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“Delilik, kafa yapan bir 
madde gibi akıyordu 

şehrin damarlarında. Her gün milyonlarca 
İstanbullu, bir doz daha alıyordu bu 
serumdan. Birbirleriyle tek kelime etmeyen, 
selamlaşmayan, bir lokma ekmeklerini 
paylaşmayan insanlar, deliliklerini 
paylaşıyorlardı farkında bile olmadan. 
“Topluca akıl yitirme” diye bir şey vardı. 
Kolektif bilinç kaybı. Eğer aynı halüsinasyonu 
yeterli sayıda göz görürse, artık halüsinasyon 
değil, hakikat sayılıyordu; eğer aynı acı 
gerçeğe yeterli sayıda insan gülümserse, 
acınası olmaktan çıkıp, komik bir şakaya 
dönüşüyordu.” *

Antidepresan kullanımında Dünya 
birincisiymişiz. Bir yanda ilaçların etkisi 
ile ortada zombi gibi dolaşan insanlar, 
diğer tarafta kullanmayanların sokağa 
ve günlük hayata yansıyan agresiflikleri! 
Negatif, tepkici, dinlemek ve anlamak 
için giderek sabrı azalan, gülümsemeyi 
unutmaya başlayan bir toplum…  Acımasız 
bir Dünya ekonomisinin yarattığı insanları 
birbirine ve topluma yabancılaştıran bu 
güvensiz ve korkutucu ortam, bir yandan da 

insanlarda “ruhun ölümsüz olduğuna” olan 
inancın giderek artmasına neden oluyor. 
Bu korkuyu saklamak için hep özel biri 
olmaya çalışıyoruz. Yüzlerinde abartılı plastik 
gülücüklerle ortalıkta dolaşan, kendisiyle 
barışık olmayan ama pozitif olmak için ne 
yapacağını bilmeden çırpınan insanlar, her 
geçen gün artıyor etrafımızda.
Sevgi doğurur, yaratıcıdır. Korku etkisizdir. 
Bilmek, korkusuz olmaktır ve bilmek sevgi 
dolu olmaktır. Korkusuz yaşa. Tehlikeli 
yaşa. Daha çok, daha yoğun yaşamayı sana 
öğretilen herhangi bir aptallığa, sözlere, 
teorilere, ülkelere, politikalara feda etme. 

Bu yıl her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
var etrafımızda pozitif şeyler görmeye, mutlu, 
umutlu olmaya. Olmak zorundayız. İnsanlara 
inanıyoruz, güveniyoruz, onları seviyoruz. 
Başka türlü nasıl yaşanır bilmiyoruz. 
Kendimizi ifade edebildiğimiz ölçüde mutlu 
olabiliriz.  Kültür ve sanat kendimizi ifade 
edebilmemiz için önemli bir platform. 
Yaptıklarımızla, kendi çapımızda mutluluk ve 
pozitif enerji yaratmaya çalışıyoruz. 

* Havva’nın Üç Kızı / Elif Şafak

Halüsinasyon
2017’ye girerken
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Bu yıl 
Bodrum’da 
Cumhuriyet’in 
93.üncü 

yıldönümünde, 93 seçme sanatçının 
eserleri ile oluşturulan “Selection 
Bodrum” sergisinde tanıştık Tamer 
Derican ve resimleriyle. Hayallerini, 
rüyalarını resimlerine taşımış olan Derican, 
pozitif enerji dolu kimliğini resimlerine 
de yansıtmıştı. Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Grafik bölümü öğretim 
görevlisi olan Tamer Derican ile yaptığımız 
sohbetlerde, Eskişehir’deki çağdaş 
sanat konusunda atılan güzel adımlardan 
heyecanla bahsetti. Eskişehir’den gelen 
diğer sanatçılarla da tanıştık serginin 
açılışında. Eskişehir’de yapılan güzel 
sanat çalışmalarını kıskanmamak mümkün 
değil. Güzel işlerinin yanı sıra sanatçılar 
arasında oluşmuş bu birlikte hareket etme 
duygusu oldukça etkileyiciydi. Sanatla 
uğraşmanın çoğunlukla bireysel bir durum 
olduğunu düşünürsek pek alışıla gelmiş 
bir durum değil sanatçıların birlikte 
hareket etmesi, özellikle de ülkemizde… 
Bu, bizi şaşırtan ve aynı zamanda 
da heyecanlandıran faktörlerden biri 
oldu. Tamer Derican birçok ulusal ve 
uluslararası bireysel ve karma sergide 
yer almış olan, başarılı sanat hayatının 
yanı sıra akademik olarak da ulusal 
ve uluslararası yayınlarda yer alan 
bir kişi. Yurt içi ve yurtdışı müzelerde 
ve koleksiyonlarda da eserleri olan 
sanatçı belleğinde uçuşan birçok 

düşünceyi özgün tarzı ile tuvale döküyor. 
Çocukluğunda yaşadıklarının ve düşlerinin 
izlerini onun resimlerinde görmek mümkün.
“Her şeyin yolunda gittiği tek yer 
hayallerimiz değil midir? Biriktirdiğim 
hayallerimi resim dilimle görünür hale 
getirmeye çalışıyorum,” diyor sanatçı. 
“Hep çocuk olarak kalmak isterim ben,” 
diyerek kendini Montaigne’in sözleri ile 
anlatıyor: “Herkes önüne bakar, ben içime 
bakarım; benim işim yalnız kendimledir. 
Hep kendimi gözden geçiririm, kendimi 
yoklarım, kendimi tadarım… Bir şey 
öğretmem, sadece anlatırım.” 
Sanatçı, resmi anlamaya çalışanlara da 
Picasso’nun sözlerini hatırlatıyor: “Herkes 
resmi anlamaya çalışıyor. Neden bir kuşun 
cıvıltısını anlamaya çalışmayız? Neden 
geceyi, çiçekleri, çevremizdeki her şeyi, 
onları anlamadan severiz?” 
Resim çalışmalarına tüm hızıyla devam 
eden sanatçının pozitif enerjisi, sergideki 
katılımıyla Bodrum’u da heyecanlandırdı.

SANAT

Selection Bodrum’da 
Özgün Bir Ressam:
Tamer Derican



TAMER DERİCAN
1970 Eskişehir doğumlu olan sanatçı, 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümünde lisans eğitimi, 
aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde 
Pedagojik Formasyon eğitimi almıştır. 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında yüksek 
lisans yapmıştır. Ulusal ve uluslararası 
çeşitli sanat çalıştaylarına katılmış, resimleri 
yurtiçinde ve yurt dışında düzenlenen 
çeşitli jürili yarışmalarda sergilenmeye 
değer görülmüştür. 10 kişisel sergi 
açmış, yurtdışında 4, yurt içinde 80’in 
üzerinde karma sergiye katılmıştır. Çeşitli 
resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri 
yer almaktadır. Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesinin düzenlediği Eskişehir ve 
Den Haag Müzeleri (Hollanda) Arasında 

Kültürlerarası Diyalog Kurulması isimli proje 
kapsamında yapılan “Sendeki Eskişehir” 
isimli sanat yarışmasında dereceye girerek 
mansiyon alan eseri Haags Historisch 
Museum (Den Haag Tarih Müzesi)’nde 
sergilendikten sonra Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Kent Belleği Müzesinde daimi 
olarak sergilenmektedir. Ayrıca 22. 
International Biennal of Humour and Satire 
In The Arts 2015 Gabrovo Bulgaristan 
Sanat Jürisinin resim kategorisinde 
sergilenmek üzere seçilen eseri müze 
koleksiyonunda yer almaktadır. 2016 
yılında da Romanya’da gerçekleştirilen 
BİAMT “Intarnational Biennal of Miniature 
Arts Timisoara” yarışmasında eseri ile 
mansiyon almıştır. Resim çalışmalarının 
yanı sıra Anadolu Üniversitesinde Öğretim 
Görevlisi olarak görev yapmaktadır.



