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Yeni Yıla Girerken

Mutlu olmak için mutlu et düşüncesiyle 
yola çıktık. Gülümsemeyi unutunca 
kötülüklere yenilmiş olacağız. Yaşadığımız 
Dünya’da kötüye giden ve şikayet edilecek 
çok şey var ama, biz gülümsemek ve sizi 
azıcıkta olsa mutlu etmek istiyoruz. Büyük 
laflar ve sloganlarla değil, iğneyle kuyu 
kazar gibi, küçük güzellikler yaratmaya 
çabalıyoruz.  Bu doğrultuda samimiyetimizi 
söylediklerimizle değil yaptıklarımızla 
değerlendirin. Gün içinde sizi sokakta 
karşılaşacağınız küçük ve güzel süprizlerle 
mutlu etmek için Sanat Sokakta sloganıyla 
sokak sergileri açtık, Karnaval’lar organize 
ettik, duvarlara seramik süslemeler yaptık 
(Mahfel). İlhan Berk anısına seramik heykel 
yaptık meydana. Sokak müzikleri projemiz, 
elbette biz devam etmek istiyorduk ama, 

ancak  iki yıl sürebildi. Marina bölgesinde 
ağaç altlarını süsleme projesini başlattık, 
en güzel kapılar yarışmasını başlattık, 
koro öğrencilerimiz cıvıl cıvıl her köşede 
öğrendikleri şarkıları sizlere söylüyorlar.  
Bulduğumuz bütün sponsorlukları 
yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek, sizleri 
mutlu etmek için harcadık; çünkü  mutlu bir 
geleceğin ancak mutlu insanlar tarafından 
yaratılacağına inanıyoruz.   

2015 yılında da sizlerle köşe başlarında 
paylaşacağımız etkinliklerimiz olacak. Art 
Ajanda, 2013 ve 2014’te olduğu gibi 2015 
yılında da size ücretsiz olarak ulaşacak. 
2015 yılının hepimiz için mutlu olması 
doğrultusunda elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. Sizleri de mutlu ve güzel 
bir Dünya için yanımızda görmek istiyoruz. 

“Mutlu olmak için mutlu et,
  zamana yenik düşme,
  2015 senin yılın”



KAAN ÇAKIR
“Bodrum’un tek bir şeye ihtiyacı var;     
  bir kültür politikası”

SÖYLEŞİ

Birçok film ve diziden aşina 
olduğumuz, tiyatroculuğunu 
da bildiğimiz yetenekli 
oyuncu Kaan Çakır, kısa bir 
zaman önce çekimleri yeni 
tamamlanan, yönetmenliğini 
Serdar Gözelekli’nin yaptığı, 
Filistin’li bir ailenin dramını 
konu alan “Muna”da Gazze’li 
bir balıkçı olarak karşımıza 
çıkacak. Oyunculuğunun yanı 
sıra oldukça iyi bir aşçı da olan 
Çakır’ın en büyük zevklerinden 
biri, denizde zaman geçirmek. 
Teknesiyle koyları gezmekten 
ve balık avlamaktan büyük keyif 
aldığını söylüyor.

Bir oyuncu olarak birbirinden farklı 
karakterleri canlandırmak

nasıl bir duygu?
Bir karakteri oluştururken ya da 

oynarken beni en heyecanlandıran 
şey; bunun üstesinden nasıl gelebilirim 

sürecini yaşamak. Bu aşamada rolün 
ne ya da nasıl olduğunun bir önemi yok. 

Önemli olan oynayacağın karaktere en 
iyi şekilde hazırlanmak.

Bu nasıl bir süreç?
Hazırlanmanın ve bütünleşmenin hem 

teknik olarak, hem duygusal olarak, 
hem de sosyal olarak; o güne kadar 

biriktirdiklerinle beraber, herkese göre 
farklı bir yöntemi, farklı bir yaklaşımı ve 

farklı bir süreci vardır diye düşünüyorum.
Bunun sabit bir

tekniği yok mu peki?
Ben yıllarca kendimin böyle bir tekniğin 

olmadığını düşünüyordum. Yakın bir 
tarihte bir kitap okudum ve hayatım 

değişti. Adı da çok komiktir.”Oyunculuk 
için pratik el kitabı.” Okuyan herkes 

nerdeyse oyuncu olabilir diyebilirim. Bu 
işin eğitimini vermiş beş değerli isim 

tarafından yazılmış bir kitap.

Söyleşi: Gül Mutlu



Yani okursam ben de oyuncu olabilir miyim?
Aslında herkes bir anlamda oyunculuk yapabilir ama 
oyuncu olmak, bunu meslek edinmek, sadece rol 
yapabilmek değil tabi. Oyuncu dediğin rol yapmanın 
yanı sıra şarkı söyleyebilmeli, dans edebilmeli, oyun 
oynayabilmeli, sinema yapabilmeli, hatta operette 
oynayabilmelidir. Şimdi ben seni tanıdığım
için kişisel özelliklerine, görüntüne göre bir rol 
verebilirim. Hatta sadece kendin olarak bir filmde 
oynatabilirim. Seyirci, bu kadın nasıl bir oyuncu, 
ne kadar güzel rol yapıyor bile diyebilir. Bunlar 
birbirinden farklı şeyler. Bir sinema filminde olabilir 
ama tiyatroda olamaz. Yani oyunculuk kaş göz 
oynatıp orda 
durmak demek 
değil.

Peki bir insan 
oyuncu olarak 
doğar mı?
Doğar tabi! Oğlum 
doğduktan sonra 
çocukları daha 
dikkatli ve farklı 
izliyorum. Herkesin 
bir yaradılış biçimi, 
bir kapasitesi var. 
Kimi matematiğe, 
kimi edebiyata 
daha yatkın. Kimi sporculuğa daha yatkın, kimi 
oyunculuğa. Bence herkes mesleğiyle beraber 
doğuyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim sistemi 
maalesef bunların hepsini yok etmeye yönelik olduğu 
için kimse özünde kendisi olamıyor. Bir şeyler olmak 
zorunda kalıyorlar.

Yani kimse istediği mesleği
yapamıyor mu diyorsun?
Çoğunluğun öyle olduğunu düşünüyorum. 
Yaşadığımız ortamda, çevremizde kime sorarsan 
sor büyük bir çoğunluk “ Ben aslında şunu 
olmak istiyordum, olamadım. Şunu yapmak 
istiyordum, yapamadım” tarzında cümleler 

kuracaktır. Geçenlerde bir arkadasim “Ya Kaan 
Finlandiya’daydım. Herkes hangi mesleği yapmak 
istiyorsa onu yapıyormuş gibi gözüktü gözüme. 
Çöpçü, istediği için çöpçülük, CEO istediği için 
CEO’luk yapıyormuş gibi duruyor” dedi. Finlandiya’da 
ki eğitim modeli dünya çapında başarılı bir model.

