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Kent Kimliği
Necmi Cavlı

Dünyanın her yerinde kente kimlik kazandıran oranın yerli
halkıdır. Yerli halkın sosyal yaşamdan dışlandığı bir kentte
yerel kültür ve kimlik, müzeler ve festivaller gibi kozmetik
değişikliklerle korunamaz, yaşatılamaz.

Doğal ve tarihi zenginliğinin yanı sıra yakın geçmişte Giritli, Türkmen ve Yahudilerin
oluşturduğu çok kültürlülüğün yarattığı özgür ve hoşgörülü ortam birçok sanatçıyı Bodrum’a
çekmişti. Bu sanatçılar günümüzden farklı olarak (100 sanatçı yazımızda bahsettiğimiz) kent
halkı ile kaynaşarak Bodrum’a özel bir ruh oluşturdular. Bunun yarattığı cazibenin sonucu
gelişen turizm hızla plansız, kontrolsüz bir kitle turizmine dönüşürken kentin kimliğini tehdit
etmeye başladı.
Merkezde başlayan turizm giderek yarımadanın tümüne yayıldı. Ama yine de sokaklarında
yürümek, alışveriş yapmak, tarihi yerleri görmek, günlük ya da uzun süreli tekne gezilerine
çıkmak, yemek, içmek, eğlenmek ve Bodrum’un ruhunu hissetmek için merkeze gelirdi
insanlar. Eğer bir Bodrum ruhundan söz edilecekse bu sadece merkezde vardı. Yarımadada
gelişen turizmin motoru Bodrum merkezindeydi.
Ama bu korunamadı, hatta geçmişte yerel yönetimler, “Gürültüden rahatsız oluyorsanız
merkezi terk edin!” diyerek, kente kimliğini veren yerli halkı kenti terk etmeye zorladı. Kaçak
inşaat gibi olumsuzluklardan şikâyetçi olan yerli halk korunacağına tam aksine geçmişte
durumdan şikâyet edenlerin isimleri verilerek yerli halk tehlikeli insanlarla karşı karşıya
getirildi. Yerlilerin çoğu evlerini, iş yerlerini satarak, ya da kiraya vererek merkezi terk ettiler.
Süreç içinde Bodrum merkez kimliğini ve ruhunu kaybederek sıradan ve hatta tehlikeli
bir kent olmaya başladı. Bu duruma Bodrum olarak bir direnç gösteremedik. Bugün artık
Bodrum’un şu anki durumunun düzeltilebilmesi her ne kadar yerel ve bölgesel yönetimin
güç ve becerilerini aşıyor gibi görünse de yılmamak, çaba harcamak gerek!
Kente kimliğini veren yerel halkın geri gelmesi için Bodrum merkezin yaşanabilecek bir
hale getirilebilmesi ve merkezde gürültünün kesilmesi, kalitenin korunması, yerel halkın ve
kültürel devamlılık ile kaliteyi sağlayan işletmelerin desteklenmesi gerekiyor.
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Bodrum Ressamı

17 Eylül 1944 - 19 Nisan 1998

Bembeyaz kireç badanalı
evler, masmavi boyalı
kapılar, kanaviçe işlemeli dantelli perdeler, rengâenk
boyalı çiçek saksıları, sakin
yaşamın simgesi bisikletler…
Neşeli balıklar, renkli
kayıklar, Bodrum denizinin
engin mavisi… Bahçeleri,
duvarları, binaları süsleyen
begonviller… Bodrum’a özgü yaşamın tüm
özelliklerini ve renklerini yansıtan çizimler,
desenler, resimler… Bu özel desenlerden ve
resimlerden üretilmiş binlerce kartpostal,
yüzlerce kupa, onlarca tişört, svetşört, şen
şakrak rakı bardakları, çeşit çeşit bez çantalar,
perdeler, minderler, tabaklar… Kartpostalların ve
objelerin yarımada sınırlarını aşan, Türkiye’nin
çeşitli kentlerine, dünyanın pek çok ülkesine
uzanan ve Bodrum’un tanıtımına büyük katkı
sağlayan yolculuğu…
Özgün çizimleri ve renkleriyle Bodrum’u
yansıtan, Bodrum’da unutulmaz izler bırakan
Mehmet Sönmez kimdi? Mehmet Sönmez, 17
Eylül 1944’de, İstanbul’da doğdu. Çocukluğunun
büyük bölümünü ve gençlik yılarını Ankara’da
geçirdi. Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nde
öğrenciyken sol dünya görüşüyle tanıştı.

1963 yılında, henüz lise öğrencisiyken
arkadaşlarıyla çıkarttığı Dönüşüm gazetesini
Kızılay’da satarken gözaltına alındı. Okulu
terk etti ve askere gitti. Askerliğini Ankara’da
yapmaya başladı ancak “sakıncalı” oldu;
çünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Mehmet
Ali Aybar’ın konferansına gitmişti; oracıkta
alıkonuldu ve askerliğinin devamını Ağrı’da
tamamlamak zorunda kaldı. Ağrı’da, askerliği
devam ederken, liseyi dışarıdan bitirdi. Yaşamını
derinden etkileyen askerlik yıllarında lakabı
‘Asker Memet’ oldu. Hatta ilk yıllarda yaptığı
resimlerde ‘asker’ imzasını kullandı. Mehmet
Sönmez askerlik sonrasında Ankara’ya döndü
ve sol hareket içinde aktif yaşamını sürdürmeye
devam etti. Türkiye İşçi Partisi genel
merkezinde gençlik kolu çalışmalarına katılıyor
ve Sosyal Adalet, Ant ve Emek dergilerine
desenler çiziyordu.
1969 yılında Semra ile evlendi, 1971 yılında,
oğulları Ahmet dünyaya geldi. Ne yazık ki
Ahmet henüz 3 aylıkken, Mehmet Sönmez
12 Mart 1971 Muhtırasından nasibini aldı,
tutuklandı ve hüküm giydi. 1974 yılındaki affa
kadar cezaevinde kaldı. Sonrasında, İstanbul’da
yaşıyor, örneğin Can Yücel, Yaşar Kemal,
Nazım Hikmet, Erdal Öz, Bekir Yıldız, Vedat

