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Yüz yıldan fazla bir zamandır Bodrum’da 
üretilmekte olan ahşap teknelerin yelken 
açtığı ve her yıl festival havasında geçen 
Bodrum Cup’ın otuzuncusu bu yıl 22-27 
Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. İlk 
kez 1989 yılında başlayan organizasyon, 
her yıl büyük bir heyecan yaratarak 
başarıyla sürüyor. Son yıllarda ekibe 
katılan gençlerle yeni bir ivme kazanan 
yarışlar, bu yıl Bodrum Cup İstanbul 
Challenge adı altında İstanbul-Bodrum 
arası 13-22 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşecek yeni bir oluşum ile de 
genişliyor. İstanbul Challenge, 22 Ekim’de 
Yalıkavak’ta sona ererken, bu tarih 
aynı zamanda Bodrum Cup yarışlarının 
başlangıcı olarak tören ve konserlerle 
kutlanacak.
Hem İstanbul hem Bodrum yarışları Yunan 
adalarını da rotalarına dâhil ediyor. 
Bodrum yapımı ahşap Gulet ve 
Tırhandil teknelerindeki deniz üzerinde 
süzüldüğü yarışa aynı zamanda değişik 
kategorilerden tekneler de konuk 
olarak katılabiliyor. Yüzlerce yelkencinin 
yanı sıra izleyici olarak pek çok kişinin 
katıldığı yarışlar sosyal medya dâhil farklı 
mecralarda da izlenebiliyor.
Gençlerin yelkenle tanışmasına, 
bölgedeki yat üretiminin tanıtılmasına, 
deniz ve koyların korunması bilincinin 
geliştirilmesine katkıda bulunarak 
Bodrum’a yakışan bir organizasyon 

Program:
22 Ekim Açılış Partisi
23 Ekim Yalıkavak-Yalıkavak etabı
24 Ekim Yalıkavak-Leros etabı
25 Ekim Leros-Körmen etabı
26 Ekim Körmen-Kissebükü etabı
27 Ekim Kissebükü-Bodrum etabı
30 Ekim Ödül Töreni
Www.bodrumcup.com

Bodrum Cup 30 yaşında
22-27 Ekim 2018

olduğunu kanıtlamış bulunan Bodrum 
Cup, yıl boyunca paylaşılan fotoğrafları 
ile de Bodrum’un en önemli tanıtım 
platformunu oluşturuyor. Bodrum 
Cup, yarışlar sırasında yaşanan yüksek 
adrenalinin yanı sıra organize edilen 
festival havasındaki birçok etkinlikle de 
sezonun sonuna farklı bir deneyimle nokta 
koyuyor.

Tuncay Özdal

Murat Özçelik
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Necmi Cavlı

Bayram geçti, kısa süren yaz sezonu bitiyor…  Biz yine 6 yıldır yaptığımız 
gibi, on iki ay boyunca Bodrum’u doğru platformlarda doğru bir biçimde 
tanıtmak ve sizleri Bodrum’dan haberdar etmek için çırpınacağız. 
Örneğin, Eylül sonunda, her şeye rağmen farklı ve güzel bir Bodrum’un hâlâ 
var olduğunu göstermek üzere, Bodrum için de önemli bir tanıtım platformu 

olan Contemporary İstanbul Sanat Fuarında olacağız. Sonra, Ekim ayında ise ahşap teknelerin 
mavi sulara yelken açacağı 30. Bodrum Cup’ı izleyeceğiz.

Bu kadar hoyratça tüketilmesine rağmen Bodrum’un nasıl halen ayakta durabildiğini 
anlamak için, yaşamış onlarca kültürün bıraktığı güçlü izleri ancak burada kök saldıysanız 
hissedebilirsiniz. Örneğin yarımadadaki Hıristiyan kültürünün izlerini anlatan belgeseli iki 
sayıdır “Yarımada’nın Suskun Çanları” adı altında tanıtıyoruz. Tıpkı geçmişte buradaki Yahudi 
kültürünü, tarihini, mezarlığını anlattığımız gibi… Samim Uslu’nun epik Bodrum Anıları, bugünü 
unutturup geçmişin güzel günlerine götürdüğü için herkes tarafından zevkle okunuyor. 
Sadece geçmişe değil, “Ah şu Bodrumlular” yazımızda değişen Bodrum’un güncele yansıyan 
çelişkilerine değiniyoruz. Kadınlar burayı tercih ederler yaşamak ve tatil için çünkü başka hiç 
bir yerde Bodrum’daki kadar özgür olamazlar. Bu nedenle güçlü, özgür, yaratıcı kadınlar vardır 
Art Ajanda kapaklarında da...

Zengin kültürel tarihin üzerinde oluşmuş bu farklı dokudan dolayı Türkiye’nin diğer hiçbir 
beldesine benzemez Bodrum. Halikarnas balıkçısı, “Beni Bodrum’a çeken, buranın doğası, 
denizi değil, farklı insan yapısıdır” der. Her şeye sahip olabilirler ama Bodrum’un ruhuna asla 
sahip olamazlar.  Bu nedenle hoyrat kullanılmasına rağmen hâlâ ayaktadır ve umut ışığı verir 
ülkenin geri kalanına. Bodrum kültürünün dinamiklerini doğru anlamak çok önemli! Klişe konu 
ve görseller ile (begonviller, değirmenler, mavi söveli beyaz evler gibi) biz sadece yaz ayları 
için Bodrum satmıyoruz.  Kendimizi hiç bir zaman ticari medyanın bir parçası olarak görmedik. 
Biz bir sosyal sorumluluk projesiyiz. Böyle farklı bir kentin farklı bir yayını olmaktan da gurur 
duyuyoruz.

