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Biz bu filmi
çok gördük
Necmi Cavlı

Yaşam koşullarının zorlaştığı,
siyasi ortamın korkutucu olmaya
başladığı dönemde kimin
umurundadır kültür/sanat?
İnsanların kendini çaresiz hissetmesi olabilecek
en tehlikeli durum. Böyle durumlarda rasyonel
düşünüp karar vermek zorlaşır. Siyasette
olduğu gibi kültür/sanat alanında da eğer
uzun vadeli ilkeli bir duruşunuz yoksa, istenen
olumlu sonuçlara ulaşmak kolay olmaz. Bunu
bugün Bodrum özelinde de yaşıyoruz. Yıl
boyunca görmediğimiz insanlar Temmuz/
Ağustos aylarında ticari organizasyonlar
yapıyorlar. Bu, müzik alanında olduğu gibi
son zamanlarda görsel sanatlarda da yoğun
olarak yaşanıyor. Bienaller, müzayedeler, yazlık
galeriler, sergiler, sanat fuarları… ‘Önce biz
yapalım, pastayı kapalım’ zihniyetiyle çaresiz
grup ve sanatçılardan yerel ortaklar bulunuyor
ve her nasılsa yerel kurumlar da her defasında
bu oltaya geliyorlar. Sonuç hep bir fiyasko.
Yayın Yönetmeni
Necmi Cavlı
necmi@bodrumbkst.com

Pazarlama Koordinatörü
Gül Mutlu

Yayın Danışmanı
Mehmet Eskihancılar

Redaksiyon
Füsun Özlen

Ulusal duyurular yapılıyor ve sonra iptal
ediliyor. Geçen yıl bir müzik festivalinde bu yıl
da bir görsel sanat organizasyonunda olduğu
gibi! Biz bu filmi gördük ve maalesef daha da
görmeye devam edeceğiz.
Herşeye rağmen doğru sosyal sorumluluk
projeleri, samimi ve toplumsal çıkarları göz
önüne alarak yapılan işler de var.
Bu arada sekiz sayfa ile başladığımız dergimiz
18-24-32 derken, 40 sayfaya çıktı. 1500 adet
dağıtırken 5-10-20 ve Temmuz ayında 25 bin
bastık. Ulusal düzeyde dağıtılan tek yerel dergi
olmanın ötesinde Kos adasından aldığımız
talepler de artıyor.
Bütün bunlar kültür/sanatın sadece bir
entellektüel uğraşı olmadığını gösteriyor
bize. İnsanların kültür/sanat ile medeniyet ve
demokrasi arasındaki ilişkiyi görebiliyorlar.
Şikayet etmek kolay, çözüm üretmek zordur.
Dört yılda bir oy vererek toplumsal görevimizi
yaptığımızı düşünmeyelim. Elimizi taşın altına
koyup kendi kişisel çıkar ve egolarımızı bir
kenara koyarak toplum için de birşeyler
yapalım.
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FESTİVAL

11. D-Marin
Turgutreis
Uluslararası
Klasik Müzik
Festivali
nefes kesecek

Müzikseverlerin her yıl büyük heyecanla
beklediği Klasik Müzik Festivali 11. kez
müzikseverlerle buluşuyor.
D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin 11’incisi bu yıl 15-19 Ağustos
tarihleri arasında düzenleniyor. Sanatsal programlama ve planlanması Pozitif Live
tarafından üstlenilen festivalin açılış konserinde, Türkiye’ye ilk kez gelecek dünyaca ünlü
şef Charles Dutiot yönetimindeki dünyanın en saygın orkestralarından İngiliz Kraliyet
Filarmoni Orkestrası ve Rus piyano geleneğinden gelen büyük virtüöz Denis Matsuev,
seyircilerle buluşacak. ‘Rus Ateşi’ isimli programda türünün en tanınmış örneklerinden
biri olan Ruslan ve Ludmilla Uvertürü ile Çaykovski’nin en popüler eserlerinden 5.
Senfoni, D. Matsuev performansıyla klasik müzik tutkunlarına sunulacak.

Fazıl Say, Sait Faik’i notalarla anıyor
Dünyanın önde gelen orkestraları, şefleri
ve piyanistleriyle çalan ve günümüzün
en büyük keman virtüözlerinden biri
olarak gösterilen Sarah Chang’in, Charles
Dutoit yönetimindeki Kraliyet Filarmoni
Orkestrası ile birlikte ikinci gece sahne
alacağı festivalde müzik eleştirmenlerinin
Nina Simone, Chavela Vargas, Cesarea
Evora gibi isimlerle karşılaştırdığı,
NPR’nin ‘özgürlüğün sesi’ diyerek tüm
zamanların en iyi 50 vokalisti arasında
gösterdiği Buika da senfonik bir konserle
müzikseverlerle buluşacak.
Festivalin üçüncü günü “Metamorfoz”
adını verdikleri projeleriyle çellist
Sedef Erçetin Atala ve piyanist Maria
Papapetropoulou sahne alacak. İzmir’in
en yetenekli müzisyenlerinden oluşan
Karşıyaka Oda Orkestrası ve Karşıyaka
Kentet’in yanı sıra genç yetenekler
Dorukhan Doruk, Veriko Tchumburidze,
Can Çakmur ve Yunus Tuncalı festivalin
konukları olacak.
Unutulmaz film müzikleriyle tanınan
Eleni Karaindrou, bu yıl ilk defa D-Marin

Sarah Chang

Maria
Papapetropoulou

Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik
Festivali’ne ilk kez ev sahipliği yapacak
olan Bodrum Kalesi’nde, Ender Sakpınar
şefliğindeki İstanbul Sinfonietta ile sahne
alacak.
Bir marinada düzenlenen ilk ve tek klasik
müzik festivali olma özelliğini sürdüren
etkinliğin sevilen serisi Gün Batımı
Konserleri’nin keyfine bu yıl Gün Doğumu
Konserleri de ekleniyor.
Festivalin kapanışı ise uzun süre
hafızalardan silinmeyecek bir edebiyatmüzik buluşması ile yapılacak. Fazıl Say,
çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılarla
Türkiye edebiyatında bir dönüm noktası
sayılan Sait Faik’i ölümünün 60. yılında
anarak O’nu bu kez de notalarda
ölümsüzleştirecek.
Bu yıl 11’si düzenlenecek olan ve bugüne
kadar 3 bin 500’ü aşkın sanatçıyla 160
bini aşkın müziksevere ulaşan D-Marin
Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik
Festivali, beş güne yayılan on bir konser
ile müzikseverlere uzun soluklu bir
program sunuyor.

