EDİTÖR

Ahh bir de kıymetini bilsek!
“Neyzen Tevfik... Bütün metrelerin ve
		
santimlerin, bütün kiloların ve gramların,
bütün rakıların ürktüğü adam.” Özdemir Asaf
Necmi Cavlı
Sizlerin her zaman Bodrum’un daha güzel
bir kültür-sanat dergisine layık olduğunu
düşünerek çalışıyoruz. Bu hiçbir zaman
değişmeyecek. Yeni yılda hem sayfa
sayımızı hem de boyutlarımızı büyüttük.
Size sadece herkes gibi mutlu bir 2015
dilemek yerine, elinize aldığınızda sizi mutlu
edecek, her zaman olduğu gibi söylediğiyle
yaptığı çelişmeyen, samimi bir yayın olma
çabamızı sürdürüyoruz. Yazar sayımız ve
destekçilerimiz gittikçe artıyor.
Neyzen Tevfik’in ölüm yıldönümü dolayısıyla
sanatçı Özcan Onur’un samimi yazısı aynı
zamanda kapak konumuz. Neyzen Tevfik
Bodrum için Heredot, Turgut Reis, Avram
Galanti Bodrumlu, Cevat Şakir gibi çok
önemli bir isim. Hiçbir kent bu kadar önemli
isme sahip olma konusunda bizim kadar

şanslı değil. Neyzen Tevfik bunların içinde en
zor olanlarından çünkü onun radikal duruşu
bir çok insanı zor durumda bırakabiliyor. Yani
her babayiğidin harcı değil Neyzen’i anlamak
ve savunmak.
Bu aydan itibaren Karia gezgini Canan Üngün
sizlerle gezi anılarını fotoğraflarıyla birlikte
paylaşacak.
Diğer yeni ve önemli bir yazarımız Belkıs
Öztin; gerçek mübadele hikayelerini
yaşayanların ağzından anlatırken hem
gülüyorsunuz hem de gözleriniz doluyor.
Ocak ayı güya en sönük ay ama gördüğünüz
gibi biz Temmuz’da değil Ocak ayında
genişledik, Bodrum’un her anı kültür ve
sanatla dolup taşıyor.

Özcan Onur

SANATÇI

Bir Kent Dervişi Neyzen Tevfik

Özcan Onur

Asıl adı Tevfik Kolaylı olan Neyzen Tevfik, 1879’da Bodrum’da dünyaya
geldi. 28 Ocak 1953’te yaşama veda etti. Bodrum onu hiç unutmadı.
Sanatçı ve Kaptan Özcan Onur, kendi elleriyle üç
tekne inşa edip, yirmi beş yılını Ege ve Akdeniz’in
mavilerinde geçirdi. Neyzen’in defalarca portrelerini,
büstlerini yaptı.
Neyzen Tevfik’i, ölüm yıldönümünde anarken; elli
yıldır Bodrum’da yaşayan, şu anda “Bodrum’un Son
Elli Yılı” ve “Neyzen Adlı Bir Deryada Gezintiler” isimli
iki kitap hazırlamakta olan Özcan Onur’dan dinlemek
için Atölye Heyamola’ya gittik.

SANATÇI
“Büyüklerin dünyası, çevremde gördüklerim
ya çok yavan ya çok çirkindi. Saçımdan
tırnağıma isyan halindeydim. Yaşam nedir,
neler oluyor, neden oluyor, anlamak, bilmek
istiyordum. Sorularım yanıtsız kalıyordu.
Sorunlarım çözümsüzdü. Mevlana, Yunus,
Hayyam, Hacı Bektaş, Buda, Konfüçyüs… en
yakın dostlarımdı” diyor Ö.O.
Neyzen ile tanışmasını şöyle özetliyor;
“Bir gün bir kitapçı vitrininde “Azab-ı
Mukaddes” isimli bir kitap gördüm. Neyzen
Tevfik adlı, hiçbir sınır tanımayan, varlığı da
yokluğu da hiçe sayan bu eserlerle böyle
tanıştım. Olağanüstü bir duyarlılığı, bir zeka
ve belleği vardı. Yetmişdört yılı birlikte
yaşadık, sonsuzlukla hiçlik arasında dans
ettik.” diyor sanatçı. “Istanbul’da yaşadığım
yıllarda her fırsatta onu tanıyan kişilerle
tanışıp hakkında bilgiler derledim. Zaman
zaman mezarını ziyaret edip onu şarapla
suladığım da olmuştur.”
“Hiçleşmeye doğru yürürken uğradığı
duraklarda Ney ve Mey vardı.”
Neyzen’i, dünyaya metelik vermeyen, büyük
bir fıçı içinde yaşayan, gündüz vakti elinde
fenerle Atina sokaklarında “adam” arayan
ve Kral Büyük Iskender’e küfreden, aslen
Sinop’lu olup yaşamını daha sonra Atina’da
sürdürenö Antik Cağ’ın ünlü filozoflarından
Diyojen’le karşılaştırırlar. Ama Neyzen
sadece bir filozof değil, bir sanatçıdır da. Bir
şair ve müzisyendir.

Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler;
Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus! dediler...
Künyeni almak için, partiye ettim telefon,
“Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus!” dediler...

Neyzen mala, mülke, şana, şöhrete zerre
kadar önem vermedi. “Kirli ellerde görünce
paradan iğrendim. / Feleğin kahpe başında
paralansın parası, / Ben güzel sevmeye
geldim, deyil ekmek yemeye” dedi. Güldü
geçti. Sövdü geçti. En zor zamanlarında bile
“Eyvallah” etmedi. Hiçbir güce boyun eğmedi.
“Ey bana kendini büyük tanıtan,
Halime bak da varlığından utan.”
Neyzen’in cenazesi, Istanbul’da Sinan
Paşa Camisi’nden kaldırıldı. Toplumun her
katmanından binlerce insanın omuzlarında
taşındı. Hayatında hiçbir şeye biat etmeyen
bu can, bu serseriler ve gönüller sultanı;
sular gibi aktı. Rüzgar gibi esti, gürledi. Hiçbir
kalıba sığmadı. Elbette ölmedi. Rüzgar ölür mü?
Özcan Onur

SERGİ

Bodrum Kapıları Fotoğraf Yarışması’nı Yalıkavak merkezde çekmiş olduğu
yukarıdaki kapı fotoğrafı ile Serder Hoşcoşkun kazandı.

SERGİ

Bütün Kapılar
Bodrum’a Açılıyor
Art Ajanda BODRUM tarafından organize edilen
Bodrum Kapıları konseptli fotoğraf yarışması
sonuçlandı. 70 civarında yarışmacının 30’ün üzerinde
yolladığı fotoğraflar arasından, 18 fotoğraf finale
kaldı. Finale kalan fotoğraflardan duvar ve masa
takvimleri oluşturduk. Seçilen 17 fotoğraf büyük
boyutlu olarak sergilenecektir.