ESKİ BODRUM

Cipçi Hasan Garabulut’un 
Kestirmeden İşleri

Benim kuşağımdan daha yaşlıların anlattığına 
göre günümüzün Torba Koyu, eskiden DINGIL 
BÜKÜ olarak adlandırılırmış. Şu anda teknelerin 
bağlı olduğu yere de “Gayık Yatağı” denirmiş. 
Bodrum’un süngerci tekneleri bu koyda 
sefer hazırlığı düzerlermiş. Döndüklerinde de 
gene bu koyda süngerlerini tatlı su ile yıkar, 
güneşlendirirlermiş. Tabi Bodrum’dan Torba’ya 
karadan ulaşım da ciplerle olurmuş. Sadece 

Salih Kalyon

Torba’ya değil yarımadanın her bir koyuna bu 
ciplerle ulaşılıyormuş.

Denizin hemen kıyısından başlayan toprak yoldan 
gidip gelen bu cipler, askeriyeden ihraç edilen 
hurdalaşmış araçlar olduğundan kullanıcılar 
zamanlarının çoğunu bunlarının onarımına 
harcarlarmış. Benim Bodrum’a ve Torba’ya 
geldiğim dönemlerde, bu cipçilerden Torbalı 
Osman-Makarto Zeki-Çelebi-Torbalı Muammer 
ve meşhur Hasan Karabulut vardı; kızımın 
küçükken peşinden ayrılmadığı, Karabulut Dedesi! 
Her zaman sevgi ve özlemle andığımız sevgili 
Karabulut. Zayıf, kara kuru, haki kasketinin altında 
güneşten kavrulmuş bir yüz, gülümseyerek bakan 
iki kara göz. Karabulut şoförlüğünün yanı sıra çok 
güzel serpme atardı. Son zamanlarında görme 
yetisini de kaybettiğinden o deniz kenarında 
durur, ben yüksekçe bir yere çıkardım, ona 
balıkların yerini işaret ederdim, o da sallardı 
serpmeyi, Allah ne verdiyse… Arkasından da 
bana seslenirdi; “Hadi git de gaçırmadan tut 
balıkları. Tabi serpmenin altında kaldılarsa!” 
Şimdilerde torunu Süleyman yapıyor dedesinin 
işini Torba-Bodrum arasında. Ama son model, 
konforlu minibüslerle; Karabulut’un cipi yok 
artık…

O zamanlar bahsettiğimiz cip dolmuşlar şimdiki 
gibi saatinde değil, dolduğu zaman kalkarlardı. 
Yalnız Karabulut’un diğer cipçilerden bir ayrıcalığı 
vardı. Onun cipi dolduğu zaman değil rakı 
bardağından son yudum fondip yapılınca kalkardı. 
Karabulut Bodrum’dan Torba’ya geldiğinde Dalli 
Motel-Restoran’ın önünde durur, oradan yolcu 
alıp Bodrum’a hareket ederdi.



Karabulut’un denize girdiğini hiç görmedim. 
Yolcu beklemek onun için boşa kaybedilecek 
bir zaman değildi. Dalli Restoranın aşçısının 
özenle hazırladığı mezeler eşliğinde cipin 
gölgesinde demlenirdi. Hiç acelesi yoktu. 
Tüm yolcular hazırlıklıydı onun bu durumuna. 
Torba’nın eski muhtarlarından PTT’den emekli 
Turgut ağabeyimizin söylediğine göre Karabulut 
ne kadar içerse içsin hiç sarhoş olmaz ve 
kestirmeden gider, sağ salim yolunu bulurdu. Bu 
Karabulut o kadar kestirmecidir ki, askerde bile 
tekmil verirken öyle noktası virgülüne kadar lafı 
uzatmaz kestirmeden verirdi tekmili. Bir sabah 
içtimada komutan tekmil alıyormuş, Karabulut’un 
arkadaşı vermiş tekmili “128. Motorize ağır tamir 
bakım ve onarım Taburu 3. Bölük 2. Takım 8. 
Manga erlerinden Canip oğlu Remzi Karakartal 
Muğla, emir ve görüşünüze hazırdır komutanım!” 
Afferin demiş komutan. Hemen yanındaki Hasan 
Karabulut’un önünde durmuş. “Evet, söyle 
bakalım Garaoğlan,” deyince, bizim Karabulut 
bir çırpıda, yanındaki arkadaşını gözleriyle işaret 

ederek; “Aynı Bölükten Hasan Karabulut,” der 
demez bütün Bölük gülmekten darmadağın 
olmuş…
Bir akşamüzeri Dalli Restoranda oturuyoruz. 
Karşımızda deniz kenarında bir zeytin ağacının 
altında Hasan Karabulut’un cipi, yolcular yerlerini 
almağa başlamış, son sefer hazır. Karabulut 
son yudumunu yuvarladı, toparlandı, meze 
tabağını ve bardağını aşçıya teslim etmek üzere 
mutfağa doğru gitmekte. Tam önümüzden 
geçtiği sırada denizden yeni çıkmış bir genç, 
akşamın serinliğinden de biraz üşümüş ki, “vııı, 
vııı” yaparak rüzgâr gibi Karabulut’un yanından 
geçerken küçük bir omuz darbesiyle Karabulut’u 
sendeletti. Karabulut düşecek gibi oldu ama 
toparlandı. Gülümseyerek ona çarpan gencin 
arkasından baktı ve mırıldanır gibi: “Yaveş gel 
oğlum. Accık amcen de oynasın!”
Hey gidi Garabulut, ruhun şad olsun!

Şu anda Torba’da kalkan tüm kadehler sana 
olsun.
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SANAT

Kars doğumlu Maksut Çelik, 34 yıldır 
Bodrum’un hızlı atan kalbi Kumbahçe 
Mahallesi, Barlar Sokağı’ndaki Galeri Arteo 
adlı mekânında resim sergiliyor, resim 
satıyor, ressamlara da resim severlere de 
hizmet veriyor. Çelik’in dükkânı adeta başı 
sonu olmayan, zamanda sınır tanımayan, 
kesintisiz bir sanat galerisi…
Kış aylarında her gün saat 11 ile 18 
arası, yazın ise sabah 7’den ertesi sabah 
2’ye kadar açık olan dükkân ya da daha 
doğru bir deyişle galeri, yıllardır ünlü-
ünsüz pek çok ressamın eserlerine ev 
sahipliği yapıyor. Daha önceleri sadece 
tatil amaçlı gelip gittiği Bodrum’a 1982 
yılında yerleşen Çelik’in resimlerle ve 
onları sergilemekle olan ilişkisi İstanbul’da 
başlamış. Aileden galerici sayılır. Mekânda 
sergilenen ve satılan eserlerin ortak 
özelliği, hepsinin özgün olması… Burada 
kopya veya reprodüksiyon tek bir resme 
rastlayamazsınız.

