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ORTAKENT YAHŞİ BELEDiYE BAŞKANI
SAYIN MEHMET KOCADON'L]-N KONUŞMASI

Bugüne kadar hep Bodrum'un geleceğini tartıştık. Birbirimize,
uzmanlaraneyi nasıl yaparsak gelecekte de Bodrum'u en mükemmel şekilde
yaşaflZ diye sorduk. Bence Bodrum'un geleceğini kontışabilecek kabiliyete
sahip olabilmemiz için öncelikle Bodrum'un geçmişini doğru olarak bilmek
zorundayız. Aslında bu şu demek; geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki sorunlara bakınca
geleceğe dair kararların geçmişle ilintili olduğunu görürüz. Soıunların en
büyüklerinin altında hep etnik gerilimler yatmaktadır. Bu gerilimleri yaratan
güçler, kendi tarihlerini bilmeyen cahil beyinleri kolaylıkla etkilemektedir.
Cehalet ne boyutta olursa etki o denli büyük oluyor. Bir kişi bir güruhu
etkileyebi liyor. osman |ılar zamanından da bi ldiğim iz p ek çok karı şıklığın
temelinde cehalet yatmaktaydı. Ulu önderimiz Atatürk, ceha] etin üstesinden
gelmenin, devlet olmanın bir numaralı şartı olduğunu söylemiştir' Türkiye
Cumhuı:iyetiinin geldiği bugünkü nokta gösteriyor ki eğer bir güruhu hatta
bir halkı yönetmek istiyorsan önce cahilleştireceksin; kulağına üalkmen
vereceksin, "al sana internet, gezmene gerek yok" diyeceksin.

5000 yıllık bir külttir birikimi var bu topraklarda. Lelegler'den,
Karyalılar'a, Mikenler'den, osmanlılar'a çok kültiirler akıp geçti buralardan.
Tüm olaylar dededen toruna aktarıldı. Fakat ağızdan ağza tıım hiköyeler
değişir oldu ve hikAyeler efsanelere dönüştü. Gerçek adına elde bir şey
kalmadı... Ancak, günümüzde bizlerin efsanelere değil gerçek bilgilere
ihtiyacı var. Geleceğimizi başka türlü kuramayız.

Geçmişimizi bileceğiz ki e|imizdeki değerlerin kıymetini bilelim.
İşte bu düşünceyle bugün büyük bir adım atmış olacagız. iki gün boyunca
kendimizle yüzleşeceğiz. Bazen basiretsizliklerimizi bazen de
kahramanlıklarımızı göreceğiz. Tüm bunlardan öğrendiklerimizle gelecekte
ne olmak istediğimize karar vereceğiz. Bugün atamızda76 akademisyen ve
uzman var, hepsi profesyonel. Bugün Ve yarm burada iki ayrı salonda
Bodrum'a tarihini hediye edecekler. Bu tarih en kısa sürede
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hocalarımındaizniy|e ortakent-Yahşi Belediyesi tarafliıdan kitaplaştırılıp,
kalıcı bir kaynak sağlanacaktır.

Eğitiırre verdiğim önenıi herkes bilir. Bundan böyle çocuklarımız
geçmişimizle ilgili soruları bu kaynakl ardan aray acaklar.

Ben Bodruınluyum. Bodrum beni çok ilgilendiriyor. Bir yerden
başlamak gerektiğini biliyorum ve konumum itibariyle önce ait oldugum
yerden başlamalıyım' diye düşürunekteyiıı. Bodrumlu önce kendini
tanımalı, sonra geleceğine ka1ar vermeli.

İşte bu vesileyle, sempozyuma katılan tüm hocal arlma gönülden
teşekkür ediyorum. Görüşüm o ki; Bodrum|a geleceğini sağlıklı olarak
çizebilmesi için bugün Ve yartn çok büyük bir katkı koyacaksınız.
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Ahmet Özgiray,

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Ülkemizin önemli kentlerinden birisi olan Muğla Vilayeti'nin Bodrum

ilçesi, M.Ö. 3000 yılından beri gelen tarihiyle, kültür değerleriyle, stratejik

konumuyla, turizmiyle, kokulu mandalinasıyla, berrak ve temiz havasıyla

Batı Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden birisidir.

Ne var ki, bünyesinde dünyanın yedi harikasından biri olan

Mouselium'un yıkıntıları ile en büyük su altı müzesini bulunduran ve

bağrından Kaptan Paşa Turgut Reis, Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi,

Neyzen Tevfik, Cevat. Şakir Kabaağaçlı gibi nice ünlü şahsiyetleri çıkaran
B o drum'un, ay fi Zamanda B odrum do ğumlu o lan Avram Galanti'nin y azdığı

"Bodrum Tarihi" adlı küçük bir eser dışında tarihi yazılmamıştır.

Bodrum'a, Bodrumlulara, burayı yönetenlere ve yöneteceklere,

bünyesinde değerli kişiler çıkaran bu yerin ve insanının tarihini ortaya

çıkarmak için bir Sempozyum düzenlemeyi kıymetli öğretim üyesi Prof. Dr.

M. Akif Erdoğru ile kararlaştırdık. Konuyu kültürlü ve müzisyen ruhlu

EçzacıYücel Zeylan'aanlattık. Hiç düşünme\sizin maddi ve ıııanevi btıttın

imkönlarıylabizidestekleyeceğini belirtti.

İlçenin mülki amiri kültürlü ve kıymetli Kaymakamı Abdullah

Kalkan da bu Sempozyumabizzat katılarak, hatta bir konuşma yaparak her

türlü desteği verdi. Muktedir ve yetenekli Prof. Dr. M. Akif Erdoğru,
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bu sempozyuma elinden gelen bütiin katkıyı sağladı. onun azmi ve

kararlılığı olırrasaydı bu sempozyum yapılamazdı. "osıııanlıdan Günümüze

Her Yönüyle Uluslararası Bodrum SempozyulTıu", vasıtasıyla geçıniş ile
günümüz arasında bağ kurarak bölge halkında tarih bilincinin oluşmasına
katkıdabulunmakistiyoruz. 

|!

