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Necmi Cavlı

Sanatta Yerellik?

Kapak görselimiz yerel olmadığı zaman 
“elitist” veya “entel” dergisi diye, yerel olunca 
da fazla “kasaba” işi olmuş diye eleştiriler 
alıyoruz. Kapak görsellerimizi seçerken bazen 
yerel sanatçıların, bazen de bu sayımızda 
olduğu gibi, Bodrumlu olmadığı halde 
eserlerinin önemli bir kısmını Bodrum’daki 
atölyesinde üretmekte olan Nezih Çavuşoğlu 
gibi sanatçıların eserlerini dikkate alıyoruz.

Birçok sanatçı Bodrum’da yaşıyor ve 
Bodrum’da üretiyorlar. Evet, çoğu Bodrum 
evleri, tekneler ya da begonviller çizmiyor 
ama onlar sanatlarını burada icra eden, 
buranın vazgeçilmez ve çok önemli değerleri. 
Bodrum yavaş da olsa kültür ve sanata 
sadece yerel pencereden değil binlerce farklı 
pencereden bakacak olgunluğa doğru ilerliyor. 

Sanatçılarımızın çoğu yarımadanın kimi 
daha sakin değişik bölgelerinde çalışmalarını 
sürdürüyorlar; Bodrum ise ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanınmış önemli 
sanatçılar için bir çekim merkezi olmaya 
devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil belki 
de Dünya’nın birçok yerinde sanatçı sayısının 
nüfusa oranının bu kadar yüksek olduğu 
başka yerler bulmak kolay değil. 

Bodrum’un sadece bir turizm beldesi olarak 
değil, kültürel açıdan da uluslararası bir isim 
olmasını istiyorsak sanatsal yanımızı öne 
çıkarmamız gerekir; bunun birinci koşulu 
burada yaşayan sanatçılara sahip çıkmaktır. 
Bunun yolu da önce onları tanıyıp sonra da 
onları doğru bir şekilde tanıtmamızdan geçer.

“Bodrum evleri, tekneler ya da
  begonviller çizmiyorlar ama...”





RESSAM

Resimlerinin önemli bir kısmını Bodrum’daki stüdyosunda 
ürettiğini söyleyen Nezih Çavuşoğlu da, ilhamını Bodrum’dan 
alan uluslararası başarılı sanatçılarımızdan biri.
Nezih Çavuşoğlu resmi, rengi kendine ana sorun olarak alır. 
Renk onun için yan yana gelen farklılıklardan daha çok, birbiri ile 
ilişkiye geçen, mücadele eden ve yarışan bir güce sahiptir. Nezih 
resmine baktığınızda sadece rengi seyretmez, renklerin adeta 
tuvaldeki tansiyonunu hissedersiniz; onun resimlerinde yüzeyde 
görünenin aksine, derininde rengin kimliği yatar. Renge bir kimlik 
verebilmek ise yıllarca onunla boğuşup, onu eğip büküp, onunla 
bir olma isteğiyle başarılabilir. Öğrencilik yıllarında Amerika’nın 
önemli illüstratörlerinden Tomie De Paola’dan aldığı renk teorisi 
derslerinden bu yana renkten vazgeçmeyen, adeta renkle 
yaşayan bir sanatçıdır Nezih Çavuşoğlu. 

Bodrum’da Resim Yapmak
Nezih Çavuşoğlu
Renk onun için yan yana gelen farklılıklardan daha çok, birbiri 
ile ilişkiye geçen, mücadele eden ve yarışan bir güce sahiptir.



RESSAM

Nezih Çavuşoğlu (1959)

Orta ve lise eğitimini İsviçre’de, üniversite eğitimini ABD 
New England College’de Görsel Sanatlar ve Pazarlama 

okuyarak  tamamlayan sanatçı, Resim Bölümü’nde 
öğrencisi olduğu Tomie De Paola’dan çok etkilendi ve 

renk teorisi konusunda uzmanlaştı. Türk resim sanatının 
önemli isimleri  ile birlikte Galeri Baraz tarafından 

yayınlanan katalogda yer alan sanatçı, 1998 yılında 
Reklamcılar Derneği Kristal Elma ödülüne layık görüldü. 
Pek çok uluslararası ve ulusal koleksiyon ve sergide yer 

almış bulunan Çavuşoğlu, halen Bodrum ve İstanbul 
stüdyolarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ölçülerek biçilerek tasarlanmış bir resimden 
çok, doğaya bırakılmış herhangi bir maddenin 
zaman içinde geçirdiği değişiklik, yani mutlak 
güzelliğin oluşum sürecinin bir parçasını 
sunar Nezih resmi ve topladığı ilginin de 
nedeni budur.

Nezih Çavuşoğlu rengi iyi kullanmasının 
yanında piyasanın tahriklerine ve 
sanatseverlerin isteklerine resmini feda 
etmeyen yaklaşımı ile, sürekli değişimi ve 
yeniliği aradığı resimlerini izleyenlere sunar. 



YEREL

Bodrum gibi bir adam… 
Hayran olmamak elde değil… 
Bohem Bodrum’un en önemli simgelerinden 
biriydi. Bodrum, onun gibi insanlar sayesinde 
Bodrum oldu. Onlar Bodrum’u bütün 
dünyaya tanıttılar. Kendi sözleriyle Ali 
Güven’in sade yaşam serüveni:
“Bodrum şiir gibi duru, sakin, yalın, huzurlu, 
Halikarnas Balıkçısı’nın anlattığı gibi bir sahil 
kasabasıydı. Küçük, güzel mutlu bir dünyamız 
vardı. Eskiden civar köylere dayanıklı 
ayakkabılar yapardık. Bodrum’a gelmiş 
yabancı arkeologların ayağında o güne kadar 
hiç görmediğim ayakkabılar gördüm. Açık 
ayakkabılar... Sandalet! Yıl 1966, ben de bir 
tane yapıverdim, pek de güzel oldu, dükkâna 
astım. İnanın, o gün hayatım değişti. Çünkü 
o sandaletler acayip rağbet gördü, herkes 
sandalet siparişi vermeye başladı. Ben de 
artık ayakkabı yerine sandalet yapıyordum. 
70 yılında bir kopyacı çıktı, ben de başka 
modeller üretmeye mecbur kaldım. Şartlar 

yaratıcı olmaya mecbur kıldı. Bir sürü değişik 
model ürettim. O aralar Suat’la birlikteydik, 
akademili genç bir kadın, İstanbul’dan 
gelmiş, âşık olmuşuz birbirimize, sanatımda 
onun da katkısı çoktur, beni geliştirmiştir.
“Babam Makedon, Arnavut göçmeniydi. 
Savaş sırasında ailesini kaybediyor, kendini 
Bodrum’da buluyor. Bodrumlular sahip 
çıkıyor, ona iş veriyorlar, posta süvarisi 
oluyor. Annem ise buranın yerlisi, birbirlerini 
çok beğeniyorlar, evleniyorlar ve ben 
doğuyorum: Ali Güven. Benim hikâyem budur.” 
Ali Güven’in, Romalı asker heykellerinden 
esinlenerek yaptığı sandaletler, dünya 
çapında tanındı. Kimileri Ahmet Ertegün’ün 
misafiri olarak Bodrum’a gelen Mick Jagger, 
Donna Karan, Bette Midler gibi isimler onun 
müşterileri arasında yer alıyordu.