Peki sen istediğin için mi oyunculuk 
yapıyorsun, yaptığın işte mutlu musun?
Evet. Çok severek yapıyorum. Bana verilmiş büyük 
bir hediye gibi geliyor. Bir keresinde “çocuğunun 
oyuncu olmasını ister misin” diye sormuşlardı. Ben 
de dedim ki “çocuğumun ne olacağı değil ,mutlu 
olacağı bir işi yapması önemli.” Oğlum ne olmak 

isterse sonuna kadar 
desteklerim. Yeter ki 
onu mutlu edecek bir iş 
yapsın.

Oyuncu olmak 
istediğinde ailen seni 
destekledi mi?
Hayır desteklemediler. 
Pırıltısından etkilendiğimi; 
diğer boyutlarını, 
yaşayabileceğim sıkıntı 
ve imkansızlıkları 
bilmediğimi söylediler. 
Bugün bir empati 

kurduğum zaman onları anlayabiliyorum.
Düşünsene, sadece Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın 
olduğu, 12 Eylül döneminden geçmiş bir sinemanın 
olduğu zamanlardan söz ediyoruz. Televizyon desen 
yine devlet televizyonu ve yeni kurulmuş tek bir özel 
kanal.

Canlandırdığın karakterlerin etkisinde
kalıp eve başka bir Kaan olarak geldiğin
hiç oldu mu ?
Bu sorunun cevabı soruda zaten. Ben o karakteri 
canlandırıyorum. Ben “O” değilim. Ben o 
karakterin bendeki yansımasını ortaya koyuyorum. 
Konservatuarda okurken Yıldız Kenter hocamızın 
söylediği ilk şeylerden biri “ Ben bir role girdim 
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bundan çıkamıyorum, üç saat oyun oynadım 
etkisinden kurtulamıyorum gibi şeyler asla 
duymayacağım sizden. Böyle bir şey yok” olmuştu. 
Biz oyunculara  bir rol ya da oyun geldiğinde onu 
rafine edip, tüm hayatımızdan süzdüğümüz şeyi 
bir daha gözden geçirip, bir daha irdeleyip o anda 
yoğunlaştırmaya çalışırız. Bizim işimizin zor olan 
tarafı budur. Rolle bütünleşmeye uygun görüntün, 
şartların ve yeteneğin olmalıdır.

Kaan bence sen başrol oynayabilecek 
yeteneğe sahip bir oyuncusun. Niye bir 
başrolde göremiyoruz seni?
Bu soruya bir futbol oyuncusu gibi politik bir cevap 
vereceğim. Nerede oynadığım önemli değil; hocamız 
görev verdiği takdirde her zaman her yerde oynarım. 
Benim için oynadığım bölge önemli değil. Şaka 
bir yana herkesin bir zamanı vardır. Ben oturup 
sırf bunun için dizlerimi dövmüyorum. Benim 
oyunculuktan aldığım keyif beni tatmin etsin yeter.

Bodrum maceran nasıl başladı?
Üç sene önce Bodrum’a ailece yerleşme kararı 
verdiğimizde Bodrum’u iyi tanıyan biri değildim. 
Öncesinde 2, belki 3 kere gelmişliğim vardı. Denizi, 
doğayı seven, büyükşehir karmaşasından kaçmak 
isteyen bir çok insanın dilindedir Bodrum. Belki 
bundan etkilendim. İyi ki de etkilenmişim. Bodrum 
benim hayatımın düşeşi. Gerçek bir cennet. Bugün 
tek bir şeye ihtiyacı var Bodrum’un; bir kültür 
politikası. Aslında, Türkiye’nin buna ihtiyacı var. 
Bodrum’un dünya çapında daha verimli kullanılması 
isteniyorsa, sadece ve sadece kültüre ihtiyacı var. 
Dünyanın yedi harikasından biri Halikarnas Mozolesi, 
en büyük sualtı arkeoloji müzesi, Myndos Kapısı 
ve Pedesa burada; üstelik çevrede daha birçok 
arkeolojik alanlar da var ama kimsenin umurunda değil.

Bodrum’da ki bir okulun kurucularındansın. 
Bu proje nasıl hayat buldu?
Her ebeveyn gibi çocuğunuz hakkında en iyisini 
arzu ediyorsunuz. Bunu da kendi kapasite ve 
vizyonunuz içinde yapmaya çalışıyorsunuz. Ne 
yapalım ne edelim derken önümüze düşen bir proje 

bu. Bodrum’da ki bir arkadaşımın ailelere yaptığı bir 
proje sunumuyla başladı herşey. Bir dernek kuruldu 
ve BBOM ( Başka Bir Okul Mümkün) Projesi hayat 
buldu. Eğitime daha farklı bakan ve daha farklı 
uygulamak isteyen bir yapısı var. Diğer ülkelere 
baktığınızda eğitimlerde farklı farklı yaklaşımlar, 
eğilimler görüyoruz. Bunların kullandığı farklı 
elemanlar var. Masasından sandalyesine, araç 
gerecine kadar farklılık gösterebilen bir düzen. 
BBOM bunlardan da yararlanıyor. Bununla beraber; 
sosyal, coğrafi ve ekonomik olarak bu ülkeye, bu 
ülke insanına dair bir şey çıkartmak üzere kurulu 
algısıyla ve yönetimiyle özgün bir model. Hem karma 
hem de çocukların potansiyeline göre eğitim veren 
bir yapı. Kim neye yatkınsa onu yapmalı diyen bir 
model.

Son olarak şunu sormak istiyorum;
Sektörün kalbi İstanbul’dan uzakta
olmak işine nasıl yansıdı?
Seni isteyen insanlar nerede olursan ol seni buluyor. 
Ben bu anlamda hiç zorluk yaşamadım.
Ve inan bana iş olduğu zaman sete İstanbul’dakinden 
çok daha rahat ve hızlı ulaşabiliyorum.