Eleni Karaindrou

Sedef Erçetin

Charles Dutiot

Denis Matsuev

Buika

Fazıl Say

ALTERNATİF

Karakaya
Retreat
Karakaya, Gümüşlük sahiline yukarılardan
bakan, geleneksel taş evlerden oluşan eski
bir ‘gizli’ köy. Bu özgün doğal ortamda
yer alan Karakaya Retreat ise meditasyon,
dans ve yogadan, ruhsal ve bedensel
terapilere uzanan çeşitli çalışmalara olanak
tanıyan bir inziva merkezi.
Karakaya Retreat yöneticileri, misyonlarını
keyifli, rahatlatıcı, sağlıklı bir ortamda içsel
dönüşümü deneyimlemelerini sağlamak
olarak belirtiyorlar. İyileştirme sanatının
en saygın ve en tanınmış eğitmenleriyle
Türkiye’nin bu çok özel noktasında, tüm
dünyadan ziyaretçilere günlük kurslar,
atölyeler ve seanslardan yararlanma
imkânı sunuyorlar.

SÖYLEŞİ

Gül Mutlu

Evlilik Sonrası Ýlk Sözleri:
Aşk yeniden doğmak demek
Sertab Erener, Türkiye’nin en önemli kadın seslerinden. Her zaman
doğal her zaman içten ve samimi. Özel hayatını göz önünde yaşamayı
istemediği için çok dikkatli ve basınla paylaşmayı asla tercih etmiyor.
Biten 18 yıllık ilişkisinin ardından dahi tek bir kelime etmedi. 2017
Sertab’ın sanat hayatının 25.yılı. Yeni bir albüme ve yeni projelere
odaklanmış durumda.
Sertab, nasıl bir sürpriz yaptın bize böyle. Sana
ve Emre’ye ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yeni
evli biri olarak aşk’a dair neler söylersin?

Çok teşekkür ederiz Gül. Yaşamak, herşeye
rağmen ayakta kalmak, kendinin yenilmez
savaşçısı olmak, anlamak, dinlemek, merak
etmek, her aldığın nefesin bir mucize olduğunu
hiç unutmamak. İşte hayat o zaman sana
sürprizleriyle, güzellikleriyle cevap veriyor. Yaşam,
onu sevdiğin için hiç ummadığın bir anda seni
bir kere daha doğuruyor aşk içinde. Aşk yeniden
doğmak demek.
Emre’yle yeniden doğdum mu diyorsun?  

Bence biz her gün her saniye yeniden, yeniden
doğuyoruz. Sadece bunun farkında değiliz.
İlişkiniz nasıl başladı?

Onlarca ortak arkadaşın olmasına rağmen yıllarca
birbirine teğet geçiyorsun ve bir gün doğru yer ve

doğru zamanda hayat seni tesadüfen bir araya
getiriyor.
Aslında ne istersen ne düşünürsen ne hissedersen
ve bunu cidden gönülden istersen öyle
şekillenmiyor mu hayat? Tesadüfleri biz yaratmıyor
muyuz? Sanırım bizim tanışmamız da 6 ay önce
İstanbul’da o gece hiç tesadüf değildi.   
Sana göre evlilik nedir?

Evlendik diye: dört tane çatal bıçak takımımız
varken 12 kişilik takım almaya kalkıyorsak
Evlendik diye: kişisel özgür alanlarımızı
kısıtlayacaksak ve birbirimizi değiştirmeye
çalışacaksak
Evlendik diye: bir arada yaşamaya mecbur
hissedeceksek kendimizi
Evlilik illa şöyle veya böyle olmalı klişeleriyle bir
şirkete dönüşecekse zamanla
Ve bizi bir arada tutan masumiyeti kaybedeceksek
günün birinde inan yavaş yavaş sevgiyi de

SÖYLEŞİ
kaybedeceğiz demektir.
Bence evlilik, kendine rağmen yani egona rağmen
birbirini değiştirmeye çalışmadan, dürüst, sorumlu,
bağlı ama bağımsız olabilme sanatıdır.
Evlenmeye nasıl karar verdiniz?

Yakın zamanda Kadın Beyni, Erkek Beyni
adında iki kitabı sürükleyici bir romanmış gibi
merakla okudum. Kitap hormonlarımızın bizi
nasıl yönettiğini anlatıyor. Aşık olmak oksidosin,
vasopresin, serotonin, östrojen, testesteron gibi
bir yığın hormonun bir araya geldiği bir kimyadan
ibaretmiş meğer. İşte
bu kimya beni oradan
oraya savurmuşken
üstüne “evlenelim
mi” sorusu yine
de beyin hücrelerimi
tek tek yakmaya yetti.
Ne kadar rasyonel
olmaya çalışsan da
hayatta bundan
etkilenmeyecek
bir kadın olduğunu
sanmıyorum.
Peki bugünlerde
mutluluğu nasıl tarif
edersin? Mutluluğun
adını ne koyarsın?

İnsanlar tanıdım olayları
hep iyi tarafından
okumaya meyilli,
insanlar tanıdım olayları
hep bir sonmuş gibi yorumlayan.
Belki de mutluluk geni diye birşey var ve
bazı insanlar da onunla doğuyorlar. O şanslı
insanlardan biri değilsen bile yine de mutlu olmayı
öğrenmek bence mümkün. Seçimlerimiz bizim
hayatımız oluyor. Hele ki, egomuzu eğitmiş ve
farkındalığımızla ilgili biraz çalışma yapmışsak
mutlu bir insan olmamız çok daha mümkün.
Hayat seni bir yerlerde sıkıştırdığında oradan
çok yara bere almadan çıkmak ve tekrar yüzünün
gülmesi için mutlu olacağın anların peşinde olmayı

becerebilmek de mümkün. Mutluluğun bir adı var
mı bilmiyorum ama kendimi şanslı ve mutlu kabul
ediyorum.
Özel hayatınla ilgili konuşmayı hiç sevmiyorsun;
öyle ki Demir’le ayrıldıktan sonra bile hiç
konuşmadın. Hep susmayı tercih ettin. Susmak
zor muydu?