Hollywood sanatçılarına, rock yıldızlarına, 
dünyaca meşhur pek çok insana sandalet yaptı.

Bodrum gibi adam
Ali Güven

Yıl 1966, ben de bir tane 
yapıverdim, pek de güzel oldu, 
dükkâna astım. İnanın, o gün 
hayatım değişti.



Ahu gözlü Ali Güven, Bodrum’un en 
tanınmış birkaç isminden biridir; diğerleri de 
Halikarnas Balıkçısı ve Zeki Müren olabilir…                                                                                                                           

Ahu gözlü Ali Güven’in dükkânına giren hanım turistlere 
istediği zaman, istediği fiyatla, istediği model sandaleti 
sattığı doğrudur. Türkiye’ye güneşlenip denize girmek 

için gelen pek çok kadının, sandalet almak için girdikleri 
bu dükkândan, on gün sonra hiç denize girememiş, 
geldiğinden daha beyaz, sandaletsiz ama mutlu bir 
ifadeyle ayrıldıklarına ben şahit olmuşumdur. Turist 

hanımların Ali Güven’e aşık olma süreçleri, Ali’nin ölçü 
almak için onların ayak bileklerini tutmasıyla başlar, 

sandaletsiz bir mutlulukla sona erer…

Kemal Utku

9 Nisan 2010 tarihinde, 73 yaşında kaybettiğimiz Ali Güven 1966 yılından 
2010 yılına kadar tam 44 yıl sandalet yaptı. Tek dileği Bodrum’da bir deri müzesi 
olmasıydı. Yıllarca ürettiği sandalet, çanta, kemer, yüzük, ayakkabı, saat kayışı 
modellerinden birer tanesinin bu müzede korunmasını istiyordu.



Gümüşlük’te adı Kikkula olan atölye ve 
galeriye girdiğinizde sizi kâğıtlar, kartlar ve 
kâğıt hamurundan yapılmış türlü çeşitli objeler 
karşılıyor. Burada ne kadar anlatmaya çalışsak 
hakkını veremeyebiliriz, o yüzden de gidip 
görmenizi şiddetle öneririz.
Uta ve Tuna Çimner çifti Gümüşlük’teki 
atölyelerinde kâğıtlarla çeşitli objeleri birlikte 
kullanarak onları bir nevi sanat eserine 
dönüştürüyorlar.

ATÖLYE

Kâğıtların Oyunu
Uta ve Tuna Çimner çifti 
Gümüşlük’teki atölyelerinde 
kâğıtlarla çeşitli objeleri birlikte 
kullanarak onları bir nevi sanat 
eserine dönüştürüyorlar.



El yapımı son derece dekoratif defter, zarf, 
dosya, tabak, kâse, takılar, broşlar ve daha 
birçok farklı objelerin yer aldığı atölyelerini aynı 
zamanda küçük bir galeriye dönüştürmüşler. 
Dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş daha önce 
hiç görmediğimiz ve hayranlık uyandıran el 
yapımı kâğıtlarla üretilmiş değişik objeler de 
burada sergileniyor. Sıcakkanlı, mütevazı ve 
samimi bir çift olan Uta ve Tuna ile tanışmak 
da onların sanatıyla tanışmak kadar güzel.  

Ayrıca, eğer kendinize ait bir fikriniz varsa 
burada onlarla beraber çalışarak bunu 
hayata geçirebilmeniz de mümkün. Örneğin, 
fotoğraflarınızı getirirseniz sizin için çok özel 
kâğıda çok özel bir şekilde basılabiliyor ya da 
el işi ile özenle cilt yapılabiliyor. Her biri özgün, 
sevdikleriniz ve sizin için anlamı büyük eşsiz 
bir hediye yaratabiliyorsunuz. Sadece bunun 
için bile Gümüşlüğe gidilir. Mutlaka ziyaret edin.

www.kikkula.com



ATÖLYE

Başladığımda 
sadece üretmek 
ilgimi çekiyordu. 
Altı yıl boyunca 
sürdürdüm 
çabalarımı. 
Ürettiklerim gelişti 
ve sonrasında da 
Atölye Artelle çıktı 
ortaya. Artelle ismini 

arkadaşlarla birlikte bulduk. İçinde art, tel, el 
gibi yaptığım işi adeta betimleyen kelimeleri 
barındırıyor.

Ben göçmen bir ailedenim. Anne ve baba 
tarafı mübadele ile ayrı ayrı yerlerden gelip 
birbirlerini burada tanımış. Bir yandan 

mübadelenin acı yanına söyleniyorum ama 
öte yandan da mübadelenin varoluşumu 
anlamlandırdığını fark ediyorum.

Atık malzeme ile kendi yaşamım arasında 
kurduğum bağ da buna benziyor. Hurdaya 
çıkmış malzemeleri toplamak ya da 
lodos sonrası elimde bir sopa ile kumsalı 
karıştırmak en sevdiğim iştir. Çok çeşitli 
malzeme çıkıyor önünüze; çakmak, ip, ahşap, 
oyuncak, şapka…
Lodosun kıyı kıyı önüne katıp dolaştırdığı, 
savurduğu, tıpkı mültecilerin yaşamları gibi 
başka mekânlardan kopararak getirdiği bir 
seçki önünüze seriliyor.
Hepsinin ayrı ayrı hikâyesi var, ama siz 
sonra onları yeni bir hikâyenin içerisine 

Atölye Artelle

Ufuk Boy

Hurdaya çıkmış malzemeleri 
toplamak ya da lodos sonrası 

elimde bir sopa ile kumsalı 
karıştırmak en sevdiğim iştir.



ATÖLYE

katıyorsunuz. Mesela çakmak bir balığın 
gözü oluyor; oyuncak oynanmayacak yeni 
bir role bürünüyor; papyon da örneğin daha 
ciddi bir işe yarıyor. Lodos sonrası kumsal 
değişik hikâyeleri olan nesnelerle dolu; 
lodos onları hem bir araya getiren, hem de 
bazen savuran, birbirinden ayıran bir küratör 
gibi. Ben bu hikâyeleri oluşturmak, anlatmak 
için atık malzemeye ek olarak metal ve tel 
ile kendimi ifade etmenin pratik olduğunu 
düşünüyorum.
Atölyemde Ocak ve Şubat ayları pazar 
günleri ‘Tel atölyesi’ yapıyorum. 
Tel çeşitleri ile 2 ve 3 boyutlu obje, form 
üretim teknikleri hakkında bildiklerimi 
aktarıyorum. Şubat tatilinde de aynı atölye 
çalışmasını 7-12 yaş grubu için yapmayı 
planlıyorum.
Çalışıp üretmeye devam…



KARİA GEZGİNLERİ

Selene’nin Aynası  
Ay Tanrıçası Selene, genç bir çoban olan 

Endymion’un güzelliğine âşık olur.

