklihan
www.dibaklihan.com



27

23-27

25

Ekim

Ekim

Ekim

Futbol
Bodrumspor - Kırşehir Bld.
Şehir Stadı

Workhop
Aile Dizimi
Feride Gürsoy
Karakaya Retreat
0532 574 34 96

Konser
Maya Azucena
Ayşegül Aldinç & Garo Mafyan Tubulence
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com

21-26
Ekim

31. Bodrum Cup
Ahşap Yelkenliler Yarışı
www.bodrumcup.com

20
Ekim

Konser
Kargalar Kafeste
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com





Bodrum doğumlu biri olarak bu alanda kısa yazılarım oldu 
ise de kitabı okuyunca ne kadar bilgisiz olduğumu fark ettim. 
Kitap derin bir akademik çalışma değil, ama oldukça öğretici 
ve bu konuda daha kapsamlı çalışma yapmak isteyenleri 
gerekli  kaynaklara yönlendirebilir. 

Her Bodrumlunun yerel tarihi tanıması için okuması gereken 
bir kitap. Ancak sadece İngilizce ve çok az sayıda basıldığı 
için görece olarak pahalı. Dolayısıyla kitaba erişim pek 
kolay değil. Umarım başta yazar olmak üzere, ilgili kişiler bu 
kitabın Türkçe baskısını en kısa zamanda hazırlayıp, daha 
geniş bir kesime ulaştırabilirler.

Kitap tarihte, yarımada ve çevresindeki 
geçmiş medeniyetler dönemindeki 
Musevi toplulukları ile ilgili kısa bilgiler 
verirken asıl olarak son dönemdeki 
Bodrum Musevi topluluğuna 
odaklanıyor. Bu yazıda kitaptaki bazı 
ilginç bilgileri sizlere aktaracağım. 
Umarım bu bilgiler sizi kitabı okumaya 
teşvik eder.

Avram Galanti (1873 Bodrum doğumlu 
tarihçi/mebus), kitabında Bodrum 
Musevi topluluğunun geçmişini 1537 
yıllarına kadar dayandırır. Avram 
Galanti’nin bahsettiği tarihlerin olduğu 
mezar taşları maalesef bugün Turgutreis 
İlköğretim Okulunun olduğu bölgedeki 
mezarlıkta imiş. Bu mezarlık 1926 
yılında belediye tarafından yıkılıyor 
ve günümüzde varlığını sürdüren 
mezarlık kuruluyor. 15. Yüzyılda İspanya 
ve Portekiz’den kitlesel bir sürgün 

Bodrum’un Musevi Topluluğu 
“Anı ve Hikâyeleri” C.M. Kösemen

Kitabın yazarı Mehmet Kösemen, 
Ankara doğumlu ancak 
Bodrum’da evleri olan ve 70’li 
yıllardan beri Bodrum’a gelen 
bir ailenin çocuğu… Sanatçı 
ve bağımsız araştırmacı olan 
yazarın çeşitli sergilerde de yer 
almış eserleri ve farklı konularda 
yaptığı ilginç araştırma kitapları 
bulunmaktadır. 



sonucu deniz yolu ile geldikleri söylenen 
topluluğun, son yüzyılda en kalabalık 
olduğu zamanda bile sayısı fazla değil, 
100 kişi civarında! Bu rakam 1. ve 2. 
Dünya savaşı gibi etkenler tarafından 
bazen artıyor, bazen azalıyor. En büyük 
topluluk 4000 civarında Rodos adasında. 
Milas’ta da Bodrum’dan daha büyük 
bir Musevi topluluğu var.  Her ne kadar 
Bodrum’da nüfusları az ise de kente olan 
katkıları büyük. Çok etkili 
bir topluluk! İlk başlarda 
bugün Kumbahçe dediğimiz 
bölgede yaşayan topluluk 
daha sonra Türkkuyusu 
(Eski Hükümet Sokağı) 
bölgesinde yoğunlaşıyorlar.