SÖYLEŞİ



AKADEMİ

Bodrum Güzel Sanatlar 
Fakültesi 10. Yılında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum 
Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim ve öğretime 
2004'te Resim ve Grafik bölümleriyle 
başlamıştır. 2005 yılında Heykel 
Bölümü’nün, 2012’deyse 
Sahne Sanatları Bölümü’nün 
de açılmasıyla, bölüm sayısı 
4’e ulaşmıştır. Önümüzdeki 
yıllarda Seramik Bölümü’nün 
de açılması planlanmaktadır.
Bodrum Güzel Sanatlar 
Fakültesi 10. yılını, çağın gereklerine 
göre yürütülen programların yanında 
sempozyum, çalıştay, sergi ve konferans 
gibi etkinlikler de düzenleyerek 
kutlamaktadır. Sanatın toplumda duyarlılık 
ve farkındalık yaratmadaki rolünü 
önemseyen Fakülte, Bodrum’un kültür 
ortamına yeni sanatsal perspektifler 
sunmayı ve katkıda bulunmayı ilkeleri 
arasına koymuştur.
10. yıl coşkusuyla, hem öğrenciler hem de 

Bodrum halkına yönelik gerçekleştirilen 
başlıca sanatsal etkinlikler şöyle: Nurol 
Sanat Galerisi’nde “10. Yıl Fakülte Öğretim 
Elemanları Sergisi” (Ocak) ve “Uluslararası 

Bodrum Grafik Tasarım 
Günleri” (Mart); Trafo Sanat 
Galerisi’nde “10. Yıl Öğrenci 
Sergisi” (Nisan), Nasuhoğlu 
Kültür Merkezi’nde “7. 
Mezuniyet Sergisi” (Haziran), 
“İnsanlık Halleri” adlı 

Dünya Tiyatrolar günü için oyun (Mart) ve 
“Dayandık, Dayanmaktayız” adlı özel gösteri 
(Kasım); Boğaziçi Müzik Kulübü Caz, Rock, 
Klasik Korosu  “10. Yıl Konseri” (Nisan); 
çeşitli konferanslar ve  seminerler. 
Fakülte’nin 2015 yılı için planladığı en 
dikkat çekici etkinlikse “Sanat, Gerçeklik 
ve Paradoks” başlıklı uluslararası bir sanat 
sempozyumu. 8 - 9 Ekim’de düzenlenecek 
olan sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından 
konukların katılımı beklenmekte. 

“SANAT, GERÇEKLİK VE PARADOKS”

GSF Dekanı
Erol Turgut



“Kısaca bu Mavi Yolculuk denilen şey 
Tanrının bize bir nimetidir ki benzer ne 
California’da ne de İtalyan Rivierası’nda 
bulunur…”

 “Bu Mavi Yolculuk var ya, kutsal bir 
senfoni gibidir. Bu yüzden şimdiye 
kadar bütün tanınmış yazarlarımız Bodrum’a gelip mavi 
yolculuklara çıkmışlar ve rüya gibi günler geçirip üstüne 
şiirler, öyküler ve sayfa sayfa romanlar döktürmüşlerdir. 
Televizyon kanallarında boyuna kıpır kıpır oynaşan 
sular, yeşil koylar, masmavi gökler, renkli ufuklarda 
uçuşan martılar filan gösteren belgesel filmler sergileyip 
insanları heveslendiriyorlar…”
“O cam gibi deniz… O masmavi gök… Sonra kıyılar… 
Güpür dantel mübarek… Elle işlenmiş gibi… Sonra o 
balıklar da insanlara alışmışlar. Denize giriyorsunuz, 
yanınıza geliyor o çipuralar…
Mavi Yolculuk yaptınız mı yaşamınıza garanti on 
yıl katarsınız, onu söyleyelim. Yapmamışsanız, 

yaşamınızda büyük bir 
eksiklik var demektir… 
Mavi bir denizde, mavi 
düşler görerek ve mavi 
gözlü balıklar yiyerek 
yaşayacaksınız.
Ufuklarda yitip giden 
denizler, renk renk kristal 
sular, çam ormanları 
kumsallarına kadar inen romantik koylar, kırmızı 
barbunyalar, tombul lağoslar, içkiler, çılgın müzikleri 
bikinili kızlar, yağız delikanlılar, pos bıyıklı kaptanlar, 
göbekli patronlar, hoşor matroniçalar… falan filan ve 
Kutsal Mavi Yolculuk…”

YAZAR

Bir Mavi 
Yolculuk
Seyir
Defteri 

Cahit Kayra

Bodrum’u ve 
mavi yolculuğu 
anlamak için 
mutlaka okunması 
gereken bir kitap. 

1970’de bodruma gelen Cahit Kayra, politikacı bir yazar. 1972’ye kadar yurtiçinde 
ve yabancı ülkelerde sorumlu devlet görevlisi olarak çalışıyor. Bu tarihten 
sonraysa politikaya karışıyor. Emeklilik döneminin ihtirassız ve kavgasız iklimine 
girdiğindeyse; kendi deyimiyle “yaşama yanıt verme”nin yollarını, birikimlerini 
kitaplara dökerek aramaya başlıyor. ilk kitabı 1953’de yayınlanan yazar 30’un 
üzerinde kitabın yazarı çok sayıda anı, çeviri, öykü ve araştırmaları var.
Bodrum hakkındaki iki kitabı:
“Bodrum Üzerine Çeşitlemeler (Öyküler / 1983)” ve “Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (Öyküler / 2001)



ATÖLYE

Bodrum’un Çömlekçi köyünde doğan Eyüp Üner, Seramik Ana Sanat Dalı’nda eğitimini 
tamamladıktan sonra, 1995 yılında köyüne dönerek; dedesinin 300 yıllık evini atölyeye 
dönüştürdü. Atölyede; yörede bulunan eski kil yataklarından elde ettiği çamurları kullanarak, 
özgün ve çağdaş seramik, heykel ve çömlekler 
üretmektedir. Üretimlerinde Karya Geometrik 
Çağ Seramikleri’nden ilham alıyor ve yorumladığı 
seramiklere, çevresinde bulunan doğal yaşamı 

resmediyor. Seramiklerini 
kendi yaptığı odun fırınında, 
ilkel pişirme teknikleriyle 
fırınlıyor. Bodrum ve 
çevresinde gerçekleştirilen 
kişisel ve karma sergilere 
ve etkinliklere katılmakta 
ve çalışmalarına halen, 
Bodrum Mumcular’daki 
atölyeleri Kil Sanat’ta, eşi 
Nihal Üner’le birlikte devam 
etmekte.

Doğal yaşamın 
çinide ve 
seramikteki 
yansımaları

Kil Sanat 
Atölyesi



Çini İşlemeciliği okuyan Nihal Kalem 
Üner de, Muğla Üniversitesi’nde üç yıl 
görev yaptıktan sonra, çinilerini kurdukları 
atölyelerinde üretmeye başladı. Üretiminde 
klasik İznik ve Kütahya çinilerini temel 
almakta olan sanatçı, özgün tasarımlarına 
hayal dünyasını katarak; çiniye farklı bir 
bakış açısı sunmayı hedefliyor; eserleriyle 
Bodrum ve çevresinde gerçekleştirilen 
kişisel ve karma sergilere ve etkinliklere 
katılıyor.

