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Ekim ayında üç farklı 
yelken yarışının olması ve 
Halikarnas Balıkçısı’nın 
ölüm yıldönümü nedeni 

ile kaçınılmaz olarak bu sayımız denizle 
dopdolu oldu. 
Geleneksel değerlerimizi korumanın yolu 
onlara sahip çıkmaktır. Bodrum’da ahşap 
teknelerin yapımının devam edebilmesi için 
deniz ve yelken kültürünün yaşatılması çok 
önemli. Hem 28 yıldır süren Gulet, hem 
de bu yıl ilk defa organize edilen Tirhandil 
yarışları bu doğrultuda atılan önemli ve güzel 
adımlar. 
Yıl boyunca Belediye’nin yaptığı Temiz 
Deniz kampanyası, küçükler için düzenlenen 
Optimist Regatta yarışları ve Bodrum Yelken 
kulüplerinin aldığı ulusal ve uluslararası 
başarıların yanı sıra  BAYK yelken yarışlarının 
oluşturduğu bu zenginlik, bir yandan 
Bodrum’un tarih boyunca bir deniz kenti 
olduğunu bize hatırlatırken bir yandan 
da denizlerimizi temiz tutmanın önemini 
vurguluyor. Deniz kültürü Bodrum’da yaşıyor 
ama yapılması gereken daha çok şey var. 
Örneğin bizim çocukluğumuzda birisinin 
okula gelip çocuklara yüzme bilmeyen var 
mı diye sorması çok abes olurdu, çünkü 

hepimiz yüzme bilirdik. Kimse de böyle bir 
soru sormazdı bize. Şimdi ise durum farklı, 
okullarda yüzme bilmeyen çok çocuk var. 
Elbette bu onların suçu değil. Bunun birçok 
nedeni var. Birisi deniz olmayan yerlerden 
alınan göçler ise bir diğeri de, sahil işgalleri,  
denizlere ulaşmanın eskisi kadar kolay 
olmaması. Ben çocukluğumda hemen 
hemen beş ayın her günü Bodrum Limanı 
içinde yüzerdim. Şimdi bu, malum nedenler 
ile mümkün değil. Torba’da yaşamama 
rağmen denize girmek için Yalıçiftliğe 
gidiyorum, çünkü deniz orada daha temiz 
ama hafta sonları özellikle yaz aylarında 
kalabalık ve park etme sorunu yüzünden 
gitmemeyi tercih ediyorum. Eğer denizde 
büyümüş biri olarak denize ulaşmakta 
ben bu kadar zorluklar yaşıyorsam deniz 
olmayan yerlerden gelen çocuklar ve aileler 
ne kadar çaba sarf eder denize ulaşmak için 
bilemiyorum.  Denizi sevmeyen, kullanmayan 
insanlara da onu korumasını öğretmek pek 
kolay değil. Burada eksik olan bütün bu 
yelken ve deniz kültürünü sadece bu alanda 
çalışan profesyonellerle ya da bunu zevk 
için yapan dar bir çevre ile sınırlamayıp bu 
kültürü tabana yaymaya çalışmak gerekir. 
Denizimiz temiz, rüzgârımız bol olsun!

Denizi Sevmek
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Bodrum’un Zarif Teknesi: 
Tırhandil

YEREL

( Tırhandil Cup 
07-09 Ekim 2016 ) 

www.tirhandilcup.com 



“Gobyaları salıverdik, yelkenler göğsümüz 
gibi kabardı. Rüzgâr sertti. Direkler öne 
eğildi. Sular omuzluklarda ikiz şelaleler 
gibi parlıyordu. Koca tırhandil bazen su 
içen bir kuş gibi öne eğilip bastonunu 
denize batırıyor, sonra kıçını oturtuyor. 
Pruvasından sular akıta akıta azametle 
göğe kalkıyordu.’’
Halikarnas Balıkçısı / Boğulmuş Enginlikler

İşte böyle bir kayık tırhandil! Orijinal bir 
tırhandili gördüğüm zaman, antik Efes’i 
gezdiğim günkü duygulara kapıldım; 
göğsünün şişkinliği, gövdesinin yuvarlak 
genişliği ve özellikle başının kavsiyle 
Homer’in çağından esin getiren ve sizi o 
çağlara götüren bir deniz güzeliydi…
Mübadele döneminde Girit’ten gelenlerle 
birlikte Bodrum ve Türkiye’nin kaderi 
değişmiş.

Haklarında başlı başına bir kitap 
yazılması gereken Giritli ustalar, gulet 
ve aynakıç tekneleri turizm için oldukça 
büyütmelerine ve evrim geçirtmelerine 
rağmen tırhandillerin orijinal çizgilerine 
dokunmaya kıyamamışlar; ne de 
olsa dedelerini, nenelerini Girit’ten 

Türkiye’ye getiren 
zorlu yolculuğun 
dert ortaklarıdır 
tırhandiller. 
Annelerinden 
dinledikleri deniz hikâyelerinin sonunda 
iyi adamlar hep tırhandille kurtulmuştur. 
Mahalledeki en cesur kaptan en fırtınalı 
anılarında zorlu denizleri tırhandiliyle nasıl 
aştığını anlatmıştır.

Belki dedelerinin bu tekneleri yaparken 
kesilen ellerinden ahşaba damlayan kan 
yoluyla genetik bağlantı kurup akraba 
haline geldiklerini düşünmüşlerdir. 
Böyle düşünmüşlerse de iyi ki böyle 
düşünmüşler, çünkü günümüz 
Bodrum’unda bize eski güzellikleri 
hatırlatan çok fazla şey kalmadı; eski bir 
adamın dediği gibi, ‘’Kalenin önüne bir 
tırandıldan daha çok ne yakışabilir ki?”
İşte tırhandil, her hava koşulunda çok iyi 
yelken yapabilen dengeli ve yakışıklı bir 
kayık. Geçmiş yıllarda nakliye, süngercilik, 
balıkçılık gibi alanlarda kullanılmış. 
Günümüz şartlarına göre ticaret için ufak 
kalışı sebebiyle özel gezi ve keyif teknesi 
haline gelmiş. Bodrum’un birçok ailesinin 