Zeycan Atasoy
• Serden Hoşcoşgun
• Zeycan Atasoy
• Nilgün Sönmez
• Ahmet Çağlar
• Annie Esentepe

Sergiye Katılacak Fotoğrafçılar
• Ferzan Uğurdağ
• Eylül Sarısandal
• Zeycan Atasoy
• Deniz Basmacı
• Ferzan Uğurdağ

• Tayfun Karabağ
• Habibe Karlıoğlu
• Çağlar Bozcağa
• Turan Kaya
• Zeynep Türk

• Bade Tanoba
• Salih Akman
• Ece Kabil

Tuğran Kaya

10 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Konacık’taki Avenue Alışveriş Merkezi’nde
yapılacak bir açılışla finale kalan fotoğraflar sergilenecektir.

KİTAP

VİRA VİRA
MÜBADELE ANILARI
Bodrum’da çocukluğumdan bu yana mübadeleyle gelen insanların
hüzün, ayrılık, aşk, sevgi dolu şarkılarını dinledim.
Belkıs Öztin son kitabı “Vira Vira”da
mübadeleyle Bodrum’a göçmüş olanların
gerçek yaşam öykülerini anlatıyor;
“Mallarını, mülklerini, doğdukları toprakları
geride bırakan bu insanların yaşadıkları bu
zorlu günlerini, sevinç ve mutluluklarını gördüm.”

Vira Bodrum’a Hüzünlü Göç” kitaplarımda
anlattığım kişiler; mübadele öncesi ve
mübadele yıllarında Girit, Rodos ve Kos
( İstanköy ) Adaları’ndan gelmişler;
Kumbahçe ( Giritli ) Mahallesi’ne
yerleştirilmişlerdir.

“Göç etmenin kolay olmadığını, çektiğimiz
zorluklarla nasıl ayakta kalıp bu günlere
geldiğimizi bizler biliriz. Şimdi bu
topraklar bizim gerçek vatanımız. Ama
göçlerin masalımsı, destanımsı yanı, acısı
hâlâ yüreklerimizde...”
Tarihin akışı içinde göç olayları, başa gelen
en zorlu yaşam şeklidir.
Daha önce yayımlanan “Karşı Kıyılardan
Bodrum’a” ve yeni yayımlanmış olan “Vira

Çocukluğumdan bu yana Bodrum’a gelip
yerleşenlerin ayrılık, hüzün, aşk şarkılarını
dinledim, yaşadıkları zorlu günleri gördüm,
bunun yanı sıra, sevinçlerini ve mutluluklarını da...
Yıllarca hem Türkler hem Anadolu Rumları
bu topraklar üzerinde dostça ve kardeşçe
yaşadılar. Aslında çoğu doğup büyüdükleri
topraklara döneceklerini düşünerek yola
çıkmışlardı; “Vira Vira Bodrum’a Hüzünlü
Göç” kitabımda, “Eftelya’ya mektup” ve

ÇOCUK
KİTAP
“Muli” öykülerimde anlattığım gibi.
Mübadele göçleri; de Anadolu’ya, Bodrum’a
gelenler kadar, Anadolu Rumları’nın gidişleri
de çok zor olmuş. Günlerce süren deniz,
kara yolculuğu, hastalıklar, parasızlık, yoldaki
ölümler, çektikleri zorluklardan bazıları…
Bugün Bodrum’da mübadeleyi yaşayanlar
parmakla gösterilecek kadar az. Hatta
yok gibi. Kitaplarımda anlattığım
mübadele olaylarını bizzat yaşayan isimsiz
kahramanların, masalımsı, destanımsı
anılarının her biri gerçek birer öykü. Her
bir öykünün edebiyat tarihimize ve tarihe
kaynakça olabileceği kanısındayım.

Eftelya’ya Mektup
“Meleko Girit’e gittiğinde; “Yıkılmiş evimizin
avlusuna girdim. Turkiya’ya giderken orda
sakladığim yüsuğumu tekrar Girit’e evimize
dönünce koyduğum yerden alcem diye…
Bulamadim. O güne kadar umudum
vardi bulucem diye. O anda küçukluğum,
umut dunyam uçtu gitti. Girit denizinin
derinliklerinde kayboldu…” diyerek ağladı.”

Muli
“Olga, karşı evin bacasına yuva yapmış
leyleklere baktı. Mulilerin Hacı leylek
dedikleri göçebe kuş… Seninle ortak kader
birliğimiz var, ikimizde göçeriz. Bizler geride
bıraktıklarımıza dönemedik. Zaman çarkı bir
zamanlar burada yaşayan Muli Rumlarını yok
etti. Her birimiz tekrar geri dönecekmişiz gibi
gittik güzel Muli’mizden. Hepimizin yüreği
Muli’de kaldı’’ dedi.”

Bodrumlu yazar Belkıs Öztin Koparanoğlu
okulundan mezun olduktan sonra,
İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Edebiyat
Bölümü’ne devam etti. Okulun bitirdikten
sonra, edebiyat öğretmeni olarak görev
yapmaya başladı. Edebiyat dünyasıyla
tanışması, yöresel yayınlardaki yazıları ve
öyküleriyle oldu. İlk iki kitabı; Bodrum
Hakimi ve Karşı Kıyılardan Bodrum’a

FOTOĞRAF

Fotoğraf
Hayatın
İçindedir
“BODFAD Yerel kültürü fotoğraflayan bir envanter hazırlıyor.”
sanatına teknolojik kolaylık geldi. Üretim arttı
Bodrum Fotoğraf Sanatı Derneği (BODFAD),
ama kalite artmadı. O nedenle özgün işler
Bodrum’da düzenli ve önemli çalışmalara
üreten, fotoğrafçıları seçiyoruz.
imza atan bir dernek. Yönetim
Fotoğrafın hayatın içinde
Kurulu Başkanı Ünal Özfuçucu
olduğunu düşünüyoruz.
“fotoğrafın hayatın içinde
Bodrum’u nasıl algıladığımız da
olduğunu düşünüyoruz”
önemli elbette. Kültürel, tarihsel
diyor. İşte Ünal Özfuçucu’nun
envanterini fotoğraflarımızla
BODFAD’a dair anlattıkları:
çıkarmaya çalışıyoruz. Bu
“Derneğimizin yönetim kurulu
ve üyeleri; fotoğraf konusunda
BODFAD Başkanı Ünal Özfuçucu amaçla özel gezi programları
düzenliyoruz. Arkeolog Aykut
kendini geliştirmeye açık kişiler.
Özet’in referans verdiği listeler üzerinde
BODFAD aktif bir yapıdır. Örneğin; “Üye
çalışıyoruz. Aynı zamanda hocamız mitoloji
Dosyaları” adı altında, ayda bir yapılan
sunumlarımız… Böylece üyelerimiz kendilerini konferansları veriyor. Mesela “Halikarnas’ın
7 Tanrısı” adı altında görsellerle beslenen
ifade etme şansı buluyor ve eserlerini diğer
konferanslarımız da devam ediyor.
üyelerle paylaşabiliyorlar. Yine her ay, şehir
Sergiler düzenlemeyi de sürdürüyoruz. Eğitim
dışından bir fotoğraf sanatçısını konuk
ediyoruz. Dijital makinelerle beraber, fotoğraf seminerleri de gerçekleştiriyoruz.