Cana Üngün

Geçtiğimiz ay bizi en çok mutlu eden, Karia 
Yolu’nun Karahayıt-Kapıkırı parkurunu 
yazmak istiyorum bu sayıda.
Biz Karia Gezginleri için Latmos’un her 
zaman ayrıcalıklı bir yeri vardır. Her sene 
en az 2-3 kez gitsek de bıkmayacağımız 
bir yerdir Latmos Dağları ve Bafa Gölü. 
Güneşli bir pazar sabahının erken saatlerinde 
buluştuk. Yolumuz uzun. Yaşar Kaptan 
bizi yürüyüşümüzün başlayacağı Karahayıt 
Köyü’ne bıraktı. Köy kahvesinde birer çay 
içtikten sonra hazırlıklarımızı tamamlıyoruz 
ve yaklaşık 8,5 km sürecek yürüyüşümüze 
başlıyoruz. Gökyüzü masmavi, fotoğraflarıma 
güzellik katacak beyaz bulutlarla süslü... 



KARİA GEZGİNLERİ

Keyifli, bizi yormayan bir patikayla, ilk 
durağımız olan, Neolitik döneme ait kaya 
resimlerinin bulunduğu mağaraya varıyoruz. 
Arkeolog Anneliese-Peschlow tarafından 
1994 yılında bulunmuş, Anadolu’nun bilinen 
en eski tarih öncesi kaya resimlerini görmek 
bizi çok heyecanlandırıyor. İ.Ö. 6000-5000 
yılları arasına tarihlenen bu resimlerin 
Dağ Tanrısı ve Hava Tanrısı kültüyle ilgili 
olabileceği düşünülüyor. Dünyada eşi benzeri 
olmayan bu resimleri görebildiğimiz için çok 
şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Diliyoruz ki 
bölge en kısa zamanda Unesco Dünya Mirası 
Listesine girsin. 
Antik Karia’nın körfezi, bugünün Bafa 
Gölü manzarası her zamanki gibi bizi 
büyülüyor. Eskiden denize bağlı derin bir 
koy olan bu göle “Ay Tanrıçası Selene’nin 
Aynası” denilirmiş. Selene, Ay’ın simgesidir. 
Göl özellikle dolunayda “Gümüş Tepsi” 
görüntüsüyle izleyenlerine görsel bir ziyafet 
sunar. Uzaktan Yediler Manastırı göründü. 
Manastır 900’lü yıllarda bir kayanın üzerine 
kurulmuş. Önce manastırın karşısında 
bulunan ve İsa’nın vaftiz edilişini gösteren 
fresklerin gizlendiği kayaya gidiyoruz. 
Hayranlıkla resimleri inceliyoruz. Öğle 
yemeğimizi yemek üzere Yediler Manastırı’na 
çıkıyoruz. Yemekten sonra Cüneyt Kaptan 
yanında getirdiği minyatür kamp ocağıyla 
bize nefis bir Türk kahvesi pişiriyor. 
Eşsiz manzara karşısında kahvelerimizi 
yudumlarken hayallere dalıyoruz. Birçok 
öyküye, şiire, resme konu olmuş, dört-
beş bin yıl önceki Anadolu’nun en güzel 
efsanelerinden biri olan Endymion Efsanesini 
düşünüyoruz: “Endymion, Beşparmak 
Dağı’nda - beş doruğunu bir elin beş parmağı 
gibi göğe uzatır - kavalından ve sürüsünden 
başka bir şeyi olmayan fakir bir çobandır. 
Ay Tanrıçası Selene, genç bir çoban olan 
Endymion’un güzelliğine âşık olur. Her gece 
Endymion’u uyurken ziyaret eder. Tanrıların 

Tanrısı Zeus bu aşktan çok etkilenir ve ‘Dile 
benden ne dilersen,’ diye sorar Endymion’a. 
Endymion da ebedi bir güzellik diler Zeus’tan. 
Zeus da ona ölümsüz bir uyku verir. O gün 
bugün, Selene onu Latmos Dağlarındaki bir 
mağarada her gece ziyaret eder.” 
Yediler Manastırından Gölyaka Köyü’ne 
yürüyoruz. En eski çağlarda dağın adıyla 
Latmos diye anılan Herakleia’nın merkezine 
geldik sayılır. Helenistik surları, kuleleri, 
agorası, Athena Mabedi, tiyatrosu ve 
Endymion kutsal alanı günümüze ulaşan 
kalıntılardan bazıları. Gölün kenarında ve yer 
yer de içinde bulunan, kayalardan yontulmuş 
Karia Tipi mezarlar özellikle ilgimizi çekiyor.
Yürüyüşümüzü, Herakleia Restoran’ın 
bulunduğu kumluk sahilde bitiriyoruz. 
Yaşar Kaptan bizi güler yüzle karşılıyor; 
Hüseyin masamızı, yemeklerimizi hazırlamış; 
karşımızda Bizans döneminden kalma bir 
manastır var; önünden zaman zaman pancar 
motoruyla balıktan dönen bir kayık geçiyor; 
güneş batmak üzere sarıdan kırmızıya renkler 
gölün üzerinde dans ediyor; daha ne olsun, 
mutluyuz!



YEMEK

Bodrum Yarımadası’nın 
köylerinin henüz mahalle diye 

anılmaya başlamadığı günlerde, köylülerin 
nerdeyse tamamının, Bodrum’un içinde de 
her mahalleden birkaç ailenin, evinin önünde 
buzağılı bir inek dakılırdı. Bu inekler, ailenin 
günlük ihtiyacını karşılamak 
için beslenir, sütünden yoğurt 
tutulur, tereyağı ve peynir 
yapılırdı. İhtiyaç fazlası, konu 
komşuya satılır veya pazara 
çıkarılırdı. 
Tutulan yoğurt, üstünde 
bir çıra parçası ve tülbent 
yardımıyla kapatılmış, kurşun 
kalem çapında hava deliği olan, ağzı da 
çalkama esnasında içine konulan yoğurdun 
dökülmesini önlemek için birkaç kat tülbentle 
kapatılmış, çalkama testisi denilen, çift 
kulplu testiye konulurdu. Bir kilim parçası 
üzerine yatırılan bu testi, yanına bağdaş 

kurup oturan, evin en genç hanımı, varsa 
gelini tarafından adeta bir beşik gibi saatlerce 
sallanırdı. Önce tereyağı, geriye kalan ayran 
halini almış yoğurt da kaynatılarak, gar gibi 
ayran kokulu çökelek peyniri elde edilirdi.
Ee şimdi çökelek için evde inek besleyip 

çalkama yapacak değilsiniz 
ama çok daha pratik 
yöntemlerle evinizde kendi 
peynirinizi yapabilirsiniz. 
Slow Food Bodrum Yaveş 
Gari topluluğu Mart ayının 
ilk haftasında peynir etkinliği 
yapıyor. Peynir yapımını 
öğretmek için uzmanları 

sizlerle buluşturuyor. 
Ha…! Bu arada çökelek hayat kurtarır 
demiştik ya;  Evet dünyanın hangi doktoruna 
peynir deseniz size “bir küçük parça yağsız 
peynir” der. Yani iki kaşık çökelek hayat 
kurtarır hele kendi yaptığınız olursa.