Erol Ağan



tatil için tercih ettiği güvenilir teknedir.
Bodrum’un meşhur ustası rahmetli Ziya 
Güvendiren ve onun yetiştirdiği Erol Ağan, 
Ziya Tünay (Küçük Ziya), Hüseyin Yıllıkçı 
(Dede), Engin Denizaslanı, Uğur Susam ve 
onlardan sonra gelen İlkay Mıstık, Mustafa 
Cengiz (Kıvırcık) gibi ustalar çok güzel 
tırhandiller yapmışlar. Bunların içinde Uğur 
Susam’ın yaptıkları o kadar beğenilmiş ki 
İtalyan’ı, Alman’ı, Fransız’ı sıraya girmişler 
sipariş verebilmek için. E tabi tekne yapımı 

uzun ve meşakkatli iş, her gelene tekne 
yapamamış Uğur usta, “İki-üç yıl sonraki 
sıraya girmek için zorla kaparo verirlerdi,” 
diyor. Türk denizciliği için işin en üzücü 
tarafı, bu ustaların yerine yeni isimler zor 
yetişiyor. Yeni nesilden tırhandil imalatı 
yapan Mahir Top ve Uğur Susam’ın çırağı 
olan Mustafa Özkeskin (Hacı) kalmış. Mahir 
yeni yapım tekniği olan epoxy lamine, 
Mustafa ise eski klasik yığma tekniğiyle 
imalata devam ediyorlar. İnşallah bu 



gençler tarihi yükle dolu trandılların yeni 
nesillere aktarılması sorumluluğunun 
omuzlarında olduğunun farkındadırlar ve 
ustalarından öğrendiklerini kendilerinden 
sonra bu tekneleri yapacak gençlere de 
aktarırlar.
Bu güzel teknelere olan ilgi her geçen 
gün artıyor. Bu yıl Bodrum’daki genç 
denizciler ve tekne sahipleri bir araya 
gelerek “Tırhandil Cup”ı organize ediyorlar; 
bu yarışın Türkiye’nin ve dünyanın 

her yerindeki tırhandillerin katılımıyla 
büyüyerek devam etmesi ve Bodrum 
Wooden Yatch Regatta gibi geleneksel 
hale gelebilmesi için çok çalışacaklarını 
söylüyorlar.
Monako limanına bile girdiğinde mega 
yatlardaki mürettebatın ve misafirlerin 
ilgisini üzerine toplayan tırhandil, 
Bodrum’lu ustaların dünya denizciliğine 
hediye ettiği bir güzelliktir. O artık herkese 
ait… 

Konuşma dilindeki “tırhandil”ın kökü, Rumca “trehantiri (bire üç)” sözcüğüne dayanıyor; 
tırhandil, yelken ve kürekle yürütülen, dayanıklı ve zarif bir tekne türüdür. Rumca adının anlamı 
olan “bire üç”, bu teknenin inşa ölçüsüne ışık tutuyor. Yani, bire-üç “eni, boyunun üçte biri” 
demektir. Manevra kabiliyeti yüksek, yelken seyrine son derece yatkın bir tekne olan tırandıl, 
daha büyüklerine rastlamak nadiren mümkünse de genellikle 7 ile 12 metre uzunluğunda 
inşa edilir. Günümüzde sayıları çok azalmış olsa da yelken seyri yapmak isteyenlerin tercihi 
olan güzel tırhandillerin Bodrum’da yaşayan en ünlü örneklerine Aksona Mehmet’in “Aksona 
Mancorna”sını, Kaptan Mustafa Nalbantoğlu’nun “Tirandila”sını ve Fatih Tiley’in “Tango” ve 
“İlkay”ını gösterebiliriz.

Süngercilik deyince Bodrum’da ilk akla gelen isim olan ve sünger avcılığına tırhandillerde 
başlamış olan Aksona Mehmet, bakın bir tırhandile sahip olma duygusunu nasıl ifade ediyor: 
“Hep sorarlar, ben de aynı şeyi söylerim. Köroğlu’nu bilirsiniz, Anadolu’da onu ve efsane atı 
Küheylan’ı bilmeyen yoktur. Köroğlu için Küheylan ne ise benim için tırhandil de odur. Köroğlu 
deniz insanı olaydı mutlaka onun da bir tırhandili olurdu.”



SANAT

18 Eylül Pazar günü yapılan kokteyl ve 
ödül töreni ile sona eren 14. Aspat Taş 
Heykel ve Resim Sempozyumu’nda, 
sanatçıların 28 Ağustos - 18 Eylül tarihleri 
arasında yaptıkları eserler sergilendi. Her 
yıl uluslararası alanda bilinen sanatçıların 
da katılımı ile gerçekleştirilen sempozyum 
boyunca 7 heykeltıraş ve 7 ressam, yazın en 
sıcak günlerinde yaptıkları işe odaklanarak 
çalışmalarını sürdürdüler. Bizler için ise 
toz içinde devasa mermerlerin kesilişini ve 
işlenmesini, taşın yavaş yavaş hayata geçişini 
ve bir ruh kazandırılmasını izlemek gerçekten 
büyük bir zevk ve ayrıcalıktı. Ama eğer bunu 
yapma fırsatınız olmadıysa hâlâ bitmiş eserleri 
gidip görme şansınız var.
Bu yıl da 7 güzel heykel ASPAT koyunda 

14 yıldır yaratılan onlarca taş heykelden 
oluşan açık hava müzesine katıldı. ASPAT 
sempozyumu gerçekten Bodrum’da yapılan 
en kayda değer sanat etkinliği; çünkü her yıl 
sanatçılar geride somut sanat eserleri bırakarak 
gidiyorlar. ASPAT’ın ve Bodrum’un güzelliğine 
güzellik katan bütün sanatçılara müteşekkiriz. 
Bu uluslararası projeyi 14 yıldır azimle sürdüren 
AspatArt kurucusu ve yöneticisi Murat Balkan, 
görmeye değer onlarca heykelden oluşan bu 
açık hava müzesi ile ne kadar gurur duysa 
hakkıdır. Bu tür çabalar daha çok kişiden 
gelebilseydi çok daha güzel bir dünyada 
yaşardık. Bu heykellerin dili olsaydı herhalde 
sergilenmek için kendilerine bundan daha 
güzel bir doğal ve tarihi alan bulamayacaklarını 
söylerlerdi!