Susmak? Ben susmadım ki; ailemle birlikteydim,
dostlarımla birlikteydim. Hiç susmadım! Onlar beni
dinlediler. “Kol kırılır yen içinde kalır”. Kim özel
hayatını, gizli saklısını,
hiç tanımadığı birine,
mesela magazin
basınına anlatsın ki?
Kimileri yaşanan
olumlu veya olumsuz
olaylardan birşeyler
öğrenir, kimileriyse
öğrenmediği gibi
umursamaz bile. Sen
hangi gruptansın?

Bu konuda mütevazi
olamayacağım. Ben
yaşadığı olumlu,
olumsuz her şeyden
dersini almayı
öğrenmiş biriyim.
Yıllardır kendimin kim
olduğunu anlamaya
çalıştım. Kendim ile
barışalı çok oldu.
Herkes çocukluğundan
itibaren ailesinden veya çevresinden birçok yaralar
alarak büyüyor. Zihnini, kalbini temizlemek,
kendini affetmek ve sonrasında da herkesi
affetmek zaman alıyor tabii.
“Keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu
demeseydim”lerin var mı?

Hımm, sanırım yok. Çünkü ne olduysa oldu ve
hep kötü diye tanımladığım şeyler, güzel başka
olayların başlamasına neden oldu. Yani “her şerde
bir hayır vardır” diye boşuna dememişler sanki.
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Neleri affetmezsin?

Birinin üstünde, seni affettim veya affetmedim
diyebilecek kadar, hakkım veya hükmüm yok
ki. Affetmediğin şeyi ne kadar taşıyabilirsin
ki kalbinin içinde. Kocaman bir yükle, ağır bir
yükle yaşarsın sonra. Taoist master öğrencilerine,
“yarından itibaren bir çuval bulun ve her sabah
kalbinizde biriktirdiğiniz öfke, kızgınlık, veya
affedemediğiniz ne varsa hepsi için temsilen birer
taş koyup o çuvalla okula gelin demiş . Bir haftanın
sonunda coçuklar çuvalı sırtlarında taşıyamaz
hale gelmişler. Bunu üzerine hocaları ertesi gün
çuvallarını almadan gelmelerini söylemiş. Ve
sabah sormuş, Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Hafiflediniz mi?
Sen kendini hafif hissediyor musun?

Oldukça hafif ve çok iyi hissediyorum.
Sertab Erener kaç senedir sahnelerde?

Evet. Bir “Best of Albümü” yapmayı düşünüyorum.
Tüm şarkılar yeniden çalınacak ve ben yeniden
söyleyeceğim. Akustik bir albüm olsun istiyorum
ve o yıla özel konserler vereceğim. Şimdiden
çalışmaya başladım.
Yeni süprizlere hazırlıklı mı olalım yani?

Sanki... Becerebilirsem albüme bir iki düet
çalışması da koymak istiyorum.
2016 projelerin neler? Tv programlarına devam
edecek misin?

2016’da yeni bir albüm çıkaracağım. Şimdi
ismini söylemem doğru olmaz ama dünyada
ciddi kariyeri olan bir müzisyen ile Avrupa ve
Amerika turnesine çıkacağım. Televizyon ise
sanırım Ocak ayı gibi tekrar başlayacak. Ayrıca bu
yılın sonuna doğru başka bir belgesel program
yapmayı da düşünüyorum.

Çok yıl oldu ama profesyonel olarak 2017’de 25
yılımı dolduruyor olacağım.

Jüri üyesi olduğun yarışma programında sokağa
çıktın. Adayların bulunduğu yerlere gittin, halkla
içiçeydin. Bu senin için nasıl bir deneyimdi?

O zaman 2017 senin için oldukça önemli bir yıl
olacak. 25.yıl için özel çalışma ve hazırlıkların var
mı?

Ben çok eğlendim.
Gezmeyi zaten çok severim ama buradaki en
ilginç durum hiç beklemedikleri bir anda insanların

“Oldukça hafif ve çok
iyi hissediyorum.”
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karşısına çıkmak ve beşinci dakikanın sonunda
birlikte şarkılar söylüyor olmak

Peki onlar karşılarında seni görünce ne yaptılar?
Panik, heyecan neler yaşandı?

Yaşadıkları yere her gün bir ünlü gelmediği için,
gördüklerinde çok heyecanlanıyorlar. Kimilerinin
evlerine gittik, kapılarını çaldık. Kapıyı açıpta
karşılarında beni ve ekibi gördüklerindeki ne
yapacaklarını şaşıranlar oldu.
Biraz da Türkiye ve Türk Kadınları için yeni bir
umut olabilecek “Kız Leyla” projesinden söz
edelim istiyorum. Proje nasıl hayata geçti?

zaman sürebilir.

Bodrum’u sevdiğini biliyorum. Şimdi farklı bir
anlam daha yükledin Bodrum’a. Emre’yle balayı
diyarın oldu değil mi?

Bodrum büyük ve doğal zenginlikleri olan bir
yarımada. Nasıl bir hayat sürmek istiyorsan onu
yaşayabileceğin kadar büyük. Sakin bir ortam
istersen kaçabileceğin güzel köşeleri var. Sabaha
kadar eğlenmek istersen o da var. Büyülü
güzellikleri, huzurlu havası... Bodrum’u seviyorum.
Peki sen Bodrum’un nerelerini seversin?

Bir gece sohbetinde Sezen bana “Kız Leyla
“şarkısını dinletti. Sonrasında inanılmaz
heyecanlanıp hayaller kurduk. Ve daha sonra
stüdyoda kaydını yaptık. Hayalimiz yavaş yavaş
büyümeye başladı. Bugün Sabancı Vakfı’nın
da desteklediği “Çocuk Gelinler Olmasın”
kampanyasına dönüştü.
Çok takdir ettiğim bir proje. Vakıf ne gibi
çalışmalar yapıyor? Bu projeyi nasıl ve kimlerle
yürütüyor? Biraz bilgi verir misin

Sabancı Vakfı kalıcı eserler, eğitim, burslar, ödüller
ve kültür-sanat alanlarında yürüttüğü faaliyetlerini;
kadınlar, gençler ve engellilerin “toplumda eşit
fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif olarak
katılımlarını destekleyen” programlara odaklanarak
genişletmeye devam ettiği için “Çocuk Gelinler
Olmasın” projesini severek sahiplendi.
Tepkiler ve gelişmeler nasıl? Tatmin edici
neticeler almaya başladınız mı?