Sadece ticaret değil 
ulusal ve yerel bürokratik 
görevlerde de çok etkililer. 
Bu etkilerinin bir nedeni de 
eğitime çok önem vermeleri. 
Bodrum’da kız ve erkek 
çocukların beraber gittiği 
kendilerine ait küçük bir eğitim merkezleri 
ve birlikte ibadet ettikleri sinagogları 
varmış. Ancak Rodos adasında daha 
büyük ve etkili bir okulları olduğu için, 
örneğin Avram Galanti okumak için oraya 
gidiyor. Bu dönemde Rodos, Osmanlı 
kontrolü altındadır.  Daha sonra A. Galanti 
ilk iki dönem Atatürk’ün meclisinde 
mebus olarak görev alıyor. Yine 2004 
yılında 61 yaşında vefat eden astrolog 
Janet Akyüz’ün ismi Amerika’da AAVSO 
tarafından bir yıldıza verildi. Bu konu 
daha önce sayfalarımızda O. Dumanlı 
tarafından “Bodrumluların bir yıldızı var!” 
diye işlenmişti.  Günümüzde hâlâ ulusal 
ve uluslararası alanda başarılı Bodrum 
kökenli Museviler var. Kitapta bu bilgiyi 
destekleyen daha fazla örnek bulmak 
mümkün…

Ancak, uzun zamandan beri Bodrum’da 
bir Musevi topluluğu yok; özellikle İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra ve Varlık Vergisi 
kanununun çıkmasıyla genel gidişat 
güvence vermediği için çeşitli yerlere göç 
ediyorlar. Bir kısmı halen İzmir’de yaşıyor. 
Bir kısmı zaman zaman Bodrum’u ziyaret 
ediyor. Yazar Kösemen kitabının önemli 
bir kısmını günümüzde yaşayan Bodrum 

kökenli Museviler ve o dönemi hatırlayan 
yerliler ile röportajlara ayırmış. Her ne 
kadar bazı anıların ayrıntılarının birbirleri 
ile çeliştiğine yazar dikkat çekiyorsa 
da, bu yaşayan tarihi kaydettiği için 
Kösemen’e ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Yazar Kösemen, Haris Tengiz, Hüseyin 
Ayaz, Selçuk Eren, Hüseyin Şakar, Media 
ve Orhan Dumanlı, Bekir Çilek gibi yerel 
karakterlerin yanı sıra topluluğun Bodrum 

doğumlu üyeleriylede 
röportaj yapıyor.

Örneğin  iki büyük 
ailesinden birisinin 
devamı olan Bodrum 
doğumlu, İzmir’de yaşayan 
Hayim Akyüz ile yaptığı 
röportajlar son derece 
bilgilendirici ve duygusal 
anılarla dolu. 

Hayim Akyüz, anılarında 
Bodrum’dan ayrılışlarının 
asıl nedeninin Varlık 

Vergisi olmadığını, çünkü Topluluğun 
Bodrum’a yaptığı katkılar bilindiği için 
diğer yerlerde olduğu gibi kendilerine 
adaletsiz davranılmadığını söylüyor. 
Dedesi Bohar Akyüz’ün, O. Dumanlı’nın 
dedesi İbrahim Çavuş ile Yemen’e savaşa 
yollandıklarını, savaştan geri sadece 
ikisinin sağ dönmesini ve daha sonra 
birlikte çalışmalarının hikâyesini anlatıyor. 
İki topluluk öylesine kaynaşmış ki, 
İzmir’e gittikten sonra katıldıkları  Musevi 
toplantılarında aksansız Türkçe konuşan 
ve kendi dillerini konuşamayan Museviler 
sadece Bodrum’dan gelenlermiş. 

Kitaptaki bilgiler 
fotoğraflarla 
zenginleştirilmiş 
ve çoğu 
araştırma 
kitaplarından 
farklı olarak 
kolayca 
sıkılmadan 
okunabiliyor. 