Unutmamak gerekir ki bu semp ozyum,bizleredestek verip bildirileri
ile katılan 82 değerli bilim adamının çabalarıyla gerçekleşmektedir. Bu
arkadaşların adlarını burada,teker teker Say.maya ne yazık ki zaman ve

imkAn yoktur. Büti.in katılımcılara teker teker teşekkür ederim.

Konuşmama son verirken, 1999'dan beri Beldenin pozitif düşünceli

ve sevilen eşraflarından olan şehremini Mehmet Kocadon'a çok teşekkür

ederim. Bize her türlü maddi ve maıevi desteği anındaverdi. Altyapısı yok

sayılacak kadar az olan köyümüzü viranelikten modem bir hale getirdiği

gibi, Bodrum tarihini de yoktan var ettirdi. Ayrıca başta Bodrum Marmara

Koleji sahiplerine, müdürüne, sekreterine katkılarından dolayı çok teşekkür

ederiz' Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan'a, Gümüşlük Belde

Başkanı Mehmet Üıküm'e ve Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa

Saruhan'a destek ve teşviklerinden dolayı derin şükranlarımı sunarrm. Daha
isimlerini sayamadığım fakat katkısı olan nice kişilere minnetlerimi arz

ederim.

Bi1diriler, gün içerisinde sunulacak, tartışılacak Ve

değerlendirilecektir. Sempozyumun başarıh geçmesini diler, hepinizi sevgi

Ve Saygl ile selamlarım.

' Bu kitaptaki tebliğleri bilgisayarda özenle ve şevkle hazırlayan
Emine Telli'ye ve kitabi büytik bir dikkat ve titizlikle basan Müskebi ofset
Matbaacılık sahibi Nazmi Özcan'a ve ortakent-Yahşi Belediyesi Halkla
İıişkiler sorumlusu Alp Çağpar' a teşekkürlerim izi sunarız'
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BoDRUM yönüx aĞrzr,lRININ YAPISI

Ali AKAR-

1280'lerden sonra Türk egemenliğine giren Bodrum, Menteşe
Beyliğinin limanı ve Adalar Denizi'ni kontrolünde önemli bir üs vazifesi
görmüştür. Nitekim 3 ocak |523'te Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u
fethi ile'Bodrum kalesi de dAhil olmak üzere bölgedeki bütün kaleler
osmanlıların eline geçer (www.bodrum. gov.tr). B öylece yüzyıllarca süren
Türk hdkimiyeti boyunca bu yöre, Türk kültür coğrafoasının Ege
bölgesindeki en uç noktalarından birisi olarak tarihte yerini almıştır.

Bodrum yöresinin Türk dönemi kültürel özelliklerinden biri de ağız
(diyalekt) yapısıdır. Bu yöre Menteşe bölgesi ağızlarının doğal bir uzantısı
olarak çeş itli ağız ö zel|iklerine sahiptir.

Bu özellikler, şüphesiz ki Menteşe bölgesi ağızlarının genel dil
haritası çerçevesinde değerlendirilmeli dir.

Menteşe bölgesi ağızlarının oluşumunda iki temel'lehçe rol
oynamıştır:

a) Hazar ötesi oğuzcasl,
b) HazarötesiKıpçakçası.

Menteşe bölgesi ağızları temel ve baskln olarak oğuzca özelliklere
sahiptir. Bölge ağızlarındaki oğuz özelliklerinin bir kısmı Hazar ötesi
oğuzc as ına, 6ir k'im, da Anadolu]da oluşmuş y er\i o ğuz ağızlarınaaittir. B u
bölge ağız|arındaki ikincil bir lehçe tabakası ise Kıpçak Türkçesidir (Akar,
2004)' Bunlar, B. ynzyı|daki büyük Türk göçü sırasında oğuz oymakları
arasında karışıp gelen Hazar ötesinde oğuz|arla karışık olarak yaşayan
Kıpçaklar 1|e |230'da Anadolu Selçuklu Sultanı Aldeddin Keykubad'ın
Celaleddin Harzemşah'ı mağlup etmesinden Sonra Anadolu'nun çeşitli
bölgelerinde yayılan Kıpçak unsurlarıdır. Tarihi Menteşe topraklarında
önemli bir nüfusa sahip olan Horzum oymağının Menteşe bölgesine bu
olaydan sonra göç ettiği bilinmektedir (Köprülü, 1988 : 290).

' Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ti.ırk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Muğla /TÜRKİYE



BODRUM YORUK AGTZLARTNIN YAPISI

Ali AKAR-

l280'lerden sonra Türk egemenliğine giren Bodrum, Menteşe
Beyliğinin limanı ve Adalar Denizi'ni kontrolünde önemli bir üs vazifesi
görmüştür. Nitekim 3 ocak l523'İe Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u
fethi ile Bodrum kalesi de döhil olmak üzere bölgedeki bütiin kaleler
osmanlıların eline geçer (www.bodrum. gov.tr). Böylece yizyı|larca süren
Türk hAkimiyeti boyunca bu yöre, Türk kültür coğrafuasının Ege
bölgesindeki en uç noktalarından birisi olarak tarihte yerini almıştır.

Bodrum yöresinin Türk dönemi kültürel özelliklerinden biri de ağız
(diyalekt) yapısıdır. Bu yöre Menteşe bölgesi ağız|arının doğal bir uzantısı
o larak çeş it|i ağız ö zelliklerine sahiptir.

Bu özellikler, şüphesiz ki Menteşe bölgesi ağızlarının genel dil
haritası çerçevesinde değerlendiri lmelidir.

Menteşe bölgesi ağızlarının oluşumunda iki temel lehçe rol
oynamıştır:

a) Hazar ötesi oğuzcası,
b) HazarötesiKıpçakçası.