Gül, maalesef sabırla ve uzun zaman çalışılması
ve ancak farkındalığın artırılmasıyla gelişme
kaydedilebilecek toplumsal bir sorun bu.
Çocuk gelinler dünyanın her coğrafyasında var
ama dünya üstünde istatistiki bir çalışma bile
yapılmamış olması çok üzücü. Kaç milyon çocuk
gelin var, bu konuda net bir bilgi yok. Bu olgunun
çocuklar ve toplum üzerindeki negatif etkilerini
anneleri, babaları eğiterek, bilinçlendirerek
çözebiliriz sanırım. Bu da belki iki kuşak boyu

Ben Bodrum’un içinden ziyade hala kimsenin
keşfetmediği gizli kalmış yerlerini seviyorum. Daha
çok doğayla baş başa kalabileceğin hala eski
kimliğini barındıran bakir yerlerini.

SANAT

Sanatın Değeri
Üç yüz milyon dolara
satılan Fransız ressam
Paul Gauguin'in eseri,
“When Will You Marry”
şimdiye kadar satış fiyatı
en yüksek tablo oldu.
Necmi Cavlı
Sanatçıların özgürce üretebilecekleri
bir ortamda yaşamaları için eserlerinin
değer kazanması elbette çok önemli,
ama bu değerlendirmenin nasıl yapıldığı
da sanatın geleceğini ve yaratıcılığın
gelişmesini olumlu ya da olumsuz
etkileyebilir.
Bir sanat eserinin değeri sanatçılar,
galeriler, fuarlar, müzeler, müzayede evleri,
vakıflar, sanat kurumları, akademiler,
koleksiyoncular, küratörler, sponsorlar,
sanat yazarları ve sanatseverler tarafından
hep birlikte ve çeşitli faktörlerin etkileşimi
ile belirleniyor. Bu faktörlerin her ülkeye
göre farklı özellikler gösterdiği bir ortamda
sanat eserinin gerçek değerini bilmek zor.
Fiyatlar neye göre belirleniyor? İnsanlar
yatırım amacıyla, ilerde daha fazla gelir
getireceğine inanarak, ya da inandırılarak
mı sanat eseri satın alıyor, yoksa kendi
kişisel zevk ve duygularını tatmin amacıyla
mı hareket ediyor?
Büyük müzeler ve galeriler elit bir kesim
tarafından açılıyor ve kriterler bu kesim
tarafından belirleniyor. Sanat eserinin
değeri toplumun demokratikliği ile de

paralel bir etkileşim içinde. Ülkemizde
müzayedelere, galerilere, fuar açılışlarına
davet edilmek insanların kendilerini elit
sınıfın üyeleri gibi hissetmelerini sağlarken,
sanatla ilgilenmek de kimilerine "görgüsüz
olmayanlar sınıfında" bir statü kazandırıyor!
Sosyal medya sayesinde sanat
günümüzde çok daha geniş ve farklı
kitlelere ulaşabiliyor. Dijital çağda sanat
eseri ile para arasındaki ilişki değişti.
Sadece parası olanların ilgi alanı olmanın
ötesinde sanat çok farklı alanlarda
etkileşim sürecine giriyor. Nasıl internet
ortamında ücretsiz müzik dinleniyor ve
kitap okunabiliyorsa bu görsel sanatların
her alanında da geçerli. İnternet ve sosyal
medya aracılığı ile her kesime dokunabilen

sanatta yaratıcılığın ve
samimiyetin güvencesi sosyal
medya olabilir mi?

KARİA GEZGİNLERİ

Doruklarda
Bir Karia Kenti
Cana Üngün

Labranda

Çok eski tarihlerde Milas’ın Baltalı
Kapısından başlayan 14 kilometrelik
taş döşeli kutsal bir yolla Labranda’ya,
oradan da Alinda’ya ulaşılırmış.
Karia Yürüyüş Yolu projesinin hayata
geçirilmesiyle, eski zamanlardaki gibi
bu antik kentler işaretli patikalarla
birbirlerine tekrar bağlanmış, doğa
yürüyüşçülerine kültürel, tarihi ve
doğal güzelliklerle dolu bir yürüyüş
deneyimi fırsatı sunulmuştur.
Labranda’ya Milas’ı geçtikten birkaç
kilometre sonraki bir sapaktan, fıstık
çamlarının ve zeytin ağaçlarının kapladığı
tepelerin arasından,14 kilometrelik
dönemeçli bir dağ yoluyla ulaşılır.
Labranda, bir yerleşim yeri olmaktan
ziyade, Zeus Labraundos’a (Çifte baltalı
Zeus) adanmış kutsal bir alandır. Bir
Karia tanrısı olan Zeus Labraundos adını
buradan alır. Çift yüzlü balta ‘Labrys’
bu tanrının sembolüydü. Labraunda
ismi de bu sözcükten türemiş olmalı.
Karia’nın baş tanrısı Zeus’a adanmış
olan bu dinsel merkez, üç ana teras
üzerine kurulmuş, görkemli yapılardan

oluşur. En iyi korunmuş antik kentlerden
birisidir ve Lydia kralı Gyges’in Karialılar’a
hediye ettiği kutsal balta Labrys burada
saklanmaktaydı.
Eski dönemlerden beri Labranda sularıyla
ünlüdür. Kutsal pınardan gelen sular
pişmiş toprak borularla çeşmelere ve
havuzlara aktarılıyormuş. En üstteki terasta
içinde üç ayrı mezarın bulunduğu, kemerli
bir mezar odası bulunmaktadır.
Kutsal merdivenlerin yanında anıtsal
büyüklükteki ağacın altında oturup çayınızı
yudumlarken, sarı ve kırmızının bin bir
tonuyla adeta büyülenirsiniz.