İki Gaşık Çökelek
“Hayat Kurtarır”
Ee şimdi çökelek için evde inek besleyip 
çalkama yapacak değilsiniz ama çok 
daha pratik yöntemlerle evinizde kendi 
peynirinizi yapabilirsiniz.  Orhan Dumanlı



Erhan Yürüt

Tıpkı şarabın kendi içinde olduğu gibi, şarap&yemek 
eşleşmesinde de önemli olan bir anlamda dengedir.

YEREL ÜRÜNLER

Şarapla Yemeğin Buluşması

Genel kanının aksine, şarabın ve yemeğin 
rengi ile doğrudan bir bağlantının olmadığı 
bu eşleşmede, yemek ve şarap daha çok 
birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Balık 
ile beyaz şarap tercihi, renk uyumundan 
çok, beyaz şarapta biraz daha önde olmasını 
beklediğimiz asiditenin, bir anlamda limon 
yerine geçecek  tamamlayıcı etkisinden 
dolayıdır. Zeytinyağlı ve soslu yemekler, 
makarnalar ve pizzalar için asiditesi yüksek 
şaraplar daha uygundur.
Roze şaraplar için de genel olarak, belki 
de renginden dolayı, hep tatlı oldukları 
şeklinde yaygın ama yanlış bir kanı vardır. 
Bu sebeple hâkim düşünce, yemeklerden 
önce veya sonra içilmesinin uygun 
olacağı şeklindedir. Ne var ki son yıllarda 
rozelerin de sek ve iyi bir yemek eşlikçisi 
(food  friendly) olabileceğinin kabulüyle bu 
düşünceler değişmeye başlamıştır. Roze 
şaraplar makarnalar, pizzalar ve tavuk 

menüleri ile gayet uyumlu birliktelikler 
oluşturabilmektedir.
Baharatlı yemekler ve kebaplar ile de daha 
gövdeli yani alkolü ve taneni güçlü şarapların 
seçimi, yine birbirlerini bastırmamaları, yok 
etmemeleri, aksine beraberce lezzetli bir 
uyum sağlamaları içindir. Bu nedenle de 
normal olarak kırmızı etler, eski ve aroması 
güçlü peynirler ve av etleriyle güçlü gövdeli 
kırmızıların eşleşmesi daha kolay olur.
Yemek/şarap eşleşmesindeki bu uyumu ifade 
etmek için yapılan benzetmelerden bir tanesi 
de, “Birisi konuşurken diğerinin dinlemesi” 
şeklindedir. Evet, herkesin aynı anda 
konuştuğu, her kafadan ayrı bir sesin çıktığı 
bir ortam yerine, birbirini anlamaya yönelik 
diyaloglar değil midir tadını özlediğimiz…
Eşleşmelerde önce yemeğin seçilmesi, sonra 
ona uygun şarabın bulunması daha doğru 
olur. Unutmayalım, her yemek için her zaman 
uygun bir şarap vardır.



MEKAN

Körfez Restoran’ın tarihi mübadele zamanına 
(1925-1930’lar) dayanıyor. O zamanlar 
“Lezzet Lokantası” adıyla Bodrum’un ‘aş 
dükkânı’ olarak açılan bu mekân, herkesin 
bildiği bu ünlü deyişin vurgusunu değiştirmiş. 
Peynir ekmek yemekten usananların sık sık 
uğradıkları, hayatlarına yenilik getiren bir yer 
olmuş. Bunun yanı sıra Körfez Restoran, 
Bodrum’da turizm işletmeciliğinin de 
ilklerinden biri olma özelliğini taşıyor. 
“Mübadele zamanı gelmişiz Bodrum’a. O 
zamanlar nüfusu 2500 olan kasabadaki 
ilk aşçı dükkânını açan babamdır,” diyor 
Hasan Subaşıoğlu. “Okuma yazma bilmeyen 
babam Ali Subaşı, kedi-kuş resimleriyle 
işlerdi hesap defterinin veresiye kısmını.” 
Ve gel zaman git zaman dışarıdan gelip de 
Subaşı’nın yemeğini yemeyen Bodrum’a 

gittim demez olmuş. Tahta sandalyeli, üzeri 
mermer masalı Lezzet Lokantası Bodrum’un 
ilk ve tek lokantası olmakla kalmayıp giderek 
ünlendikçe ünlenmiş.
Bodrum’un ilk ve tek lokantasının 
müşterileri sadece kasaba halkı değilmiş 
tabi ki. “Bürokratların yemeği de bizdendi,” 
diyor Hasan Usta. “Belediyede verilirdi 
yemekler. Porselen tabaklar, saf gümüş 
çatal-bıçak-kaşık takımlarıyla servis yapılır; 
bürokratlar, önemli insanlar, gerektiği gibi 
ağırlanırdı. Pek çok bürokratın yanı sıra, 
Cevat Şakir Kabaağaçlı gibi isimler de 
lokantamızın müdavimiydi. Dönemin popüler 
sanatçılarından Safiye Ayla, hatta Maria 
Callas, burada düzenlenen yemeklerde 
şarkılar söylediler.” 1950’de Ali Subaşı’nın 
hayata gözlerini yummasıyla Bodrum’dan 

Ege ve Girit mutfağının özel tatları ve samimi, sıcak 
ortamı ile Bodrum ile adeta özdeşleşmiş bir mekan.

Babadan Oğula 80 yıl

Oğlu Ali Subaşıoğlu

Baba Hasan Subaşıoğlu

Amca Ramazan Subaşıoğlu



Körfez Usulü Balık Çorbası:
Püf noktası, kereviz...

İskorpit olsa daha iyi ama her balıktan yapılabilir. Balık 
ayıklanıp yıkandıktan sonra üzerine soğan koyarak 
haşlanır. Haşlama suyunun içinden balık alındıktan 
sonra etleri küçüklü büyüklü parçalara ayrılır. Tereyağı 
biraz unla kavrulup balık haşlamasının suyu içine 
dökülür, havuç, kereviz, istenirse patates küçük küçük 
doğranıp içine atılır. Tuzu konur. Sebzeler pisince balık 
par çaları eklenir. Tencere ateşten alındık tan sonra 
yumurta ve limonla terbiyesi yapılır.