Necmi 
Cavlı

Avram Galanti



Mars Tapınağı Nerede?
Dario Navaro

Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’nde, 
William Page’in 1828-40 arasında yaptığı 
tahmin edilen ve buram buram tarih 
kokan Temple at Boudroun (Bodrum), 
Halicarnassus başlıklı suluboya çalışmasını 
gördükten sonra, kuvvetle ihtimaldir ki 
savaş tanrısı Mars’ın tapınağını bir de 
yerinde görelim düşüncesi aklınızdan 
geçecektir; en azından benim geçti 
diyebilirim. Bodrum kentini tanıyanlar da 
yerini bulmanın bir sorun olmayacağını 
bilir, ne de olsa Mars Mabedi Caddesi 
Bodrum şehir planında gösterilmektedir. 
Sanki tapınak adresinin bir tek sokak 
numarası eksiktir… Çocuk oyuncağı!

Sanayiden çıkıp Mars Mabedi Caddesi 
üzerinde batıya doğru yürüdüğünüzde, 
Amerikan Hastanesi’nin tam karşısında, 
her nasılsa yapılanmaya açılmamış, otlar 
ve çalılıklarla kaplı bakımsız genişçe 
bir arazi parçası göreceksiniz. Arazinin 
girişinden ilerlerken göreceğiniz tek 
tük antik sütun kalıntıları beklentinizi 
yükseltir… Az ileride ise, bir ağacın önünde 
yan yana dizili dört sütun tamburu Page’in 
tablosunu kuvvetle çağrıştırmaktadır. 
Bir an için “işte tapınağın ören yeri” diye 

sevinebilirsiniz. Ancak biraz araştırınca 
evdeki hesabın çarşıya uymadığı 
görülecektir.

Müzenin bilgilendirmesine göre, Page, 
suluboya çalışmasını, Fransız gezgin 

Mares - Savaş Tanrısı



Kont Choiseul-de-Gouffier’in 
1782’de Paris’te yayımladığı 
Voyage Pittoresque de la 
Grece kitabının 1. cildinde yer 
alan J.B Hilair’e ait Ruines du 
Temple de Mars gravüründen 
esinlenerek yapıyor. Gravürün 
otantik bir ören yerini 
yansıttığını Danimarka 
Üniversitesi Halikarnassos 
Projesi başkanı Prof. Poul 
Pedersen doğruluyor: 
Mauseleum’un yerini tespit 
eden ve oradaki ilk kazıları 
yöneten C.T. Newton’un 1855-
56 da yaptığı kazı notları 
arasında Petersen’in bulduğu 
bir fotoğraf, sütunların 19. yy’da halen 
ayakta olduğunu gösteriyor. 

Ne var ki Pedersen, Gouffier’in gravürü 
yanlışlıkla Mars Tapınağı olarak tanıttığını 
da açıklıyor. Bu ören yeri bir Doric 
Stoa (dorik stilde bir revak) ya da 30 
Sütunlu Stoa. Belki de Gymnasium’un 
etrafını çevreleyen stoanın sütunları bu 
kalıntılar. Peki ya Mars Tapınağı? Romalı 
mimar Marcus Vitruvius’a göre Mars 
Tapınağı ve Kutsal Alanı Doric Stoa’nın 
yukarılarında yer alıyor. Yalnız Mars 
Tapınağı değil kuşkusuz, Sanayiden antik 
Tiyatro’ya kadar olan bu alanın altında 

Halikarnassos’un keşfedilmeyi bekleyen 
pek çok harika eseri yatmaktadır. 
 