SANATÇI

Cavide’nin Kadınları
“Hayat Kadınları, evsizler, deli kadınlar onlar bizim
ötekileştirdiklerimiz ve aslında kendi korkularımız.”

Cavide Yükseler

Cavide ve Akın Yükseler çifti 15 yıl önce Bodrum'un Gümüşlük Beldesi'ne yerleşmiş
ve Atelye Bodrum'u kurmuşlar, Yükseler çifti şimdilerde atölyelerinde yıllardır özlemini
çektikleri gibi özgürce üretiyorlar.
Lodosla kıyıya vuran malzemeleri değerlendiriyorlar, dallar ve çiçekler en sevdikleri..
Seramikleri ile doğal malzemeleri bütünleştiren Cavide Yükseler, “Dal Kadınlar” la
başlayan serüvenine çamurla devam ediyor.
“Cavide’nin Kadınları” adı altında izlemek mümkün.
Eylül sonuna kadar Limon Gümüşlük’de.

Akın Yükseler

YEREL

Şimdi

Yeşil Bodrum

Mandalinası Zamanı
Geçen yüzyılın başlarında Rodos üzerinden getirilen
mandalina ağaçlarına ek olarak, Halikarnas Balıkçısı Cevat
Şakir de kızının düğünü için gittiği Sicilya’dan Bodrum’a
çeşitli narenciye ağacı taşımıştı. Kalimnos adasından
gelen son fidanlar ise tüm bahçelerin yeni misafirleri
olmuş, Bodrum’un güneşi ve havası da onu etkileyerek
ortaya kokusu ve tadı eşsiz bir ürün çıkarmıştı. “Bodrum
Mandalinası” bir marka olarak artık pazarlarda yerini almış
bulunuyor.
“Bodrum Mandalinası” henüz olgunlaşmadığı bugünlerde de
kokteyl ve salatalarda tercih ediliyor. Dondurma ve pastacılık
sektöründe de aranan kendine özgü kokusuyla Bodrum
Mandalinasının yeşil hali Ağustos ayı içerisinde kullanılabilir
ve stoklanabilir. Yeşil Bodrum Mandalinası birçok barmenin
uluslararası yarışmalarda kullandığı ürün haline gelmiş
durumda. Ömer Aras’ın 1951 yılından itibaren elleri ile diktiği
4000 ağaçtan oluşan bahçesinin ürünleri
www.bodrummandalini.com sitesinde
alıcı buluyor. Dalından günlük toplanıp
paketlenerek kargoya verilen ürünler,
ertesi gün tüketiciye ulaştırılıyor.

KİTAP

Bir Bodrum aşığının
Bodrum’a armağanı:

Fatma Mansur’dan bir “kasaba biyografisi”
Yafa’da 1922’de doğmuş olan Fatma Mansur, London School of Economics’de (LSE)
iktisat okudu ve BBC’de çalıştı. Harvard Üniversitesi’nde doktora yaptı. Orta Doğu Teknik
Üniversitesinde Siyaset Bilimi dersleri verdi. Daha sonra New York’ta Birleşmiş Milletler’de,
Paris’te (OECD) çeşitli görevlerde bulundu. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli üniversitelerinde
doktora programları yönetti.

Fatma Mansur Coşar’ın
Bodrum üzerine yaptığı
sosyolojik saha çalışmasının
ilk ürünü olan kitabı, “Bodrum
- Ege’de bir Kasaba”, 43 yıl
sonra Türkçe olarak basıldı.
Özgün adı “Bodrum - A Town
in the Agean” olan kitap 1972
yılında Hollanda’da İngilizce
olarak basılmıştı. Bir “kasaba
biyografisi” olarak tanımlanan
bu kitapta Mansur, belirli bir
zaman kesitinde (1967-1968),
çeşitli yönleriyle Bodrum’u
irdelemekte, kimliği, yaşam

biçimi, gelenekleri, tarihi,
fiziksel ortamı, politikası,
eğitim kurumları, ekonomisi,
toprak dağılımı, esnaf ve
sanatkârları, toplum yaşamı
gibi konular hakkında değerli
bilgi ve veriler sunuyor.
Bodrum’un geçmişteki sosyal
dokusuna ışık tutan bu değerli
kitabı Sönmez Taner Türkçeye
çevirdi, Bodrum Deniz Ticaret
Odası da basımını üstlendi.
Bodrum’daki çeşitli kitapçılardan
edinebilirsiniz.

YEREL

Orhan Dumanlı

Bodrum Lokumu (Fark Ettirir…)
Evet, evet bildiğimiz lokum.

Bodrum yeni bir Bayram’dan çıktı, ki ne
Bayram! Evden çıkıp, ayakta kalabilmiş bir
mahalle bakkalına ulaşmak bile, bayağı
bir beceri istedi yine bu bayramda. Hani
bir şehir marka olur, çok popüler olur,
çok ilgi görür ya, ama bu kalabalık onların
da ötesinde bir şeydi. Şehrin ticari hayatı
için tamam. Ancak, bir kent için her şey
ticaret, yani para değildir. Öncelikle kente
gelen ziyaretçiler kentin değerlerine
saygı göstermeli ve biz burada yaşayan
yerliler de bu değerlere sahip çıkmanın
başta gelen sorumluluğumuz olduğunu
unutmamalıyız.
Bodrum Mandalinası da, Bodrum’u
Bodrum yapan değerlerden bir tanesidir.
Zaman zaman kaos gibi görünen şehrin

sosyal hayatı içinde, umutları olan bir
avuç insan, Bodrum Ticaret Odası
önderliğinde 2006 yılında, benim de üyesi
olduğum Bodrum Turunçgil Üreticileri
Birliği’ni kurdu. Bu birlik, bugüne kadar
Bodrum Mandalinası’ndan mandalina
suyu ve mandalina gazozu yapıp katma
değer sağlarken, şimdi de Bodrum
Mandalinası’yla birbirinden güzel dört çeşit
lokum yaptı.
Bodrum’dan anılarınızla ayrılırken, “Şehrin
değerlerine benim de bir katkım olsun,
hem de ağzımda Bodrum’dan yerel bir
tat kalsın” derseniz Bodrum’daki
Belediye Kahvehaneleri’nden veya
0252 358 54 48 telefondan iletişim kurarak
Bodrum lokumu alabilirsiniz.
Popüler kültürün yönlendirmeleriyle
oradan oraya koşup, nereye gittiğini, ne
yediğini, ne içtiğini “Fark etmez” sözüyle
bütünleyenlerden değil de, Bodrum’un
değerlerine sahip çıkmış, damağında
gerçek bir Bodrum tadı olan, Bodrum
lokumunu fark edenlerden olun.
Yaşamınızda her gününüz Bodrum lokumu
tadında olsun.

