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Necmi Cavlı

Çocuk, Sanat ve Gelecek...
Yaratıcı ve özgür düşünen çocukları
zamanla nasıl sıkıcı, dünyayı çirkinleştiren 
yetişkinlere dönüştürüyoruz?

23 Nisan nedeniyle kapağı ve birçok 
sayfamızı çocuklarımıza ayırdık. Kapakta bir 
örneğini kullandığımız Ümit Nalbantoğlu’nun 
yıllardır sebatla yetiştirdiği çocukların 
resimleri, kesintisiz 25 yıldır “Mutluluk 
Resimleri” adıyla açılmakta olan sergi ile
bizleri mutlu etmeye devam ediyor.
Adı gibi sizi gerçekten mutlu edecek 
olan bu sergiden çıktığınızda içinizde bir 
sıcaklık ve dudağınızda tatlı bir gülümseme 
olacak. Naifliğin ve yaratıcılığın henüz 
dizginlenemediği beyin ve ruhları ile 
yarattıkları bu harika resimlere bakıp bir 
yandan da hayıflanmamak elde değil.
Çünkü bu yaratıcı ve özgür düşünen 
çocukları zamanla nasıl sıkıcı, dünyayı 
çirkinleştiren yetişkinlere dönüştürüyoruz diye 

düşünmeden edemiyor insan.
Küçük yaşlardaki sanat eğitiminde çocukların 
kendilerini sınırlamadan ifade edebilmeyi 
öğrenmeleri gerekir. Çocuklara seçme ve 
karar verme ortamının yaratılması gerekir. 
Çocuk çizimlerindeki naiflik, kendiliğindenlik, 
o anın yakalanması, çizim dilinde kullandıkları 
hayal gücü, evrensellikleri ve samimiyetleri 
her sanatçının yakalamak istediği bir şeydir.
Dünyanın önde gelen ressamları çocuk 
resimlerini toplayıp, çocuklarla ortak sergiler 
yaparlardı. Bizde bu çabayı ve cesareti 
gösterebilecek sanatçı ve koleksiyoncular 
var mı bilmem, ama çocuklar sahip çıkılmayı 
fazlasıyla hak ediyor. Biz de onların 
resimlerini dergimize kapak yapmaktan 
gerçekten gurur duyuyoruz. 





ÇOCUK

Bu ay 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı 
kutlamaya hazırlanırken genel olarak 
dünyada, özel olarak Türkiye’de 
çocukların durumuna baktık ve 
bulduğumuz rakamların ne kadar 
üzücü olduğunu gördük. Bu rakamlar, 
sadece yasal düzenlemelerle ve maddi 
destekle bu durumun değişmediğini 
de gösteriyor. Bireysel ve kurumsal 
yardımlarla sorumluluktan kaçmak 
çözüm değil. Çocuklara dair algımızın 
ve yaklaşımımızın değişmesi gerekiyor. 
Dünyada kutlanan tek çocuk bayramının 

bu topraklarda olması vesilesiyle bu 
konuya değinelim istedik.
Ciddi bir samimiyet eksikliği var 
çocuklara verdiğimiz önemde. 
Çocukların çok zor durumda olması 
sadece onların değil hepimizin 
geleceğine ipotek koyan bir durum.
Çocuk, sorunsuz bir geleceği 
oluşturmanın toplumsal altyapısıdır, 
geleceğin bizzat kendisidir. Onları yılda 
bir müsamereler ve bayramlarla ciddiye 
aldığımıza inandıramayız. Çocukların 
güvenilir ortamlarda, kendine güvenli 

Çocukla Çocuk Olalım!
Dünyada her gün ölen çocuk sayısı 35 bin. Dakikada açlıktan ölen çocuk 
sayısı on beş.  Türkiye’de her yıl ortalama 90 bin çocuk yargılanıyor. 31.908 
kişi hakkında da 15 yaş altı çocuklara tecavüzden dava açılmış. Cezaevine 
konan çocukların ise %90’ı daha önce çalışmaktaymış. Anne babaların % 

63’ü fiziksel ceza uyguluyor...

Necmi Cavlı
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ve kişilikli olmaları, bağımsızca kendi 
ayakları üzerinde durabilmeyi ve karar 
vermeyi öğrenmeleri gerekir. Kendine 
güvenli çocukları şımarık diye tanımlayıp 
sorumluluğu sırtımızdan atmaya 
çalışmayalım. 
Sanat da tıpkı spor gibi, küçük yaşlarda 
çocukların kendilerini  sınırlamadan 
ifade edebilmeyi öğrenebilecekleri, 
onlara seçme ve karar verme şansı 
tanıyan önemli bir alandır. Sanat eğitimi 
bir lüks değil, geleceğimizin garantisi, 
gerekliliğidir. Çocuklar sadece kendi 
kararlarından ders çıkarıp öğrenebilirler 
ama başkaları tarafından kendileri 
adına verilen kararlardan öğrenemezler. 
Onların da yanlış yapma hakları vardır. 
Kâğıdın rengi, şekli, büyüklüğü, enine 
mi boyuna mı kullanacağı, ne renk 
kalem seçeceği gibi yetişkin için basit 

olan seçimler çocuk için çok önemli 
öğretici kararlardır. Çizilen resmin 
güneşli bir gün gibi görünmesi yerine 
güneşli bir günde nasıl hissedildiğinin 
ifadesi, ya da bir çiçeğin kokusu onun 
nasıl göründüğünden çok farklı, var 
olan kategorilerin dışında olabilir. Ancak 
bu şekilde çocukların yarattığı her iş 
birbirinden farklı görünür ve yaratıcılık 
başlar. Ama maalesef hâlâ birçok öğretici 
çocuklara sonu açık sanat aktiviteleri 
uygulamaya karşı direnç gösteriyor 
ve belirledikleri objenin benzerinin 
çizilmesini daha değerli buluyor ya 
da bu onlar için kolay yol oluyor. Bir 
ulusun ne kadar sağlıklı geleceğe sahip 
olduğunu eğitimin ne kadar yaratıcı 
olduğuna bakarak anlamamız mümkün. 
Ezberci, sınav baskısı üzerine kurulmuş, 
onların çocukluklarını yaşamalarına izin 
vermeyen bir eğitim kültürü ile nasıl bir 
gelecek hayal edebiliriz?
Çocukla çocuk olalım, onların hayal 
kurmalarına yardımcı olup, hayallerini 
paylaşalım.