nasıl ev kiralanır, nasıl yaşanır, hiç bilmediğim
o ilk zamanlarda, Mehmet Sönmez bana çok
yardımcı oldu. Benim için kiralık ev aradı.
Lena’nın Değirmenler Sokak’taki evlerinden
birini kiraladık.
O sıkıntılı günlerimde, Mehmet sayesinde
Bodrum’da başımı sokacak bir ev, güvenilir
bir eski dost bulmuştum. Birçok kez buluştuk,
birlikte yedik, içtik, muhabbet ettik. İkinci eşi
Yelda ile tanıştık.
Ne yazık ki bu buluşma uzun sürmedi. Mehmet
Sönmez, 19 Nisan 1998’de, uzun yıllar mücadele
ettiği kansere yenik düşerek aramızdan ayrıldı,
20 Nisan’da, İstanbul Zincirlikuyu kabristanında
toprağa verildi.
Eski dostum, “Bodrum Ressamı” Mehmet
Sönmez’i sevgiyle, saygıyla, şükranla anıyorum.
Mehmet’in yaşamında bilmediğim konularda
beni bilgilendiren, Mehmet’in oğlu Ahmet
Sönmez’e teşekkür ediyorum.
Sönmez Taner

Türkali, Orhan Kemal, Samed Behrengi gibi ünlü
yazarların kitapları için kitap kapakları çiziyordu.
Zülfü Livaneli’nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar
Olmaz adlı plağın kapak tasarımı da Mehmet
Sönmez’e aittir.
1973’de DYO resim yarışmasında Mansiyon,
1974’de Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür
Yarışması’nda Onur Ödülü, 1976’da Çarşaf
Dergisi Karikatür Yarışmasında mansiyon aldı.
1978 yılında, hapishane günlerinden esinlendiği
siyah beyaz çizimlerinin yer aldığı, siyasi eleştiri
niteliğindeki kitabı “Nefti” yayınlandı.
1970 ortalarında Bodrum’a taşındı. Mehmet
Sönmez, Bodrum’da geçirdiği çeyrek asırlık
yaşamında, Bodrum ile bütünleşti, Bodrum ile
özdeşleşti, Bodrum’u çizdi ve “Bodrum Ressamı”
olarak tanındı; Bodrum’da silinmez izler bıraktı.
Mehmet Sönmez’i, 1967-1968 yıllarında
Ankara’da tanıdım. Araya 12 Mart 1971
Muhtırası girdi. Mehmet’i uzun süre görmedim.
Bodrum’a yerleştiğini duyuyor, onu Bodrum
kartpostallarından izliyordum. 1993 yılında,
Bodrum’da yollarımız yeniden kesişti. Bodrum’u
hiç bilmiyordum, Mehmet Sönmez eskilerden
tanıdığım birkaç dosttan biriydi. Yirmi yıldan
fazla süredir görmemiştim onu. Hiç kimseyi
tanımadığım, Bodrum nasıl bir yerdir, Bodrum’da

Don Frey:

Arkeolojik Batıkların
Ünlü Fotoğrafçısı
Dario Navaro Bodrum Kasım 2019

Don Frey ile ArtAjanda için bir söyleşi
yapmak üzere Bodrum merkezindeki evine
doğru yürürken, 1950’li yıllardan başlayarak
günümüze kadar uzanan ve Bodrum’un
“dünyanın sualtı arkeolojisi merkezi” haline
gelmesine yol açacak olan o muhteşem
serüveni düşünüyordum. Her şey 1953’te,
Marmaris’te Arap Adası açıklarında, Ahmet
Erbin’in gangava diye bilinen sünger
trolünün ağına tunçtan yapılmış bir peçeli
kadın büstünün takılmasıyla başlamıştı.
Daha doğrusu, ağları yırtmasın diye adet
olduğu üzere tekne mürettebatından
birinin heykeli denize atmadan önce
kırmaya hazırlanırken, Ahmet Kaptan’ın,
teknede her şeyin sadece kaptanın sözüyle
yapıldığını hatırlatmak istercesine, “Dur!”
demesiyle…
Bodrum’a vardıklarında rıhtıma gelişigüzel
bırakılan kadın büstünü gören, İstanbul
Üniversitesinden Ege kıyılarının ünlü
arkeoloğu George Bean, bugün İzmir
Arkeoloji Müzesinde sergilenen heykelin
Demeter tanrıçasına ait olduğunu tespit

eder ve M.Ö. 4. Yüzyıla tarihlendirir.
Gazeteci-araştırmacı Peter Throckmorton
bu haber üzerine heykelin izini sürmek
için Bodruma gelir. Bodrum’da konuştuğu
sünger dalgıçlarının anlattıklarından
bu kıyılarda pek çok tarihi batığın
bulunduğunu tahmin eder. Kaptan
Kemal Aras’ın teknesiyle Yassıada’da
daldıktan sonra ise artık bundan emindir.
Bir sonraki yıl Gelidonya Burnu’nda
30 metre derinlerde gördüğü bakır
külçelerin bir Tunç Çağı batığına ait
olduğu ise kesin gibidir. Bunun üzerine
Amerika’ya döndüğünde kolları sıvar,
Pennsylvania Üniversitesi’nin arkeoloji
bölümünün desteğini sağlayarak bir yıl
sonra genç arkeolog George Bass ve ilk
tüplü dalgıçlardan Frédéric Dumas’ın
da aralarında olduğu bir arkeolojik
araştırma ekibiyle Bodrum’a gelir. Ekip,
Bass yönetiminde, Gelidonya Burnu’nda
tarihteki ilk bilimsel sualtı arkeolojik
kazısına başlar. Böylece, 1960 Haziran
ayında, modern sualtı arkeolojisi doğmuş
oluyordu.