ÜZÜM

Öküzgözü
Erhan Yürüt

Meyvemsi yumuşak
şarapların üzümü

Tüm dünyada tanınan ve yaygın
olarak yetiştirilen şaraplık üzümlere
karşılık, bir üzüm cenneti olan
ülkemizde bunun eşdeğeri olup
olmadığı sorulur her zaman. Olmaz
mı? Hem de âlâsı var, ama ne yazık
ki dünya şarap sektöründe “uyuyan
dev” olarak nitelendirilen ülkemizin
sahip olduğu bu değerlerin yeterince
farkına varılmasını beklemek şimdilik
bir hayaldir.
Öküzgözü üzümü, adı üzerinde,
iri taneli, yuvarlak, koyu siyah
renkli ve siyah kabuklu bir üzüm
cinsidir. Anadolu’nun doğusunda,
en çok da Elazığ ve çevre illerde
yetiştirilmektedir. Eylül ayı sonlarına
doğru, yani geç olgunlaşan bir
üzümdür. Düşük tanenli yapısıyla
yumuşak içimli, meyvemsi karakterli
şaraplar verir.
Öküzgözü üzümü kapasitesi
yüksek bir üzümdür. Öküzgözü

ile pembe, tatlı ve taze şarap
(boujole) yapabilirsiniz. Yine komşu
Diyarbakır’ın çok önemli bir üzümü
olan Boğazkere’nin zıt özelliklerini
tamamlayarak kupaj anlamında
mükemmel bir birlikteliği oluşturur.
Dahası Öküzgözü üzümü şaraplık
olduğu kadar aynı zamanda
mükemmel bir sofralık üzümdür.
Sahip olduğumuz şeylerin değerini
ancak onu kaybettiğimiz zaman
farkına varan bir kültürün mirasçısıyız.
Bu ne yazık ki bu, tüm alanlarda
olduğu gibi bağcılık ve şarapçılık
alanında da geçerli. Son yıllarda
öne çıkan Öküzgözü üzümümüz
yabancı otoriteler tarafından da kabul
görmekte ve yiğidin hakkını vermeye
başlamaktalar. Umarım bu defa
Öküzgözü üzümümüzü kaybetmeden
bizler de onu gerçek değerine
kavuştururuz.

MEVSİMLİK

Şef Halil Vural

BÖRÜLCE
TARATOR
Malzemeler:
(4 kişilik)
500 gr taze börülce
250 gr koruk
(olgunlaşmamış üzüm)
yoksa
2 adet limon suyu
4-5 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı:
Börülceleri yıkayıp 5-6 cm boyunda doğrayın.
Bir tencereye 1,5 litre su koyup kaynatın, bir tatlı kaşığı tuz atıp
börülceleri içine atın. Yumuşayıncaya kadar (10-12 dakika) haşlayın.
Bu arada sosu hazırlayın.Sosun hazırlanması:Korukları yıkayın ve ezerek suyunu çıkarın
kenarda bekletin.
Sarımsakları bir miktar tuzla havanda ezip macun kıvamına getirin ve bir kaseye alın.
Zeytinyağını azar azar eklerken bir yandan aynı yönde çırparak sarımsağa yedirin.
Yağın tamamını yedirdiğinizde mayonez kıvamında bir karışım olmalı.
Karışıma koruk suyunu yine çırparak ilave edin.
Haşlanan börülceleri süzün, rahat karıştırabileceğiniz bir kaba alın,
hazırladığınız sosu üzerine gezdirip karıştırın.
En az 1 saat dinlendikten sonra servis yapın.
Kitabı Kısmet Lokantasından edinebilirsiniz:
Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum • 0252 319 00 96

SPOR

30 Takım ve 100’ün üzerinde sporcunun katılımı ile 4
kategoride 3 gün boyunca yapılan 63 maç ile 3x3 turnuvası
başarılı bir şekilde tamamlandı.
Bodrum’da basketbol sevgisi çok fazla. Yetenekli ve fizikli gençler var. Bu gençlerimizi
bir araya getirerek planlı bir program dahilinde çalışmalarla Bodrum’u Türkiye çapında
ön plana çıkarmak, çocuklarımıza bir hedef belirlemek onların eğitimlerine katkıda
bulunmak mümkün.
Bence Bodrum basketbolu için Bodrum’da yaşayan basketbolun üst düzey spor
adamlarının da katkısıyla bir konsensus sağlanarak bir birliktelik oluşturulması çok
önemli.

1975 Bodrumspor
Basketbol Takımı

“Basketbol sporunun güzelliğini yaşayalım
ve yaşatalım” Bodrum’da 50 yıllık
basketbol emeğinin yok edilmesine izin
vermiyelim.
facebook: Yıldızlar Doğuyor

SERGİ

Yaban

Fotoğraf Sergisi
Bodrum’lu bir mübadele çocuğu (Girit
kökenli) Engin Akış. Arkadaşı İbrahim E.
Temo ile birlikte, iki amatör fotoğrafçı,
dünyanın en uzak köşelerine gidip
oralarda bizim bilmediğimiz, görmediğimiz
yaşamları ve canlıları fotoğraflamışlar.
Çekilen fotoğraflar bir hobi olmanın
ötesinde güzel bir sosyal sorumluluk
projesine dönüşmüş ve fotoğrafları
bir katalog haline getirip sergiler
açmaya başlamışlar. Hem kitap hem
de sergilerinde satılan fotoğrafların tüm
gelirleri Türkiye Engelliler Spor Yardım
ve Eğitim Vakfına (TESYEV) bırakılıyor.
İstanbul’da açtıkları ilk sergide ciddi bir
gelir kaynağı yaratmışlar. Aynı başarının
Bodrum’da devam etmesini diliyoruz.