14. ASPAT 
Taş Heykel ve Resim 
Sempozyumu’nun Ardından
Aspat Kıyılarında Yeni Sanat Eserleri



Çeşitli ülkelerden gelen tanınmış sanatçıların 
üç hafta boyunca kaynaşmaları ve birbirlerine 
verdikleri enerji ve ilham, bu projenin 
sanatçılar ayrıldıktan sonra da süren pozitif 
katkılarından bir başkası. Elbette sanatçıların 
ülkelerine döndükten sonra bu güzel projeyi 
dünyanın birçok ülkesinde konuşmaları 
değer biçilemeyecek kadar önemli bir 

tanıtım. Bodrum’da doğası ve tarihi dokusu 
bozulmamış, en iyi şekilde korunmuş Roma 
Hamamının bulunduğu bu koyda şimdi bir 
de açık hava modern taş heykel müzesi 
var. İnanmak zor geliyorsa gidip kendiniz 
görebilirsiniz.

www.aspat.com.tr



SANAT

RESSAMLAR 
Hakan  Esmer, Ayhan  Türker, Hayati  
Misman, Lekim IBRAGIMOV (Özbekistan), 
Sobirjon RAKHMETOV (Özbekistan), Dilshodjon 
ESHMATOV (Özbekistan), Antonio Cosentino

14. 
ASPAT TAŞ HEYKEL VE 
RESİM SEMPOZYUMU’NA 
KATILAN SANATÇILAR:

HEYKELTRAŞLAR 
Dilşad Yiğitcan Akçayöz, Barış Aydın, 
Özgür Turhan, Yücel Tonguç, Güler  Güçlü, 
Gulzor SULTONOVA  (Özbekistan), Tleuberdi 
BINASHEV  (Kazakistan)





ESKİ BODRUM

Şu anda Bodrum meydanındaki Gemiciler Kahvesi’nin tam karşısındaki kafenin bulunduğu 
yer 70’li yıllarda Raşit’in Kahvesi olarak bilinirdi. Yan taraftaki dükkân da İbrahim Şakar’ların 
hediyelik eşya dükkânıydı. Ön yüzü daire şeklinde tasarlanmış renk renk Kütahya çinilerinden 
panolarla dekore edilmişti. Raşit’in Kahvesi denizin üzerine inşa edilmişti. O zamanlar deniz de 
İbrahim Şakar’ın dükkânına kadar geliyordu. Kahvenin zemin tahtalarının aralıklarından deniz 
görünürdü. Yere atılan sigara izmaritleri ufak bir ayak çalımı ile cup denize itiliverirdi. İç tarafta, 
yani kapalı bölümde gemiciler, süngerciler, balıkçılar kısaca deniz adamları otururdu. 
Fazla konuşmazlar, dalgın, biraz da şaşkın ama anlamsız ifadelerle çevrede olan 
biteni anlamaya çalışırlardı. Çok konuşanlar ortalığı farfaraya boğanlar ve bu 
monotonluğu yırtanlar genelde Bodrum’a dışardan gelenlerdi. Raşit’in 
Kahvesi yerli yabancı herkesin ortak buluşma noktasıydı. Sabah 
kahvaltıları kömür ütüsü ile bastırılmış yarım ya da çeyrek 
peynirli ekmeklerle ada çayı, Rize çayı ya da Oralet 

Raşit’in Kahvesi
One tea one dollar. One cola one dollar… 
De gidi günler dee…Salih Kalyon



yapılan, akşamdan kalma sarhoşların yeşil 
mandalina, soda, limon karışımları ile hayata 
döndürülmeye çalışıldığı, günlük gazetenin 
mütalaa edildiği, yolcuların konaklama yeriydi 
Raşit’in kahvesi. Raşit dolu tepsi ile ortalıkta 
servis yapar, yabancı müşterilere yani turistlere 
fiyatlar konusunda bilgi verirdi. “One tea one 
dollar, one cola one dollar.. Evvet çaylar… ada 
çayları… sizin orta gaveniz!” Bizim masaya 
geldiğinde dostça uyarılar yapılırdı Raşit’e. 
Raşit ayıp olmuyor mu, çay 15 kuruş sen 1 
dolar diyorsun, kola 30 kuruş bakkalda sen 
1 dolar diyorsun. Ya turistin biri doğrusunu 
öğrenir gelir senle yüzleşirse? Raşit hiç oralı 
olmaz, geçiştirirdi, “Boş ver Abee.. hade one 
tea one dollar, one kola one dollar!”  diye 
devam eder.
Yılmaz Alten koltuğunun altında haftalık 
Melengeç Gazetesi ile gelir masalara dağıtır 
gazeteleri. Raşit’e takılmadan olmaz, “Raşit 
ben masalara gazeteleri bıraktım, paraları sen 

toplarsın,” diye. Raşit hemen itiraz eder. “Beni 
garıştırma o işlere… Ben anlamam, hem ne 
parasımış len bu! Paralan mı bu?” Kahkahalar 
patlar. Yılmaz benim Ankara’dan tanıdığım 
bir arkadaşım. Ankara’da Maltepe’de destek 
teknik resim kursları veren bir yeri vardı, eşi 
Aysel Alten’le birlikte yönetirlerdi. Yılmaz üst 
üste iki kalp krizi geçirdiğinde, doktor git 
güneye yerleş, kendine stressiz bir yaşam kur 
deyince o da Bodrum’a kapağı atmış. Tabi boş 
oturacak hali yok ya, hemen İzmir’den bir pedal 
baskı makinası edinip Melengeç’i oluşturmuş. 
Dizgileri Kemal Durmuş yapar, Yılmaz kendi 
basar, kendi pazarlar; bu sistemle haftalık 
Melengeç’i yaşatmaya çalışırdı. Ben de onun 
sayesinde Bodrum aşığı oldum. İlk geldiğimde 
de matbaada Dursun Mutlu, Kelpe Mustafa, 
Gaptan Aloş, Dinç Pansiyon Demir Dinç ile 
tanıştım.

Ve sonra daha niceleriyle…
De gidi günler dee…



ETKİNLİK

28. Bodrum Cup
17 - 22 EKİM 2016

Uluslararası ‘Bodrum Cup-Yelken Yarışları’ bu yıl yine heyecan ve 
yeniliklerle başlıyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle 
17 Ekim’de yapılacak açılış töreninin ardından 18 Ekim’de 
Bodrum-Gümüşlük  Etabı ile 28.ci kez start alacak olan yarışlara 
katılımın her yıl olduğu gibi yoğun olduğu bildiriliyor. 