Donald Frey bu kazılara ilk kez 69 yazında
katılmış, 74’te ise Robert Kolej’deki fizik
hocalığından ayrılarak bu maceraya
kendini bütünüyle vermişti. Evinin
bahçesinde, kucağında kedisi, karşılıklı
oturduğumuzda, sualtı fotoğrafçılığına
nasıl başladığını sordum.
Bir Robert Kolej resepsiyonunda
tanıştığım, Tosun Sezen ile birlikte
geliştirdikleri nargile yöntemiyle
Bodrum’da sünger avcılığı yapan Baskın
Sokulluoğlu, bana Bass’ın çalışmalarından
söz etti. Bunun üzerine ben de 69
sezonunda Yassıada kazı çalışmalarına
katıldım. Çalışmalarda ilkin karanlık oda
işlerini üstlendim. Fotoğrafçılıkla önceden
haşır neşirliğim vardı, karanlık oda yıkama
ve baskı tekniklerini benim gibi fizikçi olan
babamdan biliyordum. Bir gün Bass’ın
Nikonos kamerasını kaptığım gibi denize
atladım -ilk sualtı fotoğraflarımı çekmeye
başladım. Daha sonra, renkli Ektachrome
filmlerini sahada banyo etmeyi de
öğrenince, gün içinde çektiğim siyah beyaz
fotoğrafları olsun, renkli diaları olsun,
akşama ekibin önüne koyabiliyordum.
Böylece ekibin gayri resmi fotoğrafçısı
olmuştum.
Su altındaki arkeolojik buluntuların
fotoğraflarını çekmenin püf noktaları
nelerdi?
Her şeyin başında, bizim için sualtı
fotoğraflarının en önemli yanı, orada
olanları belgelemektir. Çünkü bir sualtı
kazısında, tıpkı karadaki bir kazıda olduğu
gibi, daha sonra batığın rekonstrüksiyonu
için kazıya başlamadan önce her nesnenin
nerede bulunduğunun bir plan üzerinde
tespit edilmesi gerekir.
Sonuçların bir an önce görülüp
değerlendirilebilmesi herhalde önemli bir
avantajdı.
Dediğim gibi, dia pozitif filmlerini ben
sahada banyo edebiliyordum, ancak kalite
açısından bunların bir foto laboratuvarında
yapılması tercih edildiğinde İstanbul’a
gönderiyorduk. O zaman sonuçları bir
hafta sonra alabiliyorduk. Bu da bir
belirsizlik yaratıyordu. Ayrıca National
Geographic dergisi filmlerin ABD’de
kendileri tarafından banyo edilmesinde
ısrar ediyordu. O zaman sonuçları

görebilmemiz için
daha da uzun bir
süre beklememiz
gerekiyordu.
Bu biraz da sualtı
ortamında çalışmaktan
kaynaklanan bir
belirsizlik miydi?
Evet, birinci sorun
derinlere inildikçe
Demeter renklerin tek tek
kaybolmasıdır. Oysa
fotoğraf çekmenin ana unsuru ışıktır.
Bunun için çoğunlukla fotoğraf makinesine
sualtı flaşları monte edilir. Flaş ile çekim
yapıldığında, bunun neden olduğu bir sorun
ise geri yansımadır (backscatter). Deniz
içinde yüzen parçacıklardan yansıyan ışık
fotoğraf görüntüsünde beyaz noktalar olarak
çıkar. Dalgıçların su altında çalışırken dipten
kaldırdıkları kum taneleri ya da çökelti bu
sorunu daha da artırır.
Çektiğiniz pek çok fotoğraftan, özellikle
Uluburun batığı fotoğraflarınızdan,
bu sorunları aşmak için bir yöntem
geliştirdiğiniz görülüyor.
Uluburun batığı çok önemliydi. Son yüzyılın
önde gelen ilk 10 arkeolojik keşifleri
arasında anılan bir Tunç Çağı batığıydı.

Ayrıca bu batığın benim için özel bir anlamı
vardı, bulunmasında benim de katkım
olmuştu. Gelidonya Burnu açıklarındaki
batıkta bulmuş olduğumuz dört kulplu
bakır külçelerin krokilerini ayak üstü
çizip, karşılaştığım her sünger dalgıcına
gösteriyordum; denizin dibinde buna benzer
şeyler gördüklerinde bize haber vermelerini
istiyordum. Bir gün Mehmet Çakır adında
bir dalgıç Kaş açıklarında, Uluburun’da, derin
bir yerde “kulakları olan bisküvite benzer
metal objeler” gördüğünü söylediğinde,
yeni bir Tunç Cağı batığı ile karşı karşıya
olduğumuzu anlamıştık .

Uluburun’da kullandığınız fotoğraf tekniği
anlatır mısınız?
Flaş fotoğrafçılığın sorunlarını bertaraf
etmek için iki tane kuvvetli sualtı ışığı
satın aldım -bunlar kablolarla karadaki bir
jeneratöre bağlıydılar. Işıkları önce deniz
tabanında sabitliyordum, ekseriyetle
ışıklardan birini süjeyi aydınlatmak için,
diğerini ise dramatik bir etki yaratmak üzere
kameranın tam karşısına ya da arka planı
aydınlatacak şekilde yerleştiriyordum. Daha
sonra süjenin etrafında yüzüyor ve fotoğrafı
keşfediyordum.
Böylece filme geçecek kareyi daha
deklanşöre basmadan detayıyla görmüş
oluyordunuz.
Evet, uygun bir açıyı seçerek hem
kameraya geri yansımaları asgariye
indirmiş oluyordum, hem de ışığın ve
gölgelerin kompozisyon üzerindeki
etkilerini önceden görmüş oluyordum.
Ayrıca her zaman dalgıcın hava
kabarcıklarını resimde yakalamağa
çalışıyordum, çünkü sualtındaki hava
kabarcıkları dalgıcın en çarpıcı simgesidir.
Bu yöntemlerle o güne kadar daha
çok arkeolojik buluntu ve teknikleri
göstermek için çekilen sualtı arkeolojisi
fotoğrafçılığına kendinize özgü sanatsal
bir boyut kazandırdığınızı düşünüyor
musunuz?
Her fotoğrafta sanatsal bir yan vardır,
ayrıca benim sualtında on binlerce
fotoğraf çekme fırsatım ve şansım oldu;
bu ortamda “pretties” dediğim göz alıcı
resimler de çekmeye niyetliydim. Sualtı
arkeolojisi çalışmalarını en ilgi çekici ve
merak uyandıracak biçimde kamuoyuna
tanıtmaya çalışıyordum, bazı fotoğrafları
dergilere satabileceğim de aklımdan
geçiyordu.
George Bass’ın, Institute of Nautical
Archaeology -INA’nın gözüydü dediği
Donald Frey’in sualtı arkeolojisinin
gizemini ve büyüsünü dünyaya tanıtan
resimleri arasından seçtiklerimizi bu dergi
sayfalarında paylaşmaktan son derece
mutluyuz, buna izin veren National
Geographic’e ve iznin alınmasını sağlayan
Bodrum INA Müdürüne de teşekkür
borçluyuz.