Ocak ayında Türkiye’nin ilk önemli vahşi yaşam fotoğrafçısı
Süha Derbent konuğumuz olacak; söyleşi ve gösteri gerçekleştireceğiz.

RESİM

Naif Bir Ressam
Esra Sirman

“Güzellik; gerçekliğin
vazgeçilmez bir öğesi”

Başta arkeoloji bilimiyle uğraşan, eski uygarlıkları sanat
açısından inceleyen Esra Sirman; sonra kendini, çağdaş
sanatın içinde üretirken bulan bir ressam. Geleneksel
sanatlardan, betimleme ve biçim kurallarından
etkilenmeden aldığı ilhama; çocuksu coşkularla dolu
duyarlılığını katıyor. Böylece saf, doğal, içten ve otantik
yapıtlarıyla, Naif Ressamlar’ın arasına katılıyor. Naif
olgusunun en belirleyici özellikleri; samimi bir coşku ve
fantezilerle örülü bir atmosfer.
Esra Sirman resimlerinde kültürel birikimine gözlemlerini
ekliyor. Genellikle güncel olaylardan, doğadan ve kişisel
yaşamından seçtiği konuları; masalsı ve fantastik öğeleri
kullandığı anlatımcı bir dille işliyor. Tuvalleri rengârenk
doğayla, hayvanlarla, özellikle kedilerle ve egzotik
bitkilerle dolu. Bu resimler bir yandan kendi iç dünyasının
bir dışa vurumuyken, diğer yandan da arkeolojinin önüne
serdiği farklı ve gizemli dünyaları taşıyor.
Kendi kaynaklarına dönerek
yöreselleşmekle yakından ilgilenen
Sirman, çalışmalarına Bodrum/
Torba’da devam ediyor.
www.esrasirman.com

KARİA GEZGİNLERİ

Zeus’un Ülkesi Karia
Bugünkü Menderes Irmağı(Maiandros) ile Dalaman
Çayı (İndos) arasında kalan bölge antik dönemde Karia
olarak adlandırılmaktaydı. İsmini yörenin yerli halkı olan
Karlardan almaktadır. Karia erken dönemlerden itibaren
yazılı kaynaklardan bilinmektedir.
Cana Üngün
Karia yürüyüş yolu Muğla ve Aydın illerini
kapsayan 800 km’nin üzerinde, Türkiye'nin
en uzun trekking rotasıdır.
Rota Pedasa Bodrum'dan Mazı'ya, oradan
Bozalan - Karacahisar - Milas - Labranda Çomakdağı'ndan Bafa Gölü'ne, Kapıkırı'ndan
Bağarcık üzerinden Prenses Ada'nın sürgün
edildiği Alinda Antik Kenti'ne uzanır. Diğer
taraftan Stratonikeia'dan Muğla’ya ve
Akyaka'ya. Bir başka taraftan Mazı - Bozalan
- Ören - Akbük üzerinden yine Akyaka'ya
ulaşır. Akyaka’dan Karacasöğüt'e, oradan
Gökova içinde devam ederek Knidos'a

kadar kesintisiz uzanır. Henüz ara bağlantısı
tamamlanmamış olmakla beraber Hisarönü
- Bozburun - İçmeler ve Dalyan - Kaunos Ekincik parkurları da vardır.
Karia Yolu'nda neolitik mağara resimlerinden,
klasik dönemin anıt mezarlarına kadar birçok
antik kenti de görmek mümkündür. Bu
kadar fazla tarihi, doğal, ve kültürel çeşitliliği
başka rotalar üzerinde bulmak çok zordur.
Ayrıca birçok endemik bitkiyi, gelenek ve
göreneklerin sürdüğü köyleri, zeytinlikleri,
fıstık çamı ormanlarını, badem ağaçlarını ve
taş döşeme yolları görmek mümkündür.

KARİA GEZGİNLERİ

Kissebükü Olmazsa
Mavi Yolculuk Olmaz
Kissebükü Gökova Körfezi’nin içinde
ormanlarla kaplı, doğal tarihi ve kültürel
değerleri ile korunması gereken bir dünya
mirasıdır. Zaten doğal ve arkeolojik sit
alanıdır. Bodrum’u diğer turistik beldelerden
ayıran mavi Yolculuk, günlük tekne gezileri
gibi korunması gereken özellikleri giderek
yok oluyor. Teknelerin yanaşabileceği
koylar her geçen gün azalıyor. Denizcilik
kültürü etrafında var olan, tekne yapımı,
tersanecilik, limancılık, mavi yolculukla
birlikte Bodrum kimliği de yok oluyor,
aynılaştırılıyor. Eğer sürdürebilir ve
rekabetlere karşı dayanabilecek bir turizm
istiyorsak yerel kimliği oluşturan kültürel,
doğal, tarihsel değerleri koruyup geliştirmeliyiz.

Karia Güzergahı Kissebükü

YEREL ÜRÜNLER

ŞARAPTA DENGE
“İyi üzümden kötü şarap yapabilirsiniz ancak
kötü üzümden asla iyi bir şarap yapamazsınız”
Erhan Yürüt

Şarabın dengesinden söz edildiğinde akla
gelen üç temel unsur: asit, alkol ve tanendir.
Asit ve alkol büyük ölçüde üzümün olgunlaşma
derecesiyle ilgilidir. Üzüm olgunlaştıkça giderek
asiti azalmaya, buna karşılık şekerse yükselmeye
devam eder. Üzümün toplandığı andaki şeker
miktarıysa potansiyel olarak, fermentasyon
sonrası sizin şarabınızda oluşacak alkol
derecesini verir, yani alkol derecesinin ne olacağı
önceden bellidir. Olgunlaşan ve işlenmeye hazır
hale gelen üzümlerin fermentasyonu sonucu
oluşacak alkol derecesi yaklaşık % 11-15
arası olacaktır. Özel durumlar dışında şaraba
dışardan alkol eklenmez. Mayalar mevcut
şekeri parçalayarak alkole dönüştürür. İşin ilginç
yanı üzümün şekerini alkole dönüştürecek bu
mayalar zaten üzümün kabuğunda doğal olarak
mevcuttur. Siz bir şey yapmasanız dahi kabukta
mevcut bu mayalar, uygun bazı basit şartlar
oluştuğunda, şarabı yapacaktır. İşin daha da
ilginç yanı ise, mayaların kendi dönüştürdükleri
bu ortamdaki alkol miktarı % 15’lere doğru
yaklaştığında artık yaşayamaz olmaları, bir
anlamda kendi kendilerini imha etmeleridir.
Tanen ise, demli çay gibi, ağzımızda burukluk