Fotoğraf: Şafak Uçar



Bodrum’un ünlü Mavi Yolculuk gezilerinin 
ev sahibi konumundaki yöreye özgü gulet 
adlı ahşap tekneleri ile 1989’da yapılmaya 
başlayan yarışlar, bugün farklı yapım 
yatlara da açık olarak çeyrek asrı geride 
bırakmış bulunuyor.

Mürettebat dışında tekneye yolcuların da 
alınabilme özelliğiyle benzeri yarışlardan 
ayrılan Bodrum Cup’a katılabilmek için 
tekne sahibi olmak gerekmiyor; isteyen 
herkesin sadece kabin kiralayarak bu özel 
deneyimi yaşayabilmesi mümkün!
Başlangıçta Mavi Yolculuk rotasında 
gerçekleştirilen Bodrum Cup, uluslararası 
bir organizasyon olarak gelişimini 

sürdürmek suretiyle bugün rotasına komşu 
Yunan adalarını da dahil etmiş bulunuyor. 
Her yıl yaz sezonunun sonunda beldeye 
yeniden hareket getiren Bodrum Cup, 
yelken sporunun yanı sıra turistik amaçlı 
başka faaliyetler de içeren özel bir şenlik 
havasında gerçekleşiyor. Bu özelliğinden 
dolayı 2013 yılında SKALITE ödülüne layık 
görülen Bodrum Cup etkinlikleri arasında 
yer alan Instagram Fotoğraf Yarışması, 
Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması 
ve Kostüm Yarışmasının dışında bu yıl yeni 
aktivitelerin düzenlenmesi bekleniyor.

www.bodrumcup.com

Bodrum Cup 2016 Programı:

17 Ekim: Açılış Töreni
18 Ekim: Bodrum – Gümüşlük Etabı
19 Ekim: Gümüşlük – Leros Etabı
20 Ekim: Leros – Leros Etabı
21 Ekin: Leros – Yalıkavak Etabı
22 Ekim: Yalıkavak – Bodrum Etabı ve Ödül Töreni



AJANDA

1-7 Ekim
Sergi
Seramik
Nilgün Cebeci - Dibeklihan Sanat Köyü
www.dibeklihan.com

1-17 Ekim
Sergi
Şimdi Kantaron Zamanı
Zahit Büyükişleyen
Yalıkavak Palmarina Mine Sanat Galerisi
www.minesanat.com

1-6 Ekim
Sergi
Reng-i Su
Burhan Ersan
H.G.C Sanat Galerisi
Dereköy Cad.  No:  
162/1, Dereköy 
Gümüşlük
0543 340 33 19

1-7 Ekim
Sergi
An ve Bellek
Erhun Şengül - Dibeklihan Sanat Köyü
www.dibeklihan.com

2 Ekim
Futbol
Bodrumspor - T.M Kırıkkale
Bodrum Şehir Stadı

2 Ekim 
Atölye
Et Pişirme Teknikleri Atölyesi
Foodroom Culinary Park
info@foodrum.com
Atatürk Bulvarı Konacık Çarşısı P:16 48000 
Bodrum/Muğla
0252 317 15 89

1-2 Ekim
Festival
Bodrum Latin Dans Festivali
Azka Otel
0554 761 91 59
www.bodrumlatindancefestival.com



AJANDA

2 Ekim
Takas Şenliği
Bodrum’da İnsanca 
Yaşam Derneği
Oyder Caddesi No:19 
Yahşi, 48400 Bodrum, 
Muğla

3, 4 Ekim
Atölye
“Hayatınızı İyileştirin”
Aylin Kadıköy 
Savra Bodrum 

3-9 Ekim
Fosil Sergisi
Paleontoloji Geçmişin İzleri
Oasis Sümbül Sokak

2-3 Ekim
Konser

Fatih Erkoç 
Marina Yatch Club

www.marinayatchclub.com

5 Ekim
Atölye
Suşi Yapımı Atölyesi
Foodroom Culinary Park
info@foodrum.com
Atatürk Bulvarı Konacık Çarşısı P:16 48000 
Bodrum/Muğla
0252 317 15 89

4, 8 Ekim
Konser
The Shot - Marina Yatch Club
www.marinayatchclub.com

5, 7 Ekim 
Konser
Yol Project - Marina Yatch Club
www.marinayatchclub.com
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7-22 Ekim
Sergi
Mehmet Emin Erdoğdu’’ İda’nın Zeytin Kadınları / 
Ida’s Olive Woman’’
Bodrum Oasis Sanat Galerisi
OASİS NUROL SANAT GALERİSİ

7 ekim 
Konser

Nev 
Mandalin

7-9 Ekim
Tırhandil Cup
www.tirhandilcup.com

5, 8 Ekim
Rüya analizleri
Avenue Bodrum 11.30 - 15.00
Filiz Varavir: 0532 292 97 00
www.farketmek.com

6 Ekim 
Konser
Garo Mafyan - Turbulence
Marina Yatch Club
www.marinayatchclub.com

6 Ekim 
Resim Sergisi
“Giz”
Nur Debre
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi (Trafo)
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7 Ekim
Satranç Turnuvası
Funtown Yahşi
www.bodrumsatranc.com

13 Ekim
Tiyatro
20:30
Napturun Pansiyon
Heredot Kültür Merkezi, Konacık

16 Ekim
Futbol
Bodrumspor - Düzcespor
Bodrum Şehir Stadı

12, 15 Ekim
Seminer: Beden sağlığı ve duygular
Avenue Bodrum 11.30 - 15.00
Filiz Varavir: 0532 292 97 00
www.farketmek.com

8 Ekim 
Atölye
Çocuk Yetiştirme
Psikolog Gülten Ünal
14:00 -15:30
Oasis Toplantı Salonu
252 317 00 02 
www.oasisbodrum.com

9 Ekim
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum 
Ogm Orman Gençlik
15.00, 
Binnaz Karakaya Spor Salonu

8 Ekim 
Seminer
“Ruhsal Hafiflemeye Yolculuk”
Pınar Gogulan
Ramada Resort Otel
0 530 492 97 53

13 Ekim
Atölye
Uzakdoğu Yemekleri Atölyesi
Foodroom Culinary Park
info@foodrum.com
Atatürk Bulvarı Konacık Çarşısı P:16 48000 
Bodrum/Muğla
0252 317 15 89