Bir köy ortamının ilhamında yeşeren ve 
doğadan beslenen Kil Sanat Atölyesi, yolu 
Bodrum’dan geçenleri davet ediyor.

Tel: 0 537 941 44 05

Bodrum’da kültür sanat 
turizminin en önemli adımı, 
sanatçıların atölye ve galerilerini 
ziyaret etmek ve tanıtmaktır.



Yılbaşında Ne Yicez...

Orhan Dumanlı

YEMEK

Geçtiğimiz ay 23-27 Ekim tarihleri arasında, 
ana felsefesi  iyi, temiz ve adil gıda olan 
Slow Food kuruluşu tarafından İtalya’nın 
Torino kentinde bu sene 
onuncusu yapılan Salone 
Del Gusto & Terra Madre 
(Dünya Gıda Toplulukları 
Buluşması)na, Bodrum 
Slow Food Yaveş Gari 
Topluluğu’nu temsilen, 
ülkemizi temsil eden on 
yedi delegeden birisi olarak 
davet edildim.
150 ülke, 1600 yerel 
üretici, 200.000 ziyaretçinin 
katıldığı bu buluşmanın ana 
teması, birkaç nesil sonra 
yok olma riski taşıyan yerel 
ürünlerin Nuh’un Ambarı 
projesiyle korumaya alınmasıdır. Bu güne 
kadar dünya üzerinde 1200 yerel ürün 
ambara alınmış olup, Bodrum Peksimeti de 

proje kapsamında ambarda yerini almıştır. 
Nuh’un Ambarı’na alınmayı bekleyen 
on bine yakın üründen birisi de Bodrum 

Gambilya Baklasıdır.
Bu buluşmada, bizim 
verimsiz diye yıllar önce 
vazgeçtiğimiz yerli ırk 
inek cinsinden alınan 
sütle üretilen en lezzetli 
ve ekonomik getirisi 
en yüksek peynirler, 
Sicilya’lı üreticilerin tadını 
Akdeniz üzerinden gelen 
rüzgarlardan aldığını 
iddia ettikleri muhteşem 
zeytin ve yağları, bin 
sekiz yüzlü yıllardan beri 
değiştirmedikleri buğday 
cinsiyle yapılan, en az dört 

kuşaktır işletilen makarna imalathaneleri ve 
ekmek fırını sahibi aileler, çocukluğumuzda 
yediğimiz kokusu burnumuzda, tadı 

“Yerel üreticiler; sizinle 
birlikte masanın başköşesine 

oturmayı hak ediyorlar.”



YEMEK

damağımızda domatesleri üretip, onlara 
çocuk gibi ilgi gösteren çiftçinin toplumda 
gördüğü saygı, İki yüzden fazla kurs veren 
yemek atölyeleri, Dünyada Açlık, Atık 
Gıda, Hayvan Refahı, Arazi Kapma, Arılar, 
Su Ürünleri vb. konularda konferanslar 
dikkat çekiciydi. Öte yandan, ilkokul 
çağındaki çocukları sağlıklı gıdayla temas 
ettirip bilinçlendirme sınıfları ve küçük 
çiftçiyi, üreticiyi endüstriyel gıda üretimine 
karşı korumak, ürettikleri iyi, temiz ve 
adil gıdalarla halkı buluşturma amaçlı 
yeryüzü pazarları projesinde otuz dokuz 
ülke arasından Türkiye’den İzmir Foça’nın 
birinciliği gurur vericiydi.
Bizim de dört ay önce Bodrum Belediyesi 
katkılarıyla Bodrum Tohum Derneği’nin 
öncülüğünde her Çarşamba günü mevcut 
pazar yerinde kurulan üretici pazarımız var. 
Kesme makarnalar, tarhanalar, evlerde 
kaynatılıp yapılan harnup pekmezleri, 
fırınlanmış bademli incirler, peksimetler, 
çeşit çeşit zeytinler, Gambilya baklaları, 

özgür tavukların yumurtaları, ekşi maya 
ekmekler, mis gibi ayran kokulu gar gibi 
çökelek peynirleri ve dahası.
Ama en önemlisi, bizim adil güvenilir ve 
sağlıklı ürünler getiren bu üretici köylülere, 
küçük çiftçilere sahip çıkmamız. 
Hani başta sormuştuk ya “Bu yılbaşında ne 
yicez?” diye. Sevdiklerinizle dostlarınızla 
birlikte, yeni yılı karşılarken eminim ki 
masanızda tabağınızda yerel üreticimizin 
ürettiği bir ürün olacaktır. Hiçbir şey olmasa 
bile masanızın üzerinde bir adet Bodrum 
Mandalinası olsun. Bunca günübirlik ranta 
rağmen direnip evini geçindirecek bir gelir 
elde edemeden hala bahçesine bakıp 
mandalina üretiyorsa bu üreticiler sizinle 
birlikte masanın başköşesine oturmayı hak 
ediyorlardır.
Gelmekte olan yeni yılla birlikte, geçmişini 
unutmak istemeyen bir kültürden geldiğimizi 
düşünerek yerel değerlerimize daha çok 
sahip çıkmamız dileğiyle sizlere sağlıklı, 
huzurlu, mutlu ve ağız tadıyla bir yıl dilerim.



Bodrum’da yaşayan tekstil sanatçısı Belkıs Balpınar; 
tekstil ya da dokuma tekniklerinin çağdaş sanat 
uygulamalarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yaz Palmarina 
Yalıkavak -Mine Sanat Galerisi’nde “Aldanan Algılar” 
sergisini açan Balpınar; bugüne kadar New York, 
Washington, Princeton, Stockholm, İstanbul, Bodrum, 
Milano, Ankara, Tokyo, Lubiana, Moskova ve Bahreyn’de 
de kişisel sergiler açtı. Eserleri  pek çok ülkede özel 
koleksiyonlara girdi. Bu koleksiyonerlerin arasında Prada 
moda firmasının sahibi Miuccia Prada, New Yorklu sanat 
koleksiyoneri Bernard Chappard, film yönetmenleri 
Bob Rafelson ve Larry Sanitzky de bulunmakta. 
Washington’daki Dünya Bankası binasının girişinde ve 
Dhahran’daki Aramco petrolleri merkez binasının giriş 
duvarında büyük boyutlarda parçaları var.
Özgün bir duruş geliştirmeyi başarmış bir sanatçı olan 
Belkıs Balpınar’ın, bedenimizden galaktik düzlemlere, 
dokumalardan sergilerine ve Bodrum’dan evrene uzanan 
fikirlerini dinlemek büyük bir zevk…

Belkıs Balpınar

SANATÇI

Yörüngeler, 
Hücreler,
Oluşum,
Ekstra Boyutlar



“Sekiz yıl önce İstanbul’dan Bodruma 
gelip yerleştim. Bahçemde bir çift baykuş, 
sincaplar ve kaplumbağalar dolaşıyor. 
Bodrum’un coğrafi konumu yüzünden 
doğası ve iklimi o kadar güzel ki, başka 
büyük şehirlerden insanları kendine çekiyor. 