hissi veren şeydir. Üzümün cinsine göre de
farklılık göstermesine karşılık tanen üzümün
çekirdeği ve saplarıyla birlikte esas olarak
kabuğundan gelir.
Bu üç unsur, yani asit, alkol ve tanen şaraptaki
dengeyi belirler. Bunların birbirlerine göre
oranları, birbirlerini ne ölçüde taşıyabildikleri, bir
başka deyişle birbirlerine ne kadar yakıştıkları
şarabın kalitesine yansır. Bunlardan birisinin
eksikliği ya da aşırı derecede fazlalığı, yani
çok önde ve belirgin olması, şarabın kalitesi
açısından olumsuz bir göstergedir. Yemek
yaparken, diğer malzemeler ile birlikte nasıl
tadını, tuzunu, biberini kararında tutmaya özen
gösteriyorsak şarap yaparken de, üzümden
gelen aromalar ve tatlar gibi birçok faktörün
yanı sıra, esas olarak asit, alkol ve tanenin
dengeli olmasını gözetmemiz gerekiyor. Evet,
bazı üzümlerin karakteristik özellikleri olarak
şaraplarında da asitin, alkolün ya da tanenin
daha belirgin bir özellik olarak ortaya çıkması
beklenen bir özelliktir ancak hiçbir zaman bu
özelliğin diğerlerini maskeleyecek derecede
olmaması gerekmektedir.

MEKAN

Doğanın Kucağındaki Giz
The Secret
The Secret Yaran Dağları’nın çam ve zeytin ağaclarıyla bir menüye sahip.
Toplantılarınız için; konsept, yemekler, müzik, çiçekler
kaplı eteklerinde yer alıyor. Doğal, sakin ve rahatlatıcı
ve ulaşım dahil tüm ayrıntılar organize ediliyor;
bir atmosferde kurulu; arazi ve manzara nefes kesici.
böylece size en iyi biçimde konuklarınızla ilgilenmeye
Köylük bir alanın yakınlarında, rahatlamak için
odaklanmak kalıyor. Düğün,
yoga, yürüyüş, kitap okumak,
ürün tanıtımı, iş toplantıları,
yüzmek ya da sadece uzanmak
özel partiler, çiftler için
isteyenlere güvenli ve eğlenceli
romantik akşam yemekleri
bir çevre sunuyor. Gününü
ya da mangal partileri gibi
havuz kenarında geçirip,
çok çeşitli organizasyonlar
mangal ve akşam çayının tadını
gerçekleştiriliyor.
çıkarmak isteyenler için de ideal
The Secret, havaalanından
bir atmosfer.
sadece yarım saat ötede
Yüzme havuzu ve oyun
Doğal, sakin ve rahatlatıcı
olduğundan, tatilinin
parkında eğlencenin
son yarım saatini en
ve oyunun tadını
bir atmosfer
iyi biçimde geçirmek
çıkarırken; aynı zamanda
isteyenlere harika bir olanak sunuyor. Böylece teknesi
raketle ve topla oynanan oyunların, define
limana erken gelenler ya da otelden cıkış saati birkaç
avının ve yürüyüş rotalarının bulunduğu araziyi
saatlik boşluk yaratanlar için de güzel bir güle güle
de değerlendirebiliyorsunuz. Üstelik doğanın
mekanı.
meyvelerinin çocuklarınızı meşgul etmeye yetmediğini
Günün sonunda hala buradan ayrılmak istemiyorsanız,
düşünüyorsanız, onlara özel aktiviteler de, talep
buradaki 3 odadan birinde konaklamanın tadını
ettiğiniz takdirde organize ediliyor.
çıkarabilirsiniz.
The Secret Lezzetli köy yemekleriyle dünya
mutfağından örneklerin bir karışımından oluşan
0543 2123968

YEREL ÜRÜNLER

Bodrum Mandalini
“Bu özel ürünü müzelerde görmek yerine
yaşatmak için çaba sarf edelim.”

Ömer Aras

1951 yılında başlayarak kendi ellerimle
diktiğim 4.000 Mandalina fideleri ile hala aktif
olarak ilgilenmekte ve ranta yenik düşerek
sürdürebilmesi mümkün olmayacak şekilde
şehirleşmekte olan Bodrum’da “Mandalina
Bahçelerimi” koruyarak direnmekteyim.
Bodrum Mandalinasını yakında “müzelerde”
görmek yerine yaşatmak için çaba sarf eden
bir avuç yöre çiftçisinden birisiyim.

vereceğiniz siparişler ayni gün toplanıp kargo
ile dilediğiniz adrese mesajınızla birlikte
iletilmektedir.

Bugüne kadar yaptığım bu mücadeleyi
günümüz teknolojisi ve sosyal medyasını
da kullanarak tüm Türkiye’ye ulaştırmayı
planladık. Amacımız Bodrum’un gözdesi
Mandalina bahçelerini korumak ve ranta
yenik düşmemek, katıksız, doğal Bodrum
Mandalinasını evlerinize, iş yerlerinize en
çabuk şekilde ulaştırmak. Web sayfamızdan

Desteğiniz için detaylı bilgilere web veya
Facebook sayfalarımızı ziyaret ederek
ulaşabilirsiniz. Sizden son ricam bu
mesajımı ayrıca kendi sosyal mecranızda da
paylaşmanız, teşekkürler.

Sizlere salt 60 senelik bahçemin
Mandalinasını sunmuyorum aynı zamanda
Bodrum’un geleceğini korumak için sizleri
paydaş yapmak istiyorum. Umarım bu
mücadelemde sizleri yanımda görür ve
Bodrum geleceğini hep birlikte yazarız.

https://facebook.com/bodrummandalini
info@bodrummandalini.com

YEMEK

PAPARAYI YİMEDEN…
Çökeleğiyle, Tereyağıyla
Ekmek Makarnası

Orhan Dumanlı
Geçen gün, çocukluk arkadaşım kaptan
Süleyman Sağat’ın annesi Emel Teyze beni
Bodrum Marina’daki evlerine, yılbaşı öncesi
yemeğe davet etti. Çocukluğumda deniz
gabardı mı nerdeyse evlerinin içine girecek
gibi olurdu; evlerine gitmeye korkardım.
Bugünse deniz korkar hale gelmiş biz
insanoğlunun ona yaptıklarından, neyse ki
denizi görmeden, bitmek bilmeyen araba
trafiği ile masa-sandalye bariyerlerini aşıp
evlerine ulaştım. Eşi Etem Amca yaşlılığın
verdiği rehavetle divanda uzanıyordu. Ben de
muzipçe “Uzanacağınıza accık yer satıp bir
araba bi de şoför gezsenize” diye takılınca,
Emel Teyze “Uğraşma uğraşma, yirsin şimdi
paparayı Etem Amce’nden, ama benden
yiyeceğin sadece senin sevdiğin ekmek
makarnası bugün” dedi.
Emel Teyze “ Babam Gümbet Dermen
burnundaki dermenlerden birinin sahibi
dermenciydi. Evimizde her daim anamın

fırında yaptığı ekmeğimiz olmasına rağmen
biz çocuklar, çarşıda yeni açılan fırından
çıkan, çarşı ekmeğini isterdik. Tamamını
yiyemeyip bayatladığında da annem bize
ekmek makarnası yapardı onlardan. Ama
şimdi, nedense ekmekler de bayatlamıyo...
yaparken accık zorlandım oğlum” dedi.
Yaptığı ekmek makarnası çökeleğiyle
tereyağıyla beni çocukluğumun Bodrum’unun
o yoksul ve tutumlu günlerine götürdü.
Yeni girdiğimiz bu yılda, savurgan yaşam
biçimlerine özenip hayatın paparasını
yemektense tutumlu bir yaşam biçimiyle
lezzetli ekmek makarnaları yiyelim. Onun
için de çevrenizde ilk gördüğünüz Bodrum’lu
teyzeden bunun tarifini isteyin, isteyin ki siz
aldığınız tariften, o da unutulan eski yaşam
biçimini sizinle paylaşmaktan mutlu olarak
yeni yıla başlasın.
Hiçbir şeyin, ağız tadınızı bozamayacağı bir
yıl yaşamanızı diliyorum.