MEKAN

ayrılan Hasan Subaşıoğlu, buraya on beş 
yıl sonra, Bodrum’un bu ilk lokantasını 
geliştirme fikriyle geri dönüp; adını o dönemin 
kaymakamı Macit İskenderoğlu’nun koyduğu 
“Körfez Lokantası”nı açtı. Daha önce sadece 
patates, yahni ve birkaç çeşit balıktan oluşan 
eski menüyü çeşitli mezeler, imambayıldı, 
kebaplar ve meşhur balık çorbasıyla 
zenginleştirdi. Bu şekilde ilk lüks lokantayı 
açarak ve ilk orkestrayı getirerek, Bodrum’u 

eğlence sektörüyle tanıştırdıklarını belirten 
Hasan Usta, “Körfez’in müdavimleri arasında 
Zeki Müren’i de unutmamak gerek” diyor.
Körfez Lokantası, bugün artık “Körfez 
Restoran” olarak Neyzen Tevfik Caddesi’nde 
hizmet veriyor. Girit mutfağının özgün 
tatlarına, kaliteli servisin önemini unutmadan, 
dünya mutfağından aranan lezzetleri de 
ekleyerek konuklarını ağırlıyor.
0 252 313 82 48



Mehmet Uyargil

Turgutreis’e 4 kilometre uzaklıkta, Peksimet 
köyü, Kadıkalesi beldesinin tam tepesinde 
yer alan bu kilise, 400 yıl önce inşa edilmiş 
olup, varlığını halen devam ettirmektedir. 
Kadıkalesi mevkiinde bulunan Rum yapısı 
Kadıkalesi Kilisesi, Avrupa Konseyi tarafından 
koruma altına alınmıştır. Kilise, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
kontrolü altında yakın geçmişte restore 
edildi. Daha önceleri iç kısmı da ziyaret 
edilebilen Kilise restorasyondan beri henüz 
halkın ziyaretine açılamadı. Ancak, dışarıdan 
bakıldığında kilisenin göze çarpan özellikleri 
şöyle: Kilisenin dış cephelerinde süsleme 
elemanları yer almıyor. Dış cephede, kapının 
üzerinde ve çatıyı çevreleyen ince bir silme 
mevcut bulunuyor. Kilisenin küçük ve basit 
bir çan kulesi var. Güney cephesi üzerindeki 

girişin lento taşında Yunanca bir kitabe ile 
1870 tarihi yazılıdır. Lento taşının merkezinde 
Akyalar’da bulunan bir kilisenin yapısındakine 
benzeyen bir haç motifi dikkat çekmektedir. 
Pencerenin lentosunda da birbirine dolanmış 
iki yılan figürü görülmektedir. 

Kadıkalesi Kilisesi

Kaybolanların izleri Peksimet Köyü Kilisesi.
Geçmişten gelen bilgi birikiminin yansıması.

GEZİ





AKADEMİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
20 Eylül 2004 tarihinde Eğitim ve Öğretime 
başlamıştır. Okulun lisans programına, 
Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı’ndan 
(YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci 
alınmaktadır.  Yüksek Lisans Programının da 
en kısa zamanda açılması planlanmaktadır. 
Halen bölümümüz 
mezunlarından birçok 
öğrencimiz diğer 
fakültelerin yüksek 
lisans programlarına 
kabul edilmiştir. 
Ayrıca yeterli 
kıstaslara sahip 
olan öğrencilerimiz 
Eğitim Fakültelerinde 
Pedagojik Formasyon 
eğitimlerini tamamladıktan sonra Resim 
Öğretmeni olarak atanabilmektedirler.
Yaşadığımız çağda resim sanatı yeni ve 
güncel yaklaşımlarla geleneksel anlayışın 
dışına çıkmış deneysel anlamda bir çok 
malzeme resme dahil olmuştur. Resim 
bölümü eğitim programı daha çağdaş ve 
yenilikçi bir şekilde, öğrencinin yaratıcı ve 
bireysel ifade güçlerini pekiştirerek,  resim 
alanında çağdaş yorumlama yöntemlerini 
kavramasını ve kendi özgün ifade biçimleriyle 
yeniden ortaya koymasını hedeflemektedir. 
Resim atölyesi, deneysel atölye, dijital sanat, 
özgün baskı ve desen gibi dersler, ulaşılmak 
istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine 
göre programlanmıştır. 

Öğrencilerimizin mesleki açıdan daha iyi 
yetiştirilebilmeleri ve kültürel açıdan daha 
zengin bir bakış açısına sahip olabilmeleri 
için konuk olarak çağırdığımız ülkemizin 
resim alanında tanınmış sanatçılarıyla; Prof. 
Devrim Erbil,  Prof.Dr. Bünyamin Özgültekin, 
Turan Erol ve Yavuz Tanyeli gibi Bodrum’da 
yaşayan ve üreten önemli ustalarla 

atölye çalışmaları 
ve söyleşiler 
yapılmaktadır.  
Fakültemizde Ekim 
2015’te düzenlenecek 
olan “Sanat, Gerçeklik 
ve Paradoks”  
temalı uluslararası 
sempozyum ayrıca 
önem taşımaktadır. 
Bölümümüzün 

eğitmen kadrosu kendi alanlarına hakim, 
ulusal ve uluslararası ödülleri olan ve sergiler 
açmış bulunan öğretim elemanlarından 
oluşmaktadır. 
Yaşam boyu eğitim programları çerçevesinde 
Güzel Sanatlar Fakülteleri yetenek giriş 
sınavlarına yönelik desen, resim ve özgün 
baskı kurslarımız bölümümüz tarafından 
verilmekte olup, talep olduğu takdirde tüm 
yetişkinler ve öğrenciler için yeniden açılması 
planlanmaktadır. 
Büyük usta Leonardo Da Vinci’nin dediği gibi, 
“Hayata doymak bilmez bir merakla yaklaş ve 
kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içinde ol.”                                                                                                                                          
Resim Bölüm Başkanı                                                                                                                        
Yrd.Doç.Dr. Erhun Şengül

Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü

“Resim Bir Akıl İşidir”
Leonardo Da Vinci



BODRUM EFSANELERİ

Evliya Çelebi ve Bodrum

Cezmi Çoban

“Anadolu Efsaneleri, dağlara taşlara sinmekle kalmamış,  
  bütün insanoğullarının gönüllerine de sinmiş ve onların          
  hemen hemen kültürel bir yurdu olmuştur...”

Bodrum; tarihsel ve kültürel birikimi ile, her 
köşesinde yazılmayı, kayda geçirilmeyi, 
belgelenmeyi  bekleyen kendine özgü 
değerleri barındırmaktadır. Bu, somut ve 
somut olmayan  kültürel  değerler  denizi   
içinde, efsanelerin ayrı bir yeri vardır. 
Burada, büyük Türk gezgini Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde yer alan Bodrum’a 
dair bilgilere ve Evliya Çelebi’nin naklettiği, 
Bodrum adının geldiği efsaneye değineceğiz. 

Bodrum, antik dönemde 
Halikarnassos adı 
ile anılmaktaydı. Bu, 
bilinen en eski Anadolu 
dillerinden biri olan Luvi 
dilinde “Deniz kıyısının 
kutlu pınar havuzunun 
kenti” anlamına 
gelmektedir. Kentimizin 
simgesi haline gelen  
Bodrum Kalesi’nin 
yapımına 15.yüzyılda 
başlanmıştır ve yapımı 
yaklaşık yüz yıl sürer. 
Kale, Hz. İsa’nın on iki 
havarisinden biri olan 
Saint Peter/Petros adına 
Rodos Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir. 
Bu ad zamanla Peterium/Petronium/Petrium/
Petrum’a, Türkler’in kente yerleşmesinden 
sonra da Bodrum’a dönüşmüştür. 