16 Ekim
DİNO Cup

Optimist Yarışları
İçmeler

05424991980
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26, 29 Ekim
Rüya analizleri
Avenue Bodrum 11.30 - 15.00
Filiz Varavir: 0532 292 97 00
www.farketmek.com

29, 30 Ekim
Anı Yazarlığı Atölyesi
‘Kendi Bodrum Hikayeni Yazmak’
Bodrum Campus / Oasis
0252 317 1020/1030

25 Ekim 
Atölye
Feride Gürsoy ve Devrim Akkaya ile 
Kışa Hazırlık İnzivası
Karakaya Retreat
info@karakayaretreat.com

22 Ekim
Mantar Avı

09.00-17.00
Bodrum Campus/Oasis

0252 317 1020/1030

19 Ekim
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum - 
Elazığ İl Özel İdare
18.00
 Binnaz Karakaya 
Spor Salonu

21, 22 Ekim
Temel Makyaj Teknikleri Atölyesi
17.00-19.00, 14.00-16.00
Bodrum Campus/Oasis
0252 317 1020/1030

19, 22 Ekim
Farkındalık Seminerleri
Avenue 11.30
Filiz Varavir: 0532 292 97 00
www.farketmek.com

30 Ekim
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum - 
Mersin Üniversitesi
15.00, Binnaz 
Karakaya Spor Salonu

17-22 Ekim
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com

25 Ekim
Resim Sergisi
“Yansımalar”
Handan Cinoğlu
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi (Trafo)



Haydi Çocuklar Koroya!
Main Sponsor Sponsors Co-Sponsor Official CarrierAssociate Sponsor 

03-06 November 
Lütfi Kırdar ICEC Rumeli Hall
Istanbul Congress Center ICC
contemporaryistanbul.com

T H I S  F A I R  I S  O R G A N I Z E D  W I T H  T H E  P E R M I S S I O N  O F  T O B B  ( T H E  U N I O N  O F  C H A M B E R S  A N D  C O M M O D I T Y  E X C H A N G E S  O F  T U R K E Y )  I N  A C C O R D A N C E  W I T H  T H E  L A W  N O . 5 1 7 4

Şarkı söyleyerek bir yandan İngilizcenizi geliştirirken bir yandan da eğlenir, rahatlar, 
yeni arkadaşlar edinir, kendinize olan güveninizi geliştirebilirsiniz. Şarkı söylemek 
sizi mutlu eder. Beş yıldır başarıyla devam eden Bodrum Pop Korosu, uluslararası 
projelerden TV şovlarına, hatta festival ve özel parti  performanslarına kadar uzananan 
çalışmaları ile Bodrum’un en başarılı çocuk projesi olmuştur. 2016/2017 sezonu 
çalışmaları 3 Ekim’de başlayacak olan Bodrum Pop Korosu, Pazartesi ve Perşembe 
akşamı çalışmalarına devam edecektir. Katılmak isteyenler 0536 3994579 numaralı 
telefondan ya da Facebook Bodrum Pop Korosu sayfasından bize ulaşabilirler.
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Orhan Dumanlı

Turizmcinin yüzü gülsün, cebine de para girsin 
diye, Ramazan Bayramı gibi, on güne uzatılan bir 
Kurban Bayramı’nı daha bitirdik. Yüzleri güldü 
mü, ceplerine bir şey girdi mi bilmem ama arife 
günü sabah, Bodrum ve Turgutreis limanı gümrük 
kapıları Adalar’a giden yolculardan geçilmiyormuş.

Dönünce bir tanıdık, “Abi Rodos’a gittik. 
Navaron’un Topları filminin çekildiği Anthony 
Quinn koyunu görelim dedik. Allahın dağının 
dibindeki koyda, turistlerden oluşan kalabalık, 
Türk mü-Yunan mı tartışmaları arasında kahve 
alma kuyruğunda bekleşiyordu. Ama yanında 
buzlu suyuyla servis edilen kahvenin fiyatı Rodos 
merkezle aynıydı.” Başka bir tanıdık, Kalimnos’tan 
dönmüş. “Böyle bir tatlı olamaz, sırf onun için 
tekrar gideceğim. Trabzon’da çocukluğumda 
yediğim tatlının aynısıydı,” diyordu galaktoboureko 
için. Aslında yediği Laz Böreğinin ta kendisiydi. 
Oralardan taşımıştı yapanların dedeleri bu 
kültürü. Bizse neredeyse unutmuştuk yapılışını. 
Diğer arkadaş, her sabah yediği ballı yoğurttan 
bahsediyor, gelirken de bal alıp  getirdiğini 
söylüyordu. Haksız da sayılmazdı getirmekle. 
Rodos’ta Arıcılık Müzesi kurmuşlar, bütün arı ve 
bal üreticileri birleşmiş, kendi ballarını denetimden 
geçirtip, tüketiciye öyle sunuyorlardı. Hâlbuki 
bizim tarafta, Marmaris karayolu üzerinde her 
km’ye bir balcı düşerken, Rodos’tan bal getiriyordu 
arkadaş... Tanıdık bir hanım da İstanköy’de çok 

güzel bir ahtapot yediğinden bahsediyor ve “Ya 
sahi nasıl yapıyorlar o ahtapotu?’’ diye soruyordu. 
Dahası, kaldıkları pansiyondan, omuzlarında 
havluları, ailece sahile yürüyüp beğendikleri bir 
yerde havlularını kumsala serip, gürültülü müzik 
ve ısrarcı satıcı sesi duymadan, dalga seslerini 
dinleyip, denize girdiklerini, susadıkları zaman 
da bir şişe suya ödedikleri paranın İstanköy 
merkezdeki bir büfeye ödenenle aynı olduğunu 
görünce, birbirlerine bakıp gülümsediklerini 
paylaştı benimle.

Sonra birden kulağıma sürekli duyduğum 
sesler geldi, koro halinde. “Ama bizde…” diye 
başlayan, “Sezon kısa”, “Kiralar çok yüksek”, “Şu 
önümüzdeki kumsala kaç lira verdiğimi biliyor 
musun?”, “Yerli ahtapot  çok para”, “Fiyatları 
şişiren alkol”, “Yüksekse yimesinler canım, hem 
havlusu kirlenmez kumda, şezlongda yatsın”, “Ee 
canım, yükseltsinler şu harçları olsun bitsin, para 
içerde galsın!”