Barlar Sokağı’nın 

Sürekli Sanat Galerisi

“Galeri Arteo”



Kendi yarattığı bu özel ortamın oluşum, 
gelişim ve devamı için tüm sanatçılardan, 
ressamlardan destek gördüğünü belirten 
Çelik, yazları kendisine yardım eden 
kızlarının da bu keyifli işi sürdürmelerini 

diliyor. Maksut Çelik’in galerisi, Bodrum 
teknelerini konu alan özellikle de Erkan 
Uyar resimleriyle de tanınıyor. Yolu Barlar 
Sokağına düşenlerin asla atlamaması 
gereken bir adres Galeri Arteo…



Bodrum 
Kitabeleri

Mustafa Ünlü, Bodrum’da yaşamış tüm 
kadim uygarlıklara ait kalıntıların zamana 
yenik düşmesini ve yok olmasını üzülerek 
izlemek yerine, onların korunmasını 
sağlayacak çalışmalar yaparak bölge 
turizmine kazandırmaya uğraşıyor.

Ünlü’nün çalışmalarının esasını Bodrum’da 
bulunan Osmanlı dönemine ait yapılardaki 
kitabelerin yerlerinin belirlenmesi, 
fotoğraflanması, tercümelerinin 
yapılması ve bir Osmanlı dönemi gezi 
parkuru oluşturularak haritalandırılması 
oluşturuyor. Mustafa Ünlü, şimdiye kadarki 

YEREL



çalışmalarının sonucunda 25 kitabeyi 
kayıt altına almış. Daha önce yapılmış 
çalışmalardan da 7 kitabe daha olduğunu 
ortaya çıkarıp, bunların yerlerini saptamış. 

Bu çalışmalar eski Osmanlı yolları ile 
ilgili bir olguyu da ortaya seriyor. Yan 
sayfada gördüğünüz harita, eski Bodrum 
yolu olarak bildiğimiz Yokuşbaşı’ndan 

Kızılağaç’a girişteki kıvrımlı yola kadar olan 
bölgeyi gösteriyor. Bu yolun yanındaki 
kitabeli, yani hayrat olarak yapılmış üç 
adet sarnıç, eski yolun tam sarnıçların 
yanından geçtiğine işaret ediyor.  Bu 
hayratlardaki kitabelerin tercüme edilmesi 
sonucunda yarımada ile ilgili yeni bilgiler 
elde edileceğini umuyor Mustafa Ünlü ve 
bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.



AJANDA

1- 31 Aralık
Sergi
Selection Bodrum
Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi
Şevket Sabancı Kültür Merkezi, 0252 382 4737

3 Aralık
Alışveriş
Geleneksel 2. El Oyuncak Satışı
Patika Çocuk Yuvası, Ortakent
10.00 - 13.00

1-10 Aralık
Sergi
Yasemin Hotamışlıgil Doğan
Haşhaşaşk Resim Sergisi
Bodrum Nurol Sanat Galerisi Oasis
0252 317 0002

1 Aralık
Yamuna Atölyesi
Evrim Erbil Süner
Masal Mekan
0252 385 43 28

1 Aralık
Tiyatro

Shirley - Sumru Yavrucuk
20.30

Heredot Kültür Merkezi Konacık
0532 691 54 38

2 Aralık
Konser
Necati ve Saykolar
Mandalin
0549 226 4848

1-10 Aralık
Sergi
Mehmet Kapçak Resim Sergisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel 
Sanatlar Fakültesi



AJANDA

3 Aralık
Atölye
Mandala Dokuma Atölyesi / Gökçe Es 
Masal Mekan
1312 Sokak No:12 Bitez
0252 385 4328

4 Aralık
Hentbol
Muğla Yalıkavak Belediye Spor - 1453 Üsküdarspor
Binnaz Karakaya Spor Salonu, 13.00

4 Aralık
Kütüphane Açılışı
Peksimet Köyü
11.00

4 Aralık
Konser
Batu Mutlugil
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

5 - 11 Aralık
Atölye
Yuri Radomisli - 
Seraphim Blueprint
Masal Mekan
1312 Sokak No:12 Bitez
0252 385 4328

3 Aralık
Konser
Elif Turan ve 
Cengiz Özdemir
Savra Bodrum 
21.30
0252 363 0463

5 Aralık
İnsanca Yaşam Derneği Açılışı
www.bodrumdainsancayasam.org
19.00

3 Aralık
Girit Gecesi

Diamond of Bodrum Hotel 19.30
Bodrum Girit ve Yunanistan

Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği



AJANDA5 - 9 Aralık
IV. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası
www.slowfoodbodrum.org

6 Aralık
Fotoğraf - Video
Küba
Kumkuat Fotoğraf Grubu
Oasis Toplantı Salonu, 18.30
www.bodfad.org

8 Aralık
Konser
Yasemin Çetin featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

9 Aralık
Konser 
Koray Candemir
Kule Bar
0555 824 88 34 

9 Aralık
Masal ve Sohbet Gecesi - Esra Akkaya
Masal Mekan
1312 Sokak No:12 Bitez
0252 385 43 28

9 Aralık
Konser
Rubato
Mandalin 
0 549 226 48 48

10 - 11 Aralık
Felsefe Söyleşileri 
Özgürlük ve Adalet, 
Ara Boyutlar, 15.00 - 16.30
Prof. Dr. Doğan Göçmen
Bodrum Mimarlık Kitaplığı

10 Aralık
Konser 
Elif Turan ve Cengiz Özdemir
Savra Bodrum, 21.30
0252 363 0463

10 Aralık 
Farkındalık seminerleri
İlişkiler, 15.00
Avenue Bodrum  
Filiz Varavir 0532 292 9700

11 Aralık
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum Basket- 
Ted Ankara Kolejliler
15.00
Binnaz Karakaya Spor Salonu

11 Aralık
Basketbol
Bodrum Kartalları - 
Fethiye Basketbol
17.30 
Binnaz Karakaya Spor Salonu

7 Aralık
Atölye
Oyun Terapisi  - Özge Çivici
Masal Mekan
1312 Sokak No:12 Bitez
0252 385 43 28



AJANDA11 Aralık
Futbol
Bodrumspor - Dardanelspor
Bodrum Şehir Stadı, 13.30

12 Aralık
Tiyatro
Naptorun Pansiyon
20.00 - 21.30 Herodot Kültür Merkezi
www.artcisanat.com

12 Aralık
Konser
Serkan ve Can
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 1228

11 Aralık
Kişisel Gelişim
Yarat ya da öl - Cana Bekdik
Maya Otel
0534 316 7371

11 Aralık
Yeniyıl Pazarı
Trafo - Bodrum Merkez
11.00 - 16.30

15 Aralık
Atölye
Aile Dizimi Grup Çalışması  - Esin Çağlayan
Masal Mekan
1312 Sokak No:12 Bitez
0252 385 4 28

16 Aralık
Konser
Sarabesk
Mandalin
0 549 226 48 48

16 - 31 Aralık
BODFAD Renkler Sergisi
Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı
www.bodfad.org
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17 Aralık
Konser
Merve Öztürk
Karpuz Bar
0 549 316 3313