Yıllar içinde Bodrum’dan yüzlerce sanatçı geldi geçti. Onlarca galeri, binlerce mekân açıldı/
kapandı. Organizasyonlar denendi. Yayınlar çıktı, yok oldu. Bu dönüşüm hâlâ bütün hızıyla 
sürüyor farklı isimler ve projeler adı altında. Ama Türkiye’ye örnek, kökleri derinde, tek bir 
özgün, bağımsız kültür/sanat yayını, 60 sayıdır Bodrum’un ruhunu yaşatmak için varlığını 
sürdürüyor...
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1946 Ankara Mamak doğumludur. Orta ve lise 
eğitimini İstanbul Vefa Lisesi’nde, üniversite eğitimini 
İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve Gazetecilik Yüksek 
Okulu’nda tamamlamıştır. Otomotiv sektöründe satış 
ve üreticilikten sonra sanayicilik hayatı başlamış ve 
1968 yılında şu anda otomotiv, beyaz eşya, turizm, 
sanat ve yatırım alanlarında şirketleri bulunan Fark 
Holding’in ilk şirketi olan Farplas’ı kurmuştur. 
Kardeşi Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu ile birlikte 
birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almış ve 
Çapa İlköğretim Okulu’nun kütüphanesini, Çapa 
Ortaokulu’nun yan binasını, Kayseri Erciyes İlköğretim 
Okulu’nun tamamının restorasyonunu, Kayseri Fatoş 
Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu ve Spor Salonu’nu, 
Kayseri Yunus Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu’nu, 
Mamak Yunus Büyükkuşoğlu Lisesi’ni, Gebze Ahmet 
Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu’nu, Çerkezköy Hikmet 
Büyükkuşoğlu Sağlık Ocağı’nı, Bodrum Dereköy Zeki 
Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu’nu ve İslamhaneleri 
Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu’nu yaptırmış ve 
bağışlamışlardır. 
“Her zaman sanatın yanında” sloganını kendisine 
ilke edinen Yunus Büyükkuşoğlu şu anda Bodrum’da 
yaşamakta ve birçok projesinin yanısıra Bodrum’da 
güncel sanat müzesini kurma hayalini gerçekleştirme 
aşamasındadır. Eşi Fatoş Büyükkuşoğlu ile 1980’lerde 
başlayıp, yıllar boyunca oluşturdukları Büyükkuşoğlu 
Koleksiyonu; Fark Holding şirket binalarında ve 
Bodrum’da sahibi olduğu Türkiye’nin ilk sanat 
oteli Casa dell’Arte’de sergilenmektedir. Yunus 
Büyükkuşoğlu, bu sene Lizbon’da açacağı ‘Casa 
dell’Arte House Club Lisbon’ sanat otelinde Türk 
sanatını dünyaya tanıtma hedefini de gerçekleştirmeye 
devam edecektir.

Koleksiyon yapmaya ne zaman başladınız? 
Henüz 16 yaşındayken harçlığımı babamın 
yanında çalışarak çıkarıyordum. İstanbul, 
Sirkeci’de bir yedek parça dükkânımız vardı. 
Caddedeki çerçeveci dükkânları, akademi 
öğrencilerine resim ısmarlar, vitrinlerinde 
sergilerlerdi. Boş zamanlarımda Sirkeci’deki iş 
hanlarının onar metrekarelik odalarında çalışan 
bu genç ressamları izlemek bana büyük keyif 
verirdi ve harçlıklarımı biriktirerek beğendiğim 
tabloları satın alırdım. İlk resmimi aldığımda 
17 yaşındaydım; Servet adlı bir ressama 
ait fırtınada bir gemi tablosuydu. Bu resmi 
alabilmek için tam altı ay para biriktirmiştim. 
Şu anda hâlâ salonumda asılı durur ve benim 
için çok kıymetli bir resim.  

Koleksiyonunuz nasıl şekilleniyor, eserlerin 
toplanmasında yaklaşımınız kavramsal mı?
Koleksiyonun nasıl şekillendiği zamanla 
evrilen bir şey. Eserle kurduğumuz ilişki ve 
içinde bulunduğumuz zamanın etkisi süreç 
içinde değişiyor. Koleksiyonun şekillenmesi de 
yaptığımız bu birikimlere geri dönüp uzaktan 
baktığımızda ortaya çıkıyor. Bu bağlamda 
koleksiyonumuz organik olarak ilerleyen bir 
yapıda. Alımlarımızı geriye baktığımızda ortaya 
çıkan ruh ve dil etrafında kızlarımla ortak 
kararlar vererek yapıyoruz, kendimizi tek bir 
tema veya mecrayla sınırlamıyoruz.

Koleksiyonunuzda kaç parça bulunuyor ve ne 
tür işler ağırlıkta?
Bugün koleksiyonda, resim ve heykel ağırlıklı 
2.000’e yakın eser bulunuyor. Koleksiyon 
kronolojik olarak 19. yüzyıl Türk sanatından 

başlayıp Cumhuriyet sonrası dönemle devam 
ederek modern Türk sanatının önemli isimlerini 
barındırıyor. Bunun yanı sıra kızlarımın da 
etkisiyle son on yılda fotoğraf, video, yeni 
medya eserler ve yurt dışından sanatçıların 
eserleri de dâhil edilmeye başlandı. 

Eserleri nerede ve nasıl muhafaza 
ediyorsunuz?
Koleksiyonumuzu paylaşmak, bizim için en 
başından beri çok önemli. İlk fabrika binamızın  
yemekhanesinde eserlerimizi sergilemeye 
başladığımızda çok tepki almıştık. Fabrika 
bulunduğu bölge itibariyle riskli bir alandaydı 
ve insanlar buraya eser asmanın delilik 
olduğunu ve eserlerin Vandalizm’e kurban 
gideceğini düşünüyorlardı. Aynı tepkileri 2007 
yılında Bodrum’daki otelimiz Casa dell’Arte’yi 
açtığımızda da aldık; bu kadar kıymetli 
eserleri bir otelin tuvaletleri dâhil her alanında 
sergilememiz garipsendi, ama bu eleştirilere 
hiç kulak asmadık. Fabrika çalışanlarımız ve 
otel müşterilerimiz bu eserlere bizden daha 
fazla kıymet verdiler. Şu an halen aldığımız 
eserler fabrikalarımızda, Bodrum’da ve 
geçtiğimiz baharda açtığımız Lizbon’da 
yer alan otelimiz Casa dell’Arte’de sürekli 
sergileniyor. Sergilenmeyenleri Gebze’deki 
fabrikamızda özel bir alanda tutuyoruz.