Sanatçı
Tanıtım Kampanyamız
Korona nedeniyle yayınımızı çıkarabilme
koşullarının oluşmasını beklerken Instagram
sayfamızda Bodrum ile bir şekilde bağlantısı
olan 100 sanatçının tanıtım kampanyasına
başladık. 100 sanatçı diye başladık ama kısa
bir sürede bu sayı 200’ü geçti.
Bodrum ile bağlantılı, burada yaşamış,
yaşayan, yazları gelen, sergi açan, aktif olan,
iz bırakmış her sanatçıya bilgimiz dahilinde
yer verdik. Bunu yaparken seçim yapmadık,
her hangi bir ölçüt uygulamadık. Bu arada
atladığımız sanatçılar vardır mutlaka,
onlardan özür diliyoruz. Bu sayının en az
iki katı sanatçımızın olduğuna inanıyoruz,
çünkü Bodrum’da yıllardır bu alanda
çalışmamıza rağmen bu çalışmayı yaparken
şimdiye kadar karşılaşmadığımız birçok
sanatçı ile tanıştık.

Nüfusa oranı açısından sadece Türkiye’de
değil, belki dünyada en fazla sanatçının
yaşadığı bir kentiz. Ancak bu sanatçıların
toplumsal katkısı kente aynı oranda
yansımıyor. Bodrum her ne kadar hoyratça
kullanılıyor olsa da hâlâ güzel bir kent, ama
estetik olarak kentin bir gelişme gösterdiğini
söylemek kolay değil, hatta tam tersi...
Sanat, estetik kaygılarla yeni, farklı ve daha
önce yapılmamış bir yaratıcılığı, özgünlüğü
gerektirir. Ne kadar açık görüşlü olursak
olalım, yeni ve farklı şeyler hepimizde
önce bir merak, şüphe, hatta bazen korku
uyandırabilir. Bu bazı insanların kısa
sürede aştığı bazılarının hiç aşamadığı
bir süreç olabilir. Sanat bizim hoşgörü
sınırlarımızı zorlar. Elbette her yeni ve farklı
olanı beğenmek zorunda değiliz, ama
onun var olma hakkını dahi kabul etmek
herkes için kolay değildir. Bu çoğu zaman
kendini özgürlükçü olarak tanımlayanlar
için bile böyledir. Nispeten hoşgörülü
toplumlarda sanat önemlidir ya da sanatın
önemli olduğu toplumlar hoşgörülüdür de
diyebiliriz. Bodrum’un bu konuda da gelişme
gösterdiğini, daha hoşgörülü olduğunu
söylemek zor.
Sanatçıların yarattığı hoşgörülü ortam, buna
önem veren insanlar için Bodrum’u bir çekim
noktası yapmıştır. Bu geçmişte kenti çok
olumlu etkilemişti. Ancak eskiye göre daha
fazla sanatçı yaşamasına rağmen sanatçılarla
toplum arasındaki pozitif etkileşim giderek

azalmaktadır. Kitlesel turizm ve büyük
yatırımlar ile Bodrum farklı bir kulvara girmiş,
maalesef kültür/sanat turizmi tamamen
ihmal edilmiştir. Kültür/sanat turizmi için
gereken Dünya’nın başka hiçbir kentinde
olmadığı kadar zengin bir kaynağa sahibiz.
Elitizmin ötesinde sanatın sokağa ve yaşama
yansıması, yansıtılması gerekli. Aksi halde
bu gidişin giderek sanatı ve sanatçıları da
olumsuz etkilememesi mümkün değil. Özgür
ve özgün düşünmenin azaldığı, sanatta
yaratıcılığın değil ticari kaygıların öne çıktığı
süreç maalesef yoğun bir sanatçı nüfusuna
rağmen kentte toplumsal yaşama olabilecek
olumlu katıyı yansıtmıyor.
Bu konuda elbette herkese sorumluluk
düşüyor, ancak öncelikle sanatçıların
kurumlardan bağımsız olarak kendi ayakları
üzerinde durabilen, seslerini daha gür
duyurabilecekleri platformları yaratmaları
daha etkili olacaktır.

Sanatın ve sanatçıların bireysel olması
çok doğaldır ama en bireysel sanat bile
dolaylı bile olsa önemli bir toplumsal
yansımanın ürünüdür. Her ne kadar var olan
durumla ilgili endişelere değişik ortamlarda
değiniliyorsa da bunu değiştirecek adımlar
atılamıyor. Özellikle genç sanatçılar öncülük
edip sanatsal kaygıların önde olduğu aynı
zamanda maddi olarak da kendilerine destek
olacak kolektif platformlar yaratabilirler. Bu
hem sanatsal ve ekonomik bağımsızlığı hem
de toplumsal yapı üzerindeki pozitif etkiyi
artırır. Bunu konuşmak üzere Bodrum’da

yaşayan, ilgilenen tüm sanatçıların katıldığı
bir toplantı organize edilebilir. Her ne
kadar sosyal mesafe sorunumuz varsa da
bu, açık havada yapılabilir. Eğer böyle bir
talep gelişirse Art Ajanda olarak yardımcı
olabiliriz; bize sosyal medya ve diğer
kanallar aracılığı ile bu konudaki fikirlerinizi
bildirirseniz seviniriz.

mutfağı, şarapları ve sonsuz kaynakları ile
herkese hitap eder.
Binlerce yıllık geçmişi, dünyanın yedi
harikasından biri olarak gösterilen Kral
Mausolos’un mezarına sahip olan büyüleyici
bir kenttir. Batı edebiyatının ilk büyük
eserlerinin yazarı olarak kabul edilen
efsanevi ozan Homeros’un “Ebedi mavilikler
ülkesi” tanımlamasıyla dünya tarihine geçen
önemli bir kenttir Bodrum.
1996 yılında kurulan Bodrum Tanıtma
Vakfı dünyaca bilinen bu çok özel kentin
Bodrum’a gelen sadece burada huzur ve
keyif değil, binlerce yıllık tarihi geçmişi,
bu topraklarda hüküm sürmüş çok sayıda
medeniyetin izlerini de bulur. Birbirinden
güzel koyları, Ege ve Akdeniz’in birleştiği
yerde, tüm renklerin en güzel tonlarının
buluştuğu cennetten bir köşedir Bodrum…
Turizmin gözde kenti Bodrum’da, barış ve
sevginin simgesi rengârenk begonvilleri,
turistik tesisleri, eğlence merkezleri, özgün
mutfağı, uluslararası festivaller ve evrensel
kültür sanat ortamı ile dünyanın önemli
çekim merkezlerinden birisidir.
Binlerce yıllık farklı medeniyetlerin tarihi,
geçmişin izleri her köşede karşınıza çıkar.
Özgün ahşap tekne üretimi, doğal ürünleri,