GEZİ

BODRUMLU FOTOĞRAFÇILARIN
HİNDİSTAN GÜNLÜĞÜ
Fotoğraf: Barış Göker

24 Ekim: Pervaneli bir uçakla Y.Delhi
aktarmalı Varanasi’ye uçtuk. Gece Ganj
kenarında bir ayin izledik. Ayin ateş, çan
ve rahibin kayıttan söylediği dualardan
oluşuyor. Bir rahip sırayla çeşitli objelerle
kendi etrafında dönüyor. Ayin deniz kabuğu
çalınarak başladı ve bitti. Merdivenlere küçük
kandillerle ateşler yakıldı. Rahip önünde
sıraya girildi, kutsandıktan sonra Ganj
suyundan da içildi.
25 Ekim: Sabah gün doğmadan, Ganj
kenarındaki Gath’larda yıkanarak kutsanan
Hintlileri ve ölü yakma törenlerini uzaktan
izledik. Ölüler portakal rengi örtüyle yakılma
yerine getiriliyor, cenaze sahibi yakım öncesi
traş oluyor. Eskiden yakımda sandal ağacı
kullanılırmış, şimdi sandal ağacı koruma
altında olduğundan az miktar tozu ateşe
katılıyormuş. Ölülerin külleri torbayla Ganj’a
atılıyor. Hamile kadınlar ve çocuklar Hindu

Yazı: Dilek Göker

inancında yakılmıyor. Varanasi ve Ganj
hayatımda görebileceğim en pis yer. Nehirde
şişmiş inek ölüleri, insan dışkısı dahil her türlü
pislik var. Her sınıftan Hintli bu suya girip
kutsanıyor, çamaşırlarını yıkıyor. Batılılardan
da Ganj’da kutsananlar vardı. Hindistan bana
hayatta yoksulluk ve pisliğin ne olduğunu öğretti.
26 Ekim: Varanasi’den Delhi’ye uçakla geldik.
Otelimiz Luthyens Bungalow; bahçe içinde
güzel bir yer. Dilli Market’te Hintli genç tiyatro
grubunun toplumdaki azınlıkların sorunlarını
anlatan bir oyununu ve ve Hint dans ve müzik
grubunun da gösterisini izledik. Sonra Khan
Market’de pizza yedik.
27 Ekim: Sabah treniyle Pencap Bölgesi’ndeki
Amritsar’a yola çıktık. Hint halkı kadın ve
erkek yerlerde yatıp uyuyabiliyor. Kırsalda
büyük pirinç ve buğday tarlaları var.
Kaldığımız otel Bahandari’s Guesthouse

GEZİ
1950-1970 yılları arasına ait eşyalarla
döşeli bir ev ve hiçbir eşya yeni değil. Mrs.
Bahandarii 2007’de 101 yaşında ölmüş.
Pakistan - Hindistan sınır kapatma törenine
gittik. Binlerce Hintli ve yüzlerce turist
gösteriyi seyretmeye gelmiş. Pakistan
tarafında az seyirci vardı. Hintliler kadın
erkek ayrı tribünlere oturdu. Karşılıklı
tezahürat yapılan törende, askerler ilginç bir
maço gösteri yapıyor. Tören, iki tarafın milli
marşlarıyla sona eriyor.
28 Ekim: Amritsar’daki Sihler eğitimli,
ekonomik olarak zenginler. Hindistan
nüfusunun %2,5’unu oluştururken,
bankalardaki mevduatın %5’ine sahiplermiş.
Erkekler ömür boyu vücut tüylerini kesmiyor
ve başlarını türbanla kapatıyor. Sakallarını
çene altından bağlıyorlar. Bu şehirde sokakta
inek ve keçiler yok. Sabah Sihlerin Altın
Tapınak’ına gittik. Ana kapısında ayakkabılar
çıkıyor ve kadınlar başlarını örtüyor.
Tapınak’ın her tarafı mermer ve birkaç
noktada ayaklar küçük havuzda yıkanarak
geçiliyor. Yaklaşık 500 metrelik kuyruk
nedeniyle Altın Tapınak’ın içine giremedik.
1984 yılında Sih militanlar Altın Tapınak’ı
işgal ettiler, İndira Ghandi işgalci militanları
katlettirdi. Dört ay sonra Sih koruması da onu
katletti. Altın Tapınak’ta Sihlerin 150 yıldır
yaşadıkları baskılar ve soykırım resimlenmiş

olarak sergileniyor. Tapınak her gece gönüllü
Sihler tarafından yıkanıp temizleniyor.
Tapınağın mutfağından ziyaretçilere bedava
yemek dağıtılıyor. Binlerce ziyaretçi son
derece temiz ve saygılıydı.
29 Ekim: Sabah otobüsle Agra’ya ulaştık
ve Taç Mahal’i gezdikten sonra Delhi’ye
döndük. İşçi kamyon kasaları tıka basa,
salkım saçak insan dolu. Kamyonun birinde
bir travesti tarım işçisi gördük. Şıkır şıkır
kıyafetinin üzerine örtüsünü bağlamış,
dudağını boyamıştı, çevresindekiler erkekti.
Bu hoşgörü manzarası etkileyiciydi.
30 Ekim: Sabah Delhi’deki Lody Parkı gezdik.
Lody ailesinin yaptırdığı, içinde mezarlarının
olduğu, çok geniş ve güzel bir park. Delhi çok
sayıda, geniş parklara sahip. Caddeler düz
ve geniş, ağaçlar, bitkilerle süslenmiş. Yol
boyunca Parlamento binası ve Hindigate’i
gördük. Yeni bölgede zengin binalar, eski
bölgede derme çatma yapılar var. Müslüman
tapınağı Kutup Minar’ı gezdik. Hindistan’daki
9 tapınağın taşları kullanılarak yapılmış.
Dünyanın en uzun tuğla minaresine sahip.
Taş kabartma heykellerin yüzü İslam inancı
gereği traşlanmış.
31 Ekim: Türkiye’ye dönüş yolculuğu.
Himalayalar ve Hazar Denizi’nin üzerinden
uçmak ilginç oldu.