17 Aralık
Farkındalık Seminerleri
Ruh ve Beden Sağlığı
15.00 
Avenue Bodrum 
Filiz Varavir 0532 292 9700

17 - 18 Aralık
Yelken

BAYK Güz Trofesi IV. Ayak
www.bayk.org

18 Aralık
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum Basket - 
Orduspor
Binnaz Karakaya Spor 
Salonu, 15.00

18 Aralık
Hentbol
Yalıkavak Belediye Spor - 
Bandırmaspor
13.00
Binnaz Karaya Spor Salonu 

21 Aralık
Konser
Diptonik
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

20 Aralık
Resim Sergisi
Beyza Boynudelik - Ters Yüz
Mine Sanat Galerisi - Yalıkavak Marina
www.minesanat.com

19-20 Aralık
Atölye
Proje Geliştirme
Bodrum’da İnsanca Yaşam Derneği
info@bodrumdainsancayasam.org
0530 098 3342
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22 Aralık
Sinema
Samsara
Oasis Toplantı Salonu, 18.30
www.bodfad.org

23 Aralık
Konser
Bate Bahadır
Karpuz Bar
0 549 316 33 13

24 Aralık
Atölye
Zehra Sargın ile Desen Dersleri
Mine Sanat Galerisi Palmarina Yalıkavak
+90(543) 816 10 34

23 Aralık
Konser
Eski Bando
Mandalin
0 549 226 48 48

26 Aralık
Yeniyıl Kutlaması
Yabancılar Gecesi
Trafo, 19.00

30 Aralık
Konser
Mehmet Erdem
Mandalin
0 549 226 48 48

27 - 29 Aralık
Atölye
Oyunculuk Eğitimi - Esra Akkaya
Masal Mekan
1312 Sokak No:12 Bitez
0252 385 4328

30  Aralık
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum Basket- 
Bornova Becker
18.00
Binnaz Karakaya Spor 
Salonu

31 Aralık
Yılbaşı Kutlaması
Katip Bar
Eskiçeşme Mahallesi
0535 507 76 81

31 Aralık
Konser Diptonik
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
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Orhan Dumanlı

Sonunda 
demokrasi’nin 
kazandığı, ülkemiz için 
epey hareketli geçen 

bir yılı, Neco’nun şöhretinde barındırdığı güzellik, 
sıcaklık ve içtenlikle kapatalım istedim.
Onunki, gazete eklerinde her gün görmeye 
alıştığımız türden, kazanılan bir şöhret değildir. 
İlkokuldan sonra, tekne ustası Ali Kemal’in 
yanında başlayan çıraklık, ondaki yaratıcılık 
ve yeni yeni telaffuz edilmeye başlayan turizm 
duygularının ağır basmasıyla kesintiye uğrar. Ta 

ŞÖHRET NECO

ki komşunun eşeğini kiralayıp, turist gezdirmeye 
başlayana dek. “Kaç para alırdın turistlerden?” 
diye sorduğumda ‘’Ne verirlerse…’’ diyecek 
kadar da bonkördür. 70’li yıllarda Ayaz 
Camping’de garsonluğun ardından, ilk özel gezi 
teknesi Ülküm’de gemicilikle tanışır. Ama yaşam 
sepetine koyduğu en özel şeyleri, Bodrum’un 
Bistro tarzı ilk lokantası No7 Orhan’da almıştır. 
Her akşam ülkenin önde gelen yazar, çizer, 
sanatçı, sanayici ve işadamlarına servis yapıp 
sepetini doldururken, onu çağıran denize kayıtsız 
kalamaz. Arkadaşlarının topladığı para ve bir 
gecede verilen kararla, Ziya Güvendiren ustanın 
yaptığı 9 m.lik, motoru olmayan tekneyi alır. 
Belediyeye 0007 no ile kaydedilen teknenin 
ismini de bütün imececiler ŞÖHRET NECO 

koyarlar. Erol Simavi de bu imeceye 9 Beygirlik 
bir motorla katılır, ama şanzımanı yoktur 
motorun. Bir iki sene, geri vitesi olmayan araba 
gibi kullanılır, limanın 7 no.lu gezi teknesi.

Turgut Boralı’yla başlar ilk günlük geziler. Bir 
gün Ülkü Aker, yukarda güneşlenirken ‘’Sana 
Ne, Kime Ne’’ nin sözlerini mırıldanır, öbür 
gün Müjdat Gezen ve Ali Poyrazoğlu’nun 
replikleri teknenin her yanında asılı kalır. Korhan 
Abay’ın ve Elif Pektaş’ın kahkahaları sarar arka 
havuzluğu, öğle sıcağında, Haremten Koyunda. 
İlhan Berk, naif bakışlarıyla seyrederken denizi, 
“Güneş batmadan kalktılar” der, Adamlar 
şiirinde. Bedri Koraman, bir kenardan kumsala 
bakıp, muzipçe gülmektedir. Mustafa Alabora’sız 
çıkmak istemez tekne sefere, en sıkıntılı günü 
eğlenceye çevirir diye. Şehrazat, ah! Şehrazat 
“Kulakların Çınlasın”ı bitirmek üzeredir. Hepsi, 
alçakgönüllü Neco’nun yaptığı menemene 
övgüler yağdırırlar öğle yemeklerinde. Neco 
ise gözleri dolarak, “Beni en çok etkileyen, 
teknenin iskele tarafında Bodrum’un Paşası 
ZEKİ MÜREN’in, sancak tarafında Cumhuriyetin 
Divası MÜZEYYEN SENAR’ın olduğu gezidir” 
der. TRT de gösterilen Cevat Şakir’in Aganta 
Burina Burinata’sından, Teoman’ın Balans 
Manevra’sına, Japon Ulusal TV sinin Bodrum 
tanıtım filmine kadar birçok filmde aldığı rollerle 
ölümsüzleşmişti Neco. Şöhret Neco’nun 
teknesinin maketi ise her şey gibi kaybolmasın 
diye Bodrum Deniz Müzesine kaldırıldı.
Hani, siz de olur ya “Şu şöhret olmak nasıl bir 
şeymiş, bir günlük ben de tadayım” derseniz, 
Neco, Bodrum Limanında 1978 yılından 
beri durduğu yerde, Şöhret Neco teknesinin 
arkasında her zamanki mütevaziliği, sıcaklığı ve 
anılarıyla sizi beklemekte. Bir de son sözü var 
hepimize ’’Ben dert sahibi oldum, şöhret sahibi 
oldum, ama para sahibi olamadım’’ der Neco 
anlayanlarımıza...
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Her kazanılan başarının arkasında onun 
görülmez emekçileri vardır, ama bize 
kazanımların hep generallerin, liderlerin 
kazandığı anlatılır tarih kitapları ve 
televizyonlarda. Ali Şengül de Bodrum için bu 
emekçilerden biridir.
Ali Şengül yıllardır durmadan usanmadan 
binlerce Eski Bodrum 
fotoğraflarını toplamış ve 
ciddi bir arşiv oluşturmuş. 
Bu arşivde neler yok 
ki; mozole parçalarını 
Bodrum’dan alıp götüren 
gemilerin ve onları taşıyan 
kayıkların bile fotoğrafları 
var. Ali bu fotoğrafları kendi 
kişisel sayfasında ve bu 
konuda kendisine yardımcı 
olan arkadaşları ile birlikte “Old Town Bodrum” 
Facebook sayfasında paylaşıyor. Onun amacı 
Bodrum tanınsın, güzellikleri hatırlansın ve 
insanlar bu kaybolan güzelliklerin önemini 
anlayıp elde kalanlara sahip çıksın. Bu arşivi 
Bodrum için olumlu bir iş yapmak isteyen 
herkes ile bir çıkar gözetmeksizin paylaşıyor. 
Bir gün kurulacak bir Kent Müzesine bunları 
bağışlamak üzere düzgün bir şekilde konu 
başlıklarına göre dosyalıyor. 