Deniz Art Atölyesi Her Cumartesi
Saat 13.00’de Patika Ana Okulunda



Mehmet amca süngerciliğe nasıl başladınız?
Doğma büyüme Bodrum’luyum. Atalarımız 
360 yıl önce Cezayir’den göçmüşler o ayrı. 
Çocukluğumda babamın deri atölyesi vardı, ona 
yardım ederek 12 yaşına kadar geldim. Sonra 
Gümüşlük’e göçtük. Dededen kalma bir ev ve 
büyük bir mandalina bahçesi vardı. 17 yaşıma 
kadar orada dedeme yardım ettim. Okumak 
istemiyordum, zaten ilkokulu bile zor bitirdim. 
18 yaşında baktım aileye katkı sağlamak için 
başka işler de yapmak gerekiyor. Aynacı tabir 
edilen sünger avcılığı işte tam bu dönemde çıktı 
karşıma.

Aynacılık nedir?
Altı, altı buçuk metrelik kürekli sandalın baş 
tarafına yerleştirilen -Lamarina veya ayna diye 
tabir edilen- alt ucunda cam olan bir boru var. 
Adam kafasını bunun içine sokuyor ve sünger 
arıyor. Denizin üzerinde kırıntılar olduğu için  
dibini göremiyorsunuz ama cam o kırıntıları 
kesiyor ve dibi görmenizi sağlıyor. İki kişi 
küreklerde, bir kişi baş tarafta aynanın içindeki 
adamın kumandasını yönetiyor. Bir de 20-25 kilo 
ağırlında,40 cm uzunluğunda gamaka denilen 
demir bir alet vardır zıpkına benzeyen. Adam 
aynadan süngeri gördüğü zaman bu zıpkını 

Söyleşi:
Gül Mutlu

SÖYLEŞİ

Bodrum deniz süngerciliği en parlak dönemini 
1945-1965 yılları arasında yaşamış. Bu 
dönemde süngercilikle uğraşan neredeyse 150 
tekne varmış Bodrum’da.
Denizciliğin en önemli  kollarından biri ve 
yarımadanın da en büyük gelir kaynaklarından 
olan sünger avcılığı,1986 yılında bölgede 
görülen “sünger vebası” 
nedeni ile tüm Akdeniz 
ülkelerinde yasaklanmış 
ve bu yasak Bodrum 
süngerciliğinin de sonu 
olmuş.
Son yıllarda stokların 
eski durumuna 
gelmesiyle diğer 
Akdeniz ülkelerinde 
kaldırılan yasak 
Türkiye’de hala 
sürmektedir.

Bir zamanlar Bodrum’da: SüngercilikBir zamanlar Bodrum’da: Süngercilik

Bodrum’un 
en eski sünger 
avcılarından 
Mehmet amcayla 
(Mehmet Yavaş) 
konuştuk.
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üzerine bırakır. Süngere saplanan zıpkın ve ona 
bağlı olan urgan yardımıyla süngeri yerinden 
söker, tekneye alırsın.

Gamaka bütün işi görüyor mu?
Hiç olur mu? Yerinden sökülmeyen kocaman 
süngerler var, gamakayı tınlamıyor bile. İşte 
bu durumda dalıp çıkarmak gerekiyor. Bizim 
teknenin kaptanı babamın amcasının oğluydu. 
Yapılan işleri öğretmek için bir ay uğraştı benle, 
hakkını ödeyemem. Yıl 1959, aylardan Nisan, hiç 
unutmam 26 Nisanı. Süngere ilk dalışım.

Kaç metreye daldınız?
Evvela kural şu, “metre” falan yok. 
“Dayanamayacaksan hiç gitme” kuralı işliyor. 
Millet, hem de benden çok daha tecrübeliler 
sırada bekliyor süngere çıkmayı. Ben 17 
yaşında tecrübesiz bir genç olarak akrabaların 
himayesinde gitmişim, kaç metre olursa 
dalacağım artık. Aynadan bakıp süngerin yerini 
tespit ettim. Gamakayı aldım kucağıma, kerterizi 
de aldım ve attım kendimi suya. Maske falan 
yok o yıllarda, maske olsa 
kolay. Süngere yakın 
bir noktayı kerteriz 
alıp iniyorsun. 

Dibe indiğimde sarhoş gibi oldum ama yırttım 
aldım süngeri, mutlu ve gururlu çıktım yukarı. 
Kaptanımız, meşhur süngerci Kara Ömer, nur 
içinde yatsın, süngeri yırttığım için kafama 
vurup avaz avaz bağırdı: “9 kulaçcık suya 
daldın, sağlam bir sünger getiremedin,” diye bir 
aşağıladı beni milletin ortasında. Tabi delikanlılık 
dönemleri, milletin ortasında azar yemek çok 
ağrıma gitti ama çıt çıkaramadım. Kolaysa sesini 
çıkar bakalım, geldiğin gibi geri gönderiverirler 
seni.

İlk dalış rahat oldu mu bari?
Rahat oldu mu bilemem ama çok heyecan 
hissettim. Yüzeye çıktıktan bir süre sonra 
baktık burnumdan, kulağımdan kan geliyor, 
beynim zonkluyor. Denizin ortasındayız, Sığacık 
taraflarında. Normalde hemen doktora gitmek 
gerekmez mi? Gidemedik tabi. O dönem 
Sığacık’ta gidecek doğru dürüst yol yok, bırakın 
doktoru gidecek tek bir yer yok. Bir gün, beş gün 
ben kulağımın ağrısından sersem gibiyim, hep 
“geçer, geçer “ diyor kaptan. Hemen geçer mi, 
tam 15 gün sürdü kulağımın ağrısı. Bak şimdi 
kulaklarım az işitiyor. Yaşlılıktan değil ha, hep 
dalmaktan valla.