Menteşe bölgesi ağız|arı temel ve baskın olarak oğuzca özelliklere
sahiptir. Bölge ağızlarındaki oğuz özelliklerinin bir kısmı Hazar ötesi
oğuzcasına, 6ir k,.*mı da Anadol u]da ol uşmu ş yerl i oğuz ağızlarınaaittir. B u
bölge ağızlarındaki ikincil bir lehçe tabakası ise Kıpçak Türkçesidir (Akar,
2004). Bunlar, B. ynzyı|daki büyük Türk göçü sırasında oğuz oymakları
arasında karışıp gelen Hazar ötesinde oğuzlarla karışık olarak yaşayan
Kıpçaklar ile 1230'da Anadolu Selçuklu Sultanı AlAeddin Keykubad'ın
Celaleddin Harzemşah'ı mağlup etmesinden Sonra Anadolu'nun çeşitli
bölgelerinde yayılan Kıpçak unsurlarıdır. Tarihi Menteşe topraklarında
önemli bir nüfusa sahip olan Horzum oymağının Menteşe bölgesine bu
olaydan sonra göç ettiği bilinmektedir (Köprülü, 1988 : 290).

"Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyah
Bölümü, Muğla / TÜRKİYE



Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı

Menteşe bölgesinde, oğuzca temelli lehçe içerisinde boylelikle yer
yer Kıpçakçi adaciklar da oluşmuş ve bunlar bu güne kadar çeşitli Ses ve
yapı rıieilikierinde kendini koruyarak gelmiştir (Akar, 2.p0] : l36l.

Bodrum Yörük ağızları ile ilgili metin verilerimiz, Mumcular
yöresinde yaptığımız derlemeler ile bir bitirme tezine dayanmaktadır. Bu
blıoirioe rio,irum Yörük ağız|annın bütün gramer özellikleri yerine, bu
metinlerdeki dil malzemesiele alınarak yalnızca 'özellik gösteren' Ses Ve

yapı bilgisi ögeleri üzerinde durulacaktır.
I. Ses Bİlgisi ozellikleri
I. 1. Uzun ünlüler
Türk lehçelerinde ve Türkiye Türkiye ağız|arında-önemli bir özellik

olarak görülen birincil uzun ünlüler (Korkmaz, 7953) B94ry, yöresi
ağız|arıida tek heceli fiillere gelen {Ar\geniş .zaman ekinde ekinde
saklanmıştır. Bu uzunluklar, böfuenin diğer ağız|arında normalleşmiştir
(Akar,2004 ll)

sordrız "SorarıZ",tutdrın "t1ıtorım",satdrın "satarım",çeköriz"çekeriz'',
sardrın. " Snrarım'', ğoşdrın "koşarım" (KYD'7)

I.2. Ünlü uyumu
Bütün Bati grubu ağız|arında o1duğu gibi Bodrum yöresi Yörük

ağızlarındada kuvvitli bir ünlü uyumu görülmektedir.

I.2.l.Diluyumu
Yazı dilimi?de dudak ünsüzlerinin yanında bulunan bazı ünlüler

yuvarlaklaşarak dil uyumunu bozmuştur. Bodrum yöresi ağızlarında bu
uyum devam etmektedir.

babışta "pabuçlar", yavrım "yavrum", ydmır "yağm.ur",_ cavır 
''''-gavlür"o.

babıç ,,pabuç", -çapıt'" 
çapüt", hamıi "hamlır'" davıl "davul", Karpıs "karp|üz''

(KYD,t0)

I. 2, Z,Yabancı sözcüklerde ünlü uyumu
Türkçenin en büyük Ses uyumu kuialı olan ön ve art ünlülere dayalı

u)rum, Bodrum Yö rikdğız|arında da kuvvetli biçimde görülür.
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kırıs<kriz,isınel<isnrail, dat<afet,ındcıır1muhacir,bezirgen<bezirgan,
habarı<haberi, mdmale <muamele, idara<idare,arıfa<arife, neset<nasilrat,
ırdma'lı < rahmetli, masıl < mahsul, mayane < muayene, asgerenifi < askeriyenin,
meken < mekan, rEmet <rahmet, seleddin < selahattin, ğıymatlı< kıymetli, amElet <
ameliyat, (KYD,ll)

I.3. ÜnIü değişimi
Menteşe bölgesi ağızlarında görülen en önemli ünlü değişimi olan

geniş ünlülerin daralması (l-a-l > l-ı-l; l-e-l > l-i-l) (Aıkar, 2006 : 303)
B odrum Yö rük ağızlarınd a da görülmektedir.

davıIcı (MİA, I/86-22), üviy< üvey, seniden seniye < seneden seneye, işdi<
işte, deni <tane, deriye < dereye, çe'miye < çekmeye, vericek <verecek, pençireden
< pencereden, ifigini < engine, çilileri < çileleri, tenkilere < tenekeleri, inişde <
enişte,yiiliden < yeniden arıbıya < arabaya, arıbıldmızlan < arabalarımızla, çapryı
< çapayı, ğabıdayı.< kabadayı, ğarıciyere < karaciğeri, mısdıva < mustafa (KYD,
15) ,

I.4. Eskicil örneklerin korunmasr
Bodrum Yörük ağızlarında Menteşe yöresinin diğer ağızlarında

olduğu gibi birtakım Eski Türkçe özelliklerkorunmuştur.

l. 4. l. l k-l insiizinün korunmasr
Bodrum Yörük ağız|arında Menteşe yöresinin diğer ağızlarındaki

olduğu gibi köy-"giymek'' , kölge"gölge" stızöuklerinde Bski Tüikçedeki ilk
ses tonsuz damak ünsüzü ön sıradan ünlü taşıyan kelimelerde korunmuştur.

kedim < giydim, keydiri < giydirir, kölgede < gölgede, keysefie < giysene,
kiye-yatırılö < giyiyorlar, keyi-ğatırın < giyiyorum , keydirdile <giydirdiler, keydim
< giy dim, kö P - dur u < giy ip- durur, kö d ir m e < giy dirme, köv i < giyiver (K YD, 3 1)

I. 4. 2. Art damak ünsüzünün süreklileşmemesi
iı...Iki ünsüz arasında kalan damak ünsüzü /-ğ-l süreksizliğini ba2ı

örneklerde devam ettirir.
çocuğa (MİA, r/86-5) çamlığa, bubalığa, çocuğa, çanağın, ıscağa, bolluğa,

analığa(KYD,3|)

T7



Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı

II. Yapı Bilgisi Özeilikleri
II. 1: Belirtme hf,li ile yönelme hAlinin farklı eklerle çekimlenmesi
Anadolunun çeşitli ağız|arında ve özellikle Batı bölgesi ağızlarında

görülen belirtme hAli eki ile yönelme hAli ekinin fiille bağlanışları sırasında
farklı eklerin kullanılması özelliği Bodrum Yörük ağızlarında da bulunur.