Koleksiyonunuzda Türkiye dışından 
sanatçılara ait eserler de var, ilk hangi 
yabancı sanatçının, hangi eserini aldınız?
Daha önce de söylediğim gibi kızlarımın da 
sürece katılmasıyla, koleksiyona yurtdışından 
da birçok sanatçıyı dâhil etmeye başladık. İlk 

olarak büyük kızım Ahu Büyükkuşoğlu Serter, 
New York’ta bir müzayededen Botero’nun 
bir resmini aldı. Sonrasında şu an Casa 
dell’Arte’nin bahçesinde oldukça ilgi çeken 
Robert Montgomery’nin ‘People You Love’ adlı 
ışıklı pano yerleştirmesi ile devam etti. Bugün 
koleksiyonun %20’si yabancı sanatçılardan 
oluşuyor. 

Sizce koleksiyonerlerin sanatçılara karşı ne 
gibi sorumlulukları vardır?
Ben her zaman sanatçılarla ilişkimi arkadaşlık 
boyutunda ilerletmeye özen gösterdim. 
Uzun seneler her çarşamba günümü atölye 
ziyaretlerine ayırdım ve bu süreçte çok güzel 
dostluklarım oldu. Bir koleksiyoner, sanatçının 
tek bir eserini almakla ona destek olmaz; 
sanatçı sürekli üretebiliyor mu, üretimini 
yapmak için gerekli ihtiyaçları karşılanıyor 
mu, ya da üretimi sürdürülebilir mi, bunlar 
önemlidir. Bu koşullara bakmak gerekir. 
Bir sanatçı için de, kendini geliştiriyor mu, 
önceden ürettiği yapıtlara yeni şeyler ekliyor 
mu? Bunlar da önemli ve dikkat edilmesi 
gereken konular. Sanatçı zaten üretmeli ve 
kendini geliştirmeli. Koleksiyoner de ona bu 
süreçte destek olmalı, ancak sadece bir-iki 
eserini alarak değil, süreci birlikte yaşayarak... 

Yerli ve yabancı, özellikle takip ettiğiniz 
galeriler, sanat fuarları ve sanatçılar 
hangileridir? 
Eskiden Art Basel, FIAC gibi uluslararası 
fuarları daha çok takip ederdim, fakat bu 
fuarların artık son derece tekdüze olmaya 
başladıklarını düşünüyorum ve bir yaştan 

Söyleşi

Yunus Büyükkuşoğlu
Koleksiyoner



sonra aynı şeyleri sürekli görmek insana zevk 
vermediği gibi çok da yorucu oluyor. Artık ara 
sıra İsviçre’deki Art Basel’e gidiyor, hem fuara 
hem de müze sergilerine vakit ayırıyorum. 
Senede birkaç kere de Grand Palais ve Centre 
Pompidou’daki sergileri görmek için Paris’e 
gidiyorum, New York ve Londra sevdiğim 
şehirler değil. Her ne kadar direniyor olsam da 
önümüzdeki sene kızlarımla hem koleksiyon 
müzelerini görmek, hem de diğer fuarları 
keşfetmek için Miami’ye gideceğim.

Bir yatırım biçimi olarak sanat 
koleksiyonerliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Benim için işin duygusal kısmı hep daha ağır 
bastı. Sanat hem ruhu besler, hem bir yatırım 
değeri, hem de bir yaşam tarzı. Sanat insanı 
büyüten, bakış açısını genişleten bir yatırım, 
ayrıca koleksiyonerliğin değer yaratmak ve 
paylaşmak, kültürel üretime destek olmak 
gibi paha biçilemez getirileri var. Ben hep 
tanıdığım, çalışırken izlemekten keyif aldığım 
ve kendimi kişisel olarak yakın hissettiğim 
sanatçıların resimlerini aldım. Tabii ki 
danıştığım kıymetli arkadaşlarım vardı ama bir 
danışmanla çalışmak veya koleksiyonu zoraki 
bir kalıba sokma fikri bana hiçbir zaman sıcak 
gelmedi. Sanat eseri alımı konusunda belli başlı 
kriterler olması gerektiğini düşünmüyorum, bu 

işin organik ve içgüdüsel ilerlemesi bana daha 
heyecan verici geliyor. Eserle bir ilişki kurmanın 
çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Koleksiyonunuzda sizin için özel bir yeri olan 
bir eser var mı? 
Hepsinin değeri ve anısı farklı aslında. Bu 
koleksiyon aynı zamanda sanatçılarla olan 
güzel dostluklarla ve anılarla oluşturuldu. 
Oturup anlatsam hepsinin ayrı ayrı özgün 
keyifli öyküleri var. Hiçbirini ayıramam. Çoğu 
sanatçı aynı zamanda benim dostum ve 
aramızda koleksiyoncu-sanatçı ilişkisinden 
daha samimi bir ilişki var. 

Koleksiyona yeni başlayanlara, nasıl bir yol 
izlemelerini önerirsiniz?
Öncelikle güvendiğiniz, konularında uzman 
kişi veya kurumları rehber edinin. Bol bol 
okuyun ve araştırın, artık bilgiye ulaşmak ve 
dünyada neler olduğunu takip etmek bizim 
zamanımızdakinden çok daha kolay. Başka 
koleksiyonerlerin hikâyelerini dinleyin, okuyun 
ve yolunuzu belirlerken örnek alın; ancak 
koleksiyonunuzu oluştururken yine de en 
büyük kriteriniz kendi beğeniniz olsun, çünkü 
bir resmi veya bir objeyi her gün karşısına 
geçip seyredeceğiniz için, onunla gerçek bir 
ilişki kurmanız şart.