Hüsnü ve Mehmet’e teşekkürlerle…

YÖRESEL

Onlar Hayatı
Dokuyor
Bodrum ve çevresi,
Anadolu dokuma
kültürünün köklü
bir gelenek
oluşturduğu önemli
merkezlerden
birisidir.

Dokumalarının sahip olduğu kendine özgü
renk, motif ve desenleriyle özgün bir yeri
olan yörede, el dokuması halıcılık ve düz
dokumacılık, günümüzde de birçok ilçe ve
köylerde yaygın olarak sürdürülmektedir.
Milas halısı, Kaya halısı, Bodrum kilimleri,
Eldirek kilimleri ve Seydiler kilimleri, yörenin
bilinen dokumalarından bazılarıdır.
Günlük yaşam içerisinde, geçmişten bugüne
önemli bir yer tutan bu dokumalar; döşeme,
yer yaygısı, yük sarma, taşıma, depolama
gibi birçok kullanım amacı için üretilmişlerdir.

Kullanıma yönelik olarak halen heybe, torba,
çanta, çuval ve mafraş gibi dokumalar
üretilmektedir. Henüz elden çıkarılmamış olan
dokuma örnekleri de yüklüklerde ve sandık
üstlerınde korunmaktadır.
Yün ve kil dokuma ürünlerinin adlarının
kaynağış dokuma tekniği, kullanılan
malzeme, süsleme kompozisyonunu
oluşturan motif ve desenler ya da dokunduğu
yöre olabilmektedir; örneğin çapıt ehram,
Karatoprak kilimi, aynalı kilim, pardılı seccade
ve seyrek çuval gibi…

YÖRESEL
Dokumalar; kullanılan hammadde, dokuma
tekniği, renk, motif ve desen özelliklerine
bağlı olarak yöre kültürünü zenginleştirir.
Bodrum ve çevresinde dokumalarda
kullanılan renkler yeşil, mavi, kırmızı, kınalı
sarı, pembe, mor ve beyazdır. Gül bahçe,
koç boynuzu, turna, pıtırak, koyun gözü
de genellikle rastlanan dokuma
motifleridir.
Geleneksel Bodrum ev
döşemesinde taban
yaygısı olarak ehram,
kilim, kil yaygı ve halı
kullanılmaktadır. Aynı
ehram; yün ve kil
dokumacılığı yapılan
Yalıçiftlik ve Mumcular
yörelerinde battaniye
olarak adlandırılan ve
kullanılan, ayrıca sedir örtüsü
de yapılan bir dokuma türüdür. Bu
yörelerde geleneksel taşıma malzemesi
olan çuval, heybe ve bir tür kadın üstlüğü
olan alaca da dokunmaktadır. Bir de; biri
ekmekleri korumak için, diğeri sofra örtüsü

Milas halısı, Kaya
halısı, Bodrum
kilimleri, Eldirek
kilimleri ve
Seydiler kilimleri,
yörenin bilinen
dokumalarından
bazılarıdır.

olarak kullanılan el dokuması malzemelere
de alaca denir. Kilim tezgahlarında dokunan,
üzerinde ekmek hamurunun hazırlandığı
malzemelere de iteği denir.
Yörenin eski zamanlarında dokumaların ihraç
ürünleri olduğu görülmektedir: Menteşe
Beyliği döneminde Balat Limanı’ndan
buğday, safran, susam, balmumu,
palamut, zibebe, meyan
kökü, yılan balığı, deri,
köle ve cariyenin yanı
sıra dokuma ürünleri
de ihraç edilmektedir.
Örneğin önceleri, ailenin
ihtiyacı ve genç kızların
çeyizleri için dokunan
Milas halıları zamanla
bir ihraç ürünü haline
gelmiştir. Zamanla Milas
halılarında Avrupa menşeili
boyalar rağbet görmüş, zeminde
sırf kırmızı kullanılması, örneklerin
bitkilerden alınması ve göbekli oluşu, bu yöre
seccadelerinin başlıca özellikleri olmuştur.

AKADEMİ

Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü

Fotoğraf: Yağız Berk Batural

Yanılsama Değil
Gerçek Sanat

Fotoğraf: Şevki Cingöz

Heykel Sanatı yüzyıllar boyunca tüm
sanat dalları içinde en ağır ve öğrenilmesi,
uygulanması en zor dalların başında gelmiştir.
Günümüzde geçerli olmamakla birlikte, ünlü
heykeltıraş Michelangelo heykel sanatını
“üstün sanat” olarak tanımlamıştır.
Heykel sanatı yanılsama değil, sanal değil,
gerçektir. Gerçek, üç boyutuyla karşımızda
ve yanımızdadır. Mekan ve zaman boyutunu
onun üzerinde görme şansımız vardır. Ancak
bütün bunlar bir felsefe ile olgunlaşmalıdır.
Fakültemizin kuruluşundan bu yana sadece
10 yıllık bir geçmişi olmasına karşın Heykel
Bölümü öğrencilerimiz, Türkiye çapındaki
yarışmalarda başarı ödülleri alarak
üniversitemizi onurlandırmaktadır.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
eğitimiyle geleneksel akademik eğitimin
yanı sıra çağdaş uygulamalar ve evrensel
düzeyde heykeltıraşlar yetiştirme amacındadır.

Eğitim açısından Heykel Bölümü’nde
öğrencilerimize metal, ahşap, mermer,
terracota ve deneysel heykel, multimedya,
çevre ve heykel, dekoratif nesne tasarımı
uygulamaları başta olmak üzere 4 yıl boyunca
kuramsal ve uygulamalı atölye derslerinde
donanımlı bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.
2015 yılının Ocak ayının 6 Ocak Salı günü
saat 13’te yapılacak olan sergi açılışıyla
Dekoratif Nesne Tasarımı dersi kapsamında
son üç ayda tasarladığımız ve ürettiğimiz
ürünleri sergileyeceğiz. Bodrum Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin Ortakent’teki
kampüsünde Şükran-Rauf Nasuhoğlu
Araştırma, Eğitim ve Kültür Merkezi Sergi
Salonu’nda açılacak olan sergimize tüm
sanatseverleri davet ediyoruz.
Yrd.Doç.Dr.Sevdiye KADIOĞLU
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü Başkanı

KURUMSAL

Engelleri Aşmak
İçin El Ele
Farkındalığı
Arttırmak İçin
Dünya Engelliler
Günü kutlandı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
da etkinlik sonrasında bir grup engelli
vatandaşı makamında ağırlayarak Dünya
Engelliler Günü’nü kutladı.
Toplumsal bilinç ve farkındalığın daha da
artırılması amacıyla Dünya Engelliler Günü
olarak kabul edilen 3 Aralık günü, Bodrum’da
yaşayan engelli vatandaşlar için etkinlikler
düzenlendi.

çelenk bırakarak günün anlam ve önemine ait
konuşmalar yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü etkinlikleri, törenin ardından İskele
Meydanı’nda yapılan çeşitli gösterilerle
devam etti.