İstanbul’daki 35 yıllık Mine Sanat Galerisi, 
yeni Yalıkavak Marina’da bir galeri açtı. 
Çok küçük olmasına rağmen cadde 
üzerinde olduğundan, yoldan geçenlerin, 
içeri girmeseler bile, sergilenen parçaları 
görebildiği bir galeri. Bu nedenle burada 
sergi açmak istedim. Binlerce kişi sergiyi 
gezdi ve ya içeri girmese de ister istemez 
dışarıdan gördü.

Pek çok sanatçı dünya üzerindeki insanın 
yattığı kaosun içinden bir şeyleri yansıtmaya 
çalışıyor. Bense kilim dokuması üzerinde, 
bizim zaman anlayışımıza göre daha 
düzenli görünen, makro evrendeki galaksi 
ve gezegenlerin ya da mikro evrendeki 
parçacıkların devinimlerinin oluşturduğu 
uzamları ima eden görüntüler yakalamaya 
çalışıyorum. Örneğin “Yörüngeler, Hücreler, 
Oluşum, Ekstra Boyutlar” gibi verdiğim 
başlıklar da bunu yansıtıyor. 

Bazen kendi bedenimiz  içinde sıkışıp 
kalmış olma duygusu; varlığın anlamını 
bilemediğimiz, evrenin boyutlarını tam 
algılayamadığımız için olabilir. Zamanı da 
dördüncü bir boyut olarak algılamaktayız. 
Bazı teorik fizikçilere göre dört boyut 
dışında da boyutlar var.

Bu yıl boyutlarla olan denemelerim için yeni 
bir dokuma - daha doğrusu dokumama - 
tekniği aklıma geldi ve benim çalışmalarımı 
dokuyan hanım, bunu harika bir şekilde 
uygulayabildi. Dokuma sırasında arka planın 
dokumadan bırakılmasıyla, boşlukta yer 
alan formları çok daha iyi ifade edebildim. 
Ayrıca bazılarını tuval gibi çerçeveye monte 
edebildik. Böylece çalışmalarımın duvara 
asılması kolaylaşmış oldu.

Yıllar önce özellikle Amerika’da, başta Stella 
olmak üzere pek çok sanatçı, dört köşe 
tuval yerine değişik şekillerde çerçeveler 
yapmaya başlamışlardı. Ben de kilim 
dokumasıyla kolaylıkla dört köşe olmayan 
değişik şekiller uygulayabiliyordum. Ama 
ilginç bir şekilde, bu yıl ilk defa uyguladığım 
dört köşeli çerçeveli tuval şeklindeki 
parçalarım daha çok ilgi gördü.”

“Bazen kendi bedenimiz  içinde sıkışıp kalmış olma duygusu; varlığın 
anlamını bilemediğimiz, evrenin boyutlarını
tam algılayamadığımız için olabilir” Belkıs Balpınar



Cezmi Çoban

BODRUM EFSANELERİ

İlçemizin tarih boyunca yetiştirdiği 
değerlerden biridir Amiral Turgut Reis. 
Avrupalıların Dragut olarak bildiği, Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın “Benden yeğdür.!” 
diyerek yeteneğini övdüğü, koca çınar 
Turgut Reis. Türk Denizcilik Tarihi’nde 
silinmez izler bırakarak şehit oluşunun 
üzerinden neredeyse 450 yıl geçmiş 
olmasına rağmen, yaşamı ve yaptıkları 
üzerine kitaplar, makaleler yazılmaya devam 
eden, anısına sempozyumlar, festivaller  
düzenlenen Turgutça..
Halkımızın hafızasındaki 
yeri, aradan geçen 
onca yıla rağmen, tüm 
canlılığıyla yaşamaya 
devam etmektedir  
Koca Reis’in. Öyle ki, 
yaşadıkları köylerinin 
adlarında bile Turgut 
Reis’ten bir parça 
bulurlar. Turgutreis 
Mahallesi’nde bulunan 
“Akçaalan” Köyü 
isminin, Amiral Turgut Reis’le birlikte 
anlatılan efsanevi hikayesi şöyledir:
“Veli adında bir çiftçinin oğlu olan Turgutça 
(Turgut Reis), çocukluğundan itibaren kılıç 
oynar, güreş tutar ve dağlarda çobanlık  
yaparmış. Dağlarda çobanlık  yaparken 
Adalar (Ege) Denizi’nde ufku seyreder, 
gelip geçen gemilerle birlikte hayallere 
dalarmış. Birgün, şimdi anıtının bulunduğu 

yere, koyunlarını sulamaya gitmiş. O sırada 
oradan geçen gemilerden biri de, su almak 
için kuyunun olduğu yere gelmiş. Kuyu 
başında leventlerle konuşan Turgutça, 
çoban çantasını bırakarak onlara katılmış. 
Kısa sürede kendine ait kadırgaları, gemileri 
olmuş. Yıllar sonra birgün, Karabağ 
kıyılarından geçerken kıyıda yaşlı birini 
görmüş. Ona seslenerek bir kese akçayı 
ona atmış: “Bunu babam Veli Çavuşa ver.” 
diyerek akçeyi ve selamını göndermiş.  Bir 

zaman geçtikten sonra baba 
ocağına gelen Turgut Reis, 
babasına gönderdiği akçeyi 
alıp almadığını sormuş. 
Babası da kendisine akçe 
getiren olmadığını söyleyince, 
köydeki bütün yaşlı kişileri 
çağırmışlar. İçlerinde, 
yıllar önce Turgut Reis’in 
akçe gönderdiği yaşlıyı 
bulamamışlar. Günlerce, 
“Akçe alan kim? Akçe alan 
kim?” diye soruşturdukları 

halde, akçeyi alan ortaya çıkmamış. Daha 
sonra bu yerin adı  “Akçe-alan / Akçaalan” 
olarak kalmış.”
Kaybolan akçeler bulunmuş mudur bilinmez 
ama; “Akçaalan” adının Turgut Reis 
etrafında şekillenen hikayesi,  Bodrum’da 
bugün de yaşamaya ve anlatılmaya devam 
etmektedir.

www.cezmicoban.com

AKÇAALAN KÖYÜ
Günlerce, “Akçe alan kim? Akçe alan kim?” 
diye soruşturdukları halde, akçeyi alan ortaya 
çıkmamış. Daha sonra bu yerin adı
“Akçe-alan / Akçaalan” olarak kalmış.”