ALEV MAVİTAN / ALİ ŞENTÜRK / ARDAN ÖZMENOĞLU / ARGUN OKUMUŞOĞLU 

AYKUT CÖMERT / BAHADIR ÇOLAK / BERİL ATEŞ / BİHRAT MAVİTAN

DANIELE SIGALOT / EBRU DÖŞEKÇİ / FIRAT ENGİN / GÖKHAN TÜFEKÇİ

HALİL VURUCUOĞLU / MUSTAFA HORASAN / MURATHAN ÖZBEK

NİHAT KEMANKAŞLI / SITKI KÖSEMEN / YILMAZ AYSAN

SERGİ TARİHİ / EXHIBITION DATES
30.08.2018-30.09.2018

AÇILIŞ KOKTEYLİ / OPENING COCKTAIL
30.08.2018, 19:00-21:00

YER / VENUE
Casa dell'Arte Galeri, Torba/ Bodrum

‘‘Siyah Beyaz Galeri ‘Sayfiye' sergisi için 
Bodrum'a geliyor.''
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BODRUM’ DAKİ EVİNİZ
ESKİÇEŞME MAH. POYRAZ SOK.  NO:15 BODRUM / MUĞLA

+90 0252 316 10 06  info@hotelno20.com
hotelno20.com

Mehmet Uyargil, Cana Üngün, Timuçin Bider

Kalıntılar. Uzakta. Çevrelerinde sipsivri 
azganlar. Sarmışlar, geçit yok. Sürünüyoruz, 
dört ayak, altlarından, aralarından, elimizde 
malzemeyle, biraz kesilerek biraz kanayarak, 
ısrarla inatla, emekleyerek. Birden tüm bu 
eziyetin ortasında, dikenden, sıcaktan, terden 
yorulmuş ve bunalmış, neredeyse pes etmek 
üzereyken, arkadan bir ses: “Arkadaşlar, biliyor 
musunuz, çok güzel bir şey yapıyoruz!”
O çok güzel şey bir belgesele dönüşür. Kayıp 
bir dönemin, unutulmuş, sessizliğe gömülmüş 
bir kültürün belgeseline... Bodrum’un Hıristiyan 
döneminin, Hıristiyanlarının, kilise, şapel, 
vaftizhane ve hamamlarının... 
İz sürüyorduk taşlar üzerinden, taş izcileriydik. 
İnsanların taşlarından taşların insanlarına, 
öykülerine doğru yol alıyorduk. Bizden önce, 
çok önce, başka insanların yontup işleyip 
yapılara dönüştürdüğü taşlar. Onlarca, 
yüzlerce elin bazen umutla bazen korkuyla, 
bazen sevinçle bazen öfkeyle dokunduğu, 
aralarında toplanarak yakardığı, dua ettiği, 
acılarını ve mutluluklarını paylaştığı taşlar. 
Sonunda parçalanan, oyulan, kazınan, yıkılan 
taşlar. İnsanlarından arındırılmış taşlar. Sessiz 
ve yalnız, doğayla sarmaş dolaş yok oluştaki 
taşlar. 
Zamana direnen bir kilise, bir adanın 
zirvesinde. Apostol. Yaşlanmış, neredeyse 
1500 yıl. Duvarları tahrip olmuş, freskleri 
zarar görmüş, solmuşlar, zor seçiliyorlar. 
Konstantinopolis’in görkemli Ayasofya’sıyla 

Bodrum’un Hıristiyanlık Dönemine 
Dair Bir Belgesel 2

Bodrum’un Suskun Çanları

aynı kuşaktan. 
Aynı tutkulu 
çatışmalar 
döneminden 
Roma’nın Bizans’a, 
paganların 
Hıristiyanlara 
dönüşümünün. O 
çalkantılı süreci 
anlatıyor yaşlı 
duvarları, soluk 
freskleri. Altıncı 
yüzyıl. Justinianus, 
Theodora, 
Efesli John, 
Halikarnassoslu 
Julian ve niceleri. Hellenlerle melezleşmiş 
Karyalılardan Rumların doğuşu. 
Buna benzer birçok yapı Bodrum sınırları içinde, 
kırk civarında, bugüne ulaşabilmiş olanlar. Her 
biri ayrı bir kapı geçmişe açılan, Bodrum’un 
geçmişine, pek bilinmeyen bir kültürüne. 
Üç döneme yayılmış Rum kültürüne. Roma, 
Bizans, Osmanlı. Amindos’un ilk kiliselerinden 
Bodrum’un son kiliselerine. Ayos Nikolaos, Ayos 
Yorgios ve Aya Marina. Uzun bir öykü. 
Kasım’da gösterilecek bu belgesel bir ilk adım, 
eldeki sınırlı imkân ve kaynaklarla Bodrum’un 
geçmişinin bu katmanına ışık tutmaya çalışan 
bir ilk adım. Temenni, devamının gelmesi ama 
daha da önemlisi, Bodrum’un geçmişi olan bu 
yapıların süratle koruma altına alınması. 



ARA COLLECTION
ve Bodrum Mücevherleri

Akdolu kardeşler ata mesleği pipoculukla başlarlar iş 
hayatlarına. Aile işletmesi olarak yıllar önce başlayan 
bu serüven değişmeden yine bir aile işletmesi olarak 
yoluna devam ediyor. Askerden döndükten sonra 
ilk beş yılını 1992 yılında yerleştikleri Bodrum’da 
mücevherat alıp satarak geçiren iki kardeş, daha sonra 
kendileri üretmeye karar verirler. Ali Rıza Akdolu, 
tasarıma alışkın elleriyle kuyumculukta fark yaratmaya 
başlar. Cüneyt Akdolu ile birlikte Amerika’da katıldıkları 
ilk fuardaki başarıları büyük bir ivme kazandırır ARA 
Collection markasına… Dünyaya açılan bir Bodrum markası olma yolunda ilk büyük adım 
atılmıştır artık ve 2004 yılında Amerika’da açtıkları mağazayla da iş uluslararası  boyut 
kazanır. El emeği eski tekniklerle çalışan kardeşler, yaratıcı ilhamlarını antik Anadolu 
takılarından aldıklarını söylüyorlar. A. R. Akdolu, 2015 yılında “Fısıldayan İnci” adlı küpe 
tasarımı ile New York’ta JCK Fuarı’nda yapılan yarışmada 396 tasarımcı arasında ikincilik 
ödülünü alır.