Beliıtme hAli eki olarak {+,1}yanında {+oA}nın da kullanıldığı
görülür:

eveli keçilere biz döTduruduK "Önceleri keçileri biz doğurturduk'' (KYD,
1316), o gelinifr başında bayrağa dürerle "o gelinin başında bayrağı dürerler"
(KYD,8l5), "sen bunu damıfi parasına ve'' dğdi ""Sen bu damın parasını Ver"
dedi;'(KYD,1739)

Bazı örneklerde de yönelme hAli eki olarak olarak {+oA\yanında
{ +'1} nın da kullanıldığı görülür:

hindi beni omar hoceyİ v€dilödin "Şimdi beni Ömer Hocaya verdiler idi"
(KYD,619), bene hurıyı bi haranı su huruvefi baken "Bana şuraya bir kazan su
koyun bakay ım'' (KYD, l 798)

II. 2. Şİmdiki zaman çekimleri
Türkiye Türkçesi ağızları, esas itibariy|eHazar ötesi oğuz ağızları ile

Selçuklu ve osmanlı coğrafualarındakazanılan yeni ses Ve yapl özelliklerine
dayanır. Hazar ötesi öğelerin bir bölümü, zamanda içinde daralmış,
kullanımdan düşmüş yahut kimi kalıp yapılarda kullanılmaya devam
etmiştir. Hazar ötesinde şekillenen ve yat-, otur- dur-, yörü- gibi hareket
ifadesi taşıyan tasvir fiillerle yapılan şimdiki zaman biçimleri (Azimov ve
diğ.' 1974 : 222), Menteşe yöresi ağızlarında saklanmıştır. Anadolu'daki
diğer ağızlarda kullanımdan düşmüş olan bu yapılar, Menteşe yöresinde
korunan en belirgin morfolojik öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
yapılar, Bodrum yöresi Yörük ağız|arında da farklı ve zengin biçimleriyle
karşımıza çıkmaktadır.

|I. 2. 1. [yo}ile çekimlenenler
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Türkiye Türkçesi yazı dilindekı
türevi olarak karşımıza çıkar. Bodrum Y
zamanekidir.

{-yor\ve {-yorıı\biçiminin bir
örük ağızlarının standart şimdiki

bebğ Edinilmeyoru borda @İA, I/86-ı
açılıyömuş, alıyo m, Eriyom, kal Kıyoz, oKuyon

gid iyoz, yiyy oz, y at ıy on, geziyö s ufi ,
(KYD,49)

||. 2. 2. {Ip dur-\i|eçekimlenenler
Batı Anadolu ağızlarında yaygın biçimde görülen sürekli şimdiki

Zaman eki olan {Ip dur-}Bodrum Yörük ağızlarında da karşımıza
çıkmaktadır. Bu çekim, hareketin devam etmekte olduğunu ve konuşucunun
buna şahit olduğunu belirtmekte kullanılır.

çözülüP-duru, ediP-duru, seviP-duru, naP-duru, KalKıP-duru, oturuP-
duruld,veriP-duruld, oturuP-durumuş, duruP-durudun,yaP'duru köpürüP-duru,
açılıP-duru, bensireP-duru, köP-duru, isdeP-durum, dökülüP-duru, tavlaP-
durudum, yatıP-duru dum, dolu P-duru, dürd-duru, boş aldıP'durumuş, ğayneP-
duru; sıvanıP-duru, basıP-duru, difieliP-durudum, sürüP-duruz, ciziP-durumuş
(KYD,50)

||. 2. 3. {I k dur-\i|eçekimlenenler
gp ari-ya'çi"iiri, J-g,ş* bii varyantıdır. {-Ip-gel-\şeklinden

kalıplaşan bu kullanım biçimi, Bodrum Yörük ağızlarınıMenteşe yöresinin
diğer ağız|arından ayıran önemli morfolojik özelliklerden biridir.

boyyeK-duruduK, döK-duru, oynöK-duru, yatıK-durun, çalışıK-duruz,
aç ı l ıK-durudur, ç apal öK- duruz' dinnöK- durumuş. (KYD, 50)

I|. 2. 4. {I T dur-|ileçekimlenenler
Bu yapı, {-Ip dur-)şeklinden gerileyici benzeşme ile oluşmuştur.

Menteşe yöresinin diğer ağızlarında rastlamayan bu yapı da yalnızca
Bodrum Yörük ağızlarında görülür.

dönüT-duri, şişid-duru, girid-duru' açıd'-durdümuz, sayılıT-duru, oluT-
duru, z aP deT- durum (KYD, 5 l)

II. 2. 5. {IP ğat-}ileçekimlenenler
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Bodrum Yörük ağız|arında görülen en tipik şimdiki Zaman ekidir.
Muğ.ıg i l inin d i ğer ağızlir ında (Akü 2 0 0 l ) ru.t'..r'itırtç. -iro. rıii. ""
'u"'9iğ.: 

I974 :.222) görulmeyen bu Y_!Pı, gat- fiilinin tasvir fiili grıreviyle
kullanılmasından ortaya çıkmıştır. Haralietin şimdiki .zamanıı| sınıriarı
içinde 

- 
gerçekleştiğini bildirir. Fakat {-Ip dui-\kadar haraketin 'anlık'

gerçekleşme anlam1 belirgin değildir.

. ğabirliifi içinde bi ğadın bi kirmen eyiri-ğatı (MİA, Il85,-l4), varı-ğatT,
yimeyi-ğatırın, veri-ğatı, 89-$/uru-gatırısıfrız' keyi-ğatTrın, gidiP-ğasın, görü-ğai,
s.evi-ğatı, geciri-ğat|1ryr1ıKı.lı-ğatT, olu-ğatı-rın, gidi-ğatı, unııdu-ğutIrın, guriyıvı-
ğat|rın, çıKarı-ğatT (KYD, 51)

II. 2. 6. {Ip yar|i|e çekimlenenler
' MentÇ$e vQ19sj1in diğer ağızlarında {Ip bat-}biçimine dönüşmüş olan
bu yapı, (Aku_ı 2001) Hazar ötesi oğuz vö Kıpçak ağızlarınınbir kaüntısı
olarak, fonetik ve morfolojik bakımdan dbğişme?en Bodrum Yörük
ağızlar ında d a ku l l an ı l m aktadı r.