Bodrum’daki turistik mekanların tam 
tersine, Mahmut Kaptan’ın Yeri, kış 
başlarken açılıp yaz başlarken kapanan tek 
mekandır. Anlayacağınız Bodrum’u yazları 
ziyaret eden karmaşık kitleye değil; kışın 
yaşamak için Bodrum’u seçenlere  hizmet 
vermek amacında bir meyhanedir. Ekim’de 
açılıp Mayıs’ta kapanan mekan hemen 
çarşının içindedir ve her gece tam kapasite 
doludur. 
Mahmut Kaptan’ın Yeri’nde, içeri giren her 
insanı saran bir sevimlilik ve samimiyet 
hakimdir. Meyhanenin duvarları, Bodrum’da 
iz bırakan kaptanların ve müzisyenlerin, 
her biri bir tarihi belge olan fotoğraflarıyla 
kaplıdır.  
Doğma büyüme Bodrum’lu olan Mahmut 
Kaptan’ın ve ailesinin, konuklarını her gece 
sıcak bir biçimde ağırladığı meyhanede, 
gece boyunca cümbüş çalınır ve türk sanat 

müziği şarkıları söylenir. Bazen “Şimdi 
uzaklardasın” hüznü havaya hakimken, 
bazense çok eğlenceli bir ekip oluşuverir 
ve gece “Çökertme” ile biter.  Ortam tam 
bir meyhane ortamıdır ve Bodrum’da 
yaşayanların müdavimi olduğu bir mekan 
haline gelmiştir. 
Bu meyhanede ana yemek yoktur; küçük 
tabaklar içinde sunulan, çok çeşitli, sıcak ve 
soğuk mezeler bulunmaktadır; bu mezeler 
birbirinden lezzetlidir. Mahmut Kaptan, 
masaya oturduğunuzda derhal peynir ve 
yeşil zeytin; bunların yanına da bir küçük 
tabakta zeytinyağı sipariş edip; ızgarada 
kızartılmış ekmeğinizi zeytinyağına banıp 
yemenizi önermektedir. Burada  zaten çok 
yemek yenmez. Çünkü Mahmut Kaptan’ın 
Yeri karın doyurma yeri değil, adabı ile rakı 
içme yeridir.

İletişim: 316 38 64

Nev-i Şahsına Münhasır Meyhane

MEKÂN

Mahmut Kaptan



15 Ekim: Atatürk Hava Limanı’ndan 15 kişi 
Delhi’ye yola çıktık.

16 Ekim: Delhi Havaalanı’ndan Jaipur’a 
(Pembe Şehir) ulaştık. Hindistan’ın 
kalabalığına, trafik keşmekeşi ve korna 
sesine alışmak biraz zaman alacak. Eski bir 
Hint evi olan Madhuban Otel’de kalıyoruz. 
Eski Jaipur’un  ortasında geniş bahçeler ve 
binalara sahip Amber Fort’u gezdik.

17 Ekim: Sabah Maymunlar Tapınağı’na 
gittik. Serbest yaşayan tapınak maymunları 

insanlara oldukça alışık. Tapınaktaki kat kat 
havuzların en üst bölümünde maymunlar ve 
diğer katlarda hacılar yıkanarak kutsanıyor.  
Önce City Palas, sonra Hawa Mahal’i 
gezdik. Hawa Mahal, kraliyet kadınlarının 
şehrin ana caddesini gözleyebilmeleri için 
yapılmış. Hindistan da alışveriş yapmak çok 
zor, pazarlık yöntemi kıran kırana.

18 Ekim: Rajastan’ın Shkehawati  
Bölgesi’ndeki  Ramghar’a  ulaştık. Şehir 
hac merkezlerinden biri.  Otelimiz Fresko, 

BODRUMLU 
FOTOĞRAFÇILARIN 
HİNDİSTAN GÜNLÜĞÜ

Fotoğraf: Barış Göker 
Yazı: Dilek Göker

GEZİ



tarihi taş bir bina. Adı gibi duvarları resimli 
betimlemelerle süslü. 
Hindistan’da ekmek yok, çapati her 
sofrada var (tandır ekmeği); Dhal,  samosa, 
biryani, tandır, körili tavuk, matar ve adını 
bilmediğimiz çeşitli yemekleri yedik.  Bol 
baharat dışında damak tadımıza uygundu. 
Akşam yerel sanatçılardan dans ve müzik 
izledik. Buradaki kastlar arasında farklı 
inanış ve davranışlar var. Müslüman 
kadınlar fotoğraf çektirmiyor.
 

19 Ekim: Bu sabah, öksürüyorum. Gün boyu 
Hint çayı içtim. İçinde tarçın, zencefil, süt ve 
çay var. Sabah gezisinde tapınak ayinlerini 
gördük. Şehir fresklerle, süslü taş oyması 
binalarla dolu. Otelimiz de böyle bir bina. 
Restorasyonu 2 yıl sürmüş. Öğleden sonra 
Chotia Haveli kasabasına gittik. Binalar ve 
tapınaklar burada da ihtişamlı.
 

20 Ekim: Jaisalmer’den yaklaşık bir saat 
uzaklıkta çöldeki çadırlarda (Kuri Camp) 
konakladık. Elektrik günde 3 saat veriliyor. 
Kullanma suyu tuzlu ve sarı renkli. Çadırların 
yanındaki develeri, 10-11 yaşındaki 
çocuklar besleyip çobanlığını yapıyor. 

Kampta, gece Hint çingenesi iki dansçı kız 
ve ailesinin dansını ve şarkılarını izledik.
 

21 Ekim: Kale şehir Jaisalmer’i dolaştık. 
Dwali Bayramı  nedeniyle çok kalabalıktı. 
Şehirdeki  taş mimarisi etkileyici.
 

22 Ekim: Bir arkadaşımıza sokakta inek 
boynuz vurdu ve yere düşürdü, beli incindi.  
Sabah 7’de yola çıktık. Udaipur’a giderken 
bir saat kadar dağ yolundan geçtik. Tropik 
ağaçlar ve otlarla kaplı.