Turizmcinin yüzünün gülmesi, cebine hak ettiği 
paranın girmesi için acilen yapmamız gereken 
şey, olumsuzluklara sarılıp savunmaya geçmek 
değil, kendimizle iç hesaplaşmaya girmektir. Ama 
bunu yapar mıyız bilmiyorum. Ben yine de kurban 
olurum güzel ülkemin insana, denize ve doğaya 
saygılı, iyi niyetli, üretken, misafirperver, yenilikçi 
bütün turizmcilerine… Yüzleri hep gülsün!

KURBANIN ARDINDAN



16 Ekim

DİNO CUP
 Bodrum Cup bünyesinde İçmeler 

mevkiinde 25 yaş üzeri optimist yarışı
tel: 0542 499 1980



ANMA

Girit adasında doğan, 13 Ekim 1973’te 
80 yaşındayken aramızdan ayrılan 
ve Halikarnas Balıkçısı adıyla da 
tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, 43 
yıldır Bodrum’da çeşitli etkinliklerle 
anılmaktadır. 

1925 yılında sürgüne geldiği Bodrum 
ile özdeşleşen yazar romanlarında, 
hikâyeleri ve diğer yazılarında hep 
Bodrum’u ve Anadolu’yu öyle güzel 
anlatmıştır ki, tüm dünyanın gözü 
Bodrum’a çevrilmiştir. Ulaşımın 
çok zor olduğu yıllarda bile birçok 
aydın ve sanatçı için çekim merkezi 
oldu Bodrum. Onun ve Azra Erhat, 
Sabahattin Eyüboğlu gibi arkadaşlarının 
gezdiği gittiği ve anlattığı yerler 
herkesin Mavi Yolculuk hayalini 
gerçekleştirmek üzere Bodrum’a 

gelmeye başlamasının önemli 
nedenlerinin başında gelir.
Bir süre belediyenin bahçıvan 
kadrosunda da yer alan yazar, 
Bodrum’daki palmiyeleri, okaliptüsleri, 
Bella Sombraları ve diğer birçok yeni 
bitkiyi getirip dikmiş, kentin güzelliğine 
katkıda bulunarak bunu en güzel 
şekilde anlatmıştır. Onun o güzel 
anlatımları için, büyük şairimiz Nazım 
Hikmet, “İçimizde en şairimiz Cevat 
Şakir’dir” demiştir.

Halikarnas Balıkçısı, bu yıl da 13 
Ekim’de ve takip eden günlerde çeşitli 
etkinliklerle anılacaktır.

Balıkçıyı anma etkinlikleri için:
www.merrhaba.com

Balıkçıyı Anıyoruz
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Halikarnas Balıkçısı’nın 
Bodrum’a Verdiği Değerli Armağanlardan Biri:

Bella Sombra
Güzel Gölge

Güney Amerika pampasının endemik 
bitkisi olan, yaygın olarak “ombú” denilen 
Bella Sombra (Phytolacca dioica) / Güzel 
Gölge Ağacı, hızlı büyüyen, 12-18 
metre yüksekliğe erişebilen, gölge 
verdiği genişliği 12-15 metre olabilen 
ve her mevsim yeşil olan bir ağaçtır. 
Genetik özelliğinden dolayı gövdesi 
anormal biçimde ikincil bir kalınlaşmaya 
uğradığından, bıçakla kesilebilen 
süngerimsi bir yapıya sahiptir.

Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir 
Kabaağaçlı tarafından tohumları 
Brezilya’dan posta ile getirtilmek suretiyle 
Bodrum’da da yetiştirilen Bella Sombra, 
bitki özünün zehirli olması nedeniyle 
hayvanların beslenmesinde yer almaz 
ve çekirge ya da başka parazitlere karşı 
bağışıklığı vardır. Güneşe ve yağmura 
karşı koruyucu özelliği ile Uruguay ve 
Arjantin’deki atlı çoban kültürünün 
sembolü olmuştur.

Geniş, yoğun yapraklı yapısıyla yarattığı 
gölgelik nedeniyle park, bahçe ve 
meydanların düzenlenmesinde öncelikle 
tercih edilen bu güzel ağacın bizim 
coğrafyamızdaki öyküsünü, Brezilya’dan 

ısmarlamak suretiyle getirttiği tohumları 
ekerek Bodrum’da da yetiştiren Cevat 
Şakir’in kendi ağzından dinleyelim: 
“Dünyanın en güzel gölge ağacı, Brezilyalı 
Bella Sombra (Güzel Gölge) tohumlarını 
getirttim. Bu ağaçlar sık bir yaprak 
kubbesi oluyor. Dallar uzadıktan sonra 
uçları yere dokunuyor. İnsan, serin ve 
fısıltılı büyük bir çadırın içindeymiş gibi, 
güneşin tabanca sıkarcasına vuran 
ışıklarından kurtuluyor. Bir gün yetişkin 
bir Bella Sombra’nın yaprak kalabalığı 
içinde kaybolmuş, tohum topluyordum. 
Aşağıdan, Fransızca konuşan bir kadın 
sesi duydum. Biri ötekine:
- Bu ne biçim ağaçtır, diye soruyordu.
Ben, ağacın içinden:
- Bella Sombra ağacıdır, diye cevap 
verdim.

Ben görünmediğim için, sanki ağaç 
Fransızca dile gelmişti. Kısa bir korku 
çığlığı duydum. Ağaçtan yere hopladım. 
Kadınlardan biri, Fransız kadın ozanı 
Kontes de Noailles R., yatıyla Bodrum’a 
gelmişmiş. Yatlarına bir kayık dolusu çiçek 
gönderdim. ‘Balıkçı Şair’ diye de bir şiir 
gönderdim.”
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Bağcılık, 
Şarapçılık ve Turizm

Rekabet gerekli, ama 
önce işbirliği!