Girit kökenli bir ailenin çocuğu olan Ali hem 
çalışıp ailesine bakıyor hem de bu olumlu 
uğraşısını sürdürüyor yıllardır. Çalıştığı Paşalılar 
şirketinin, ciddi bir arşiv değeri olan ve her 
yıl farklı konularda oluşturulan takvimlerini 
hazırlayan da, Ali Şengül. 
Kaç tane Ali var Bodrum’da derseniz bir elin 

parmaklarını geçmez derim. Eğer 
Bodrum’da Ali gibi on kişi olsa 
bugün Bodrum da çok farklı bir yerde 
olurdu. Liderlere, kahramanlara 
değil günlük hayatta fark yaratacak 
samimi insanlara ihtiyacımız var. 
Herkes her şeyden şikayet ediyor 
ama maalesef gerekli basit, somut 
toplumsal sorumlulukları yerine 
getirmek yerine büyük fikirlerin ve 
sloganların arkasına sığınıyoruz. 

Bir şeyleri değiştirmek için bilinmez bir gücü 
yada lideri bekleyerek boşa geçiriyoruz 
ömrümüzü. İğneyle kuyu kazar gibi günlük 
yaşamımızda yaptığımız küçük değişiklikler 
sonucu toplumsal ilerleme gerçekleşiyor. Bunu 
başarabilen insanlar, koşullar ne olursa olsun 
Ali gibi güler yüzlüler ve pozitif enerjilerini 
bizlerle paylaşıyorlar. Mutlu bir geleceği ancak 
mutlu insanlar yaratabilir. Teşekkürler Ali 
Şengül!

Örnek Bir Bodrum’lu: 
Ali Şengül



SÖYLEŞİ

İçine onlarca çocuk alabilecek ahşaptan 
bir Truva Atı, bir zamanlar yollardayken 
artık kapısı bile olmadan park etmiş hurda 
bir otomobil, üst üste dizilmiş traktör ve 
araba lastikleri, tüneller, köprüler, ağaçlar, 
kaydıraklar, bisikletler ve daha birçok şey... 
Burası Bodrum Ortakent’teki Patika Çocuk 
Yuvası’nın bahçesi.
Çocuklar bu koca bahçede bolca vakit 
geçiriyor fakat bir gün buraya gittiğinizde 
bahçede bir çocuk bile göremezseniz 
şaşırmayın! Ufaklıklar zeytin toplamaya gitmiş, 
ekmek nasıl yapılıyor diye bir fırıncıyı ziyaret 
etmiş ya da yağmurda çizmeleri çekip toprak 
yollarda yürüyüşe çıkmış olabilirler.
Uzun lafın kısası Patika, çocuğunun 
havasından, oynama alanından, öğretmenin 
ilgisinden, kısaca hiçbir şeyinden bir nebze 
olsun çalınmasını istemeyen Bodrumlu anne 
babaların düşlerini gerçek kılmayı başarıyor. 
Nasılını, nedenini, ne zamanını Patika’nın 
kurucusu Marie Paule Çakmak anlatıyor. 

Patika’nın hikâyesini anlatır mısınız?
Bir anaokulu açmak her zaman hayalimdi. 
Ben esasında Belçika’da üniversitede yüksek 

hemşirelik okumuştum ve çocuk yoğun 
bakım hemşiresiydim. Lösemili çocuklarla 
çalışıyordum. İşimi öylesine severek 
yapıyordum ki… Ama bir yere kadar. Bir gün 
dedim ki “Eğer mümkünse bir gün sağlıklı 
çocuklarla bir şeyler yapmak istiyorum.” 
Türkiye’ye geldiğimde, eşimin buradaki 
evi sayesinde hadi artık bir şeyler yapalım 
dedim. Okulda pedagoji ve çocuk psikolojisi 
okumuştuk. Türk olmadığım için bir ortak 
gerekiyordu. Handan Hanım’la beraber açtık.

Kafanızda okulun bir resmi var mıydı?
Aklım hayallerle doluydu.  Çocukların 
kendini ortaya koyabileceği özgür bir yer… 
Doğaya yakın duran... İki çocukla başladık. 
Biri ortağımın kızı! İki çocuk, iki insan… 
Yemekleri biz yapıyorduk. Çocuklarımın eski 
oyuncaklarını getirmiştim, çünkü oyuncak çok 
önemli değildir. İki soğanla bir kukla yapılır, 
patateslerle neler neler… Eşim marangoz 
olduğu için bizim çizdiğimiz oyuncakları yaptı, 
sandalyelerimizi yaptı, her şeyi yaptı. Bir gün 
Norveçli bir kadın geçerken bizi görmüş. 
İçeri girdi. Bana dedi ki, çocukları yağmurda 
çıkarıyor musun? Ben Belçikalıyım, yağmurda 

Kurucusu Türkiye’nin 
En Farklı Anaokulunu Anlatıyor



çocukları çıkarmazsak 360 gün evde otururlar, 
dedim. Tamam o zaman, ben çocuğumu 
getireceğim, dedi ve o başlangıç oldu. Meğerse 
bu kişi çok tanınmış, çevresi geniş biriymiş. 
Orada bir patlama oldu, korktum.  10 çocuk 
oldu, biz yetişemeyince bir öğretmen geldi. 
Sonra 15, bir öğretmen daha... Esasında 
yasal olarak, Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bir 
öğretmen 24 çocukla ilgilenebilir. Ama ben onu 
yapamıyorsam, tek başıma 24 çocukla kaliteli 
zaman geçiremiyorsam, bu mümkün olabilir mi?  
24 çocuğu tek başına idare etmek mümkün 
mü? Hep beraber aynı şeyi yaparsan mümkün. 
Hadi şimdi hep beraber boya yapalım, hadi 
şimdi puzzle yapalım. Herkes aynı anda puzzle 
yapmak ister mi? 
Belki şimdi istiyorsun 
ama 5 dakika sonra 
istemeyeceksin? Önemli 
olan nedir? O puzzle’ı 
zevkle yapabilmek. 
Zorla yaparsan 
hiçbir işe yaramaz. 
Bizim prensibimiz bir 
öğretmene  7 veya 8 
çocuk.
Neyse… Zamanla 30 
çocuk olunca bizim bina 
yetmedi. Eşim bir ek 
bina yaptı, olduk 60 kişi. Yine yetmedi, öbür 
binayı yapınca 90 olduk. Ama bu kadar yeter 
artık.