'----^d-"!iıatı, 
kiye-yotırıla, öpiişü-yatırıld, gelimeyi-yatlrın, suleyi- yatTrın

(KyD,5t)

II. 2. 7 . {I K gİt-l.ile çekimlenenler
. ..}Iareketin şimd.iki zamanda gerçekleme sürekliliğini gösteren bir

ıimdiki 1?ma! çekimidir. {ı|.gıt-} yapisından gelişen bıişekil"de yalnızca
B odrum Yö rü,k ağızlar ına ait b ir özeliiklir.

giden, geçiK-gidEmiş, yııK-gide, yarı.lıK-gida, aııK-gıdiyö (KYD,3 D

II. 2. 8. {Ik gel-|i|eçekimlenenler
Yalnızca gel- fıili ile kullanılan Ve daha çok Milas y<ıresi ağızlarda

rastlanı lan bu yapı B odrum ağızlar ındada görülmektedir.

--bu!çy-gg-{-s-!li MİA, I/B8-23), geliK-geliken, geliK-gelikene, geliK-gelii,
saçıK-geldi(KYD,52)

II. 2. 9. {I k gör-|ile çekimlenenler
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İti örnekte görülen bu YaP|, gör- fiilinin tasvir fiili olarak
kullanılmasıyla oluşturulmuş bir şekildir.

y ör i K- gö r ün, oy n ö K- gö r ü (KY D' 52)

|I.3. sıraBdatrnrn ZarfYapma Görevi ile KullanıIması
Bodrum Yörük ağızlarında_farklı bir şekil de sıra edatının kullanım

sahasının yaygınlaşarak isim ve fiillerin sonuna gelip zarf görevli kelimeler
yapma göreviyle kullanılmasıdır.

tütünü ha deyinsıra kelefire dolduramiicen "T:dlfrjınü ha deyince
(hemen) sepete doldurmayacaksın." (MİA, I/85-54); içinde .olmeyinsıra
oKunu mıı"|çinde olmayınca okunur mu?" (MiA,Il}7-|9); hoşgeldifi desifi
de nahasıfi. deyisıra beni çiyneyiP geşceklö "Hoş geldin desin de nasılsın
deyince beni çiğneyip geçecekler'' (KYD, I20); hindi yapamıyınsıra
devamlı edösefi o da ule oluyoru "Şimdi yapamaymca devamlı edersen o da
öyle oluyor'' (KYD,162); böle bi duTdu dıKa alısıra ğada ordan aldı emme
bamam bayı bi "Böyle bir tuttu, tıkar, alıncaya kadar oradan aldı ama
bakmam bayağıbir" (KYD,372); ondan söna bora gelinsıra hiş tanışmadıK
"ondan sonraburaya gelince hiç tanışmadık." (KYD,849); ğari siz gelinsıra
tar|eyT ben sürgüye çıKardım "Artık siz gelince tarlayı ben sürmeye
giriştim" (KYD,1039); gün doansıra melasdan bora geldik "Gün doğunca
Milas'tan buraya geldik." (KYD,1203); doluP-duru deyisıra dd sifi|r olu-
ğatTrın "Doluyor deyince daha sinirleniyorum." (KYD, 1705); anam
"vaKdinsıra git sabala ayazınnan "Annem vakitlice git sabahleyinayazile"
(KyD, |7 |4); oKula vödilE oKula giTbEmsıra yaşım böyük "okula verdiler,
okula gideceğim Zamanyaşlm büyük" (KYD,17l9); doulara salümsıra hiş
gözümüfi yaşı ğurumadı "Doğuya gönderdiğim zaman hiç gözümün yaşı
kurumadı." (KYD,2012)

SoNUÇLAR

Esas olarak Menteşe' yöresi ağız|arının temel özelliklerini yansıtan
Bodrum Yörüklerinin dilleri, birkaç noktada ondan ayrılmaktadır:

a) {-Ar\ geniş zaman ekinde birincil uzunluklar saklanmıştır.
b) Dil ve dudak uyumu kurallı ve kuvvetli olarak hissedilir.
c) Menteşe yöresinin diğer bölgelerinde hemen hemen kurallı olarak

gprülen {Ip dur-\ snrekli şimdik i zamaneki, B odrum Yörük ağızlannda {I K
dur-}biçimiyle yaygınlaşarak baskın h6le gelmiştir.
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a) Şimdiki Zamanl,nzengin tasvir fiillerle ifade edilmesi, Menteşe
yöresinin ayırt edici özelliklerindendir.

b) {Ip gat-| ile yapılan sürekli şimdiki zaman yaplsl yalınızca
Bodrum Yörük ağızlarına mahsustur.

c) Esas fiil ile tasvir fiilini bağlamakta kullanılan {Ip) zarf-fıIl. eki
benzeşme yoluyla {1ıK} şekline dönüşmüştür.

d) sıra edatı fiil ve isimlere gelerek zarf görev|i yeni kelimeler
yapmaktadır.
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CUMHUniyrcrİx ir,x YILLARINDA BODRUM'UN
SoSYo_EKoNoMİx ya,prsı

Bayram Akça*

A. ŞehrinAdı
İslam Ansiklopeclisi'nin Bodrum maddesinde Bodrum ismi ile ilgili

olarak şöyle denilmektedir:
"Bodrum kelimesi, Anadolu'da hipodrom gibi büyük yapı kalıntıları

olan antik şehir harabelerine Türkler tarafindan verilen genel bir ad olup
muhtemelen hipodromun kısaltılmış şeklidir".'

Bilge Umar'ın Türkiye'deki Tarihsel Adlar adlı eserinde ise Bodrum
kelimesi ile ilgili olarak şöyle denilmektedir:

Bodrum kelimesi, Piri Reis'in eserinde Botrum, XVIII. yy dan sonra
Bodrum imlasıyla yazılmıştır. Bu adın XV. yy başlarında burada bir kale
yaptıran Haçlılar tarafından Aziz Peter'e izafetle verildiği ve zaman|a
Peteronium-Peterium ve Bodrum şekline dönüştüğüne ilişkin görüşler
vardır.'