1670’li yıllarda Bodrum’a gelen Evliya 

Çelebi: “Bodrum, Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında, Parlak Mustafa Paşa tarafından 
5 Ocak 1523 tarihinde fethedilmiştir. Kale 
içinde yüz toprak ev vardır. Bu evler daracık; 
bağı, bahçesi olmayan evlerdir. Şehrin toplam 
mevcudu bu kadardır. Kalenin yarısı denizde, 
yarısı karadadır. Anadolu sahillerinde Bodrum 
Kalesine benzeyen bir sedd-i İskender 
(set, bariyer) bulunmamaktadır. Kalenin 
doğu ve batı kısımları limandır. Ama büyük 

liman kuzeyde ve 
batıdadır. Büyük liman 
iki yüz parça gemi alır. 
Rüzgardan korunaklıdır. 
Büyük limanın batısında 
eski bir türbe bulunur. 
Halkın kâr ve kazançları 
kuru üzüm, incir ve 
taze üzüm suyudur 
(şira-i abdar.)” bilgilerini 
verdikten sonra, 
Bodrum sözcüğünün 
kökenine dair farklı bir 
görüş ortaya atarak, 
Bodrum yer adının 
verilme hikayesini ve 
efsanesini şöyle anlatır: 

“Menteşe Bey, oğullarından bir bodrumluk 
yer ister. Çalılar içinde bir kale yaptırır. 
Aradan uzun zaman geçtikten sonra bir 
gün, çalılar yanınca bu  kale ortaya çıkar. Bu 
yüzden buraya Bodrum  derler.”

Halikarnas Balıkçısı



YEREL

Bodrum, yazlık bir tatil beldesidir ama 
birden bire bardaktan boşalırcasına bastıran 
yağmuru, beklenmedik bir anda belirip sizi 
Şubat ayında bile ısıtan güneşi, bol oksijenli 
havası, kafeleri, kedileri ve sahilleriyle kışları 
da başka güzeldir... Her yaz insan akınına 
uğrayan Bodrum’da kış gelince zaman 
nasıl geçiyor, hangi mekânlar açık kalıyor 
gibi sorulara cevap aramak için rotamızı 
Gümüşlük’e çevirdik.
Öncelikle dikkatinizi, sahili işgal eden 
şezlongların ve iğne atsanız yere 
düşmeyecek kalabalığın olmayışı çekiyor. Kıyı 
boyunca yürüyüşünüzü rahatça yapabilirsiniz. 
Gün batımına doğru gökyüzünün dansını 
izleyebilir, grili-beyazlı bulutların arasından 
size gülümseyen güneşin selamını 
fotoğraflayabilirsiniz.
İskele meydanına geldiğinizde, Faik’in 
kahvesinde oturup bir çay içip, dinlenebilir 
ve Kardeşler Köftecisi’nin meşhur köftesini 
yiyebilirsiniz.

Hediyelik bir şeyler almak için El Sanatları 
Çarşısı’ndan geçerken şansınıza bir iki 
dükkan açıksa, alışveriş yapma imkanı da 
bulmanız mümkün.
Çarşıdan yukarıya doğru çıkarken sağ tarafta 
Mars Kafe’yi göreceksiniz. Bu sene onuncu 
yılını dolduran kafede haftanın iki günü, 
ondan fazla çeşit meze ve ev yemeği ya da 
kendi mangalınızı yapabileceğiniz açık büfe 
seçenekleri bulunuyor. Pazartesileri kapalı 
olan kafede, bazen canlı müziğe rastlayabilir 

Gümüşlük’te Kış Başkadır
Günlük yaşantısı, farklı aktiviteleri, eğlencesi, huzuru,
temiz havası, sahilinin sessizliği ve manzarasıyla,
yılın her ayını dolu dolu yaşayan güzel bir köy.

Zeycan Atasoy



ÇOCUKYEREL

ve o akşam bambaşka bir Gümüşlük serüveni 
yaşayabilirsiniz.
Kışın açık olan mekânlardan bir tanesi de, 
Gümüşlük’ün son zamanlardaki yeni gözdesi 
Hayat Kafe. Sabah 10:00 itibariyle kahvaltıya 
gelebilir, Pazartesi hariç haftanın altı günü 
farklı seçenekler sunan günlük menüsünü 
deneyebilir ya da haftasonu yapılan pizza 
kampanyalarının tadını çıkabilirsiniz. Masanız 
hazırlanırken siz huzurla kafenin narenciye 
bahçesinde yürüyüş yapar, ağaçlarından 
mandalina toplar, kedileri sever ya da 
şöminenin başında vakit geçirebilirsiniz. 
Renkli ve sürprizlerle dolu Hayat’a bir 
kahve içelim diye gelip, gün batımına kadar 
kalırsanız şaşırmayın. Belki de o gün konsept 
bir partiye denk gelir, doyasıya dans eder, 
eğlenir ya da bahçede zaman zaman kurulan 
ikinci el pazarından alışverişler yaparsınız.

Bütün bunların yanı sıra canınız 
şöyle taze bir balık yemek 
ve yanında da rakı içmek 
istiyorsa o zaman tek adresiniz 
Gümüşlük Balık Evi diyebiliriz. 
Dilerseniz restoranın hemen 
yanındaki balıkçıdan balıklarınızı 
seçebilir ve içeri geçip afiyetle 
yiyebilirsiniz.
Eğer siz de kış olunca nereye 
gideceğini bilmediği için eve 
kapananlardan ya da hafta 
sonu değişiklik yapıp bir yerlere 
kaçmak isteyenlerdenseniz, 
sakın “Gümüşlük’te zaman 

şimdi durmuştur,” diye düşünmeyin. Aksine 
burası günlük yaşantısı, farklı aktiviteleri, 
eğlencesi, huzuru, temiz havası, sahilinin 
sessizliği ve manzarasıyla, yılın her ayını dolu 
dolu yaşayan güzel bir köy.

2008 yılında kurulan, Bodrum’da bu yıl altıncısını organize edecekleri  
Barok Müzik Festivali ile tanınan Arya Kültür ve Sanat Derneği 

(Karsanat) Başkanlığına Esen Demirci geldi. Mezzosoprano Esen 
Demirci alanında ciddi bir kariyere sahip. İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası ve alman Nürnberg Operası gibi önemli  orkestralar ile 

konser veren sanatçı alanında birçok ödüle sahip.

www.bodrumsurestaurant.com
0532 120 45 18

Karsanat’da Değişiklik



Çocuklar için Wushu

Türkçe’de Vuşu diye telaffuz edilir ve Çin savunma sanatlarının genel adıdır. Spor dalı olmanın 
yanı sıra dövüş sanatını da kapsar. Kişinin iç dünyası ile vücut hareketleri arasında uyum 
sağlayarak uyguladığı bir spordur. Gerçekte, saldırı ve savunmanın yanında akrobasi ve baleye 
benzer koreografik hareketler sergilenmekteyse de, Uzakdoğu’ya özgü bir felsefesi de vardır. 