Size olan bu yoğun talebin sebebi ne? 
Mayıs ayında kayıtlar başladığı gibi doluyor 
duyduğumuz kadarıyla.
Çocuklar çamurda oynamak, yağmur 
yağdığında ıslanmak istiyorlar. Su birikintilerinin 
içinde tepinmek istiyorlar. Bu alışkanlık 
Türkiye’de pek yok. Veliyle önceden 
konuşuyoruz. Bakın burada hayvan gezer.  
Benim köpeğim içerlerde dolaşır, soğuklarda 
giyinir çıkarız, üstümüzü çok kirletiriz. Emin 
misiniz? Burası halı kaplı, havalandırılmayan, 
sadece çocukların yedirilmesine önem verilen 
okullardan değil. Ha, o okuldaki teyzecikler 

çocukları sevmiyor mu? Elbette seviyorlar, 
bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ama farklı 
bir sevme anlayışları var. Aslına bakarsanız 
herkes için bir okul var. Buranın profili de böyle. 
Mesela burada oyuncaklar yok mu? Elbette 
var ama çok az. Nadiren bir oyuncak alırız. 
Bizim işimiz materyalledir. Oyuncak çok birikti 
mi doğudaki bir okula veya Suriyeli göçmen 
çocuklarına gönderiyoruz.  Her gün bir şey 
öğreniyoruz. Öğretmenlere diyorum ki, bugün 
bir şey öğrendik mi? Başta çok deneysel, çok 
ampirik gittik. Ama daha iyiye ulaşmak için. 
Hatalarımız da oldu, ama şimdi 15 yılda ne 
öğrendik, bi duralım dedik. 5 seneden beri iyi 
bir dengedeyiz. Artık oturdu.

Burası  hapsedici 
bir mekân olmaktan 
çok uzak. Bunun 
için özel bir gayret 
gösterdiğiniz belli.
Doğayla iç içe olmak 
ve risk almak altını 
çizdiğimiz bir şey. 
Risk dediğimiz şey 
çok önemli. Elbette 
hesaplanmış risk. 
Bizim tarafımızdan 
hesaplanmış ama 

çocuğa söylemediğimiz. Bir ağaca tırmanan 
ya da tehlikeli dediğimiz bir şeye kalkışan 
çocuklar, ileriki hayatlarında daha başarılı 
oluyorlar. Hata yapmaktan korkmayan, komik 
düşme endişesi olmayan çocuk okumayı kolay 
söküyor. Tabii burada hesaplanmış  riskin altını 
çizmek istiyorum.
Bizim 5-6 yaş grubumuz için istisnasız her 
cuma forest günüdür. Bütün gün dışarda 
oluruz. Giyinir kuşanır tepelere tırmanırız. Bu 
sene programda ateş yakma var. Çocukların 
bayıldığı, bir o kadar da riskli bulunan bir şey. 
Bakalım sevecekler mi?

Bir çocuk patikanın kapısından girdiğinde 
günü nasıl geçer?
Serbest zaman çocuğu büyüten bir zamandır. 



Öğretmen orda hiçbir şey yapmaz gibi 
algılanır. Oysa en kıymetli zamandır. Bütün 
olay başlamadan çocuk gelsin, kapıdan girip 
keşfedecek ne var diye bakınsın. Bazı masalar 
önceden hazırlanır. Buna kışkırtma diyorlar. 
Mesela bugün bir veli ilginç bir bitki getirdi, 
masanın birine koyduk. Çocuk bununla ne 
yapmak ister? Belki çizmek istemeyecek, 
dokunmak isteyecek, belki heykelini yapmak 
isteyecek. Boş masalarımız da var. İstediğini 
yapar.
Ama biz en çok dışarıda olmalarını severiz. 
8.30’da gelen çocuk 10’a kadar isterse 
dışarda kalır. Her günün çok eğlenceli 
olması gerekiyor. Küçük bir çocuk için rutin 
önemli. Çocuğun gömleğini çok çok fazla 
geniş tutarsan o çocuk mutlu olmaz. Rutin 
çocuğun güven duygusudur. 10’dan sonra 
Türkçe bilmeyen çocuklar için oyun başlar. 
Kimisi şarkılarla ve oyunlarla İngilizce çalışır. 
Ben Fransızca veriyorum. Çocuk buradan 
çıkınca yabancı dil mi konuşacak? Tabii ki 
hayır. Önemli olan sevdirmek, soğutmamak. 
Önemli olan kültür. Bir topluluk olduğumuzu 
hissetmek, duygularımızı anlatmak, bugün ne 
yapacağımızı konuşmak için çember saatimiz 
vardır. Bu bir rutindir. Ama rutin içinde rutin 

yoktur. Katılmak istemeyen zorlanmaz. Bugün 
nasıl hissediyorum rutini de vardır. Çocuklar 
kendi fişlerini alır ve uygun yere koyar. Ruh 
durumunu ilgili yere iliştiren çocuğa asla soru 
sorulmaz, yorum yapılmaz. Elindeki kağıdı 
mutsuz kutucuğuna atar da öğretmeni “Aaa 
mutsuz musun, neyin var?” veya “kızgın mısın? 
Kim kızdırdı seni, hadi gidip konuşalım” falan 
derse, o çocuk ertesi gün mutluyum fişini alır. 
Sadece bu çocuk her gün üzgün koyarsa, bu 
konuyu konuşmak isteyip istemediğini sorarım. 
Evet derse, bu odaya geliriz, anlatır. Bazen de 
kendi gelir konuşmak ister.

Öğretmenlerin doldurduğu iyimserlik 
fışkıran o paylaşım defterlerinden çok daha 
anlamlı…
Onu baştan biz de yaptık. Ama öğretmen ona 
ayıracağı vakti çocuğa ayırsın diye bıraktık. Veli 
konuşmak istiyorsa gelir. Üstelik öğretmenin 
bir çocuğun sıkıntısını kendisinin fark edip 
bunu takip etmesi çok çok kıymetli. Bunlar 
küçük hatalar. Önemli olan büyük hatalar 
yapılmasın.

Nedir büyük hatalar? Neyi gördüğümüzde 
bunun büyük bir hata olduğunu bilelim?

Bir çocuğa kendini 
değerli hissettirmemek. 
Her çocuk tek 
olduğunu hissetmeli. 
Eğer bir öğretmen ona 
değersiz hissettirirse 
bu hayat boyu yara 
açar. Özsaygıyı inşa 
etmesine katkı en 
önemlisi. Öğretmenin 
rolü böylesine önemli 
olduğu için anne olmuş 
öğretmenleri tercih 
ediyorum.

Okul öncesi eğitimini 
tamamlayan çocuk 
buradan ayrıldıktan 
sonra onu hepimizin 



bildiği okullar bekliyor. Sudan 
çıkmış balığa dönmezler mi?
Bazı veliler şöyle diyor: Burası 
iyi güzel de, okula başladığında 
şaşırmasın, oranın akademik 
ortamına alışsın diye ben son 
sene o okulun ana sınıfına 
yollamak istiyorum. O zaman 
şöyle diyorum. Bugün beş 
yıldızlı bir otelde kalıyorsun, 
fakat önümüzdeki hafta 3 yıldızlı 
bir otelde devam edeceksin. 
Beş yıldızlı oteldeki son geceni 
veya son iki geçeni iptal edip 
alışmak için 3 yıldızlıya mı 
geçersin?
Eğer çocuğa özgüven 
verdiysen, eğer küçük şeylerle 
mutlu olmayı öğretmişsen, 
hoşgörü de öğretmişsen bence hazırsın. Her 
ortamla başa çıkar. Çatışmaya izin vermek 
gerekiyor. Şiddet asla, ama çatışma çok 
önemli bir şey. “Gördün mü, konuşarak 
halledebiliyoruz” kısmı çok önemli. Belki 
buradan giden öğrencilerin zorlandıkları 
şey bu olabilir. Konuşarak bir problemi 
halledemediklerini gördüklerinde gelip bana 
şikayet eden eski öğrencilerim var.