Biz de Bodrum kelimesinin hipodrom kelimesinin zamanla ses

değişimine uğrayarak Bodrum haline dönüştüğü kanısındayız.

B. Bodrum'un idari Yapısr ve Nüfusu
1. İdariYapısı:

1877 yılında Muğla Sancağı'nın bir kazası haline getirilen Bodrum
|92| yılına kadar bu statiisünü devam ettirdi. l92I yılı kayıtlarııra göre
kazanın l nahiyesi ve 41 köyü vardı.'

20 Nisan I92I tarihinde Sancaklar kaldırılarak yerine Vilayet
Teşkilatı kurulunca Muğla (Menteşe) Sancağı Aydın Vilayeti'nden

* Yrd' Doç. Dr, Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
' Diyanet işleri Başkanlığı, islam Ansiklopedisi, Cilt.6, istanbu|,|992,s.247
' Biıge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, istanbul, l993,s. l69
' Zekai Eroğlu, Muğla Tarihi, izmir,1939,s.2l3,(Sıhhı ve ictimai Coğrafoa Muğla
(Menteşe) Sancağı, Haz. Sıhhıye Müdürü Dr.Esat, Ankara, l 923,s.48,



Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'un sosyo-ekonomik yapısı

ayrılarak bağımsız bir vilayet haline geldi. Bunun üzerine Bodrum da
Muğla Vilayeti'nin bir ilçesi oldu.o

l928 yılında Bodrum ilçesi'nin Merkez ve Karaabad (Mumcular)
olmak izere iki nahiyesi bulunmaktaydı. Bunlardan Merkez Nahiyesi'nin
l0 mahallesi ve 24 köyü ve Karaabad Nahiyesi'nin de (Mumcular) 4
mahallesi ve 6 köyü vardı. '

Merkez Nahiye Köyleri Şunlardı: Küçük Akçaalan (Turgut Reis),
Büyük Akçaalan (Turgut Reisl İslamhanel eri,Bitez' Peksimet, Ttırkbtiktı,
Çerkan (Konacık), Çiftlik, Dere, Küçük Dirmil (Gökçebel), Büyük Dirmil
(Gökçe,bel), Sandıma (Yalıkavak), Faralya (Gündoğan), Karabağ
(TurgutReis), Karakaya (Gümüşlük), Girelbelen (Dağbelen), Geriş
(Yalıkavak), Görece, Gökçebelen, Göl, Küçük Müskebi, Büyük Müsgebi,
Yaka,Yahşi.

Karaabad (Mumcular) Nahiyesi) köyleri ise şunlardı: Pınarlıbelen,
Çömlekçi, Saz, Kum, Mazı v eMumcular
- 1940 yılında Bodrum İlçesi'nin l'i merkez olmak üzere 2 nahiyesi
bulunmaktaydı. Bunlardan Merkez Nahiye'nin 2l köyü ve Karaabat
(Mumcular)Nahiyesi'nin de 5 köyüvardı. u

1945 yılına gelindiğinde Bodrum'un 1' i merkez olmak izere 3
Nahiyesi vardı. Bunlardan Merkez Nahiye'nin 4 köyü, Karaova (Mumcular)
Nahiyesi'nin 7 köyü ve Müsgebi Nahiyesi'nin de 17 köyü vardı. '

2-Nüfus:
2- 1-Cumhuriyet Dönemi Nüfus

o Bayram Akça, Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (lg23-lg60),-Ankara,
2002,s.26
'T.C. DahiliyeVekaleti, SonTeşkilatı Mülkiye'de Köylerimiz'inAdları, HilalMat.,istanbul,
1928,s,953
u T.C.g.i.G.lr,ı, l 940 Genel Nüfu s Sayımı,İstanbul, 1 94 1, s.49 5 -49 6
' ı.c.g.İ.G.ırrı, l 945 Genel Nüfu s Sayımı,Ankara, 1 949,s .468-469
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Aşağıdaki tabloda 1935- 1945 yı||att arasl Bodrum İlçe Merkezi'nin
Nüfusu verilmiştir.8

Bu veriler incelendiğinde Bodrum kasabasının nüfusunun 1935'den
1940yılınakadar belli oranda artış gösterdiği; ancak 1940'dan 1945'ekadar
da belli oranda azaldığı gözlenmektedir.l940- l945 yılları arasındaki nüfus
azalışının temel sebebi II. Dünya Savaşı sırasında genel seferberlik ilan
edilmesi ve dolayısıyla erkeklerin silah altına alınmasıdır.

Aşağıdaki tabloda 1923- |945 yıl|arı arasl Bodrum ilçe Ntıfusu
verilmiştir.9

Yıl Erkek Kadın Toplam

1923 10322 8764 19086

1927 7045 8649 15694

t93s 9350 8298 17648

1940 10091 9849 19040

1945 9747 10433 20180

Yukarıdaki Bodrum İlçe nüfus istatistiği incelenecek olursa İlçe toplam
nüfusunda 1923- |927 yıl|arı arasında belirgin bir düşüş gözlenmektedir.
Bunun nedeni, Rum nüfusun 30 ocak 1923 "Türk ve Rum Nüfus
Mübadelesine Dair Sözleşme ve Protokol" ile'Yunanistan'a göç etmesidir.
(1923 yılındaki nüfusun 193 1 ni erkek ve I] 53 nü kadın

'Sıhhı ve ictimai Coğrafua Muğla (Menteşe) Sancağı,s. 62,T.C Başbakanlık istatistik
Umum Müdürlüğü, l 927 U mımi Nüfu s S ayım ı, Ar/riar a,l929,s. l 4, T. C.B.İ.G.M, 1 93 5
Genel Nüfu s Sayımı,Ankara, l 93 7,s. 1 8, T.C.B.i.G.M, 1 940 Genel Nüfus
Saymı,istanbul,l941,s.XX, B.i.U.M, l945 GenelNüfus Saylmı,Ankara,1949,s.XX
' Sıhhi ve ictimai Coğr afy a Muğla (Menteşe) S ancağı,s. 62, T.C B aşbakanlık istatistik
Umum Müdürlüğü,l927 Umumi Nüfus Sayımı, Arıkara,l929,s.l4, T.C.B.i.G.M,1935
Genel Nüfu s Sayımı,Anka n,l937,s.l8' T.C.B.i.G.M, 1 940 Genel Nüfus
Sayımı,istanbul,l941,s.XX, B.i.U.M, l945 Genel Nüfus Sayımı,Ankara,1949,s.XX