Akdolu kardeşler, Amerika ve Bodrum’daki mağazalarında başarılı bir şekilde yaratıcı 
süreci devam ettiriyorlar. “Ünlülerin Kuyumcusu” unvanını almaya başlayan A.R. Akdolu 
Bodrum’da kendi yetiştirdiği ustalar ile üretime odaklanırken kardeşi Cüneyt, Amerika’da 
pazarlamadan sorumlu.

Ara mücevherlerinin müşterileri arasında Katy Perry, Salma Hayek, Ellen Degeneres , 
Oprah Winfrey gibi ünlüler var. 1993 yılından beri Bodrum Marina, Yalıkavak Marina ve 
Santa Barbara’daki mağazalarının yanı sıra Brezilya, Puerto Rico, Meksika ve Kanada da 
birçok kuyumcuda mücevher tutkunlarıyla buluşmaktadır.

Tel: 0252 3160081
www.ara24k.com

Advertorial





Sergi “Sayfiye”
Siyah Beyaz sanatçıları
Casa dell’Arte Galeri / Torba- Bodrum

Resim Sergisi
Habip Aydoğdu “Kırmızı Yolculuk”
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi
Turgutreis / 0252 382 47 37

Konser / Bodrum Oda Orkestrası 
10. Kuruluş Yıldönümü Konseri
20.45, Bodrum Antik Tiyatro

Konser
Maya Azucena
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

Konser
Oran Etkin & ilhan Erşahin
Caz Festivali / 0538 921 53 54

Konser / Shalosh Trio
Caz Festivali
Stella Jazz Club / 0531 299 25 75

Konser
Güvenç Dağüstün & Ece Dağıstan
Caz Festivali / 0538 921 53 54

Atölye (yetişkin) / Seramik Atölyesi
Tevfik Türen Karagözoğlu
14.00-18.00 / 0533 1546606
MAS - Midtown AVM

Atölye (yetişkin) / “İçimdeki 
Sanatçıdan Bir Mesaj Var” İDSA
11.00-13.00 / 0533 1546606
MAS - Midtown AVM

Konser
Nükhet Duru
Caz Festivali / 0538 921 53 54

Stand Up
Ali Poyrazoğlu, Ödünç Yaşamlar
Elani Beach, Kadıkalesi / www.biletix.com

Resim Sergisi
Başka Dünya
Mine Sanat Galerisi / 0536 553 50 66

Konser
Yıldız İbrahimova & Kaan Bıyıkoğlu
Caz Festivali / Zai / www.zaibodrum.com

Festival 
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali
Ender Güzey Müzesi Arthill / 0532 208 77 81
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Atölye / İstanbul Modern 
“Hareketin Rengi ve Çoraptan Oyuncaklar” 
Çocuk+
0533 1546606 - MAS - Midtown AVM

Yelken
BAYK Dragon Sonbahar Serisi
1. Ayak 
www.bayk.org

Atölye
Organik Tarıma Giriş Atölyesi
Herba Farm Akademi / 0530 176 99 86

Futbol
Bodrumspor - Kastamonu 1966
15.30, Şehir Stadı

Kişisel Gelişim
Feride Gürsoy & Devrim Akkaya
Karakaya Retreat / 0538 873 04 11

Atölye (Çocuk) / Karma Plastik Sanatlar
11.00-12.00 / 0533 1546606
MAS - Midtown AVM

Kişisel Gelişim
David Cornwell
Karakaya Retreat / 0538 873 04 11

Futbol
Bodrumspor - Samsunspor
15.00, Bodrum Şehir Stadı

Kişisel Gelişim
David Cornwell
Karakaya Retreat / 0538 873 04 11

Konser
Fatih Erkoç
Marina Yacht Club / 0252 316 1228

Konser
Evrim Özkaynak feat Diptonik
Marina Yacht Club / 0252 316 12 28

Yelken / Bayk Dragon 
Sonbahar Serisi II. Ayak
www.bayk.org
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Atölye (yetişkin)
Yaşam Atölyesi - Özge Işın
10.0-12.00, 19.00-21.00 / 0533 1546606
MAS - Midtown AVM

21
Eylül

Seminer / Sedat Örsel
Öğrenci ve Veli semineri
15.00, TED Bodrum Koleji / 0252 3172828

19
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Leros-Körmen etabı
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com

Körmen-Kissebükü etabı
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com

Kissebükü-Bodrum etabı
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com
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Basketbol
Bodrum Basketbol - Beşiktaş
Binnaz Karakaya Spor Salonu

Açılış Partisi / Yalıkavak Marina
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com

Yalıkavak - Yalıkavak Etabı
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com

Yalıkavak-Leros etabı
Bodrum Cup
www.bodrumcup.com
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İlhan Berk
100 yaşında

18 Kasım 1918
28 Ağustos 2008



Allium Villas Resort
Mükemmel Kaçış!

Hepimiz yetiştirmek zorunda olduğumuz 
son dakika işlerden  hem ruhen hem 
bedenen etkilenebiliyoruz; eve getirdiğiniz 
işlerin stresi ya da o hafta yaşadığınız hayal 
kırıklıklarının artçısı bir sonraki hafta da 
modunuza yansıyabiliyor. Bu durumlar göze 
alındığında geriye yapabileceğiniz tek bir 
şey kalır; şehir hayatının karmaşasından bir 
an önce uzaklaşmak ve kendinizi, kalbinizi 
rahatlatabileceğiniz, dünyanın sorunlarını 
bir anlığına düşünmeyeceğiniz sakin bir 
cennette hayal etmek.