Üç sene için bile olsa yaşamaya değer bir 
yer..
Benim okulumu Avrupa’da çok mu özel 
bulurlar? Bizim yaptığımız olağanüstü bir şey 
mi var? Yok. Çatışmak, hayır diyebilmek, 
itirazlara izin vermek, neden istemediğini 
anlatabilmek. Türk toplumunda itiraz etmeyi 
becerme ve hakkını koruma adabı çok az.  
Burası yetiyor mu, 3 seneyi burada geçirmek 
kurtarır mı? Sanmıyorum ama takip ediyorum. 
Müthiş ve çok güzel hatıralar bırakıyoruz. Şu 
anda üniversiteli olmuş bir öğrencimin gelip 
de “Hatırlıyor musun Marie Paule, şunu şunu 
yapmıştık” diye anlatması…  Bu öyle müthiş bir 
duygu ki. Onların güzel anılarında yer almak. 
En azından bundan gurur duyabileceğim. 
Akademik olarak da farklı ve başarılı çocuklar. 

Bunu kendime asla yontmam… Onların 
anılarında olmak bana yetiyor.
Bir de çok komik şeyler oluyor. Üç yıl burada 
okuyup mezun olduktan sonra ilk sene 
gelmiyorlar, çünkü burayı artık beğenmiyorlar. 
Artık büyüdüler ya! Fakat iki üç sene sonra 
geliyorlar ve bana diyorlar ki “Sen eskiden 
daha büyüktün!”  Hayır diyorum, ben hep 
aynıydım, sen büyüdün artık.  Çocukken 
gittiğimiz o sonsuz bahçelerin büyüdüğümüzde 
bize daha küçük görünmesi gibi. İnatla kabul 
etmiyorlar “Yo hayır” diyorlar ve ekliyorlar: 
Sen o kadar da büyük değilmişsin…  Bu bana 
yetiyor.

Bu müthiş bir ruhsal doyum olsa gerek?
Bu benim için bir iş değil. Çok bencil bir 
şekilde söyleyeceğim ki bu benim için bir 
terapidir. Terapi deyince bir sorunum olduğu 
anlaşılmasın. Fakat evde keyifsizsem, başım 
ağrıyorsa buraya geldiğim anda her şey ama 
her şey biter. Çok mutlu olduğum bir mekândır. 
Anneler ve babalarla ilgilenmek, öğretmenlerle 
ilgilenmek, ama en çok çocuklarla olmak 
olağanüstü mutlu ediyor. Herkes işini bu kadar 
sevse bu dünya öyle güzel bir yer olur ki.

www.kuraldisicocuk.com



FESTİVAL

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli 
ülkelerden gelip Bodrum’a yerleşen 
yabancı uyruklu yurttaşlarımızın 
düzenlediği ‘Christmas ve Yeni Yıl 
Pazarı’nda, 11 Aralık Pazar günü 
buluşuyoruz. Her yıl çok yoğun bir 
ilgi gören pazarda çeşitli yiyeceklerin 
yanı sıra hediyelik eşya stantları yer 
alıyor. Bu renkli pazara bu yıl da yine 
Bodrum Pop Korosu öğrencileri, yeni 
yıla girerken barış ve sevgi mesajı 
veren şarkıları ile katkıda bulunacak. 
Organizasyonda ayrıca çok çeşitli 
dans ve müzik etkinlikleri, çocuklar 
için yüz boyama ve diğer renkli 
aktiviteler yer alacak ve sizler kışın 
ortasında kendinizi sıcak bir festival 
ortamında bulacaksınız. 
 

Saat 11.00-16.30 arası güzel ve farklı bir 
gün geçirmek üzere Bodrum merkezdeki 
Trafo kafede bir araya geliyoruz.

Farklı Bir Yeni 
Yıl Pazarı
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medya partnerlerdestekleyenler organzasyon

25 - 31 Aralık tarihleri arasında açığız



SPOR

Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı, 
2008 tarihinde, 10-12 yaş kız çocukları 
ile kuruldu. Antrenörleri Gökhan Ceyhan 
(Beden Eğitimi Öğretmeni - Yalıkavak 
Anadolu Lisesi) ve yardımcı çalıştırıcı 
Mehmet Deniz ile çalışmalarına halen 
devam etmekte olan takım, yapılan alt 
yapı faaliyetlerde miniklerde iki defa 
Türkiye birincisi, küçükler ve yıldızlar 
kategorilerinde de iki kez Türkiye ikincisi 
oldu. 

Üç sporcusu U17, beş sporcusu da 
U15 Milli Takımına davet edildiler. 
Bir oyuncuları Plaj A Milli Takımında 
oynuyor. Şu anda Türkiye Bayanlar 
Hentbol 1. Liginde mücadele eden 
takım, gençler - yıldızla r- küçükler 

ve minikler alt yapı faaliyetlerine de 
katılıyor.  
           
Yalıkavak Spor Kulübünün, Muğla 
ilini Hentbol Liglerinde temsil eden 
tek bayan takımı olan ekip, 12 takımlı 
Türkiye Hentbol Bayanlar 1. Liginde ev 
sahibi maçlarını Bodrum Gümbet Binnaz 
Karakaya Spor Salonunda oynuyor. 

Bu sezon (2016-2017), 1. Ligde 
mücadeleleri devam ederken, TÜRKİYE 
KUPASI serüveninde de çeyrek finale 
yükseldiler. 14 Süper Lig takımı ile 
birlikte ilk 16 takım arasına girmeyi 
başardılar, kutluyoruz. 

Tel: 0505 3121298

Yalıkavak Spor Kulübü 
Kız Hentbol Takımı



YEREL

Bodrum’un ilk kültür sanat derneği olan BHKD 
faaliyetlerini 1970’lerde sürdürmüş ve 12 Eylül ile 
birlikte diğer dernekler gibi kapatılmıştı. 70’li yıllara 
damgasını vuran BHKD, bünyesinde Bodrum’un 
toplumsal hayatında rol oynayan birçok ismin yer 
aldığı, Bodrum gençliğinin çoğunluğunun bir şekilde 
bağlantı kurduğu popüler bir organizasyondu. Daha 
sonra milletvekili, il ve ilçe belediye meclis üyeleri, 
ilçe parti başkanlarının yolları hep bu dernekten 
geçti. İkinci belediye olarak da hakkında espri 
yapılan derneğin sosyal ve kültürel hayatta önemli 
bir ağırlığı vardı. 
BHKD kurucu ve yöneticilerinden olan Türkan 
Demiröz de hala aynı anlayış ile Bodrum için 
yürüttüğü çalışmalarını çeşitli oluşumlarla 
sürdürüyor. Bu vesileyle biz de burada Bodrum için 
yaptığı güzel çalışmalardan dolayı kendisine ve yol 
arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. 
15 yıldır devam eden Türk Sanat Musikisi 
Korosunun kuruluşuna öncülük eden, “Anılarla 
Bodrum” grubunda yer alan, Bodrum Kültür Sanat 
Topluluğunun kurucularından olan Türkan Demiröz, 
siyasi ya da maddi bir karşılık beklemeden güzel 
işler yapmaya devam eden Bodrum’un görülmez 
kahramanlarından biridir.