Yıl Erkek Kadın Toplam
I 935 2483 2047 4530
1940 2478 3347 5825

1945 2519 2444 4963
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'un sosyo-ekonomik yapısı

olmak izere toplam 2684 kişisi Rumlardan Ve 117 si erkek ve 98 si
kadın olmak uzere 2l5 nin Musevilerden meydana gelmekteydi)

Yukarıdaki istatistiklere bağlı olarak T933 yılında Bodrum
merkezinde 1450 hane mevcuttu. 1949 yllına gelindiğinde ise Bodrum
merkezde 8 mahallenin ve buralarda inşa edilen 1800 hanenin olduğunu
görmekteyiz. 'n

2- 2-Bodrum'da Mübadele ve iskan Meselesi

30 ocak 1923 tarlhinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan
"Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine Dair Sözleşme ve Protoko|" 23
Ağustos 1923 tarihinde TBMM'de onaylandıktan sonra Hükümet,
göçmenlerin taşınma, sağlık, iskan, beslenme v.b sorunlarını çözmek için
13 Ekim 1923 tarihinde izmir Mebusu Mustafa Necati Bey başkanlığı'nda
imar ve iskan Vekaleti'ni kurdu. Vekalet kurulduktan sonra 23 Ekim T923
tarihinde TBMM'ne 20 maddelik bir yasa teklifi sundu.8 Kasım 1923
tarihinde kabul edilen bu yasa teklifine göre vekaletin görevleri, yetkileri,
bütçe kaynakları gibi hususlarbelirlendi. "

30 ocak .1923 tarihinde imza|anan "Türk Ve Rum Nüfus
Mübadelesi'ne Dair Sözleşme ve Protokol" ün ll.maddesi, mübadele
sırasında nakil ve iskan işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması için
komisyonlar kurulmasını içermekteydi. Bu amaçla Vekalet 29 Kasım 1923
tarih ve 55 nolu kararname ile vilayet ve kaza merkezlerinde vali ve
kaymakamların başkanlığında "imar ve iskan Komisyonlarr" kurulmasrnr
kabul etti. Bu komisyonun kendi bölgesine iskan edilecek grupların
yerleşme biçimini saptamak, resmi işlemlerini yürütmek, her ttirlü
sorunlarını çözmek, terkedilmiş malları tasnif etmek Ve kayıtlarını
düzenlemek, bunlardan onarlma gereksinim olanları belirlemek Ve
durumu mıntıka müdürlüklerine aktarmak gibi görevleri vardı.''

'T.C. Dahiıiye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü, Belediyeler,
Istanbul, l 93 3,s.75 5 - 75 6, Belediye Yıllığı, C.2,Aııkar a,l949,s.3 80u Kemal An, Büyük Mübadele, 'itı.ı.ly"'..y" Zorunlucoç,çıızı- 1925), İstanbul, Mart
2000,,s.23
Il A4il, a.g. e, s.))- 56
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Bu bağlamda l 5 ocak l 924 tarihinde Menteşe (Muğla) Vi layeti'nin
Bodrum ilçesi'nde şu kişilerden oluşan imar ve iskan Komisyonu

kuruldu. ''

BodrumKazası

Başkan: Enver Bey (Kaymakam)
Aza; Kazım B ey (Mal Müdürü)
Aza : Niyazi Bey (Jandarma Kumandanı)
Aza : Mümt azB ey (Hükümet Tabibi)
Aza: HacıHalil Efendi (Belediye Raisi)
Aza: Ahmet Hamdi Efendi (Tüccardan)
Aza: Mustafa Efendi (Tüccardan)
Aza:Ahmet Hamdi Efendi (Reji Eski Memuru)
Aza: Mehmet Efendi (Orman Memuru)
Aza: Emin Efendi (Tapu Memuru)

13 Ekim 1923 tarihinde kurulan İmar ve iskan Vekaleti'nin
görevlerinden biri Türkiye'ye gelecek mübadillerin yerleşim alanlarınr
tespit etmekti. Dolayısıyla Vekalet ülkeyi on iskan bölgesine ayırdı ve
Muğla Vilayeti'ne ve dolayısıyla Bodrum İlçesine Girit, Adalar ve Kıyı
Yunanistan'dan gelecek çiftçi, bağcı ve zeytinci ailelerin yerleştirilmesine
kararverdi.'0.

Göçmenlerin Yunanistan, Adalar ve Kıyı Yunanistan'dan Türkiye'ye
taşınması Vekalet'in üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi idi.Bunu
gerçekleştirmek için Vekalet Türk Vapurcular Birliği içinde en güçlü taşıma
filosuna sahip olan Seyr-i Sefain idaresi ile aglaştı. Bu idarenin elindeki
Giilcemal, Akdeniz, Kızılırmak, Ümit, Gülnihal gibi vapurlar Rodos Adası,
istanköyAdası, Üsküp, Priştine, GiritAdası, ve Niş'ten aldıkları göçmenleri
yük ve hayvanları ile beraber Bodrum'a taşıdı. "

'' B.c.A. 272.7t. 32.38.14
'o Ramazan Tosun, Türk-Rum Nüfus Mübadelesi ve Kayseri'deki Rumlar,
Niğde,1998,s.85-87
'' Arı.a.g.e,s.36-37
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Bodrum İlçesi I.No'lu iskan Esas Defterine Göre'u; 1924- 1929Yılları
arası Bodrum ilçesi'ne iskan edilen muhacirlerin aile adeti,kişi adeti, geldiği
yerler, verilen mahn miktarı ve verilen malın yeri aşağıdaverilmiştir.

Bodrum ilçesi II No'lu İskan Esas Defterine Göre''; 1924- 1929
Yılları arası Bodrum İlçesi'ne iskan edilen muhacirlerin aile adeti, kişi adeti,
geldiği yerler, verilen malın miktarı ve verilen malın yeri aşağıda verilmiştir.