tanıtım gücü ve lokomotifidir.
Vakıf, geride bıraktığımız 24 yıl
boyunca gerçekleştirdiği tanıtım
çalışmaları ve uluslararası fuar
organizasyonları ile Bodrum’un
turizm gelirlerine önemli katkılar
sağlamaktadır.
Bodrum Tanıtma Vakfı çok farklı
sektörlerden oluşan üyeleri
ile sürekli kendini yenileyip,
geliştirerek hızla değişen
dünya koşullarına, değişen
turizm trendlerine uyum
sağlamakta, Bodrum’u en doğru
biçimde tanıtma çabalarını
Bodrum Belediyesi ve Turizm
Bakanlığı’nın da katkılarıyla
sürdürmektedir.
Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum
tarihini, doğal, kültürel ve sosyal
değerlerini ve bu değerlere
yakışacak tanıtım çalışmalarını
dijital mecralarda, dünyaca ünlü
turizm fuarlarında ve birçok
farklı platformda kentin marka
değerine uygun bir şekilde
sürdürmektedir.

Halil Vural

“Sade” Bir Ege Mutfağı...
Yerel yemeklerimizi en sağlıklı, en şifalı
ve en leziz haliyle sunan şef Halil Vural’ın
ellerinden...
Her zaman Sade, her zaman taze...
İtina ile hazırlanmış gerçek Ege mutfağının
tadına bakmak isterseniz, uzun yıllardır
bu alanda kendini kanıtlamış yetenekli
şef Halil Vural Usta’nın yeni mekânı Sade
Bodrum, mutlaka ziyaret etmeniz gereken
bir lezzet durağıdır. Sade, her gün, her
yerde rastlayamayacağınız farklı ve özel
yerel yemeklerin hazırlandığı şık ve sıcak bir
restoran! Sebze, balık, et çeşitleri olmakla
birlikte menüsünde vegan ve vejetaryenler
için de çok lezzetli seçenekler bulunuyor.

Sezonluk sebzeler ve sağlıklı malzemeler
her gün Şef Halil Usta tarafından taze olarak
alınıyor ve basit ama lezzetli bir şekilde
hazırlanıyor. Ege otları konusunda Halil
Vural’ın eline su dökebilecek çok usta yoktur!
Kendisi, Ege mutfağına olan tutkusunu her
farklı yemeğine yansıtmayı beceren, işini
aşkla yapan bir şeftir!
Bu lezzetli yemeklerin çok temiz ve minimal
bir ortamda sıcakkanlı, samimi çalışanlar
tarafından servis edilmesi de ayrıca mekânın
bonusu!
Muhteşem bir mutfak… Ege mutfağı burada
tadılmalı!

Bitez Mah. Gavaklı Sarnıç Cad. No. 33
Facebook/instagram; sadebiregemutfagi
0252 319 7202

ajanda
15-21
Ağustos

Karma Sergi
Hepimiz Genciz
Şevket Sabancı Kültür Merkezi, Turgutreis
0252 382 47 37

15-24
Ağustos

15-28
Ağustos

Resim Sergisi
Serap Demirağ
Oasis Sanat Galerisi
0252 317 00 02

15-29
Ağustos

Heykel ve Desen Sergisi
Esra Sağlık
Mine Sanat Galerisi
0536 553 50 66

15-27
Ağustos

Resim & Takı & Tasarım Sergisi
Grup Sergisi
HGC Art Gallery, Dereköy
0532 380 74 47

15-30
Ağustos

Resim Sergisi
Hale Aybar ‘An’
Mas Sanat, Midtown
www.massanat.ga

Resim – Heykel – Seramik Sergisi
Atölye 76, Ortakent
0 532 275 38 85

15-31
Ağustos

15-30
Ağustos

Resim Sergisi
Müfit Karzek
Cemile’nin Sabunları, Gümüşlük
0533 731 60 78

16

Ağustos

Heykel Sergisi
Mahir Yılmaz
Mas Akademi
www.massanat.ga

15-29
Ağustos

Konser
Ezgi
Mandalin
www.mandalinsound.com

17

Ağustos

Karma Sergi
Artemisia & Mausolos Sergi Salonu
www.bodrum.bel.tr

Konser
Alican Demirtaş
Mandalin
www.mandalinsound.com

ajanda
19-23
Ağustos

Bodrum Sanat ve Antika Fuarı
Heredot Kültür Merkezi
0252 316 10 09

19

21

Ağustos

Konser
Sabri Tuluğ Tırpan & Fatma Turgut
Divan Bodrum
0252 377 56 01

Ağustos

22

Ağustos

Konser
Cem Adrian
Off Gümüşlük
0538 921 53 54

Konser
Erol Evgin
Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com

22

Ağustos

20

Ağustos

Film - Parazit
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

Film - Son Konser
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

25

Ağustos

Konser - Piano
Jean-Marc Luisada
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

25

27

Ağustos

Tiyatro
Akide Şekeri
Bodrum Kalesi, 21.00
0 252 316 10 95

Ağustos

28

Ağustos

Konser
Kalben
Divan Bodrum
0252 377 56 01
Konser
Haluk Levent
Bodrum Antik Tiyatro, 21.15
www.biletix.com

29

Ağustos

26

Ağustos

Konser
Candan Erçetin
Bodrum Antik Tiyatro
www.biletix.com

Fotoğraf Sergisi - Musicians
Jak Kohen
Gümüşlük Festivali
www.gumuşlukfestivali.org

ajanda
1

Eylül

7

Eylül

Film - Bir Şarkının Peşinde
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

2

Eylül

Film - Buena Vista Social Club
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

7

Eylül

Film - Bal Ülkesi
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

6

Eylül

Konser
Yuri Honing Acoustic Quartet
Festival Alanı, 20.30
www.gumuşlukfestivali.org

Film - Koş Lola Koş
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

8

Eylül

13
Eylül

Fotoğraf Sergisi - Woman
Yiğit Uygur
Gümüşlük Festivali
www.gumuşlukfestivali.org