23 Ekim: Dwali Bayramı (Işık Bayramı) 
nedeniyle  birbirlerine “Happy Diwali”  diyor 
insanlar; herkes çok şık ve temiz. Vişnu 
Tapınağı’na girdik. Tapınak zengin heykel 
ve taş oymalı duvarlara sahip ve Dwali 
nedeniyle kalabalık. Şehirde çok miktarda 
tapınak var. Eski Udaipur çok güzel ve dar 
sokaklara sahip. Bir Hintli baba bizi evine 
davet etti. Oradan çıkınca, sokakta şehrin 
Racası korumaları ile yanımızdan geçti. 
Yoluna gül dökülmüştü, başından da gül 
döküyorlardı.

GEZİ

Hüsnü ve Mehmet’e teşekkürlerle…
Devamı gelecek sayıda



Şarap yapımcılarının peşinde olduğu şey, bu 
özdeyişin belirttiği sebeple  kaliteli üzümdür. 
Sağladığı yüksek katmadeğerin gerisinde şarap; nasıl 
yapımcılarının bilgi ve becerilerini ortaya koyduğu 
bir sanat haline gelmişse, şaraba kaynak teşkil eden 
bağcılık da bu sanatın en temel kaynağıdır.

Ülkemiz bağ alanları açısından dünya sıralamasında 
ilk beş ülke arasındadır. Ne var ki sadece yüzde iki 
veya üçü oranında şarap olarak işlenen, geri kalanı 
ağırlıklı olarak sofralık, kurutmalık olarak kullanılan 
üzümden elde edilen genel kazançsa son derece 
düşüktür.

Bodrum’ da geçmişte var olduğu halde, katmadeğeri 
düşük ürünler sebebiyle bağcılık hemen hemen hiç 
kalmamıştır. İklim ve coğrafya açısından son derece 
uygun olmasına karşılık bağcılık terkedilmiştir. 
Bugün asma bitkisi, sadece evlerin önlerinde, ağırlıklı 
olarak gölge yapması amacıyla yaşatılmaktadır.
Bodrum, kaybolmaya yüz tutmuş bir ürünü olan 

mandalinasının kurtarılması, yeniden hayata 
döndürülmesi amacıyla ciddi bir mücadele 
başlatmıştır. Hiçbir getirisi olmasa bile, sadece 
turizm açısından sürdürülmeye değer mandalina 
bahçelerinin, gene turizme yenik düşmemesi adına 
her türlü girişim sürdürülüyor. Biraz geç farkına 
varılmış olsa da Bodrum Mandalinası’ nın yaşatılması 
amacıyla araştırmalar yapılıyor, katmadeğeri yüksek 
ürünler elde edilmeye çalışılıyor.
Benzer girişimler bağların yeniden kazanımı için 
de yapılabilir. Hem bağ öyle pek fazla su ve verimli 
toprak falan da istemez. Kıraç bölgelerde, çıplak 
yamaçlarda da rahatlıkla yetişebilir, üstelik şaraplık 
üzüm bundan mutlu bile olur.
Bu gerçekleştiği takdirde Bodrum’ un genel 
görünümü fantastik bir havaya bürünür. Yazın 
dayanılmaz sıcakları ve güneş ışınları da boşa 
gitmez, üzüm ve şarap olarak değerlenir. 
Hem Bodrum Mandalinası da yalnız kalmaz, yanına 
bir kardeş gelmiş olur. Beraber daha sağlıklı 
büyürler.

Erhan Yürüt

“İyi üzümden kötü şarap yapabilirsiniz ancak kötü 
üzümden asla iyi bir şarap yapamazsınız” sözü şarap 
dünyasının en temel özdeyişidir. 

BODRUM VE BAĞCILIK

YEREL ÜRÜNLER





ÇOCUK

MUZİPO
Çocuk Hareket Üssü

Çocuk Hareket Üssü nedir? 
Her yaş grubuna göre hazırlanmış; jimnastik altyapılı 
hareket eğitimi vermekteyiz. Hareket eğitimi 
derslerinde amacımız denge, tırmanma, sıçrama, 
vücut koordinasyonu, dayanıklılık gibi motorik 
becerileri geliştirmek ve bunları yaparken çocuklarda 
sporu alışkanlık haline getirmektir. Hareket üssünde 
hem keyifli hem de verimli hareket etme olanağı 
sağlıyoruz.
Şarkılar söylüyoruz, oyunlar oynuyoruz, görsel 
faaliyetler yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yaz boyunca 
devam edecek olan yaz kampımızla farklı spor 
branşlarında eğitim alırken, eğlenceli ve spor dolu bir 
yaz tatili geçirmiş olacaklar.

Kaç yaşındaki çocuklar geliyor
ve ne yapıyorlar? 
Muzipo Kids şubelerinde 18 ay - 12 yaş aralığındaki 
çocukların fiziksel gelişimi için faydalı olan hareket 
eğitimi derslerinin yanı sıra, yaratıcılıklarını arttırıcı 
oyun ve atölye derslerimizle de eğitimlerine 
katkıda bulunuyoruz. Her yaş grubuna özel olarak 
hazırlanmış hareket eğitimi ve atölye çalışmalarımız 
var. Bunların yanı sıra, çocuklar Muzipo’da doğum 
günlerini de kutlayabiliyorlar. Yani çocukların 
sosyalleşmesi, eğlenebilmesi ve gelişebilmesi için 
herşeyi planlayan bir çocuk kulübü Muzipo.

Bu işi seçmenizin nedeni ne? 
Öncelikle çocukları çok seviyoruz. Eşimle birlikte 
karar verdiğimiz bir projeydi bu. Çünkü biz de anne 

ve babayız. Kendi çocuğumuzla tecrübe ederek, 
çocukların sosyal ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini 
görüyoruz. Kendi çocuğumuzun ve tüm çocukların 
sosyalleşmesine önem verdiğimiz için bu projeye 
başladık.

Neden Muzipo? 
Biz çocuklarımıza temiz ve güvenli bir ortamda 
sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Kendi bölümlerinde 
gerekli lisans eğitimlerini almış ve tecrübeli 
kadromuzla; genel merkezimizden yine uzman 
bir ekip tarafından hazırlanmış programımızı 
uyguluyoruz. Ayrıca Konacık’taki merkezimizde, tüm 
çocuklarımız bize katılabilsin diye, ücretlerimiz diğer 
merkezlere göre daha uygun.

MUZİPO KIDS KONACIK
319 4144 / 0533 6585293
www.muzipo.com

Konacık’ta açılan ve sadece çocukların gelişimini hedefleyen bir 
çocuk kulübü. Baktık Muzipo Çocukları hızla büyüyor, Muzipo Kids 
Bodrum’un sahibi Dilek Sefa’yla konuştuk.