Böyle güzel ve zevkli bir Sosyal
Sorumluluk projesini Trafo Hakan Aykan
Galerisin’de görmek Art Ajanda olarak bizi
sevindiriyor. 10 Ağustos Pazartesi Saat
19.00’da açılış kokteyl’de görüşmek üzere.

HABER

JESSIE J
11 Eylül’de
Volkswagen
Arena’da

Jessie J’in 3 Temmuz Cuma
akşamı Küçükçiftlik Park’ta
gerçekleşmesi planlanan ancak
sanatçının sağlık sorunları
nedeniyle ertelenen İstanbul
konserinin 11 Eylül Cuma
akşamı Volkswagen Arena’da
gerçekleştirileceği açıklandı.
Ertelenen konser için alınan
biletler 11 Eylül’deki konserde
de aynı kategorilerde geçerli
olacak.

HABER

Ahmet Özel
Resim Sergisi “Mucizeler”

Mucize, yaşamda zamansızlığı kutsamanın anını temsil eder. Büyük
coşkunun, iç taşmanın, aşkınlaşmanın zamansızlıkla buluştuğu an/
anlardır mucize. Zaman
kavramıyla sınırlandırılmış gibi görünen
yolculukların zamanla bir ilişkisi
yoktur. İç evrene yapılan yürüyüşler,
karşılaşmalar ve yaşanan ‘Kairos’,
mucizeler alanı yaratır. Sanatçı,bu
mucizelerin tanığı ve onu besleyense
özün en büyük kaynağı, tüm varlığıyla
onu hissedenidir.
1-22 Ağustos arası sergiyi Oasis, Nurol
Sanat Galerisi’nde görebilirsiniz.

Rıfat Koçak
Resim ve Heykel Sergisi,
1-30 Ağustos
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü
Yakaköy/Bodrum’da görülebilir.

Özel Yetenek Sınavı

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim, Grafik, Heykel ve Sahne Sanatları Bölümlerine
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Özel Yetenek
Sınavı ile öğrenci alıyor.
Başvuru Tarihleri, Sınav Tarihleri, Kayıt Tarihleri,
Yedek Adayların Boş Kalan Kontenjanlara
Kayıt Tarihleri bilgileri için;
Tel: 0 252 358 60 18 • 0 252 211 14 66
www.mu.edu.tr • http://www.gsf.mu.edu.tr
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Ağustos

1-22 Ağustos

1 Ağustos

Resim Sergisi
Ahmet Özel “Mucizeler”
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

Konser

Funda Arar
Bodrum Antik Tiyatro

2, 7, 9 Ağustos
DJ Maestro
Juju-Göltürkbükü
0532 609 61 94
juju@artipr.com.tr

1-2 Ağustos

Chill-Out Festival Bodrum
www.chilloutfest.com
Xuma Beach / Yalıkavak

1 Ağustos
Konser,

3-5-7 Ağustos Konser, Can Uğurluer

cumartesi özel performans
Carlton J. Smith / Atiye
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

her pazartesi / çarşamba / cuma
Küba Bar & Restaurant / 0252 313 44 50

3-13 Ağustos

1-10 Ağustos / 18.00

Sergi, HGC Sanat Galerisi Hüsniye Göçebe Sergisi
Açılış Kokteyl @ LVZZ Lobi Salon

1 ve 22 Ağustos
DJ Fem-K
Juju-Göltürkbükü
0532 609 61 94
juju@artipr.com.tr

Galeri Selvin, Bihrat Mavitan’ın
“Denizden Babam Çıksa
Heykelini Yaparım!...”
Bodrum Yalıkavak
Palmarina
www.galeriselvin.com

3 ve 20 Ağustos

Konser, Haluk Levent,
Kurtalan Ekspres

Mandalin Bar / 0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

3-9 Ağustos
1-23 Ağustos

Mekân-Zaman, Gül Kozacıoğlu, Eklisia,
Gümüşlük-Bodrum

Giyilebilir Teknolojiler Atölyesi
Gökhan Mura
Bodrum Tasarım Köyü
+90 212 223 07 71 / 1100
info@tasarimvakfi.org
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Ağustos

6-12 Ağustos / 19.00
4 Ağustos

“Yıldızlara Serenat”
Gülsin Onay - Piyano
www.gumuslukfestival.org

Resim Sergisi,
Gönül Yakut, Rezzan Ganiz
Gümüşlük Sanat Evi

6 Ağustos

Konser, her perşembe

4-8 Ağustos

Cihangir Moralı &
Orkestra Albatros
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Konser, Özgür & Esra & Gökhan, Her Salı / Cumartesi
Küba Bar & Restaurant / 0252 313 44 50

7 Ağustos

Konser, Melis Danişmend
Xuma Beach, Yalıkavak

7-20 Ağustos
5 Ağustos / 21.30
Konser, Borusan Quartet
Eklisia Kilisesi, Gümüşlük

5 Ağustos

Heykel ve Takı Sergisi,
“Objeler ve Heykeller” Semra Ecer
Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi

7 Ağustos / 21.30

Konser, Çellistanbul, Eklisia Kilisesi, Gümüşlük

Konser, her çarşamba, Necati ve Saykolar
Mandalin Bar, 0549 226 48 48

8 Ağustos

DJ Salih Saka
Juju-Göltürkbükü
0532 609 61 94
juju@artipr.com.tr

www.mandalinbodrum.com

5-7 Ağustos
Konser,

Her çarşamba ve cuma
İskender Paydaş ve
Orkestrası
Helva Bar / 0541 315 86 25

5 Ağustos

Karma Resim Sergisi, Kadıköylü ve
Bodrumlu Sanatçıların Buluşması
Şevket Sabancı Kültür ve
Sanat Merkezi - Turgutreis

6 Ağustos

Konser, Ferhat & Mustafa, Her Perşembe
Küba Bar & Restaurant / 0252 313 44 50

8-17 Ağustos / 19.00

Kat’ı Sanatı Sergisi, Sibel Yücel
Şevket Sabancı Kültür ve
Sanat Merkezi - Turgutreis