Tarımsal yapının yeniden kazanılması, 
Bodrum’un kendi mahalli lezzet ve 
tatlarının öne çıkarılması düşüncesi ve 
çabaları açısından son yıllarda bağcılık 
ve şarapçılık alanında çok önemli bir 
hareketlilik göze çarpıyor. Bu hareketlilik 
bugün için ilk bakışta net bir şekilde 
görülebilir olmasa da yakın bir gelecekte 
kendisini somut bir şekilde ortaya 
çıkaracak, giderek turizm hareketliliği 
içinde önemli bir öncü rol üstlenecek 
konuma yükselebilecektir. Tarımsal 
üretimin giderek artan güçlüklerine ve 
yükselen maliyetlerine, ayrıca şarap 
tesislerinin kurulması ve işletilmesi 
konusundaki zorlu mevzuata rağmen 
gelişmenin sürmesi sevindiricidir.
Bağcılık ve şarapçılık, bölgede sadece 
tarımsal yapının geri kazanımında ve 
turizmin çeşitlendirilmesi konusunda 
bir lokomotif değil, aynı zamanda antik 
çağlarda mevcut olan bağcılık ve şarap 
ihracatının geri kazanımını sağlayabilecek 
bir uğraş olabilir. Coğrafya olarak bağcılık 
ve şarapçılık alanında gerekli olabilecek 
her türlü kapasite ve çeşitlilik bölgemizde 
fazlasıyla mevcut. Üstelik bunun 
gerçekleşmesi için herhangi bir ülkeye, 
bölgeye öykünmemiz de gerekmiyor. Tek 
yapmamız gereken şey, sahip olduğumuz 

değerlerimizle birlikte coğrafyamızın da 
farkında olmak ve ona sahip çıkmaktır.
Son yıllarda belirgin bir gelişme içinde 
olan bağcılık ve şarapçılık girişimleri halen 
emekleme safhasındadır.  Tüm olumsuz 
koşullara karşın, destekten yoksun olan 
bu üretim sürecinin önüne beklenmedik 
başka engeller konulmadıkça gelişim 
devam edecek niteliktedir. 
Bu süreçte çok önemli bir konu da 
rekabet olacaktır. Kültürel anlamda birlikte 
iş yapılmasının çok güç olduğu ülkemizde 
rekabetin sadece olumsuz yönlerinin öne 
çıkması ciddi bir risk taşımaktadır. Esasen 
sürecin kendi içinde de belli bir rekabetin 
oluşması zaten kaçınılmazdır. Ayrıca 
rekabet kalitenin yükselmesi bakımından 
da gereklidir. Ancak henüz emekleme 
safhasında olan sürecin özellikle başlangıç 
safhasında rekabetten önce işbirliğinin 
tesis edilmesi, sürecin daha kısa sürmesi 
ve hedeflerin bir an önce gerçekleşmesi 
demektir. İşbirliği yerine rekabetin öncelik 
alması durumunda ise süreç ağır aksak da 
olsa gene işleyecek ancak bu en azından 
herkes için zaman kaybına ve kalite 
ortalamasının düşmesine yol açacaktır.

Erhan Yürüt
erhan_yrt@yahoo.com
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Yerli Kalamarın 
Dayanılmaz 
Tadı
Bu nadide deniz canlısı 
Osmanlı’da Bülbüliye adıyla 
anılıyor; iyisinin tadına doyulmuyor, 
kötüsü evlerden, sofralardan uzak 
tutuluyor. Kötüsü konumuz değil, 
iyisinin nasıl iyi olduğuna bakalım. 
Kafadanbacaklılar familyasının deniz 
mahsulleri kısmındaki muhteşem 
üçlünün –diğerleri ahtapot ve sübye- 
elemanıdır kendisi. Sübyeyle karıştırıldığı 
bazı kurnazlarca sübyenin kalamar diye 
kakalandığı görülse de aralarındaki 
benzerlik insanla orangutan arasındaki 
benzerlik gibidir. Yemezler! Lakin ithal 
kalamarın yerlisiyle karıştırılması olağandır. 
Bu durumda ayırt etmek için iki noktaya 
bakılır; balıkçı tezgâhındaki fiyatı (ithal 
15-20, yerli 35-40TL) ve damak adlı 
öğrenebilir organımızın değerlendirmesi. 
Damağa gelene kadar çiğneme 
performansı da ayırt edebilir olsa da yerli 
kalamarın da terbiye noksanlığından ötürü 
gayet sert olabileceği unutulmamalıdır. 
Kalamar tava ağızda dağılmaz “aldente” 
tabir edilen dişe gelir kıvam en 
makbulüdür. Kapaması, sotesi, dolması ve 
konumuz olan tavası İspanya’dan Tunus’a, 
İtalya’dan Yunanistan’a, İstanbul’dan 
Bodrum’a değişik usullerle hazırlanır.
İthal kalamar lezzet bakımından yerli ve 
taze kalamarın yerini tutmaz ama yerlinin 
de usulünce hazırlanmış olması gerekiyor 
demek ki. Bu usulü öğrenmek için 
Komodor Balık ve Meze Evi’nin mutfağını 
ziyaret ettik ve gördük ki tavası için iyi bir 

terbiye 
ve şefkatli 
bir yoğurma şart. Ağzınıza layık kalamar 
tava yediğiniz restoranlar terbiye kısmını 
pek açık etmek istemezler ancak 
kendisini şeker, limon ve karbonatla 
köpükler içinde kalana kadar yoğurmak 
gerekiyor. Bu karışımda tuz çok az 
miktarda kullanılabilir, fazlası sertleştiriyor. 
Terbiyeyle 12 saatlik bir bekleme ideal. 
Pişirme sırası gelince yıkanmıyor, olduğu 
gibi unlanıyor. Derin bir tencerede bol 
kızgın yağa atılıyor, yaklaşık üç dakikada 
pişiyor. İyi bir sonuç için bir kerede en 
fazla iki porsiyon kızartılıyor. Kalamar 
kızartılan yağ kısa sürede kullanılmaz 
hale geliyor. Altın sarısı şahane kalamar 
çıkarmak için her zaman temiz yağ 
gerekiyor.
Bütün bunlara bakınca restoranlarda 
kalamar tava fiyatına çok da kızamıyoruz. 
Usulünce hakkıyla hazırlanmış nefis 
kalamar tava hazırlayan dükkânlara 
teşekkür ediyoruz!