▶ 2004 yılından beri Bodrum’da çalışmalarını sürdüren BODRUMART “Mavi” 
ve “Kırmızı” konseptli sergilerini Caddebostan Kültür Merkezi’ne ve Cemal 
Reşit Rey Sergi Salonu’na taşıyor.
16 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sergide; “Mavi” 
konseptli eserlerin yanı sıra, duayen ressam Ferruh Başağa’nın özel köşesi 
bulunacak.
2 Ocak’ta Cemal Reşit Rey Sergi Salonu’ndaysa hem “Mavi”, hem de 
“Kırmızı” konseptli sergiler, “Bodrum - İstanbul Buluşması” adı altında 
sergilenecekler.

İnci Başağa Yürükoğlu (BODRUM-ART)
0532 584 00 02

MAVİ BODRUM’DAN İSTANBUL’A MERHABA

Gökkuşağı Çocukları Yoga Dersleri, dinamik 
yoga pozlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğlenceli 
yolculuklardır; mesela ormanda hayvanlarla 
buluşuyoruz, bir uçak ya da araba kullanıyoruz, 
içimizde bir ağaç yetiştiriyor ya da denizdeki dalgalar 
gibi dans ediyoruz.
Yoga çocukların sakinleşmelerine ve 
odaklanmalarına yardımcı olur. Beyinlerini ve fiziksel 
koordinasyonlarını destekler; duyularını güçlendirir; 
denge, esneklik ve bedensel güçlerini artırır. 
Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirir. Bedenleri, 
zihinleri ve duyguları konusunda farkındalıklarını 
artırır. Böylece, özgüven ve kendini tanıma 
yetenekleri gelişir. 
Müziği ve şarkıları, oyunları, hikayeleri, rahatlama 
ve hayal kurma tekniklerini, meditasyonu, Mandala 

boyamayı ve çocukların spontane geliştirdikleri 
yöntemleri kullanıyoruz. Çocukların en iyi, 
eğlendikleri zaman öğrendiklerine inanıyoruz. 
Eğlence korkunun tersine, güvenli bir ortam sağlar. 
Gerilimden kurtulmaya yardımcı olur. Bastırılmış 
duyguların keşfedilmesine olanak sağlar. Diğer 
insanlarla etkileşime ve iletişime geçmemize olanak 
tanır. Eğlenirken karşılıklı saygıya dayalı yaşamayı 
öğreniriz; çünkü eğlence, ancak bu şekilde devam 
eder.
4 - 13 yaş arası çocukları, birlikte eğlenerek yoga 
yapmak için düzenlediğimiz çocuklar için yoga 
dersleri 7 Aralık 2015’ten itibaren
her Pazar 12.00 - 13.00 arası BKST Merkezi’nde.

Duygu Güneş: 0534 3898106

Gökkuşağı Çocukları Yoga Dersleri

ÇOCUK

Çocuk ve Yoga



ART AJANDA       Aralık

2 Aralık
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
( Her Salı - Cuma ) Nostalji gecesi
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

1-31 Aralık 17.30
Sergi,
Alun Uluç,
Uzaklar isimli
resim sergisi,
Midtown Sergi 
Salonu

1-14 Aralık  
Sergi,
Ressamlar Sabahat Çıkıntaş, Berna Erkün, 
Dagmar Göğdün, Hülya Küpçüoğlu,
Süheyla Sabır ve Mine Zereyalp
Bodrum-Yalıkavak Palmarina
Mine Sanat Galerisi

1-22 Aralık 19.00 - 21.00
Seminer,
TFSF Temel Fotoğraf Bilgisi Semineri 
BODFAD Dernek Merkezi
0 532 717 80 16

2 Aralık 18.30
BODFAD Konferans, 
Halikarnas’ın Yedi Tanrısı: Athena
Oasis AVM

3 Aralık 10.30
Engelliler Günü,  Fotoğraf sergisi, TRAFO

7 Aralık 15.00
Parti, Hip-Hop “Red, Sarso, Keisan, Arda 
Hazar, EYS, Jhonny, Erebos” 
Beach House

9 Aralık 18.30
BODFAD Üye Dosyaları 
Cana Üngün
Oasis AVM

10 Aralık 
Konser,
İstanbul Arabesque Project
Mandalin

7-8 Aralık
Konser, Erkan & İbrahim Duo
( Her Pazar - Pazartesi )
Keman & gitar
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

Morrissey, 
“Istanbul” 
şarkısını 
İstanbul'da 
seslendirecek..

▶ Alternatif rock müziğin önemli gruplarından 
The Smiths’in vokalisti, yaşayan efsane 
Morrissey, Avrupa turnesi kapsamında 7 Aralık 
2014 Pazar akşamı Volkswagen Arena’da 
sahne alacak.



ART AJANDA       Aralık

12-13 Aralık 20.30
Piyano Resitali 
Fazıl Say 
Nurol Kültür Merkezi 

12-31 Aralık 
Sergi, Ressam Işıl Özışık 
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

13 Aralık 11.00 - 17.00
Christmas Pazarı, TRAFO

13 Aralık 
19.00
Konser,
Mr Cole ile 
Unutulmayan 
Şarkılar  
LVZZ Hotel
313 30 00

13 Aralık 14.00
Ayla Eriş ile Çağdaş Sanat Toplantısı 
LVZZ Hotel 313 30 00

16 Aralık 18.30
BODFAD Konferans
Halikarnas’ın Yedi Tanrısı: Hermes ve Ares
Oasis AVM

24 Aralık 
Konser, Necati ve Saykolar, Mandalin

25 Aralık 18.30
BODFAD Sunum & Söyleşi
Ali Alışır “Çağdaş Fotoğraf Sanatı Üzerine”
Oasis AVM

26 Aralık 14.00
Anılarla Bodrum
Sohbetleri
“Bodrum’da
Seçilmiş Kadınlar”
TRAFO

26 Aralık
18.00 - 24.00 
Parti,
Yeni Yıl ve
Christmas Partisi 
TRAFO

31 Aralık 
Konser, Yılbaşı Eğlencesi 
“Deli Sarpa”
LVZZ Hotel  313 30 00

11 Aralık - 15 Ocak 
Sergi, Ressam Gülsen Giz
LVZZ Hotel
313 30 00

31 Aralık Konser, Yenil Yıl Konseri
Belediye Meydanı

10-11-12 Aralık
Konser, Diptonik
Pop, rock, blues, country
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28