Etkinliğine başta Yahşi Özel Uygulama ve İş
Uygulama Merkezi öğrenci ve eğitmenleriyle,
Bodrum Sağlık Vakfı ve Gören Kalpler
Görme Engelliler Eğitim Derneği Bodrum
Şubesi üyeleri olmak üzere çeşitli sivil
toplum kuruluşu katıldı. Otogardan Belediye
Meydanı’na bando eşliğinde yapılan kortej
yürüyüşü ile başlayan etkinliklere çok sayıda
vatandaş katılarak destek verdi. Yürüyüşün
ardından etkinliğe katılan çeşitli kurum ve
kuruluşların temsilcileri, Atatürk Anıtı önüne

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
“Ben hep sizlerin yanındayım” dedi.

BODRUM EFSANELERİ

“ Koyunbaba, Koyunlu Baba”
Doğurmayan kadınlar denizden taş alarak, Koyun
Baba’nın mezarına koymak suretiyle umut arıyorlar.

Cezmi Çoban
Bodrum kent tarihi hakkında bilinen ilk Türkçe eseri
kaleme alan Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum
Tarihi (1. Baskı, 1945) kitabında Koyunbaba’yı şöyle
anlatmaktadır: “Gümüşlük İskelesi ve Geriş Köyü
arasında, yalı kenarında Koyun Baba ismiyle tanınan
türbesiz bir kişi gömülüdür. Bunun kim olduğunu bilen
yoktur. Şu kadar ki, buna bir keramet yöneltiliyor.
Doğurmayan kadınlar denizden taş alarak, Koyun
Baba’nın mezarına koymak suretiyle kısırlıklarının
kaldırılmasına dua ederler.”
“Uzun yıllar önce, bugün adının verildiği koyda
Koyunbaba isminde biri yaşarmış. Koyunbaba
geçimini çobanlık yaparak sağlarmış. Köylünün
koyunlarını, bugün adının verildiği koyda otlatır,
burada bulunan kuyuda hayvanları sularmış.
Koyunbaba çocukları da çok severmiş. Ancak, hiç
evlenmediği için çocuğu olmamış. Bunun için
de çocuğu olmayan kişilere hep dua edermiş. O
öldükten sonra da köylüleri Koyunbaba’ yı koyunlarını
otlattığı deniz kıyısına gömmüşler ve Karakuyu olan

köylerinin adını değiştirerek Koyunbaba yapmışlar.
Zaman içerisinde, çocuk sahibi olmak isteyen kişiler
köye gelerek, kendisine el verilmiş kadınla birlikte
Koyunbaba’nın mezarının başına gidip dua etmeye
başlamışlar. Duadan sonra kendisine el verilen kadın
denize girermiş. Denizden çıkardığı üç adet taşı,
evli çiftin kendisine verdiği beze sararak onlara geri
verirmiş. Çift, Koyunbaba’nın mezarı başında tekrar
dua ederek, mevlit ya da kurban adayıp taşları alıp
giderlermiş. 1980’li yıllarda Dereköy’de yaşayan Havva
Nine, dua ve denizden taş alma işini sürdürüyormuş.
Soran olduğunda, Toruz isimli bir kadından el aldığını
söyleyen Havva Nine, kendisinden sonra kızının bu işi
devam ettireceğini söylermiş. Çocukları olan çiftler,
çocuğun kırkı çıktıktan sonra köye tekrar gelerek, el
verilmiş kadınla birlikte Koyunbaba’nın mezarı başında
adaklarını yerine getirirlermiş.
Aradan geçen zamanla tahrip olan Koyunbaba’nın
mezarı yakın bir tarihte tarih öğretmeni Murat Tengiz
tarafından tamir ettirilmiş.”

İtalyan gitarist ve kompozitör Carlo Domeniconi, 1984 - 1985 yılları arasında
Koyunbaba gitar süitini bestelemiş. Bunun için de, 2 yıl boyunca Bodrum ve
Gümüşlük’te kalmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde de gitar dersi veren sanatçının,
en bilinen eseri olan Koyunbaba Suit für Gitare (Op.19) bugün dünyaca ünlü
birçok gitar sanatçısının repertuvarında yer almaktadır.

YEREL

Toprak Ana Günü

Bodrum’da Toprak Ana’nın bereketini
“Slow Food (Yaveş Gari)” olarak 9-12 Aralık
2014’te kutladık. Yerli Malları Haftası’na
da denk düşen etkinliklerimizde; yerel ve
geleneksel besinleri korumak ve geleneksel
üretimlerini desteklemek, gerçek ve lezzetli
gıdanın tat bilincini hatırlatmak, gençleri
fast-food ürünlerinin riskine karşı eğitmek,
toplum ve çevre dostu olan çiftçleri ve

köylü pazarlarını destekleyerek farkındalık
yaratmaya çalıştık.
2009 yılından bu yana her sene 10 Aralık’ta
Slow Food tarafından kutlanan “Uluslararası
Terra Madre - Toprak Ana Günü”, yerel
gıdanın dünya çapında fark edilmesi ve
kutlanması için tarımdaki endüstrileşmeye ve
yemek kültürlerinin standartlaşmasına teslim
olmayı reddedenlerin sesidir.
www.slowfood.com

Genç ney sanatçısı Fatih Ney’in yanı sıra
buzuki, bağlama, ud, cümbüş gibi telli
enstrümanları hem çalıyor hem de
Bodrum Müzik adlı merkezinde
(Garaj karşısı) ders veriyor, enstrüman satışı
ve müzik organizasyonları yapıyor.
0555 687 36 49

SPOR

Bodrumspor
18.01.2015
25.01.2015
01.02.2015
08.02.2015
15.02.2015
22.02.2015
01.03.2015

Bodrumspor ↔ Yeşilova
Uşak Sportif ↔ Bodrumspor
Bodrumspor ↔ Muratpaşaspor
Sarayköyspor ↔ Bodrumspor
Bodrumspor ↔ Afjet Afyonspor
Bodrumspor ↔ Eğirdirspor
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

▶ Geleceğin

Basketbolcuları Yetişiyor
Bodrumspor Kulübü tarafından
düzenlenen basketbol kurslarına
minikler yoğun ilgi gösteriyor. Antrenör
Mustafa Özçeker, Volkan Cengiz ve
Niyazi Tercan tarafından çalıştırılan
grupların kayıtları için: 0537 963 54 66

▶ Bodrum Fener Ege Spor Kulübü Basketbol Okulu, çalışmalarını
Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Spor Salonu’nda sürdürmekte.
5 - 16 yaş arası herkesin kabul edildiği basketbol okulu, genç
sporcularıyla kayda değer başarılar elde ediyor ve adından bahsettiriyor.