O kulaklarla tekrar daldınız mı?
Oraya gezmeye mi götürdüler beni? Daldım 
tabi, ama 15 gün daldırmadılar. Başka kimse de 
dalmadı. Meğer Mayısın 15’ine kadar kimseyi 
daldırmazlarmış. Kaptan beni denemiş, bakalım 
ne yapacağım, dayanabilecek miyim diye. 
Denemek için bu acı çektirilir 
mi ya?
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Sünger avı hangi aylarda başlardı?
Ne kadar sürerdi?
Mart 15 gibi denize çıkılmaya başlanırdı. Ekim’e 
kadar sürerdi, bazen Kasım’a kadar sürdüğü de 
olurdu.
Ne kadar uzun bir süre, 5-6 aydan bahsediyoruz. 
Denize çıkmadan ciddi bir hazırlık dönemi vardı 
herhalde.
Teknede huzurlu bir yaşam ve çalışma ortamı 
yaratmak lazım, yani Kaptan’ın işi zor. Birbiriyle 
geçinebilecek, huzursuzluk çıkarmayacak ve bir 
o kadar da süngerden anlayan işçi bulması lazım. 
Sandalın içi mezar gibidir zaten. Ambar dediğimiz 
yerde 6 kişi yatardı. Sağdan sola dönerken 
birbirini kaldırırdı insan. Bu sıkıntı yaza kadar 
sürerdi. Yaz gelince sandalın dışında da yatmaya 
başlıyorsun, o zaman ortalık rahatlıyor.

Peki ne yenir, ne içilir bu dönemde? 1-2 gün 
değil ki, aylarca denizdesiniz.
Çalışma planı lazım, temel ihtiyaç malzemesinin 
saptanması ve temini lazım, teknede 
depolanması lazım. Kuru fasulye, bulgur başta 
olmak üzere bakliyat, pirinç vb. kuru gıda 
yeterince alınır. Çay, şeker unutulmaz. Fırında 
çuvallar dolusu peksimet yaptırılır ve tabii yörenin 
ürünü zeytin ve zeytinyağı da teknedeki depoya 
konur. Lakabı “Gıdıni” olan bir Mustafa amca 

vardı, onun kadar güzel peksimet yapan yoktu. 
Herkes kıştan siparişini eder kaparosunu verirdi. 
Sandallar özel yapım, gamakacı sandalı. Bugün 
bu kadar kumanyayı 6 metrelik sandala koymaya 
çalışsan sığdıramazsın valla.

Günler nasıl geçiyordu?
Sabah altı, altı buçukta başlarsın sünger avına. 
Gün batmaya yakın bırakırsın. Sonrasında 
yemek, bulaşık gibi nöbetleşe yapılması 
gereken işler olur. Bu ellerim ilk üç ayda kürek 
çekmekten büyüdü inanın. Avuç içleri taş oluyor, 
taş. Akşamları yattığında ölüden farkın kalmaz.

Çıkarılan süngerler nasıl muhafaza edilir, 
nerede depolanırdı?
Baş üstüne çıkarılan süngerler, güneşte iyice 
kurutulur, işlenir hazırlanır ve sonrasında 
çuvallara konup teknede depolanır. Süngerler 
tüccara gönderilmeden önce, toplu olarak bir 
balyada birleştirilir. Tüccar, ortalama ayda bir 
gelir ve biriktirilen süngerleri alır veya süngerler 
tüccara gönderilir. Tüccar bunları kendi içinde 
sünger cinsinin değerine, büyüklüğüne, şekline, 
parçalanmış olup olmadığına göre sınıflandırır. 
Vasıflı dalgıç bu yüzden önemlidir. Para eden 
süngeri zarar vermeden toplar.
Tabi bu anlattığım kadar basit bir şey değil. Ciddi 
uğraş, emek ve sabır isteyen bir iş.
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O dönem sünger bol muydu?
Tabi. Sünger de boldu, balık da. Doğal zenginlik 
vardı, bereket vardı. İnsanoğlu saygı göstermedi 
doğaya. Ama doğa küsmez. İyi bakarsan o 
zenginlikleri tekrar yaşatır sana. Yeter ki nankör 
olma.

Kaç sene süngercilik yaptınız?
Aşağı yukarı yedi sene kadar yaptım. Tunus ve 
Cezayir maceralarım da var. Oralarda da daldım. 
Zaten bu süngercilik 30 yaşından sonra kolay 
yapılabilecek bir meslek değil.

Kazançlı bir iş miydi süngercilik?
Elbette kazançlıydı. Hâlâ da kazançlı bir iş. 
Hele şimdiki imkânlarla çok daha kazançlı ama 
Türkiye’de hâlâ yasak; bazen kaçak-göçek 
yapılıyormuş.
Aslında o dönemdeki mesele kâr meselesi değil. 
O dönemlerde Bodrum’da zaten fazla seçeneğin 
yok. Ya balıkçılık, ya süngercilik yapacaksın. Ya 
da Mumcular tarafına gidip tütünde çalışacaksın. 
Şimdiki gibi imkânlar nerede? Biz ne sıkıntılar 
çektik, neler yaşadık. Uzun, hem de pek uzun 
hikâye…

Mehmet Kaptan
21 Ağustos 1969 Çatal Adası-Bodrum



KARİA GEZGİNLERİ

Eflâtun, mor, kırmızı ve beyaz renkleriyle 
baharın ilk müjdecileridir anemonlar… 
Sümerlerin deyişiyle, “Denizin kıyısındaki güneş 
bahçesinde yaşayan biz Egeliler için güneşin 
baharla birlikte canlanıp, yeryüzünü ısıtıp, gebe 
bırakmasının bir simgesidir adeta anemonlar.” 
Diğer adıyla dağ laleleri, kışın yeraltında 
uykuya dalan, baharda güneşin parlamaya 
başlamasıyla birlikte uyanarak tekrar yeryüzüne 
dönen, umudun, bereketin, üremenin, 
gençliğin, yeniden doğuşun, aşkın ve sevginin 
simgesi anemonların zamanıdır şimdi  Ege’de.
Mitolojide de bir aşk hikâyesine konu olmuştur 
“Anemon”. Eski bir Anadolu söylencesi 
olan “Kibele-Attis” söylencesinin bir başka 
anlatımıdır “Adonis” söylencesi. 