Bodrumun bir önceki Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon, 2010 yılında İskender’in 
Ayak İzleri projesini tanıtırken, Sanayi 
sitesinin altındaki antik hipodromun 
restore edileceğini, Mars Tapınağı’nın 
düzenlenip antik Tiyatro ile bağlantısının 
kurulacağını söylemişti. Bugüne kadar 
bir kazıya başlanmış bulunmuyor ama 
yenilenen Bodrum Şehir Stadyumu’nun 
açılışı bu sene gerçekleşti. Bodrumun 
altındaki tarihi mirasın gün ışığına 
çıkarılmasını ise sabırla bekliyoruz. 



Kendimi bildim bileli sorularla dolu zihnimi 
cevaplarla sadeleştirmeye çalıştım. Bu 
soruların nedeni, kendimi bu devasa dünyada 
yalnız hissetmemdi. İşte bu yalnızlık beni 
sonu olmayan bir savaşa sürükledi; zihnimin 
derinliklerinde uğuldayan bu soruların 
cevaplarını zorla söküp almam gerekiyordu. 
Çoğu zaman başardım bunu. Anladım ki ne ben 
yalnızdım ne de dünya kocamandı.

Beni yoran tüm soruların aslında benim için 
çalıştığını fark ettiğimde her şey anlamlı hale 
geliyor ve ben anlam’a yaklaşıyordum. Soru 
olmadan cevap da yoktu. İnsanların ne 
yaptıkları değil, neden ve nasıl yaptıklarıydı esas 
olan.

Sonra, dünyaya yani meskenime yöneldim; 
şaşmaz döngüsü, içinde tüm cevapları 
barındırıyordu. Tüm ritmiyle, uyumuyla ve 
sonsuzluğuyla başımı döndürmüştü. Sadece 
ondan ilham aldım, sadece onun döngüsüne 

Tüm
Bildiklerinizi
Unutun..

uyum sağlamaya çalıştım. En geçerli olan sistem 
meskene aitti, çünkü hepimizin özü oradaydı.

Mesken, olduğum kişilerin hepsini tanıttı bana; 
sanrılarımdan kurtulmamı ve istediğim kişi 
olmamı sağladı; sindiremediğim her şeyi elimden 
geri aldı ve sindirdiklerimi bana teslim etmekte 
hiç tereddüt etmedi.

Kimse kötü doğmamıştı, sadece ifadesini 
yanlış seçenler vardı. Mirasımız, kötü ifadelerin 
meyvesiydi ve bu olmasaydı siz de şu an bu 
kitabı bu yazıyı okuyor olmazdınız. Öznelliğine 
değer verenler, yolun sonundaki bilinmezliğe 
çekilmişlerdi çaresizce. Sonsuz olanı istiyorlardı 
fakat ararken vazgeçmişlerdi. 

İçimdeki aşkı, inancı ve saygıyı sonsuz kılma 
vaktindeyim şimdi. İlham meskenden geldi, ben 
de ifadesini seçtim; sonsuz aşk, kırılmaz inanç 
ve bitmeyen saygı ile karşınıza çıktım...

Cenk Avdan





Bodrum Caz 
Festivali
Caz Derneği tarafından 
düzenlenen Bodrum Caz 
Festivali 1 Eylül’de başlıyor.

KARDEŞ FESTİVALLER: 
RODOS ve BODRUM CAZ FESTİVALLERİ

Rodos ve Bodrum Caz Festivalleri bu 
yıl Kardeş Festival olarak önemli caz 
müzisyenlerini karşılıklı olarak sahnelerinde 
ağırlayacaklar.
 
Festival programı ve detaylı bilgi için:
www.bodrumcazfest.org 

Festivalin üçüncü yılında tema 
Saz ve Caz / Jazz with an Ethnic 
Touch olarak belirlendi. Birbirinden 
özel projelerle yerli ve yabancı 
sanatçıların yer alacağı programda 
Bodrum Kalesi konserleri, kulüp 
performansları, sergi ve atölye 
çalışmaları yer alacak.





BODRUM     TURKEY     lujohotel.com     +90 252 311 55 55