BASKETBOL

Yiğit Özmen 
tarafından kurulan 
Bodrum Basketbol 
takımı, daha ilk 
yılında Kırçiçeği ana 
sponsorluğunda 

TBKL 1. ligine çıkmayı başardı. Geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da hedefleri olan 
süper lige çıkmak için tecrübeli milli 
takım koçlarımızdan Ömer Petorak 
önderliğinde güçlü ve dengeli bir kadro 
kurdular. Sezona ciddi bir şekilde 
hazırlanan takım, çeşitli özel turnuvalara 
katıldı. Binnaz Karakaya Spor Salonunda 
Fenerbahçe ile yaptığı özel maç, süper lige 
çıkıldığında Bodrum’un nasıl zevkli maçlar 
seyredeceğinin adeta özel bir provası 
oldu.  Bu güzel organizasyonu takiben 
takım Edremit’deki Federasyon kupası 
maçlarında oynamak için yola çıktı. 9 Ekim 
tarihinde kendi evlerinde ilk lig maçlarını 
OGM Orman Gençliğe karşı saat 15.00’de 
oynayacaklar.

Bodrum’da basketbol heyecanı giderek 
büyüyor. Bunun altyapılara olan katkısı 
da gözle görünür bir biçimde artmakta. 
Genç erkeklerde var olan potansiyele 
şimdi kadın takımının etkisi ile genç kızlar 
da katıldı. Bodrum Basket,  kızlarda açtığı 
ücretsiz altyapı çalışma grupları ile bu 
alanda güzel çalışmalara öncülük etmekte. 
Bodrum Basket’in hem Federasyon 
Kupasında hem de ligde alacağı başarılar 
bu potansiyeli daha da arttıracaktır. 
Şimdi hem Muğla il temsilciliği hem de 
Bodrum’da basketbola gönül vermiş 
olan herkesin yeni ve önemli bir adımın 
atılması doğrultusunda elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Bu altyapı çalışmalarını 
spor okulu yaklaşımının ötesine geçirip 
uzun ve kısa vadeli planlarla oyuncu 
yetiştirilebilecek ciddi mekanizmaların 
kurulması gerek. Sürdürülebilirliğin, 
kalıcılığın, genç oyuncularımızı Bodrum’da 
tutabilecek olanakların yaratılması için var 
olan fırsatı kaçırmamalıyız.

Ablalarının 
Yolunda!

Ömer Petorak



BASKETBOL

Beşiktaş Bodrum Basketbol Okulu olarak 
2014’ten beri genç sporcular yetiştiren 
Kerem-Bahar Öztoprak çifti, Bodrum 
Kartalları adıyla A Takımı kurdular. 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nda 
EBBL’de mücadele edecek olan takımın 
baş antrenörlüğüne eski milli takım 
oyuncularında Efes, Galatasaray ve 
Fenerbahçe gibi takımlarda oynamış, 
döneminin en iyi oyuncusu ve deneyimli 
bir koç olan Hakan Yörükoğlu getirildi.

Bodrum’u erkekler liginde temsil eden 
tek takım Bodrum Kartalları, kadrosunu 
tamamladı ve yoğun tempoda idmanlarını 
sürdürüyor. Kadro belirlemek için 
transferler yapılırken, Bodrumlu genç 
yeteneklere ve özellikle Bodrum’da 

profesyonel erkek  takımı olmadığı için 
basketbola ara veren deneyimli oyunculara 
öncelik verildi. 

Kartallar, Bodrum’u üst liglerde temsil 
etmek hedefiyle hazırlık maçı ve 
turnuvalarla sezona iddialı bir şekilde 
hazırlanıyorlar. Bodrum’da yetişen 
genç basketbolcuların artık bir A 
Takımı hedefleri olacak ve profesyonel 
basketbol oynamaları için Bodrum 
dışına çıkmalarına gerek kalmayacak. 
Altyapılarda motivasyonu artıracak olan 
bu hamle, Bodrum’da var olan basketbol 
potansiyelinin gelişerek yeni ve kaliteli 
oyuncuların artmasına katkıda bulunurken, 
bu atılım ile kentimizde spor turizmi de 
canlılık kazanacaktır. 

Bodrum Kartalları 
A Takımı sezonu açtı!

Hakan Yörükoğlu



MEVSİMLİK

Kitabı Kısmet Lokantasından edinebilirsiniz: 
Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum
www.kismettenevarsa.com • 0252 319 00 96

Şef Halil Vural

Yapılışı:
Tavuk kalçalarını 1 litre suda haşlayıp süzün, suyunu ayırın.
El yakmayacak kadar soğuyunca kemiklerini ve derisini çıkarıp irice tiftin. 
Bir tencereye 3 su bardağı (600 ml) tavuk suyu ve tereyağını koyup ocağa 
alın. Kaynayınca bulgurları, tiftilmiş tavuğu, karabiberi ve yeterince tuz atıp 
karıştırın. Tencerenin ağzı açık şekilde arada karıştırarak 3 dk. kaynatın ve 
kapağını kapatıp altını kısın.
Üzeri göz göz oluncaya kadar (9-10 dak.) pişirin ve ocaktan alın.
15 dak. demlendirip servis yapın.

FİRİK PİLAVI
6 kişilik

Malzemeler:
1,5 çay bardağı firik bulguru 

(150 gr)
2 çay bardağı pilavlık bulgur 

(200 gr)
2 adet kemikli tavuk kalçası

6 çorba kaşığı tereyağı (150 gr)
1 çay kaşığı iri dövülmüş 

karabiber
Yeterince tuz



Geleneksel halk anlatılarına dayanarak, 
sözlü kültür anlatımlarının en 
yaygınlarından biri olan masallar, nesilden 
nesile aktarılarak günümüze kadar 
gelmiştir.

İyi ile kötünün mücadelelerinin yanı sıra; 
hayali varlıkların da başından geçen 
olağanüstü olayları ele alan masallar, 
edebi türler içinde en ilgi uyandıran 
metinlerdir. 

Yaklaşık 4 yıllık bir emeğin sonucu ortaya 
çıkan Bodrum Halk Masalları kitabında, 
Bodrum Yarımadası’nın çevre köy ve 
mahallelerinden derlenen 32 özgün masal 
metni yer almakta.

Bu metinlerin unutulmaması ve daha 
geniş kitlelere ulaşması adına İngilizce 
ve Fransızcaya da tercüme ettiren yazar, 
her masal için de bir adet illüstrasyon 
çizdirmiş.

Ağustos 
ayı içinde, 
okurlarıyla 
buluşan 
Bodrum Halk 
Masalları, her 
yaştan okur 
için farklı 
bir deneyim 
vaadediyor.

KİTAP

BODRUM HALK MASALLARI