Tabi ki aklınıza bunu yapabileceğiniz bir çok 
yer gelebilir ancak bu hayallerinizi detaylarla 
unutulmaz hale getirebileceğiniz çok az yer 
vardır. Allium Villas Resort ise bu güzel anlar 
için yaratılmıştır!

Bodrum Yalıkavak Marina’ya 1500 metre 

uzaklıkta konumlanmış Allium Villas 
Resort’un sunduğu lüks ve zerafetle, 
hayatta daha ince detayları ve zevkleri 
seven ziyaretçileri için odasından lobisine, 
sonsuzluk havuzundan harikulade SPA’sına 
kadar her detayı özenle tasarlandı.

Tatilinizi unutulmaz kılacak özel ve şık 
tasarımlı, doğal malzemelerle dekore 
edilmiş, birbirinden zarif ve küçük 
dokunuşlarla bir diğerinden farklılaştırılmış 
36 suit ve odasından birinde hiç olmadığı 
kadar  dinlenebilir, Ayva Restaurant 
ekibinin sunumları ile lezzet yolculuğuna 
çıkabilirsiniz. 

Yemekten sonra, DJ U.F.U.K ve  DJ Ahmet 
Sendil gibi ünlü DJ’lerin canlı performansları 
eşliğinde Mandalina Bar’ın  kokteyllerinin 
tadını çıkarabilirsiniz ya da  civarın en iyi 
terapistlerinin sihirli ellerinden gerçek bir 
rahatlama için Allium SPA & Wellness’I 
ziyaret edebilirsiniz.  

Allium Villas Resort’da bulunmanın eşsiz 
özellikleriyle tüm bu keyifli deneyimlere 
sahip olurken canlı gece hayatıyla 
dünyaca ünlü Yalıkavak Marina’ya ve 
lokal Yalıkavak restoranlarına bir kalp 

atışı kadar uzaklıkta olup, her akşam 
bir başkasına şahit olacağınız eşsiz gün 
batımlarının tadını çıkarırken tatiliniz hiç 
bitmesin isteyeceksiniz!

Advertorial

info@alliumvillas.com.tr / 0252 385 40 40



Orhan Dumanlı

Doktor’un Oku
Eros’un değil evet “Doktor’un Oku”. Beyaz gömleği, stetoskopu olur da 
doktorun oku neden olmasın. Dr. Ejder SÖZEN Muğlalı. Okumuş, doktor 
olmuş, keyfi yerinde ama huzur oku batmış bi kere. Çalışma tercihini 
Yatağan’ın Bencik köyü sağlık ocağına yapmış 2011’de. Kendisi amatör okçu. 
Muhtara da “köyden okçuluk öğrenmek isteyen bi çocuk bulalım lütfen” 
demiş, Emircan gelmiş, 9.5 yaşında. “Onunla başladık” diyor Dr. Ejder. Üç 
aylık çalışma sonunda Muğla’daki Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Emircan 
Türkiye 1.si... 
Peri masalı gibi değil mi? Ama bütün bunlar masal değil gerçek!
Zamanın Yatağan Kaymakamı Hasan Tanrısever “madem bir çocukla böyle 

bir başarı yakaladın gel bu çocuk sayısını arttıralım“ diye beni cesaretlendirdi diyo doktor. O 
cesaretle köyden dört genç kız katılır ekibe, bir yıllık çalışma sonucu 2012’de Antalya’da Emircan 
gene Türkiye birincisi, kızlar da Türkiye birincisi ve üçüncüsü olurlar. Milli Takıma üç sporcu 
gönderirler Bencik’ten. 35 yarışma 123 adet Türkiye Şampiyonluğu madalyası alırlar. Okçuluk 
eğitimi alan çocuk sayısı 30’a çıkar köyde.
2017’de Arjantin’de elli ülkeyle yarışılır. Emircan HANEY, Yıldız Gençlerde Dünya Şampiyonu olur.
2018 Temmuzda Yunanistan’ın Patras kentinde otuzbeş Avrupa ülkesiyle yarışılır. Sevda YAKA 
Yıldız Gençlerde Avrupa Şampiyonu, Emircan Avrupa 2.si olur.
Göndere Bayrağımızı çektirip İstiklal Marşımızı dinletirler.
Uzaktan görülen köyler vardır yol boyunca giderken bana hep hayal kurdurmuşlardır 
çocukluğumdan beri. Ama Yatağan’ın Bencik köyü çocukları bana hayal ötesi birşey yaşattılar. 
Kimseden birşey beklemeden çalışmanın, azmin ve isteğin neler yapabileceğini gördüm 
onların aydınlık yüzlerinde. “İki hafta sonra Büyükler Türkiye Şampiyonası’na gideceğiz, bizim 
kategorimiz değil ama biz yarışacağız büyüklerle...” diyecek kadar da cesaretliler.
Ve de bir saatlik öğle tatilinde dinlenmek yerine bu gençlere birşeyler vermeye çalışan Dr. Ejder 
“ne zaman buralardan geçerseniz bu sahada çalışan birilerini görürsünüz” diyor beni uğurlarken.
Siz de ne zaman Muğla istikametine giderseniz Yatağan’a gelmeden sağda Bencik tabelasını 
görünce uzaktan da olsa şöyle bi bakın, düşünün onları. Ama dönüp girerseniz de çok mutlu 
olacaklardır bilin.

Ve de Bayrağımızı her göndere çektirdiklerinde benim gibi sizin de “Doktor’un Oku” kalbinize 
girecektir eminim.

Zeytinli Cad. No: 24  Bitez / Bodrum

Dermatolog

Dr. Ethem 
Mercan

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı

Muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır.