14
Eylül

Konser
Daniel Zamir
Festival Alanı, 20.30
www.gumuşlukfestivali.org

10
Eylül

Film - Kadın
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

15
Eylül

Film - Bağlar
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

Konser
Erkin Onay, Çağ Erçağ, Gülsin Onay
Antik Taş Ocağı, 21.00
www.gumuşlukfestivali.org

Turizm ve Şarap
Bodrum’u Bodrum olmaktan
çıkaran, bu günkü kentsel
sorunlar yumağına dönüştüren
olgu 1980’lerde başlayan turizm
teşvikleri ile birden saman alevi
Erhan Yürüt
gibi parlayan, bir birinin aynısı,
tekdüze turizm yatırımları olmuştur.
Belli bir planlama olmadan, hızla büyüyen, ranta dayalı
yapılaşma, betonlaşma, tarımın terkedilmesi ve kırsaldan
kıyılara göçle sonuçlanmıştır. Tarımın hemen tamamen
terk edilerek hizmet sektörüne geçiş şeklindeki bu nüfus
hareketliliği tarımın da kırılma noktasıdır.
Dış dinamiklerle bozulan bu dengeler, bu gün hemen
her alanda geri dönüşü imkansız ya da çok zor büyük
sorunlara yol açmış, bunlar arasında da tarımsal yapıya
da çok fazla zarar vermiş, tarımı bitme noktasına
getirmiştir. Ne var ki tarım olmadan turizmin olmayacağı,
ya da pek bir anlamının kalmayacağı, anlaşıldığında yeni
arayışlara girişilmiştir.
Gelinen bu noktada şimdi tarımın yeniden kazanımı
için çözüm yolları aranmaktadır. Tarımın yeniden
kazanılması, turizm ile entegrasyonunun sağlanması
konusunda ise önce turizmin nasıl bir turizm olacağına
karar verilmesi ve planlamanın buna göre yapılması
gerekmektedir.
Esasen birlikte olmaları, bir birlerini desteklemeleri
gerekirken turizmin tarımın aleyhine büyümesi sonuçta

gene turizme zarar vermiştir. Tarımın geri kazanımı ve
turizmle entegrasyonu söz konusu olunca bu defa nasıl
bir turizm hedeflendiği sorusu akla gelmektedir. Geri
kazanımı istenilen tarım butik tarımdır. Kitlesel ve her
şey dahil turizme cevap veremez. Turizmin de butik
olması gerekir. Yapılması gerekenler tekdüze değil,
özgün yapıda ve kaliteye dönük, katma değeri yüksek
işlenmiş ürünlerin üretimidir. Bu sebeple stratejik
planlamaların tüm bu dengeleri, sebep sonuç ilişkilerini
gözetecek bir şekilde hazırlanması ve kısa aralıklarla
revize edilmesi gerekmektedir.
Bağcılık ve şarapçılık tarımsal geri dönüş sürecinin
lokomatifi olabilir. Fazla suya ve verimli bir toprağa
dayalı olmayan bağcılık, antik çağlarda olduğu
gibi, yeniden tarımsal ekonominin önemli bir
başrol oyuncusu olabilir. Bodrum özüne dönüyor.
Bunu kendine özgü coğrafyasında, kendi iklim ve
topoğrafyasının sunacağı eşsiz, butik lezzet ve tatlarla
eşleştirilecek üzüm ve şaraplarıyla yapabilir.
Not: Bodrum eğlencelerinde yaygın olarak çalınan
“Ankara’ nın Bağları” türküsü Ankara’ nın geçmiş
dönemdeki yapısı ve bağ varlığını anlatan çok anlamlı
ve anonim bir türküdür. Günümüzde ise Ankara’ nın
yolları dümdüz, bağlar ise türkülerde kalmış durumda.
Bodrum’ da ise yollar halen büklüm büklüm. “Otoban“
yapmak yerine bağ varlığının arttırılması şansı halen
var. Önce kollarımızı sıvayıp kaldırmamız gerekiyor.

Cevat Şakir’in
Bodrum’lu Çocuklara
Mektubu
Bodrum Lisesi Orta Okul öğrencilerinin
22/12/1967 tarihinde Balıkçı’ya yazdıkları
“Sayın Halikarnas Balıkçısı Merhaba”
başlıklı mektuplarına Balıkçı’nın 8 Mayıs
1968 tarihinde “Merhaba Yavrularım” diye
başlayarak kendi el yazısı ile verdiği yanıtları
bulacaksınız.
Sizin evlatlarınız olarak hayatınızın bir
parçası olan, ağaçlandırarak güzellik
verdiğiniz Bodrum’dan size sesleniyoruz.
Biz öğrenciler, eser vermiş büyük adamların
hayatlarını, zevklerini, çalışma güçlerinin
kaynağını nereden ve nasıl aldıklarını merak
eder, öğrenmek ister, gücümüzün yettiğince
onlar gibi olmaya çalışırız.İşte II A-B sınıfı
öğrencileri de Türkçe dersimizde

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” parçanızı
okuduk.Zaten kasabamızın neresine
baksak sizden bir parça görüyoruz. Bugün
yarattığınız kasabanın inanç ve azim yüklü
çocuklarıyız. Göklere uzanan palmiyeler,
okaliptüsler bize sizin isminizi fısıldıyor.
Bize sizin tabiat sevginizden yaratma
gücünüzden örnekler veriyorlar.
Sizi sevdik, sizi göremedik. Bu bir burukluk
katıyor, sizinle dolu olan yüreyimize. Ocak
ayında sizin gününüzü tertiplemek istiyoruz.
Gelemez misiniz? İstiyoruz ki siz bizi
tanıyın. Biz de sizden çalışma ve yaratma
azmi alalım. Bekleyeceğiz. Gelemezseniz
şayet sorularımızı cevaplayıp bizi mutlu
kılarmısınız lütfen.
Merhaba Yavrularım!
22.12.1967 tarihli mektubunuzu zamanında
aldım. Kendim gelmek istiyordum.
Hastalandım, İstanbul’a gittim. Bir sürü
güçlüklerle savaşmakla zorunda kaldım.
Mektubunuza cevap yazmakta gecikince
mektup gönlümde bir ızdırap ve acı oldu.
Mektubunuzda bir resmimi istiyorsunuz,
gönderiyorum.
- Babam Mehmet Şakir. Annem Sarı İsmet.
- Benden başka altı kardeşiz, biri öldü.