Anemon Zamanı

Cana Üngün

“Yeryüzü çiçeklerle güler.”
  E.E.Cummigs  
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Bir bereket, doğum-ölüm-
yeniden doğuş öyküsüdür. 
Ölümlü Adonis ile aşk 
tanrıçası Afrodit 
birbirlerine âşıktırlar. 
Adonis bir gün kırlarda 
avlanırken Afrodit’in 
eski kıskanç sevgilisi 
Ares tarafından vurulur. 
Afrodit sevgilisini kurtarmak 
için var gücüyle koşsa da 
yetişemez ve Adonis oracıkta 
ölür. Afrodit sevgilisini vücudunu güzel 
kokulu çiçek yağlarıyla ovar ve onu 
Ölüler Diyarına götürmek için kucaklar. 
Bu sırada Adonis’ten damlayan kanlarla 
çiçek kokuları birbirine karışır ve toprağa 
dökülen kanlar çiçeğe dönüşürler. Bu 

çiçeklere de bu ölümsüz aşkın 
anısına “Anemon” denmiştir. 
İlkbahar Ege’de, Bodrum’da 

anemonlarla gülümsemeye 
başlar.
“Anemon Mevsiminde” 
bulduğumuz her fırsatta 
papatyalarla, renk renk 

anemonlarla, gelinciklerle, 
lavanta kokulu karabaş 
otlarıyla süslü bereketli Bodrum 

kırlarında bol bol zaman geçirelim, 
Bodrum’da yaşadığımız için ne kadar 
şanslı olduğumuzu hatırlayalım ve bu 
doğal güzelliklerin yok edilmesine karşı 
çıkıp, korumak için de elimizden geleni 
yapalım.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişir. Latincede adı “Anemonia Coronaria” 

diye geçer. Bodrum’da yetişen türüne “Anemonia Pavonina” denir. Soğanlı bir bitkidir.



Güzel bir havada gezip görmeye 
değer bir başka gizli zenginlik de, 
Bodrum, Ortakent-Yahşi beldesine 
bağlı Yakaköy’ün batısında, oldukça 
yüksek bir tepe üzerinde, düzlük bir 
alanda yer alan Dedeler Köyü’dür. 
Bugün terkedilmiş durumda olan köyde 
harabeye dönmüş evlerin yanı sıra, köye 
adını veren ve Dedeler olarak bilinen iki 
türbe bulunmaktadır.
Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum Tarihi 
isimli kitabının “Türbeler Mezarlar” 
bölümünde Dedeler köyünden şöyle söz 
eder:
“Bodrum Yaka ve Geriş köyleri arasında 
Partiyanaz (Parthenos) denilen bir yerde, 

Dedeler nam-ile marif mevkide medfun 
mahrut şeklinde iki türbe varsa da, bu 
zatların isimlerini ve nereli olduklarını 
bilen yoktur.”  (Işık basım ve Yayınevi 1945)
Dedeler Köyü’ne Dereköy’den, 
Kavakderesini besleyen Omar ve 
Karaüzüm derelerini izleyerek de 
ulaşılabilir.
Dedeler Köyü’nde terk edilmiş evler 
ve konik piramit şeklindeki iki Türbe 
dışında, bir cami kalıntısı ve Karia 
dönemine tarihlendirilen, üç mezarın 
oluşturduğu bir ‘kaya mezar’ da 
bulunmaktadır.

Dedeler Köyü

DOĞA

Mehmet Uyargil



Orhan Dumanlı

Bodrum pazarında dolaşırken uzun 
zamandır görmediğim Bodrum’a yerleşmiş 
İstanbul’lu bir arkadaşımla karşılaştım. 
Beni görünce hem sevindi hem de “Bu ne 
yağmur böyle evden çıkamadık. Kaç gün 
oldu..!” diye sitem ederken,  benim gözüm 
pazarda hiç olmadığı kadar bol
olan tilkişenlerdeydi.
Ben de “Bak bu yağmurların 
her şeye faydası var, tilkiler 
bile şenlendi sen de şenlen, 
Bodrum’un tadını çıkar, 
Bodrum’lu ol.” deyip ona şunu 
anlattım; 
“Tilkişen o kadar özel bir 
bitki ki; Mitolojide evlenmek 
istemediği Theseus tarafından 
kovalanan doğaya aşık 
Perigoun saklanacak yer 
bulamayınca Tanrılara yalvarır 
ve elbisesinin bir çalıya takılmasıyla tilkişen 
filizine dönüşür.
O zamandan beride Tilkişen (kuşkonmaz) 
tanrıça Afrodit’e adanmıştır. M.Ö 3000 
yılında Mısır’da resmedilen kuşkonmaz 
sebze ve ilaç olarak kullanılmış. İçinde, A, 
B1,B2 ve C vitaminleri ile Fosfor, Kalsiyum, 
Potasyum, Magnezyum, Karoten, Folikasit, 

hücre yenileyen Asparagin asidi ve 
suyundaki alkali özellikten dolayı kas ve 
dokuları temizleyici özelliği vardır. Önemli 
bir idrar söktürücüdür.
Afrodite adanıp ta afrodizyak olmaması 
tabii ki düşünülemez…  Tilkişenin filizlerinin 
ucundan başlayıp, narince, zorlamadan 

size kendisini bıraktığı yere 
kadar istediğiniz büyüklükte 
kırın. Bir filizin ancak beşte ikisi 
yenilebilir. Bir demetten de bir 
avuç yenilecek kısım verir size. 
Birçok yemeği olur, hiçbirini 
bilmiyorsanız ayıkladığınız 
kısımları kaynar suya atın, 3-4 
dk sonra alın, dişe dokunsun, 
onu hissedin. Sonra onu, 
egenin zeytinyağı ve limonuyla 
birleştirin. Sizi Perigoun’un 
yanına götürecektir emin olun.

Bu yağmurlarla Nisan sonuna kadar 
tilkişenlerle buluşmak mümkün. Ama 
yerken Perigoun’u hatırlamak ve doğayı 
sevmek şartıyla…
Ha bu arada azı karardır..!” dedim 
İstanbul’lu arkadaşıma. Umarım beni 
dinlemiştir.

(Yabani Kuşkonmaz)
Azı Karar..! 