0252 363 99 21
0532 331 25 77

Konusu Alzheimer olan filmde usta 
oyuncu Tarık Papuççuoğlu’na  Hanna 
Ludwig ve Cansu Kayan eşlik etti. 
Serkan Turaç ile Bodrum Kısa Film 
Atölyesi’nde üç aylık bir atölye 
çalışması sonucunda gerçekleşen 
kısa filmin çekimleri Bodrum’da Mart 
ayında yapıldı. Atölye sürecinde 
yönetmenlikten kamera kullanımına, 
sanat yönetmenliğinden planlamaya 
kadar bir kısa filmde yer alan tüm 
aşamaları öğrenerek deneyimleme 
şansı yakaladılar… Bodrum Kısa Film 
Atölyesi kısa film çekmek kısa film 
deneyimi yaşamak isteyen herkese 
kapılarını açıyor. Atölye  Ekim ayında 
siz değerli  sinema severleri bekliyor. 

Yönetmenliğini Serkan Turaç’ın yaptığı 
ANSIZIM isimli kısa film Bodrum’da 
izleyicisiyle buluştu.

www. serkanturac.com  / www.bodrumkisafilmatolyesi.com



İkinci Dünya Savaşıyla ilgili anılarımı 
anlatmaya başlamadan önce 
büyüklerimden duyduğum Birinci 
Dünya Savaşı’na ait iki olayı anlatmak 
istiyorum:
Birinci olay, “Ballı” adındaki bir deliyle 
ilgili... Bodrum’da bir düzineye yakın deli 
vardı. Bunlar zararsız delilerdi. Bizim 
evin yanındaki sokakta oturan “Deli 
İbram” sık sık önümüzdeki yola gelir, 
avlumuzun duvarına dayanarak yola 
çömelir, orada saatlerce kalırdı. Ara sıra 
iki elini birden, tüfek tutuyormuş gibi, 
yukarı kaldırıp yüksek sesle “piyav!” 
diye bağırarak hayali tüfeğiyle havaya 
ateş ederdi. “Haydi İbram bir kere 
atıver” diyenlerin hatırını hiç kırmaz, hemen 
ellerini kaldırarak atışını yapardı. Başka birşey 
yapmadan evine dönerdi. Deliler Bodrumluların 
eğlence kaynağıydılar.
Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız harp gemileri 
Bodrum Kalesi’nin açığına demirleyip cephane 
var diye kaleyi bombaladıkları sırada Ballı 
adlı deli, şimdiki adı Neyzen Tevfik Caddesi 
olan yalıdaki caddede, top seslerinden coşup, 
hoplayıp zıplayarak bir uçtan bir uca koşar 
dururmuş, Fransızlar kendisini farkedince 
topları ona çevirip ateşlemişler. Ballı yanından 
vızır vızır geçen toplara aldırmadan koşmasına 
devam etmiş. Bu yüzden sahilde birkaç ev 
yıkılmış: “Ballı”ya gelince, onu vuramamışlar.
İkinci olay da şöyle olmuş: Birinci Dünya 
Savaşı’nda Bodrum’u İtalyanlar işgal etmiş. 
Halka hiçbir zararları olmamış. Bir gece ay 
tutulmuş. Adete göre, havaya ateş edilmesi 
gerekirken halkın elinde silah olmadığından 

Samim Uslu

Bodrum Çocukluk 
Anılarım (5. Bölüm)

tenekelere vurarak sesler çıkartmışlar. Evlerden 
gelen bu teneke seslerini, silah sesi zanneden 
İtalyan askerleri apar topar Bodrum’dan 
kaçmışlar ve bir süre de geri dönmemişler.
İkinci Dünya Savaşı’nda, İtalyanların 
yönetiminde olan ve Bodrum’un tam karşısında 
bulunan İstanköy Adası, İngilizlerle Almanlar 
arasında birkaç defa el değiştirmiştir. Adanın 
her ele geçirilişinde üzerimizden devamlı 
uçaklar geçer, atılan bombaların yaptığı 
sarsıntıdan Bodrum’daki evlerin pencerelerinin 
camları kırılırdı. Geceleri gökyüzü, projektörler 
ve havaya atılan renkli ışıldaklardan dolayı 
sabaha kadar gündüz gibi aydınlanır ve biz 
çocuklar için seyrine doyulmaz bir görüntü 
oluşurdu. İstanköy’ün etrafında gemiler 
batırılıyor, dalgalar, Bodrum’un köylerinin 
sahillerine cesetler taşıyorlardı. Köylüler kıyıya 
vuran cesetleri aramaya çıkıyorlar, buldukları 
cesetlerin üzerlerindeki değerli şeyleri 
alıyorlardı. Büyük balıkların karınlarından insan 

“Savaş Yıllarında Bodrum”

parmakları çıkıyordu. Bu yüzden halk balık 
yiyemez olmuştu.
Savaş sırasında Bodrum’da bir Alay’dan oluşan 
asker vardı. Bizim askerler, üzerimizden geçen 
her yabancı uçağa mitralyozla ateş ederlerdi. 
Uçaklar çok alçaktan uçtukları halde neden 
hiç vuramadıklarını merak ederdik. Bir subay 
merağımızı giderdi. Meğer, askerler kurusıkı 
ateş ederlermiş. Rasgele bir uçak düşürürler 
de sorun çıkar kaygısıyla gerçek mermi 
kullanılmazmış.
Geceleri karartma yapıldığından halkta, uçaklar, 
İstanköy sanıp Bodrum’u bombalayabilir 
kaygısı vardı. İngiliz uçaklarının yanlışlıkla Milas’ı 
makineli tüfekle taramaları ve bir kişinin ölmesi 
halkın kaygısını büsbütün artırmıştı. Şehirde 
oturanlar köylerdeki tarlalarına taşınmışlardı. 
Biz de savaş boyunca, yaz aylarında, Gümbet’te 
bulunan tarlamızdaki evde kalmıştık.
İstanköy’ün etrafında olup bitenleri kalenin en 
yüksek kulesinin üstüne çıkıp, bir arkadaşımızın 
babasına ait dürbünle, oradan seyrederdik. 
Bodrum Kalesi boştu ve her zaman açık olurdu. 
Kalenin her tarafı biz çocukların oyun alanıydı. 
Çok büyük ve değişik ve de asırlar öncesini 
yaşatan böyle bir oyun alanına sahip olmak 
biz çocuklar için bir şanstı. Oyun oynarken 
çocuklardan biri: “Uçak hücumbotu kovalıyor” 
diye bağırınca hemen kulenin üstüne çıkar 
uçağın hücumbotu kovalamasını heyecanla 
izler, nasıl sonuçlanacağına bahse girerdik. 
Hücumbot zikzak çizerek son hızla bizim limana 
doğru gelir, uçak da üstünde daireler çizerek 
onu kovalar ve arasıra topunu gönderir, ancak 
hücumbotu vuramaz, sadece suları havaya 
kaldırırdı. Hücumbot limana girdikten sonra 
uçak ona birşey yapamaz, birkaç defa üzerinde 