Antrenör Sezer Koç: 0554 753 27 91

ÇOCUK

Bodrum’daki
Dans Okulları
• Bodrum Folklor
Araştırma Derneği
0 532 374 31 42
0 555 512 08 30
• Baila Dans Kursu
0537 330 19 27
• Viva Dans Kulübü
0541 361 40 88
• Bodrum Dans
0530 302 45 71
• Neşeli Adımlar
0545 688 55 56
• Zeynep Okçu
Bale Okulu
313 52 28
• Ali Çarman
Dans&Müzik
0532 111 32 67
• Bodrum Tango
0532 655 32 10
• Sevinç Bale Okulu
0534 265 91 22
• Zumba Dans
0507 346 46 84
Bilge

Dans Edin

▶ Bodrum’daki dans kurslarına ve dans organizasyonlarına ilgi oldukça
yoğun. Açılan kursların başlıkları çeşit çeşit: bale, modern dans, oryantal
ve roman dansları, zeybek ve diğer halk oyunları, zumba, tango,
kizomba, salsa ve bachata gibi Latin dansları, hip hop, jazzfunk ve hatta
düğün dansları…
Yaşa ya da yeteneğe bağlı olmadan kendisine uygun kursları
seçenler düzenli olarak dans ediyorlar.

Çocuk ve Yoga

▶ Yoga eğitmeni Duygu Güneş önderliğinde; dinamik
yoga pozlarıyla gerçekleştirdiğimiz, çocuk yogası
dersleri; Ocak ayı itibariyle her hafta MUZIPO Kids
Konacık'ta. 319 41 44 / 0534 389 81 06

Tiyatro
Obez Kral

▶ Avenue’de devam eden çeşitli çocuk
etkinliklerinden biri olan Çocuk Tiyatrosu,
“Obez Kral” oyunu ile 11 Ocak pazar günü
saat 14.00’de izlenebilir.

www.avenuebodrumavm.com
444 3 716

ART AJANDA 				
1-31 Ocak
Sergi,

Resim, Ayla Eriş

Midtown Sergi Salonu

Ocak

7 Ocak
Parti, Karışık Pop Partisi - Mandalin
0549 226 48 48

7 Ocak
Atölye, Bıçak Kullanma
ve Kesme Teknikleri

3 Ocak
Atölye, Deniz Ürünleri,

Foodrum

info@foodrum.com - 0533 370 38 24

Balık Pişirme Püf Noktaları

Foodrum - info@foodrum.com - 0533 370 38 24
4 Ocak 10.00

Deve Güreşi Arenası, Kızılağaç

Bodrum Belediyesi katkılarıyla
9 Ocak
Konser, Ödül Funk Alaturka - Mandalin
0549 226 48 48

4-5 Ocak
Konser, Erkan & İbrahim Duo
( Her Pazar - Pazartesi )

Keman & Gitar

www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

6 Ocak 18.30
Üye Dosyaları,
İrfan Yürüt

BODFAD
Oasis Toplantı
Salonu

www.bodfad.org
0 532 717 80 16

6-7 Ocak
Konser,
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
( Her Salı - Cuma) Nostalji gecesi
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

10 Ocak
Atölye, Et Pişirme Teknikleri
Foodrum

info@foodrum.com - 0533 370 38 24

10 Ocak 20.30
Film,
Sondan Sonra,
Artçı Sanat

Nurol Kültür Merkezi
www.artcisanat.com
0252 319 01 77

11 Ocak 14.00
Çocuk Tiyatrosu, “Obez Kral” - AVENUE

11 Ocak 10.00 -13.00
“Yoga ve Felsefe”

Yoga Center Bodrum
0532 3432309

ART AJANDA 				
13 Ocak 18.30
Konferans,

15 Ocak
Atölye,

Aykut Özet, Halikarnas’ın
Yedi Tanrısı:Herodot & Homeros & Hesiodos

Mandalina Likörü
ve Lokumu Atölyesi

BODFAD - Oasis Toplantı Salonu
13 Ocak
Atölye, Pizza Atölyesi
Foodrum - info@foodrum.com

Ocak

Foodrum

info@foodrum.com
0533 370 38 24

- 0533 370 38 24

14-15-16 Ocak
Konser, Diptonik
Pop, rock, blues, country

www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28

16 Ocak 20.30
Tiyatro,
Kibarlık Budalası,
Artçı Sanat

Nurol Kültür
Merkezi

www.artcisanat.com
0252 319 01 77

14 ocak

İstanbul Arabesque Project - Mandalin
0549 226 48 48

15 Ocak 18.30
Sunum & Söyleşi,
Süha Derbent “Kedime Giden Yol”

BODFAD - Oasis Toplantı Salonu
www.bodfad.org - 0 532 717 80 16

18 Ocak
Atölye,
Meze Atölyesi

Foodrum

info@foodrum.com - 0533 370 38 24

ART AJANDA 				
18 Ocak
Çocuk, Güneş Kitap Kulübü
“Masalcı Periyle Macera
Dolu Dakikalar”
14.00-14.25 (3-6 yaş),
14.35-15.00 (6 yaş üstü)

Ocak

24 Ocak
Tiyatro, “Bedeli Ödenmiştir (Üçüncü Zil)”
Nurol Kültür Merkezi
24 Ocak
Atölye,

AVENUE

www.avenuebodrumavm.com

Resim, Ayla Eriş
Lavi Tekniği

Midtown Sergi Salonu

19 Ocak
Atölye,
Bodrum ve Ege Mutfağı

Foodrum

info@foodrum.com - 0533 370 38 24

25 Ocak 14.00
Çocuk Tiyatrosu, “Ters Çocuk”
AVENUE

www.avenuebodrumavm.com - 444 3 716

20 Ocak 18.30
Konferans,
Halikarnas’ın Yedi Tanrısı: Dionysos

BODFAD - Oasis Toplantı Salonu
21 Ocak
Parti, Karışık Pop Partisi - Mandalin
0549 226 48 48

21 Ocak 20.30
Tiyatro,
Levent Kırca
“Dımdızlak”

Nurol Kültür Merkezi
05443098893
05302307773

23 Ocak
Parti, 45’lik Gecesi - Mandalin - 0549 226 48 48

24 Ocak
Atölye,
Sushi Atölyesi

Foodrum

info@foodrum.com
0533 370 38 24

28 Ocak
Konser, Necati ve Saykolar - Mandalin
0549 226 48 48

31 Ocak 20.30
Konser,

Erkan Oğur,
İsmail Hakkı
Demircioğlu

Nurol Kültür Merkezi

Bodrum Tohum Derneği
Yararına

ART AJANDA 				
İzmir’de Bu Ay

Hayko Cepkin
16 Ocak 23.00
Ooze Venue

Pentagram
23 Ocak 23.00
Ooze Venue

İstanbul’da Bu Ay
Operanın yaşayan efsanesi
Plácido Domingo İstanbul’a geliyor!
▶ Dünyanın en önemli sahnelerinde yarım
yüzyılı aşkın kariyeri boyunca 140’tan fazla
rol seslendiren, 3.600’ü aşkın performans
gerçekleştiren, 500’ün üstünde konser
yöneten, çoğu tam opera kayıtlarından
oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza
atan, 9 Grammy ödülü sahibi
İspanyol tenor Plácido Domingo, zengin
repertuvarını 19 Ocak 2015 Pazartesi
akşamı Ülker Sports Arena’da İstanbullu
müzikseverler için seslendirecek.

Ocak