- Tahsil durumum İngiliz Üniversitelerinden.
Ama kendi kendimi yetiştirdim.
- İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyorum.
- İlk eserler Bodrum’da yazılan hikayelerdir.
Kitap olarak yine Bodrum’da yazılan Aganta
Burina Burinata ‘dır.
- Bodrum’a gelişimin nedenini ve yedi küsür
yılı “Mavi Sürgün” e yazdım.
- İki oğlum var biri lise, biri üniversite tahsilli.
- En beğendiğim eser? Gününe göre
birinden biri daha cana yakın geliyor bana.
Hayatımın en hızlı, sevinçli ve sevgili yılları
Bodrum’daki yıllar olduğu için yapıtlarımın
Bodrum ürünü olduklarını iddia edebilirim.
En Bodrum olan yapıtlarım en sevdiklerimdir.
Zaten Bodrum olmayan yok ki!
- İzmir’de yaşamayı tercih etmedim.
Bodrum’da orta mektep yoktu. Çocuklar
büyüdü ayrılmak zorunda kaldım tası tarağı
satarak.
- Bodrum’un her yerini severim. Kentin her
yerini, köylerini yayan gezerdim. Öğleyin
Bodrum’dan çıkar, Yalıkavağa yürür, güneş
batmazdan önce Bodrum’a dönmüş
olurdum. Koyların adları bile gönül kulağıma
türküler gibi gelirdi hep mavilerde. Denizleri
de öyle. Gökovasıyla, Çatal Adasıyla.
- Balık avı bağımsız olarak denizlere enine
boyuna uzanmak için usumun uydurduğu
rasyonel bir nedendi. Yoksa amaç değildi.
- “Eserlerinizde hep deniz sevgisini
işliyorsunuz, bu sevgi ne zaman başladı?”
diye soruyorsunuz. Saburluk durup
dururken yedi metre boyunda bir çiçek açar.
“Saburluğun böyle bir çiçeğin açmasını ne
zaman aklında kurdu?” gibi bir soru. Deniz
mi beni, ben mi denizi ne zaman seçtiğini
vallahi bilmiyorum.
- “Turunçgilleri yayarken hangi güçlüklerle
karşılaştınız?” diyorsunuz. Önce ziraat
vekaletiyle, sonra gümrükle ne bileyim
ormancı mormancılarla. İstanköy’den,
Bodrum’da da çok güzel olacak bir çeşit
yaseminden bir çiçek saksı getirdim.
Şahadetnamesi yok diye merasimle saksıyı
gözlerimin önünde denize attılar. Yahu kurak
yerde bir yaprak getirmemişlerin, saksıyı

denizde öldürürken, gözlerimin önüne
idam sehpası geldi. Gözlerim yaşardı. Ama
kıramadılar gönlümü. Gönlüm kendi acısının
suyuyla çelik gibi dövüldü. Çabam hız aldı.
Elbette bir gün onlar da gölgelenecekti
yetişen çiçeklerin gölgesinde.
- Bodrum’a ayrıldıktan yedi yıl sonra geldim.
Cipi Yokuşbaşı altında bıraktım. Gece
varacağımı bildiğim için Milas’tan bir elektrik
cep feneri almıştım. Milas’tan mı Aydın’dan
mı unuttum. Yürüdüm. Ağaçların ne kadar
büyüdüğünü elektrik fenerinin ışığında
gördüm. Bir çokları kesilmişti. Türkiye’de
mevcut olmayan ağaçların ama tırpan artığı
olanlar güzeldi. Gündüz Bodrum’da gezdim,
orta mektep açılmıştı.
- En çok sevdiğim türkü Kerimoğlu’nun dağa
çıkarken “Tıp tıp etsin zenginlerin yüreği”
türküsüdür. Bir de “Şah boylum, Şahboy
çiçek başında” dır. Burada Şahboylum deyimi
hoşuma gider.
- Bütün Bodrum benim için çok sevinçli
bir anıdır. Ama bir örnek gerekse vereyim.
Prosper Merime’nin Karmen’ini Türkçeye
çeviriyordum. Esmer güney kızı Karmen
çiçekçi dükkanından bir mimoza demetiyle
çıkar dükkandan. Bunu çevirirken neden
benim esmer Bodrum kızlarım saçlarına
birer mimoza demeti takmasınlar diye
hemen Paris’ten mimoza tohumları getirttim.
Sokaklara diktim. Çiçek açtılar. İki Bodrum’lu
fukara kızı gördüm bir gün. Başlarına
kopardıkları mimoza çiçeklerini takmışlardı.
Geçtiler. Sevindim. İçimden yaşayın çocuklar
dedim. Onlar için yetiştirmiştim.

- Bodrum Balıkçısı diyemezdim. Masmavi
göküyle hiç bodrum’a benzemez Bodrum.
Zaten Bodrum haçlılar kaleye havari
Petro’dan Petronium dediler de halk onu
Bodrum’a çevirdi. Halikarnas Helen dilinden
değildir. Anadolu’nun unutulmuş bir
dilindendir. “Esus” “Essos” “Ossos” la biten
her yer adı gibi balıkçıos diyebilemiyordum.
Onun için Halikarnas balıkçısı diye aldım yazı
adımı.

- Mektubunuzdaki kimi cümlelerden
Halikarnas Balıkçısı’nın Halikarnas
Çocuklarında istediklerinin, onlarda
fazlasıyla var olduğunu sevinçle
görüyorum. Örneğin “Kasabanın inanç ve
azim yüklü çocuklarıyız” diyorsunuz. Bir de
“Sizi göremedik, bu bir burukluk katıyor.
Sizinle doludur yüreğimiz” diyorsunuz.
Hiç burukluk duymayın. Beni de görmeyin
daha iyi. Bodrum deyimiyle çakallaştık
yani moruklaştık. Eh Bodrum hoş bir rüya
oldu şimdi. Şu mektuptan anladığıma göre
eyisiniz, kırılmayın, eğilmeyin, yaşayın
Halikarnas’lı yavrular. Eğer gönül sevgisi
bir gerçek ifade ederse hep sizinleyim.
Zaten ömrüm vefa ederse şöyle şehir hay
huyundan uzak Kefaluk’da ya da bir köye
yerleşmek niyetindeyim. Yaş 80’e gelmekte
ama gene de ateş gibi eker dikerim. Ben
oradayken sizler de doğmuş olsaydınız
yurdun o köşesini cennete çevirirdik.
Bunu söylemekle sizin hakkınızdaki kanımı
açıklamış oluyorum.
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Bu Dünyadan bir Rifat Koçak geçti.
Lale Ak