dolanıp giderdi. Bir defasında uçağın kovaladığı 
hücumbot limana girdikten sonra can havliyle 
kendini kıyıya atmak isterken kıyının önündeki 
sığa bindirmiş ve orada uzun süre oturur 
durumda kalmıştı.
Birgün öğle üzeri tek kişilik küçük bir İngiliz 
keşif uçağının limanın üstünde dolaştığını 
gördük. Uçak giderek alçalıyordu. İçinde 
oturan pilotu gayet net şekilde görebiliyorduk. 
Pervanenin dönüşü iyice yavaşlamıştı. Uçak 
limana inmek istiyor gibiydi. Sonra limandan 
ileriye doğru gitti. Limanın bir kilometre kadar 
uzağındaki bir tepenin üzerindeyken içinden 
pilotun çıkıp atladığını, ancak, paraşütünün 
açılmadığını ve hızla aşağıya düştüğünü gördük. 
Uçak da hemen sonra baş aşağı yere düştü. 
Uçağın düştüğü yeri çok iyi biliyordum. Hemen 
var gücümle oraya doğru koştum. Paramparça 
olmuş uçağın yanına ilk ben ulaştım. Etrafta 
pilotu göremiyordum. Sağa sola koşup onu 
ararken bir çalının arkasında eni,  boyu 40 
santim kadar olan bir paket gördüm. Dikkatle 
bakınca paketin altında pilotun küçük bir 
yığın halinde durduğunu dehşetle farkettim. 
Sonradan, uzun boylu bir İngiliz olduğunu 
öğrendiğim bu insanın böylesine küçük bir yığın 
halini almasına çok şaşırmıştım.

“Paramparça olmuş uçağın yanına ilk ben ulaştım. 
Etrafta pilotu göremiyordum. Sağa sola koşup onu 
ararken bir çalının arkasında eni,  boyu 40 santim 
kadar olan bir paket gördüm. Dikkatle bakınca paketin 
altında pilotun küçük bir yığın halinde durduğunu 
dehşetle farkettim.”



Bitez’de keyifli ve leziz bir mola vermek 
isteyenler için Maride Cafe kusursuz bir 
adres… Glutensiz, düşük kalorili, az şekerli 
tatlı seçenekleri, sağlıklı atıştırmalıkları, 
enfes cheese cake’leri, minimalist dekoru, 
konforlu bahçesi ile Bodrum’un müdavimi 
eksik olmayan mekanları arasında yer 
alan Maride, doğal  ve en iyi kalitede 
malzemelerin kullanıldığı mutfağıyla öne 
çıkıyor. Mekanda; sağlıklı beslenme, en az 
damak tadı kadar vazgeçilmez bir öncelik. 
Sevil ve Akın Erol çiftinin işletmeciliğini 
yaptığı bu samimi cafe, hem göze hitap 
ediyor hem de lezzetleriyle konuklarını 
mutlu ediyor.

Maride’nin cheesecake menüsünde 
tam 14 farklı lezzet var. Özellikle Maride 
usulü Bodrum mandalinalı cheesecake, 
kasabaya nam salmış durumda! limonlu, 
fıstıklı, ananaslı  ve çikolatalı alternatifler 
de kapış kapış gidiyor. Düşük kalorili, az 
yağlı, unsuz pasta her gün, diyabetlilere 
ve formuna dikkat edenler için şekersiz 
tatlar sipariş üzerine hazırlanıyor. Doğum 
günlerinde  ve davetlerde pastalar, 
kanepeler ve tuzlular için özel  sipariş 
alınıyor.
Maride’de burger ve pizzalar ayrı bir 
yazı konusu! Hem sunum, hem lezzet 
kusursuz. Ekmekler özel olarak pişiriliyor, 
sosları el yapımı. Her şey taze ve mevsim 

ürünü. Maride, aynı zamanda kasabanın 
butik kahvecisi… Üçüncü dalga kahve 
akımının en keyifli örnekleri arasında kısa 
zamanda kendini göstermeyi başaran 
mekan; lezzet dolu aromalarıyla sizi kahve 
dünyasında büyülü bir tura çıkarıyor.  Yaz 
serinliği arayanlar, kahveyle arası çok 
iyi olmayanlar da unutulmamış Maride 
Cafe’de… Birbirinden lezzetli, arındırıcı 
ve sağlıklı smoothie’ler de seçenekleriniz 
arasında. 

Muz ağaçlarının altında renkli 
minderlere kurulup keyifle kahvenizi 
yudumlayabileceğiniz, tatlınızı gönül 
rahatlığıyla yiyebileceğiniz, güler yüzlü 
hizmet alabileceğiniz huzurlu ve samimi 
bir Bodrum köşesi. Kapısından girdiğiniz 
anda kalbinizi kazanacak, bizden 
söylemesi!.. 

Tatlı Keyfinize Huzur Katan Mekan
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