YEMEK

Tilkişen



YEREL

Şarap Tadımı

Şarap tadımı, şarabın görme, koklama, 
tatma vb. duyu organlarımızla test 
edilip değerlendirilmesidir. Günümüzde 
profesyonel şarap tadımcıları, tadılan 
şaraptan algıladıkları tüm özellikleri, genel 
karakteristikleriyle birlikte açıklamak için, 
sürekli gelişen bir terminoloji yelpazesi 
kullanmaktadırlar.
Şarabın gündelik hayatta, resmi olmayan 
tadımında da benzer bir terminoloji ile daha 
basit terimler ve analizler kullanılarak daha 
genel ve kişisel değerlendirmeler yapılır.
Her iki durumda da, şarap tadımı için 
esas olarak dört aşama vardır: Görüntüsü, 
kokusu, tadı, bitişi.
Şarabın bu özelliklerinin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonunda,  şarabın 
yapısının basit veya kompleks oluşu, 
içim için uygunluğu veya yıllandırma için 
potansiyelinin olup olmadığı ile şarapta 
olabilecek muhtemel hataların tespit 
edilmesi mümkün olur.
Şarabın genelde arka planda bir beyaz 
fon ile kadehteki görsel incelemesinde, 
merkezden kenarlara doğru değişen 

yoğunluğu, yapıldığı üzümün rengi ve cinsi 
ile yapım teknikleri ve şarabın yaşı vb. 
hakkında önemli referanslar oluşturur.
Kokusuyla ve yapıldığı üzümden gelmesi 
beklenen aromalarla, gene üzümden veya 
şarap yapımından gelebilecek hataların 
tespit edilmesi mümkündür.
Tadım sırasında şarabın asitlik derecesi, 
alkolü ve tanen durumu değerlendirilebilir. 
Bunlardan birisinin çok önde ve baskın 
olduğu durumlarda denge bozulur. 
Bir de koku ve tat değerlendirmeleri 
arasında bir paralellik olup olmadığı da 
değerlendirilebilir.
Tüm bu değerlendirmeler sonrasında 
en önemli husus ise şarabın bitişidir. 
“After taste”, yani yutulduktan sonraki 
izlenimi vurgulayan bu aşamadaki kıstas 
ise şarabın yutulduktan sonra etkisinin 
ne kadar süre devam ettiğidir. Bitişin 
kısa olması şarabın sulu ve kısa ömürlü 
olduğunun göstergesidir.  Şarabın kalitesi 
ve yıllanabilme kapasitesi için en önemli 
gösterge şarabın bitişidir.

Erhan Yürüt

Görüntü, koku, tadı ve bitişi



ATÖLYE

Atölye 32/A
Mücevherler ve takılar, binlerce 
yıldır kâh kötülüklere karşı 
bir tılsım, kâh sosyal konuma 
işaret eden bir simge, kâh güzel 
zamanların tanığı olarak insan 
hayatında bulunur. 

Tepecik Mahallesi, 
Hamam sokaktaki 
Atölyesinde çok özel 
takılar yapıyor.

Sinan Alkaçır bir takı sanatçısı ve ustası. 
Tepecik Mahallesi, Hamam sokaktaki 
Atölyesinde çok özel takılar yapıyor.
“Yapabileceğimi kendime göstermek 
için başlamıştım ve sonra bu bir tutkuya 
dönüştü. Bu tutku on bir yıldır sürüyor. 
Doğal taşlarla oynamayı seviyorum, 
özellikle de ham ve işlenmemiş taşlarla 
aram çok iyi, onların güzel ve sihirli 
yanları var,” diyor takı ustası. Size de 
gidip, görüp, ona tanıklık etmek kalıyor…



YEREL

Serin, hafif rüzgârlı bir Cumartesi 
sabahı, baharın henüz fazla ısıtmayan 
güneşinden faydalanmak için Yalıkavak’a 
yürüyüşe gitmeye karar verdim. İskele 
Kahvesine geldiğimde ilerideki parkta 
toplanan kalabalık dikkatimi çekti.
Merakla oraya doğru yöneldim ve parkın 
girişinde bana göz kırpan yaşlı bir 
fotoğraf makinesini fark edince şanslı 

günümde olduğumu anladım. Çünkü 
ikinci el pazarını yakalamıştım.
İçeriye girerken, metrelerce uzakta yeşil, 
eski model bir çanta gördüm. İçimden, 
“Lütfen çok pahalı olmasın,” diye 
geçirdiğimi hatırlıyorum. Heyecanımı 
anlayan tezgâhın sahibi gülümseyerek 
karşıladı beni ve beklediğim cevabı 
verdi. Çanta sadece 20 TL idi. Etrafa 
da bakmamı tavsiye edince kıyafet 
yığınlarını karıştırmaya başladım. Ve iki 
tane harika yağmurluğu 10 TL ye satın 
aldım. Aralarda saklı kalan o kadar 
çok eşya vardı ki… Biraz incelemek 
gerektiğini anladım. Ayakkabı, tablo, 
gramofon, kitap, kıyafet ve daha aklınıza 
gelebilecek tonla şey vardı.
Buraya gelenlerin ve satıcıların enerjisi 
sabahın ilk saatlerinde sizi de sarıyor. 
Daha önceden hiç tanışmadığınız 
birinin seneler boyunca sakladığı, çok 

Geçmişten Bugüne 
Kapı Açan Yalıkavak 
İkinci El Pazarı

“Nostalji kokan eşyaların  
  arasında adeta zaman  
  yolculuğuna çıkmış gibi  
  hissediyorum.”

Fotoğraf ve Yazı
Zeycan Atasoy



YEREL

sevdiği, kim bilir belki onun da başka 
bir ikinci el satıcısından aldığı eşyalara 
ulaşıyorsunuz. Sırf bu sebeple bile, hep 
ilgi çekici gelmiştir bana teker teker tüm 
tezgâhları incelemek. Sanki bir çocukluk 
arkadaşımla karşılaşacakmışım gibi 
hissederim…
Bir tezgâhtaki daktiloyla konuşmaya 
başlıyorum mesela: “Kim bilir kimlerin 
eli değdi sana, ne hikâyelerin yazılışına 
aracılık ettin.” Hemen yanında duran çinili 
kahve fincanları da katılıyor sohbetimize: 
“Peki ya biz, hangi yıllardan geldik? 
Hangi zarif kadınlar bizimle kahve içti 
biliyor musun?” diye soruyorlar.
Buram buram nostalji kokan eşyaların 
arasında adeta zaman yolculuğuna 
çıkmış gibi hissediyorum kendimi. 
Bir-iki tezgâh sahibiyle konuşma 
fırsatı bulduğumdaysa, öğreniyorum 
ki ikinci el satıcıları, Türkiye’de benim 
sandığımın aksine hak ettiği değeri pek 
görmüyormuş. Oysa onlar unutulmuş, 
terk edilmiş anılara yeni birer hayat 
kazandırma görevini üstlenen vefakâr 
insanlar...