8 Ağustos

Dj, Halil Aydın, Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com

8 Ağustos / 21.15
Konser, Sibel Can,

Bodrum Antik Tiyatro
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8 Ağustos / 21.00

Ağustos
12-14 Ağustos

Festival, “Nirvana ve Pink Floyd’dan Virtüöz Piyano
için Seçmeler” Ayşedeniz Gökçin
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
www.gumuslukfestival.org

Konser, her çarşamba-cuma
Yol Project
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

9-10 Ağustos

Konser, her pazar-pazartesi
Fatih Erkoç
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

12-23 Ağustos
18.30

10-16 Ağustos

Resim Sergisi,

Şefkat İşleğen Baskı
Defne Sanat Galerisi

Atölye, Sıkıştırılmış Toprak
Mimarlığı, Timur Ersen
Bodrum Tasarım Köyü
+90 212 223 07 71 / 1100
info@tasarimvakfi.org

13 Ağustos

Konser, Mehmet Erdem,
Mandalin Bar

10-13 Ağustos

Fotoğraf Sergisi,
Yaban Wild
Engin Akış ve İbrahim E.Temo
Trafo - Hakan Aykan Sanat
Galerisi

11 Ağustos

Konser, her salı, Funky Lab
Mandalin Bar / 0549 226 48 48

0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

13 Ağustos
21.30

Konser, Camerata İzmir
Genco Erkal - Naci Özgüç
Eklisia Kilisesi, Gümüşlük

www.mandalinbodrum.com

11-25 Ağustos / 18.00

Sergi, HGC Sanat Galerisi Yılmaz Şenol Sergisi
Açılış Kokteyl @ LVZZ Lobi Salon

12-13 Ağustos /
21.00

Dans, 15. Yıl Anadolu
Ateşi Özel Gösterisi
Bodrum Kalesi

14 Ağustos

Sergi, Özlem Paker - Seçil Erel - Nezih
Çavuşoğlu’nun bir araya geldiği ‘YALIN HALİ’
sergisi,
Casa dell’Arte - Torba
Sena Arcak Bağcılar tel: 0534 595 2994
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Ağustos

14-20 Ağustos / 19.00

El Sanatları Sergisi, Işık Sabutay, Sevgi Gülyurt
Gümüşlük Sanat Evi

14 Ağustos

Konser, Koray Candemir
Xuma Beach, Yalıkavak

16 Ağustos

Konser, Kraliyet Filarmoni,

15 Ağustos / 21.15

Charles Dutoit, Sarah Chang
11. D-Marin Klasik Müzik Festivali - Turgutreis

Konser, Sıla,
Bodrum Antik Tiyatro

15-16 Ağustos
Konser, Non Stop,

17 Ağustos

her pazar ve pazartesi, Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com

Konser,

Suzan Kardeş,
Mandalin Bar

15 Ağustos
19.00

Resim, 67. Resim
Müzayedesi
OASİS Toplantı Salonu,
Yasemin Sokak

15 Ağustos

Konser, Rus Ateşi

Kraliyet Filarmoni,
Charles Dutoit, Denis Matsuev
11. D-Marin Klasik Müzik Festivali - Turgutreis

0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

18 Ağustos
Konser,

Buika, Toni Cuenca,
Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Ork.
11. D-Marin Klasik
Müzik Festivali
Turgutreis

ART AJANDA 				

Ağustos

18 Ağustos

Konser, her salı, Neco
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

22 Ağustos

Konser, Teoman
Bodrum Antik Tiyatro

19 Ağustos

Konser, Sait Faik & Şarkılar - Fazıl Say
11. D-Marin Klasik Müzik Festivali - Turgutreis

20-28 Ağustos / 19.00

22-28 Ağustos / 19.00

Resim-El Sanatları Sergisi, İlknur Çelik,
Teoman Kunay, Gümüşlük Sanat Evi

Karma Plastik Sanatlar Sergisi,
Bodrum Art Derneği
Şevket Sabancı Kültür ve
Sanat Merkezi - Turgutreis

21 Ağustos - 3 Eylül

Karma Resim Sergisi,
“Galeri Bohem Sanatçıları”
Burcu Erkal Salman
Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi

23 Ağustos

Konser, Goran Bregovic, Balkan müziği
Bodrum Antik Tiyatro

24 - 30 Ağustos

21 Ağustos / 21.00
Konser, MFÖ

Bodrum Antik Tiyatro

21 Ağustos

Konser, Gece
Xuma Beach, Yalıkavak

Dokuma Atölyesi,
Desirée Hammen
Belkıs Balpınar
Bodrum Tasarım Köyü
+90 212 223 07 71 / 1100
info@tasarimvakfi.org

25 Ağustos / 18.30

Sergi, Nükhet Ocak Balkan Ebru Sergisi
Defne Sanat Galerisi

ART AJANDA 				
26 Ağustos - 5 Eylül / 18.00

Sergi, HGC Sanat Galerisi Cüneyt Koçak Sergisi
Açılış Kokteyl @ LVZZ Lobi Salon

26-31 Ağustos / 19.00

Atık Malzeme Sergisi,
3 Boyutlu Kağıtlı, Hülya Yaz
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

Ağustos

28-31 Ağustos

İlhan Berk Anma Sergisi
Açılış Kokteyli : 28 Ağustos,
19.00
Bodrum Nurol Sanat
Galerisi - Oasis

30 Ağustos / 19.00

Suluboya-Resim-Ahşap Obje Sergisi,
Cahit Cem, Özden Dilsiz
Gümüşlük Sanat Evi

27 Ağustos / 21.00
Boğaziçi Caz Korosu, Bodrum Kalesi

28 Ağustos

Konser, Koray Candemir & Harun Tekin
Xuma Beach, Yalıkavak

28-30 Ağustos

31 Ağustos

Atölye Bauhaus, Zafer Akay - Boran Ekinci,
Bodrum Tasarım Köyü
+90 212 223 07 71 / 1100 • info@tasarimvakfi.org

Festival, Elektronik
Dans Müzik Festivali
Farmville
Bodrum/Yalıkavak

Siz Sofranızı Hazırlayın,
Biz Mezelerinizi...
29 Ağustos / 21.15
Konser, Sezen Aksu

Bodrum Antik Tiyatro

Tel: 0532 470 68 57
www.bodrummezecisi.com