Wushu çocuklara da sakin olmayı, dinginliği ve odaklanmayı öğretir. Bedensel ve zihinsel 
becerilerini geliştirmelerine yardım eder. Özgüven, karakter ve ahlaki değerlerine katkıda 
bulunur. Pozitif bir dünya bakışı kazandırır. Wushu, insan vücudunun iç enerjisini ve fiziksel 
yeteneklerini geliştiren bir spor türüdür. Aynı zamanda da pratik bir şekilde kendini savunmayı 
öğretir. 
Çeşitli alt disiplinlere ayrılan Wushu, geleneksel ve modern tekniklere sahiptir. Bugün 83 
ülkede Wushu federasyonu bulunmaktadır.

Farklı Wushu Teknikleri
• Nanquan
• Changquan
• Tai Ji Quan
• Sanshou
• Su Ceng Chi

• Aikido
• Baji
• Wing Chun
• Geleneksel Plates
• Enerji Terapisi

Hareketler insanların cesaret, kararlılık ve direnç ruhunu geliştirir.
Sizi forma sokar, sağlıklı olmanızı sağlar.

ÇOCUK



ÇOCUK

Bodrumspor Wushu/Aikido eğitim 
merkezinin kurucusu ve eğitmeni Ali 
Top’un hem kendisi hem de yetiştirdiği 
öğrenciler birçok uluslararası yarışmada 
madalyalar ve dereceler kazanmıştır. Milli 
Takıma öğrenciler yetiştirmiş çok önemli bir 
Wushu eğitimcisi olan Ali Hoca’ya Türkiye 
Wushu Federasyonu’na katkılarından ve 
çalışmalarından dolayı bir plaket verildi. 
Balkan Wushu Federasyonu, yabancı 
ülkelerle ilişkilerde önemli rol oynayan Ali Top’u 
Balkan Wushu Federasyonu Eğitim Kurulu 
Başkanlığına getirdi.
Çocuklar ve yetişkinler için Wushu dersleri 
ve kayıtları Bodrumspor Wushu Eğitim 
Merkezinde devam etmektedir.

0532 5667279 - www.bodrumwushu.com
Kumbahçe Mah. Park Sokak No: 5

Ali Top’a Plaket

Peynir Festivali

Avusturya’lı  Keçi Peyniri üreticisi Bay Robert 
Paget ile Gıda Hijyeni  uzmanı Üsküp’lü  Prof.

Dr. Sonja Srbinoskva’nın düzenlenecek ‘Peynir Yapımı ve Hijyeni’ 
atelyelerinin yanı sıra  5-6 Martta Milas Tarım Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı nda, 7 Mart ta Bodrum Oasis Kültür Merkezindeki 
‘Yerel Peynirlerimiz ve Geleceği’ panelinde Türkiye’nin her 

yöresinden gelecek yerel üreticiler ile tanışacak, onların seçkin 
peynirlerini  tadım olanağı da bulacaksınız.
Peynir Festivalimizde ayrıca Milas’ın Kırktokmak peniri,  
Çomakdağ’ın Karacaotlu peyniri, Bodrum’un Desti peynirini de 
tanıyacak; ‘Evde Peynir Yapımı ’ kurslarına katılabilecek, peynirli 
yerel  tarifleri deneyebileceksiniz.

5-6 Mart Milas ve 7-8 Mart 
Bodrum’da düzenlenecek 
Peynir Festivalimize davetlisiniz.

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği  • 0533 739 89 09



KURUMSAL

Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Turunçgil 
Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Serdar 
Kocadon'un yanısıra birçok kurumsal 
temsilci ve  çok sayıda vatandaş katıldı.
Bodrum’un Ortakent Yahşi Mahallesi’nde  
düzenlenen etkinliklerde çeşitli ürünlerin 
satıldığı stantlar vardı. Kişi veya kuruluşlarca 
açılan stantlarda el yapımı 
ürünler sergilendi.

Bodrum Ticaret Odası 
ve Bodrum Turunçgil 
Üreticileri Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon 
ise “Bodrum’da turizm ile 
birlikte tarımın da olması 
gereklidir. 1980-85’li 
yıllar arasında turizm ağır 
basınca biz Bodrumlular, daha kolay para 
kazanmaya yöneldik. Zamanında maalesef 
tarımı bırakarak turizmi hedefledik. Çünkü 
turizmden daha çok para kazanıyorduk. 

Burada hatayı en çok Bodrumlu yaptı ama 
tabi devlet de yaptı. Devlet Bodrumlulara 
‘gelin turizmle tarımı beraber yapın’ demedi. 
Biz kendimiz ve çocuklarımızın geleceğini 
garanti altına almak için turizme döndük ve 
bahçeleri göz ardı ettik. Turizm ile tarım yan 
yana yürümelidir. 

Etkinlikler, yerel sanatçıların verdiği 
konserin ardından sunulan dans 
gösterileri ve Sinan İşvaroğlu’nun 
konseri ile devam etti.

Bodrum Mandalina Şenliği, 18 
Ocak Pazar günü saat 11.00’da 
Bitez Eski Pazar Yeri’nde, yerel 
sanatçıların verdiği konser, 
Aliağa Belediyesi Bando Takımı’nın 

gösterisi ile sürdü.
Yine aynı günün akşamı 18 Ocak Pazar günü  
Turgutreis Meydanı’nda Gökhan Tepe’nin 
konseriyle Bodrum Mandalina Şenliği 
sona erdi.

Mandalin Şenliği
Bodrum Belediyesi tarafından 

düzenlenen “Bodrum Mandalina 
Şenliği” etkinlikleri, renkli 

görüntülere sahne oldu. 



SPOR

Bodrum okullarından giden “Minik” klasmanından 
basketbolcular Muğla’da başarılı oldular. Muğla ilindeki farklı 
okullardan öğrencilerin oluşturduğu erkek ve kız takımları 
üç grupta mücadele ettiler. Bodrum 4 takım ile temsil edildi. 
Kızlarda Cumhuriyet Okulu, grubunda ikinci olurken kendi 
gruplarında birinci olan iki erkek takımımız Mahinur Cemal 
Uslu ve TED koleji, finali oynadılar. Zevkli ve heyecanlı geçen 
maçlar sonucunda 1. Olan MCU ve 2. Olan TED koleji Muğla 
ilini Mart ayında yapılacak bölge maçlarında temsil etme 
hakkını kazandılar. Bitez okulu turnuvayı 3. olarak tamamladı. 
Umarız 2003-2004 doğumlu miniklerin başarıları bu potansiyeli 
değerlendirme doğrultusunda daha ciddi adımların atılması için 
yetkilileri harekete geçirir.

Bodrumlu Şampiyonlar
Bodrum basketbol geleneği altyapılarda 
devam ediyor.