Bodrum Halk Kültür Derneği

İyi ki Varlar! Geçtiğimiz günlerde, o yıllarda Adalet Partisi’nin 
önde gelenlerinden olan Ethem Demiröz ile sohbet 
ederken konu konuyu açtı ve BHKD gündeme 
geldi. Ben de bilmeyenler için 70’li yıllardaki 
Bodrum’un dinamiklerini hatırladığım kadarıyla 
kısaca yazmak istedim. Bodrum’un nüfusu 3500 
civarında iken yıl boyunca yaptıkları kültürel 
gecelere 1000’e yakın insan gelirdi. Kendi korosu 
ve folk dans grubu olan dernek, ağaçlandırma 
kampanyaları yaparak çevrede ağaçlar diker, 
kentimizi temiz tutalım kampanyaları yapardı. 
O zamanlar Bodrum sokaklarında çöp kutusu 
olmadığı için temizlik kampanyasının parçası 
olarak halktan topladıkları bağışlarla 70 civarında 
çöp kutusu yaptırıp asmışlardı elektrik direklerine. 
Kendilerinden habersiz yapılan bu işe kızan 
Belediye çöp kutularını toplattırmış ama halktan 
gelen baskı üzerine kutular üzerine yazılan çöp 
yazılarını silerek tekrar asmışlardı. Daha sonra “Ç” 
harfi orak-çekice benzediği için bunların toplatıldığı 
söylenmişti. Adalet Partisi’nden Hasan Öncü’nün 
Belediye başkanı olduğu bu dönemde farklı bir 
duruşa sahip olan ve onlar tarafından şüpheli 
görülmelerine rağmen Ethem Demiröz ve Mavili 
gibi AP yöneticileri BHKD’ni ziyaret edip sohbet 
ederlerdi. Oradaki gençler de onlara saygıda kusur 
etmezlerdi. Ethem Demiröz, “Şimdiki gibi değildi, 
o günlerde görüşler farklı da olsa bir saygı vardı 
arada,” diye hepimizin hatırlamasında fayda olan 
bir noktaya parmak bastı, sağ olsun.



BAĞCILIK

Erhan Yürüt

BAĞ ROTALARI
ve üzerinde tartışılmaya başlanmasının yanı sıra, 
bir başka gerçek hazine olan doğal yapı ve tarımsal 
potansiyelin hayata geçmesi için çalışmalar 
sürdürülüyor. Bunların, katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürülmesi bakımından bütünsel 
ve özendirici projeler geliştiriliyor. Ayrıca, deniz 
sporları yanında antik yürüyüş yolları, çeşitli spor 
organizasyonları konusunda yeni yeni projeler 
de turizmin tüm yıla yaygınlaştırılması açısından 
önemli katkılar sağlayabilir.
Tarımsal yapı anlamında süratle gelişen bir konu ise 
bağcılık ve şarapçılıktır. Bodrum’da şaraplık üzüm 
alanlarında kısa süre içinde büyük bir artış meydan 
gelmiş ve bu devam etmektedir. Bu demektir ki 
yakın bir gelecekte Bodrum’da turizm açısından 
ciddi bir potansiyele sahip bağ rotaları oluşacak 
ve bu, turizm sezonunun uzamasına önemli bir 
destek sağlayacaktır. Ülkemizde son yıllarda Trakya 
bölgesi ve Urla’da başarı ile gerçekleştirilen bağ 
rotalarından sonra şimdi sıra Bodrum’da denebilir. 
Üstelik bu bağ rotaları Bodrum’la sınırlı kalmayarak 
bir sonraki adımda öncelikli olarak Datça, Marmaris 
ve Fethiye’yi de kapsayacak, hatta bir ‘Muğla Bağ 
Rotası’na dönüşebilecek kalite ve potansiyele de 
sahiptir.

Dünyanın ve Avrupa’nın üzüm yetiştirilen ve şarap 
üretilen ülkelerini veya bölgelerini değerlendirirken 
sadece üretilen üzüm ve şarabın miktarı, kalitesi, 
bundan sağlanan katma değer ve elde edilen 
gelir açısından bakmak yeterli değildir. Bunlar 
sektörün sahnesinde yer alan görüntülerdir. Ancak 
bunun gerisinde, üzüm ve şarap ile bağlantılı 
olarak bilimsel çalışmaların öncülüğünde, her türlü 
makina, araç gereç üretimden tutun, kozmetik 
sektörüne kadar uzanan kapsamlı ve çok büyük bir 
ekonomik yapı daha mevcuttur. Bir de tüm dünyada 
süratle büyüyen ve gelişen bir bağ ve şarap 
turizmi var ki, turizmin diğer sektörlere katkısı 
çerçevesinde değerlendirildiğinde çarpan etkisi ile 
inanılmaz boyutlara çıkabilmektedir.
Tüm bunlar üst üste konulduğunda, ya da bir bütün 
olarak bakıldığında üzüm ve şarap buzdağının su 
altında kalan kısmı gibidir. Önde gelen üzüm ve 
şarap üreticisi ülkelerin bu rekabetçi ortamda kalite 
ve kapasitelerini geliştirmek adına büyük bir gayret 
ve çalışma içinde olmaları boşuna değildir.
Turizmin gözbebeği değil, gözbebeğinde turizm 
olan Bodrum’ da, giderek zorlaşan ve bir bakıma 
tıkanan geleneksel turizm anlayışı konusunda 
değişiklikler yaşanmaya başladı. Sahip olunan 
tarihi, arkeolojik, kültürel varlıkların öne çıkmasının 



MEVSİMLİK

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

Şef Halil Vural

Yapılışı:
Zeytinyağı ve baharatları çukur bir kapta karıştırıp, hindi etini, soğanları, 
sarımsakları ve defne yapraklarını içine atın tuz serpip iyice karıştırın 
ve kapağını kapatıp 2 saat dolapta dinlendirin. Sonra bir fırın tepsisine 
boşaltın ve bir bardak su ilave edin, alüminyum folyo ile sıkıca kapatıp 
önceden 190 derece ısıtılmış fırında 2 saat pişirin. Üzerini kızartmak için 
folyoyu alıp 10 dk. daha pişirin ve fırından çıkarın. Biraz soğuduktan sonra 
dilimleyin başka bir tepsiye yerleştirin.

Hindiyi pişirdiğiniz tepsiyi bir ocağa alın. Tepsinin içerisindeki baharatlı ve 
yağlı kalıntı, sosu çok lezzetlendirecektir.

İçine tereyağını ve unu atıp hafifçe kavurun, elinizde varsa yarım litre tavuk 
suyu yoksa içme suyu ilave edip kaynatın. Bu şekilde elinizde kıvamlı bir 
sos olacak. Sosu dilimlediğiniz etin üzerine gezdirip 10 dk. daha fırınlayın. 
Üzerine kekik serperek yanında pilav, püre yada 86. sayfadaki patates ile 
servis yapabilirsiniz.

HİNDİ TANDIR
5 kişilik

Malzemeler:
1 kg kemiksiz hindi kalça

4/3 çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı (50 gr)

6 diş sarımsak
10 adet arpacık soğan

3 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı iri dövülmüş 

karabiber
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı 

biber
2 dal biberiye

1 çay kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı un

Yeterince tuz
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