BODRUM EFSANELERİ

Cezmi Çoban

“Sen Tanrı mısın bilmem. 
  Eğer bir Tanrı isen aşk
  tanrısı Eros olmalısın…”

Su Perisi Salmakis

Bodrum kent merkezinin batı yakasının 
Değirmenler Mevkii’nde yer alan 
Bardakçı Koyu, turizm öncesi Bodrum’un 
tatlı su kaynaklarıyla ünlü olup, halkın 
içilebilir su ihtiyacını karşıladığı yerlerden 
biriydi. 
Bu koy ayrıca Salmakis Efsanesinin çıkış 
noktası olarak da bilinmektedir. Batı 
dünyasında şiirlere, romanlara, resimlere 
ilham kaynağı olan ve Bodrum’dan 
dünyaya yayılan Salmakis Efsanesinin 
hikâyesi özetle şöyledir:
Bir su perisi olan Salmakis, Bardakçı 
koyuna yakın bir yerde bulunan gölde 
yaşar. Günlerini gölde yüzerek, dağlarda 
şarkılar, türküler söyleyip çiçekler 
toplayarak, saçlarını gölde yıkayıp 
mersin ağacından yaptığı taraklarla 
tarayarak geçirirmiş. Mis kokulu dağların 
çiçeklerinden toplayıp gölün yolunu 
tuttuğu bir gün, genç bir delikanlının göl 
kenarında durduğunu fark etmiş. Ve o 
an ilk bakışta delikanlıya âşık olmuş! Aşk 
tanrıçası Afrodit ile tüccarların koruyucu 
tanrısı Hermes’in oğlu Hermafrodit olan 
bu delikanlının yanına yaklaşıp: “Sen 
Tanrı mısın bilmem. Eğer bir Tanrı isen 
aşk tanrısı Eros olmalısın. Hiç kuşku 
yok ki, seni dünyaya getiren annen, 
senin gibi bir evlada sahip olmakla 
mutlu olmuştur.  Senin gibi bir kardeşi 
olduğu için, kız kardeşin de çok şanslı,” 
dedikten sonra delikanlıya aşkını itiraf 
etmiş. 

İlk defa 
duyduğu bu 
güzel sözler 
karşısında 
utanıp, yanakları 
kızaran delikanlı, 
Salmakis’e 
gitmesini 
söylemiş. 
Salmakis 
oradan 
uzaklaşmaya 
çalışsa da delikanlıdan ayrılamamış. 
Çalıların ardına gizlenerek onu 
seyretmeye başlamış. Yalnız kaldığını 
gören ve gölün güzelliğine kapılan 
delikanlı, gölde yüzmeye başlamış. 
Gence bir defa daha âşık olan Salmakis, 
göle atlayarak ona sıkıca sarılmış 
ve tanrılara yakarmaya başlamış: 
“Ey Tanrılar! Bu, canımın canı genci 
nasıl sevdiğimi biliyorsunuz. Size 
yalvarıyorum. Ne beni ondan, ne onu 
benden ayırın...” 
Su perisi Salmakis’in duasını 
kabul eden Tanrılar, iki genci 
birleştirerek Salmakis’in o büyük 
aşkını Hermafrodit’in bedeninde 
ölümsüzleştirmişler. O zamandan bu 
zamana insan bedeninde erkek ve dişi 
yarımların ayrılmaz bütünü, iki cinsli 
bir mitos olarak aramızda yaşamayı 
sürdürmekteler... 



SİNEMA

Türk sinema tarihine tanıklık etmiş 95 
yaşında bir usta yönetmen-yapımcı-
senarist ve oyuncu Memduh 
Ün.
Eski Osmanlı Türkçesiyle 
yazılmış Jules Verne’in 
kitaplarını okumakla başlamış 
kitap sevgisi. Vefa Lisesinden 
sonra Tıp Fakültesi öğretimi 
yaptığı sıralarda Beşiktaş’ta 
profesyonel olarak futbol 
oynamış ve futbol sevdası 
üniversiteyi yarım bırakmasına 
da neden olmuş. Daha sonra 
başka bir isimle oyunculuk 
yapmaya başlayarak adım atmış sinema 
dünyasına. Ün, yönetmen, yapımcı, 

senarist ve oyuncu olarak birçok 
unutulmaz filme imza attı ve ödüller 

aldı.  “Zıkkımın Kökü” filmiyle 
İspanya, Tunus, Hindistan, 
Fransa ve Almanya’da ödüller 
aldı. Antalya film Festivalinde 
yaşam boyu onur ödülü 
verilen büyük ustaya son 
olarak da ‘Türk Sinemasının 
100 Yılının En İyi 10’u ödülleri 
kapsamında saygı ödülü 
verildi.
Türk Sinemasına başka 
yönetmenler yetiştirmiş, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Fakültesinde, uzun süre uygulamalı 
montaj dersleri veren M. Ün Türk Sinema 
tarihinde unutulmaz ve yeri doldurulmaz 
bir isimdir.

Memduh Ün 
Yaşam boyu onur ödülü verilmiş büyük usta

1960 yılında bir film çekiminde tanıştığı  
Fatma Girik’le birlikte halen Bodrum’un 
Torba mahallesinde yaşayan Türk 
Sineması’nın bu büyük ustası, ne yazık ki 
bu günlerde Bodrum’daki bir hastanede 
yoğun bakım altında tedavi görmekte. 
Kendisine acil şifalar diliyoruz.

“Yaşlılığı zihinsel bir süreç olarak değerlendirir, ruhla 
ilgili bir kavram olarak görürdüm hep. Ama hayat bu 
konuda yanıldığımı maalesef gösterdi bana. Şimdi zihin 
olarak ne denli genç hissetsem de, bazı bedensel yaşlılık 
işaretleri zihnimdeki teorik gençliği, pratikte bir değere 
dönüştürmeme izin vermiyor,” demiş bir söyleşisinde 
sinemanın büyük ustası.