Cumhuriyet Kızları

En iyi Pivot Eren ve En iyi Forvet Zeki 

Muğla Şampiyonu Mahinur Cemal Uslu Okulu

En iyi beş; Efe-Gard (MCU), Zeki-Forvet (MCU),
Eren-Pivot (MCU) ve Can-Forvet (TED), Ögeday-Gard (TED)



ÇOCUK

◀  Çocuklar İçin Zumba
 “Zumba dansı ile öncelikle çocuklarınızın 
fiziksel ve ruhsal gelişimleri hızlanacak, el 
ve ayak koordinasyonları artacak, müzik 
kulakları ve ritim duyguları gelişecek. Vücutları 
esneklik kazanacak ve günümüz hastalığı 
obezite ile mücadelede çocuklar eğlenerek 
form tutacaklar. Kendilerine özgüvenleri 
artıp hayatlarının her alanında başarıyı 
yakalayacaklar.”
Bilge Kural, Lvzz otel bünyesinde çocuklara 
Zumba dersleri veriyor.

Bilge Kural 0507 346 46 84

Gitar Dersleri ▶ 

BKST merkezinde tecrübeli 
eğitmenimiz Necati Topçu tarafından 

verilen gitar dersleri ve kayıtları devam 
etmektedir.

0532 522 6511

01.02.2015  Bodrumspor ↔ Muratpaşaspor

08.02.2015  Sarayköyspor ↔ Bodrumspor

15.02.2015  Bodrumspor ↔ Afjet Afyonspor

22.02.2015  Bodrumspor ↔ Eğirdirspor

01.03.2015  İzmirspor ↔ Bodrumspor

08.03.2015  Bodrumspor ↔ Selvioğluspor

15.03.2015  Bucakspor ↔ Bodrumspor

22.03.2015  Bodrumspor ↔ Konyaaltıspor

29.03.2015  Pamukkalespor ↔ Bodrumspor

05.04.2015  Bodrumspor ↔ Muğlaspor

12.04.2015  Isparta DSİ ↔ Bodrumspor

◀ Bodrumspor Futbol Maçları



İstanbul’da Bu Ay

14 Şubat 2015 19:00

6-7-8 Şubat 
Dünyanın en sevilen karakterlerinin canlı aksiyon 
gösterisi "Buz Devri Canlı", buz pisti koreografisiyle 
çocuklarla buluşuyor. Cirque du Soleil'in ilk artistik 
direktörü olan Guy Caron'un yaratıcısı olduğu müzikal 
şov, toplamda 40 sanatçı ile buz üstünde etkileyici bir 
gösteri vaad ediyor.

Volkswagen Arena, İstanbul

13 Şubat 2015 19.00
Post-rock'ın ünlü temsilcisi  20 seneyi aşkın  
süredir müzik sahnesinin, özellikle de rock'ın 
alternatif yüzünün vazgeçilmez grupları 
arasında yer alan Mogwai, Volkswagen 
Arena'nın etkileyici atmosferinde sahne alıyor. 

Volkswagen Arena, İstanbul

Reggae'yi bir düşünce şekli olarak benimseyenler 
arasında efsane haline gelen Jamaika asıllı U-Roy, türün 

vazgeçilmez deejaylerinden Big Youth ve root reggae'nin 
2004'ten bu yana Türkiye'deki yegane temsilcisi haline 

gelen Sattas, "Babylon Presents: Love & Reggae" 
buluşmasında, 14 Şubat 2015 Cumartesi akşamı sahne alacak.

Volkswagen Arena, İstanbul

İSTANBUL’DA BU AY

Babylon Presents:
Love & Reggae

Mogwai

Buz Devri Canlı - Ice Age Live



ART AJANDA             Şubat

3-6 Şubat
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
( Her Salı - Cuma) Nostalji gecesi
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

8-9 Şubat
Konser, Erkan & İbrahim Duo
( Her Pazar - Pazartesi )
Keman & Gitar
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

12 Şubat - 20.30
Tiyatro, "Bir Çift Güvercin" Sunay Akın
Nurol Kültür Merkezi - Artçı Sanat

4 Şubat
Konser,
Eski Bando 45’likler
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

6 Şubat
Parti,
Türkçe Pop Parti
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

6 Şubat
Resim Sergisi,
Mehmet Emin 
Erdoğdu
Bodrum Nurol
Sanat Galerisi
www.oasisbodrum.com

10 Şubat 19.00
Üye Dosyaları, 
Emre Somçağ
Oasis Toplantı 
Salonu - BODFAD
www.bodfad.org
0532 717 80 16

1-14 Şubat 
Sergi, Art Work, Neşe Seli
Midtown Sergi Salonu

5 Şubat 20.30
Konser,
Birsen Tezer
Nurol Kültür Merkezi
Artçı Sanat

7 Şubat 
Toplantı, Ayla Eriş ile Çağdaş 
Sanat Toplantısı
LVZZ Otel

1-15 Şubat
Resim Sergisi,
Serkan Bayer - Hakan Bayer “Diptik”
Mine Sanat Galerisi - Yalıkavak

3 Şubat 19.00 - 21.00
Ara Boyutlar Seminerleri,
Sunum: Sezai Sarıoğlu
Moderatör: Cezmi Ersöz
Delfi Hotel Omurça Mah, Bodrum

4 Şubat
Atölye,
Mandalina Likörü ve Lokumu,
Foodrum
info@foodrum.com - 0533 370 38 24

11 Şubat
Atölye, Zeytinyağı Tadım Eğitimi,
Foodrum - info@foodrum.com - 0533 370 38 24



13 Şubat
Konser,
Feridun Düzağaç
Kule
0555 824 88 34

18 Şubat Konser 
Ödül & Funk Alaturka
Mandalin 
0549 226 48 48

16 Şubat - 19.00 - 21.00
Seminer, Temel fotoğraf eğitimi
Oasis Toplantı Salonu  
BODFAD

24 Şubat 20.30
Tiyatro,
"Bezirgan" Cem Davran
Nurol Kültür Merkezi- Artçı Sanat

14-28 Şubat 
Sergi, Cahit Cem
İçten Gelen Çizgiler, Lekeler
Midtwon Sergi Salonu

ART AJANDA           Şubat

28 Şubat
Konser,
Zeki Müren Sanat Derneği Konseri
Firidevs Şengül
Nurol Kültür Merkezi
0532 224 0660

20-21 Şubat 10.00 - 23.00
Tiyatro,
Korkunç Komedi, Dağlar Uygur
Karya Tiyatro Atölyesi
0555 874 6575

27 Şubat 20.30
Tiyatro, Kadın İsterse, Koray Bey
Artçı Sanat
0532 691 5438

21 Şubat
Atölye,
Meze Atölyesi,
Foodrum
info@foodrum.com - 0533 370 38 24

27 Şubat
Atölye,
Çikolata ile Harikalar Yaratıyoruz,
Foodrum
info@foodrum.com - 0533 370 38 24

14 Şubat 17.00
Parti,
Geleneksel
Oasis Ateşi,
OASİS

15 Şubat 20.30
Tiyatro, "İstibdat Kumpanyası"
Nurol Kültür Merkezi - Artçı Sanat

24 Şubat
Gösteri ve Söyleşi, İlhan Maraşlı
Oasis Toplantı Salonu - BODFAD
www.bodfad.org - 0532 717 80 16

15 Şubat 14.00
Çocuk Tiyatrosu
“Kahraman Soytarı”
AVENUE AVM
www.avenuebodrumavm.com