Rifat kimdi bilmek isterseniz, eserlerini araştırın. Eğitimini
aldığı resim sanatı onun bir dizi değişik çalışmalar yaratmasını
sağladı. Daha sonraları, tezinde de ele aldığı ekolojik yaklaşım
ile dünyada bilinen ama ülkemize eşi az görülen atık metalden
heykeller diyarına attı kendini. Buji parçaları ile Halikarnas
Balıkçısı’nın delip geçen bakışlarını yansıttı, pistonla
anatomisine inanılmaz hakim olduğu keçileri ve kargaları. Geri
dönüşümün önemini ve sanatçının sorumluluğunu aktarmaktı
amacı. Rifat’ın yaptığı kanatları açılmış devasa kartalı her
açıdan görüp de etkilenmeyen hiç kimseyi tanımıyorum.
Gerçekçi bakışları ile her an kanatlanıp gidecekmiş gibi
duran devasa bir başka kartalı, özel bir siparişle Bodrum
Ortakent’de bir kayanın üzerine yaptı yakın bir zamanda.
Yaşadığı hayatın zorlukları, güzellikleri, hissettiği sıkıntılar ve
mutluluklar hep o heykellerin, tabloların içinde yer alır. Rifat,
en çok ailesini severdi. Dostlarını ve keyif aldığı, beslendiği
sohbet ortamlarını da. Yıllar önce Amsterdam’a bir sergiye
katılmak için gelmiş, ziyaretime geldiğinde kimseyi tanımadığı
bir ortamda muhabbetten keyif alınca, elinde kalem kağıt
alıp hemen herkese bir şeyler çizip hediye etmişti. ‘Hayatı es
geçmemek lazım’ derdi. Ondan duyduğum en güzel laftır bu.
Yaşanmışlıklarını sevgi ile devam ettirmeyi severdi.
Eserlerinde hep bu sevginin arayışı, anlamı ve izi vardır.
Rifat kimdi bilmek istiyorsanız, bu sevgiyi bulmak için
eserlerine bakın. Boş verin nasıl ve niye gittiğini. Kendi
istediği gibi yaşadı, kendi istediği gibi gitti bütün bu
güzellikleri geride, dünyaya bırakarak...

Kitap Tanıtım

Barış Film Çekiyor
“Çocuklar ve gençler için
film yapma rehberi”
Barış bir gece anne
ve babasıyla bir film
seyretti. Film cep
telefonuyla çekilmişti.
inanamadı, internette
gezindi ve gördü ki cep
telefonuyla çekilmiş
pek çok film var,
hatta festivalleri bile
yapılıyor.
Turgut Yasalar

Ertesi gün bir
mucize oldu ve bir film yapmanın
bütün süreçlerini anlatan bir defter
buldu. Defalarca okudu ve okuldan
arkadaşlarını topladı, bir kısa film yapma
fikrini açtı. Herkes sevinçle kabul etti.
İş bölümü yapıldı. Önce bir senaryo
yazdılar, sonra hep birlikte çektiler.
Barış bu filmiyle bir kısa film
festivalinden ödülle döndü.
“Barış Film Çekiyor” çocuklar ve gençler
için film yapma rehberi ve ülkemizde bir
ilk.
Artık bütün çocuklar ve gençler
ceplerindeki telefonla filmler çekecek ve
onlar geleceğin usta sinemacıları olacak.
Turgut Yasalar yazdı, Yılmaz Aysan
resimledi.
Türkiye İş Bankası İş Kültür Yayınları
Karton kapak, 80 sayfa, tamamı renkli.
Boyut: 19.,5 x 23,5 cm

Leoparın Kuyruğu ile Sis ve Gece
filmlerinden tanıdığımız Turgut Yasalar, bu
kez çocuklar için sinema kitabı yazdı.
Daha önce Mutfak Cadısı Yemek Yapmayı
Öğreniyor, Mutfak Cadısı Yaz Tatilinde
ve Konuşan Köpek Koko ile çocuklara
yönelik kitaplar yazan Turgut Yasalar’ın, ilk
filmlerini çeken yönetmenlerle ilgili Ben Bir
Dahiyim Ama Henüz İlk Filmimi Çekmedim
adlı sinema kitabı ile minibüs maceralarını
kitaplaştırdığı Müsait Bir Yerde İnecek Var
adlı kitapları bulunuyor.

Caz Derneği tarafından düzenlenen
Bodrum Caz Festivali dördüncü
yılında yine 1 -9 Eylül 2020 tarihleri
arasında gerçekleşiyor. 2020 yılında
yaşadığımız Covid-19 pandemisi
dolayısıyla programda sosyal mesafe
kurallarına yönelik bir çok düzenleme
yapıldı.
Festivalin teması sosyal mesafeye
dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler
olarak belirlendi. Festivalde Bodrum
Kalesi, Dibeklihan ve Erkan Oğur
Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale
özel hazırlanmış projeler yer alacak.
Etkinlik ücretleri 25 tl ile 75 tl arasında
değişiyor. Biletler Biletix sitesinden
alınabiliyor.
Festival boyunca T.C.Kültür
Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıklarım
yayımladıkları genelgelere uygun
olarak gerekli tüm önlemler
alınmaktadır. Hem sahnede hem de

seyirci alanlarında, gerekli mesafe
ve hijyen kurallarına uygun olarak
konserler gerçekleştirilecektir.
Festival T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
katkılarıyla, Muğla Büyükşehir
Belediyesi, Bodrum Belediyesi,
Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, İsrail
Büyükelçiliği, Europe Jazz Network
kurumsal destekleriyle gerçekleşiyor.
Kale Konserlerine Renault MAIS destek
verirken TURMAKS da bir konserin
sponsorluğunu yapıyor. Dibeklihan,
TAV Passport, Bodfad, StratejiCo, Era
Research, The Nature Love, Idecon,
Asil Fırın, Sysyphos Otel, festivale
çeşitli destekler veren kuruluşlar
arasında yer alıyor. Basın Sponsorları
T24, KentTV, Cazkolik, Jazz Dergisi,
Artajanda Bodrum, Bodrum’da
Yaşam’ın destekleri ile festival bu yıl
yine gerçekleşebiliyor.