Grafik tasarım; verilecek mesajı belirli 
bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla, 
yazılı ve görsel elemanlarla estetik ve 
teknik ölçütler içinde tasarlamaktır. Bir 
görseli geliştirmek veya bir düşünceyi 
görselleştirmek için metnin ve 
görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir 
düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu 
olarak organize edilmesini içeren 
yaratıcı bir süreçtir. 
Bölümümüz grafik kapsamına 
giren tüm disiplinlerde teknik ve 
estetik yönden donatılmış, yaşadığı 
dünyayı rasyonel olarak çözümleyip 
sentez yapabilen, çağının dinamik 
yapısına uyum sağlayabilen, bilgi 
ve algılama yetisine sahip grafik 
tasarımcılar yetiştirmektir. Öğrencilerin 
yaratıcı niteliklerini geliştirmek 
üzere programlanan derslerde, 
resim ve/veya yazı elemanlarını 
kullanarak bir fikri en doğru biçimde 

görselleştirmeleri ve yeni görsel 
buluşlara yönelmeleri sağlanmaktadır. 
Grafik tasarımcısının grafik sanatların  
teknik ve yaratı metodlarını bilmesi 
yani sanatçı olması gerekir. 
BGSF bünyesinde en fazla tercih 
edilen bölümlerden biri olan Grafik  
bölümü, ülkemizdeki benzerleri 
arasında kaliteli ve rekabete dayalı 
eğitim veren en iyilerden biridir. 
Lisans programından grafik tasarımcısı 
olarak mezun olan öğrencilerimiz 
reklamcılık, televizyon, oyun sektörü, 
sanat yönetmenliği, web tasarımı, 
illüstrasyon, canlandırma, fotoğraf, 
masaüstü yayıncılık, interaktif 
medya gibi güncel endüstrinin çeşitli 
alanlarında yaratıcı tasarımcılar 
olarak çalışabilmektedir. Bölümümüz 
2012 yılından itibaren Yüksek Lisans 
Programına  başlamıştır.

GRAFİK 
TASARIM

AKADEMİ
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ÇOCUK VE SANAT

Yıllardır Ümit Nalbantoğlu’nun 
değerli emekleriyle yetiştirdiği 
küçük ressamların sergisi Oasis’te 
19 Nisan Pazar günü açılıyor. 
Kaçırılmaması gereken ve gerçekten 
mutluluk kaynağı olan bu sergide 
çocukların resimlerindeki saflığı, 
anın yakalanışını, hayal gücünün 
sınırsızlığını ve içtenliği izlemek, bizler 
için eşsiz bir deneyimi yakalamak 
anlamına geliyor. Bodrum’un bu en 
uzun soluklu sanat etkinliğinin mimarı 
olan Ümit Nalbantoğlu ve küçük 
sanatçıları kutlamak ve çocukların bu 
çalışmalarının büyüklerin dünyasına 
tuttuğu ışığı kaçırmamak gerek. 

Mutluluk Resimleri
Sergisi

Ümit Nalbantoğlu’nun değerli emekleriyle yetiştirdiği küçük ressamların sergisi

Oasis’te 19 Nisan Pazar günü açılıyor.

25 Yılın Emeği

19 Nisan Pazar günü

İrem

Bengisu



ÜRETİCİ KOOPERATİF

Reçelden mantıya, vitraydan ebruya, 
resimden oyaya, quillingden nakışa, 
otantik takıdan abajura, ahşap işlerinden 
cam işlerine, dekorasyon ürünlerinden 
doğal sabuna kadar çok geniş bir 
yelpazede birbirinden özgün el emeği 
ürünleri üreterek Atölye Begonvil adlı 
satış mağazalarında satışa sunuyorlar. 
Begonvil markalı Bodrum mandalini, 
limon, turunç, domates, Gümüşlük çileği, 
vişne reçel ve marmelatları Hiçbir katkı 

maddesi kullanılmadan üretiliyor.
Bodrum yarımadasından başlamak 
üzere, çevre bilincini geliştirmek ve 
naylon torba kullanımını azaltmak üzere 
bez torbalar üreterek satışa sunuyorlar. 
Türkiye genelinde Kadın 
Kooperatifleri’nin ürünlerini satmak
üzere ‘’Begonvil Koop Artı’’ mağazası 
hizmete açıldı.

BEGONVİL KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME 
KOOPERATİFİ
Turgutreis Mahallesi
Belediye Caddesi No.13 Turgutreis/Bodrum
0252 382 04 26-0531 777 25 15
www.bodrumbegonvil.com
facebook: Begonvil Sınırlı Sorumlu

Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi

Begonvil 
Kadın Dayanışma

Amacı ortaklarının ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, güç 
birliği ile ürettikleri el emeği ürünler için 
yeni pazarlar oluştururken Kooperatife ortak 
olmayan kadınların da ekonomik özgürlüklerini 
kazanmaları için fırsatlar yaratmak ve kadın 
dayanışmasına örnek olmak.





KURUMSAL

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize 
en çok MAVİ yakışır” sloganıyla 
düzenlenen Bodrum Deniz Dibi 
Temizlik Kampanyası, ikinci haftasında 
Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde 
devam etti. Etkinliğe katılan Bodrum 
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da 
çalışmaları yerinde inceledi.
15 Mart - 05 Haziran 2015 tarihleri 

aralığında, Bodrum Belediyesinin 
dalış ekibinde görevli dalgıçları 
tarafından Yalıkavak Sahili’nde devam 
eden “Bodrum Deniz Dibi Temizlik 
Kampanyası”na Bodrum’dan gönüllü 
dalgıçlar da katılarak destek verdi. 
Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon, kapanan Yalıkavak 
Belediyesinin eski başkanlarından  

Celal Yıldızhan, Belediye 
Birim Müdürleri, belediye 
personeli ile Yalıkavaklılar 
ve gönüllü vatandaşlar 
katıldı. Toplam 20 dalgıcın 
görev aldığı etkinlikte 
Yalıkavak Koyu’nda
dalış yapan dalgıçlar, 
kilolarca atığı su yüzeyine 
çıkardı.

“Denize en çok
  MAVİ yakışır”







AJANDA

ajanda@bodrumkultursanat.com • facebook: Art Ajanda Bodrum

OneRepublic grubu solistinin ismi nedir?

Doğru cevap veren okuyucularımızdan birisi
iki bilet kazanacaktır.
Cevabınızı, ad ve soyadınız ile
(ajanda@bodrumkultursanat.com) adresine yollayın. 

Son Başvuru 10 Mayıs 2015 Pazar

30 Mayıs Cumartesi 
Volkswagen Arena

İkiBilet!
OneRepublic

VW Arena

4 Nisan
League of Legends

Championship League

11 Nisan 21.00
Dee Dee Bridgewater

18-19 Nisan13.00-16.00
Madagaskar Live



ÇOCUK VE SANAT

2.si düzenlenen geleneksel Bodrum 
Otelciler Derneği-Boder’in Bodrum ve 
Turizm konulu ilköğretim öğrencileri 
resim yarışması yaklaşık 120 eserin 
katılımı ile gerçekleşti.

Çocuk Resimleri 
15 Nisan
Turizm Haftası 
Kutlamaları bünyesinde 
saat 15.00’de Kale-
Haluk Elbe Sanat 
Galerisinde Sergilenecek

Turizm Haftası

İlk üç sırayı alan öğrenciler ve ödülleri:

1. Güler Mustafa Kızılağaç İ.Ö.O ndan

Ece Aslan (Ödülü Notebook)

2. Mahinur Cemal Uslu İ.Ö.O.ndan

Bilge Çöpür ( Ödülü Netbook)

3. Cumhuriyet İ.Ö.O.ndan Ekin Yavaş 

(ÖdülüTablet PC)

Dereceye giren beş öğrenciye de mansiyon 

ödülü olarak MP3 Player hediye edildi. Bunlar 

ise Vedat Türkmen İ.Ö.O.’ dan Artun Karacalar, 

Mahinur Cemal Uslu İ.Ö.O.‘dan Mert Ersoy, 

Umurça İ.Ö.O‘dan Oğuzhan Gülgen, Vedat 

Türkmen İ.Ö.O‘dan Çağla Çama, Vedat 

Türkmen İ.Ö.O.’dan Helin Kılıçarslan.
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7-10 Nisan
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
( Her Salı - Cuma) Nostalji gecesi
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

5-6 Nisan
Konser, Erkan & İbrahim Duo
( Her Pazar - Pazartesi )

Keman & Gitar
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

5 Nisan
Atölye,
Çikolata Atölyesi
Foodrum 
info@foodrum.com
0533 370 38 24

3 Nisan
Konser,
Kurtalan Ekspres
Kule
0555 824 88 34 6-7 Nisan

Dj. Aykut Kesmen, Her Pazartesi ve Salı
PALA - 0554 341 22 08

1 Nisan 18.00
Resim Sergisi, Mor Sanat Galerisi
Lvzz Hotel

1 Nisan
Konser,
Luxus
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

4 Nisan 8.30
Tiyatro,
Bir Delinin Hatıra defteri, 
Gennco Erkal
Nurol Kültür Merkezi Oasis
Artçı Sanat/0532 691 5438

1-11 Nisan 18.30
Heykel Sergisi,
Bodrum GSF,
Heykel Bölümü
Öğrencileri “TINI” 
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

4-5 Nisan
Gezici Kadın Filmleri
Festivali, 
Bodrum Kadın
Dayanışma Derneği
Cinemarin Sinemaları 

3 Nisan 20.00
Gösteri, Karya Çiçekleri Folkör
Nurol Kültür Merkezi

6 Nisan
17.00-20.00 
"Çağdaş Sanat 
1985" 30.Yıl 
Karma Sergisi, 
Yalıkavak, 
Palmarina
Bodrum Mine 
Sanat Galerisi

7-30Nisan
Resim Sergisi,
Nezih Çavuşoğlu, Melankolik Dalgalar
Ekav Art Galeri İstanbul
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17 Nisan
Atölye,
İspanyol Tapas Atölyesi ve Ziyafeti
Foodrum 
info@foodrum.com/0533 370 38 24

18 Nisan
Atölye,
Pasta Atölyesi
Foodrum 
info@foodrum.com
0533 370 38 24

18 Nisan
Toplantı, Ayla Eriş,
Çağdaş Sanat Toplantısı
Lvzz Hotel

17-23 Nisan
11.30-19.30
Resim Sergisi,
Roswitha
Skowasch,
Gümüşlük Kültür 
Sanat
Gümüşlük Yalısı

12 Nisan 14.00
Çocuk Tiyatrosu 
‘Kaçın Kardeşim 
Geliyor’
Avenue Bodrum 17 Nisan

9 Mayıs
18.30
Resim Sergisi,
Adnan Turani
Bodrum Nurol 
Sanat Galerisi

11 Nisan
Atölye, Et Pişirme Teknikleri
Foodrum 
info@foodrum.com/0533 370 38 24

13 Nisan
Atölye,
Diyet Yemekler
Foodrum 
info@foodrum.com/0533 370 38 24

10 Nisan
Konser,
Bulutsuzluk Özlemi
Kule
0555 824 88 34

15 Nisan 15.00
Turizm Haftası,
Çocuk Resim Sergisi,
Haluk Elbe Sanat Galerisi

15 Nisan
Karma Sergi,
Dünya Sanat Günü 
Kutlamaları 
Sıtkı Koçman Üni. Güzel 
sanatlar Fakültesi
Bodrum Kent Konseyi 
Kültür Sanat Meclisi
Hakan Aykan Sanat 
Merkezi Trafo

10 Nisan
Atölye,
Çay Saati Tarifleri Kursu
Foodrum 
info@foodrum.com
0533 370 38 24
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25 Nisan
Etkinlik,
Avenue Bodrum, Çocuklar Mutfakta
Foodrum
info@foodrum.com/0533 370 38 24

26 Nisan 13.00-15.00
Çocuk Tiyatrosu,
Canım Kardeşim,
Nurol Kültür Merkezi

25 Nisan 19.30
Bahar Konseri,
Zeki Müren Derneği
Nurol Kültür Merkezi

19 Nisan 12.00-17.00
Bodrum Dünyayı
Kucaklıyor,
Bodrum Belediye 
Meydanı
Karia Rotary Kulübü

29 Nisan 20.00
Dünya Dans Günü,
Bodrum Dans Klübü
Bodrum Kalesi Kuzey 
Hendeği

19 Nisan 13.00
Çocuk,
“Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği”
OASİS AVM

19 Nisan
Mutluluk
Resimleri Sergisi,
OASİS AVM

Bodrumspor Şampiyonluğu Kutladı
Bodrumspor 3.ligde.
Konyaaltı Belediyespor’u 3-0 malup ederek 
bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

05.04.2015  Bodrumspor ↔ Muğlaspor

12.04.2015  Isparta DSİ ↔ Bodrumspor

26 Nisan 14.00
Çocuk Tiyatrosu,
Avenue Bodrum

22 nisan 10.30-12.30-13.30-19.00
Çocuk Tiyatrosu,
Köstebekgiller
Nurol Kültür Merkezi

23 nisan 15.00-18.00
2.Çocuk ve Sanat Festivali,
Milta Bodrum Marina