'uMugıa_Bodrum ilçesi I.No'lu iskan Esas Defteri
"Mugıa-Bodrum ilçesi II No'lu iskan Esas Defteri

28

Gümüş|ük
Köyü

Otlak
70 Dönüm

Peksimet
Köyu

Kışlak
250 Dönüm

Görece
Köru

Tarla
2'797 Dönnm

Karakaya
Köyü

Zeytinlik
454 Dönüm

Karabağlar
Köyü

incirlik
638 Dönüm

Cedit
Mah.

Meyhane
I Adet

Kumbahçe
Mah.

Dükkan
4 Adet

istanköy
Adası

Atik MahHane
139 Adet

Rodos
Adası669139

Verilen
Malın Yeri

Verilen
Mal Miktarı

Geldiği
Adetİ

Kişi
Adeti

Aile
Adeti

CeditHaneRodos26

Verilen
Malın Yeri

Verilen
Mal MiktarıMeslekleriGeldiği Yer

K
işi Adeti

A
ile Adeti
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5 l9 Adası 51 Adet Mah.

istanköy
Adası

Dükkan
6 Adet

Kunbahçe
Mah.

Üsküp
Tarla

1046 Dönüm
Kdvacık
Boğazı

Gümülcine incirlik
235 Dönüm

Akçaalan
Köyü

Niş Zeytinlik
445 Dönüm Atik Mah

Piriştine Fırın
I Adet Yahşi Köyü

Köprülü Bahçe
9 Dönüm

MüskebiKöyü

Girit Adası Gümüşlük
Köyu

Karakaya
Köyü

Bodrum İlçesi III No'lu İskan Esas Defterine Göre'ç; |924- 1929
Yılları arası Bodrum ilçesi'ne iskan edilen muhacirlerin aile adeti, kişi
adeti,geldiği yerler, verilen malın miktarı Ve Verilen malın yeri aşağıda
veriImiştir.

A
ile Adeti

K
işi Adeti Geldiği Yer Meslekleri Verilen

Mal Miktarı
Verİlen

Mahn Yeri

49 773 Girit-Kandiye Hane
84 Adet Çarşı Mah.

Dükkan
4 Adet

Kumbahçe
Mah.

M.ağaza
2 AdeI

Cedit Mah.

incirlik
197l Dönüm

Atik Mah.

Fırın
3 Adet

islamhaneler
Mah.

'' Mugıa-Bodrum ilçesi III No'lu iskan Esas Defteri
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C- Sosyal Hayat ve Siyasal Gelişmeler

1_Bayındırlık
l889 yılınıla kurulan Bodrum Belediyesi 1936 yılında yeni Belediye

Binası'nakavuştu. Bodrum'un ilk fenni haritası 1946yılında yaptırıldı ' 1947
yılında ise İller Bankası tarafindan Kasabanın ilk imar Planı çizildi.Igilg
yılındaBelediyeYollarının 1.5 km si adi kaldırım olup 1.5 km si şose ve2.6
km si ham yoldu. Kasabada 8 beton köprü ile 1 meydan (Cumhuriyet
Meydanı) ve 1935 yılında yapılmış biri 4500 metrekare diğeri 2400
metrekare olmak üzer e 2 parkmevcuttu. "

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'da evler ekseriyetle taş yapı idi.
Evler çoğunlukla meyve ağaç|arı dikili bahçe ve avlularla birbirinden
ayrılmıştı. Evlerin üzeri genellikle "geren" denilen toprakla örtülüydü.
Kasaba ve köy evleri genellikle yapl ve coğrafi dağılım itibariyle gayri
muntazam bir durumdaydı.'o

2-Ulaşım

.' r.c. Dahiliye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürtüğü, Belediyeler,
Istanbul, l 933,s.755- 756 Belediye Yıllığı, C.2'Aııkara,l949,s.3 82_3 83
'" Zekai Eroğl u, Muğla Tarihi,izmi r,l93 9,s'21 5

Kışlak
l000 Dönüm

Karakaya
l(ovtı

Otlak
28 Dönüm

Göl KöyTarla
901 Dönüm

Karabağ
Köyü

Sebze Bahçesi
44 Dönüm

Yahşi
Köyü

Zeytinlik
792 Dönüm
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1928 yılında Bodrum-Küllük arasında 45 km yeni yapılmakta olan bir
yol vardı. ''

1933 yılında ise Bodrum'da Merkezde toplam 8 km uzunluğunda bir
yol vardı. Bunun 6 km' si şose, l,5 km'si kaldırım ve 500 mlsi betondu. 1933
yılında Kasaba içinde işleyen 1 otomobil bulunmaktaydı. Ayrıca Bodrum'da
deniz taşımacılığı da önemli bir yer tutuyordu. Bu dönemde limana kayıtlı
kayık ve motörler de vardı."

' 1938 yılında Bodrum-Milas şose yolu hizmete açıldı. Bu dönemde
ulaşım denizde kayık ve vapurlarla ve karada da deve, beygir araba ve
otomobi llerle sağl anm akİay dı.''

|949 yılına gelindiğinde ise Kasabada Belediyeye ait Bodrum-Milas
arası çalışan 1 otobüs ve 2 kamyon vardı. Belediyeye de l otobüs ile 8
kamyon kayıtlı idi. Diğer taraftan 80 tonluk bir deniz araclnln
yanaşabileceği Belediyeye ait l2 m uzunluğundaki beton iskele vardi.'o

3-Sular:

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum Kasabasının suyu çok eski
zamanda kazılmış olan kuyulardan temin ediliyordu.l933 yılında ise
Bodrum'un suyu 3 km'lik mesafedeki kaynaktan künk borularla
gelmekteydi. Bu su 24 saatte 450 metreküp akmakta olup şehir içindeki
çeşmelere ve binalara dağıtılmaktaydı. Suyun sertlik derecesi 38 ph idi. Su
tesisatı ise Belediye'ye ait idi. Bu suların ihtiyaca cevap vermemesi ve
kireçli olmasından dolayı İller Bankası tarafindan yine [asaba civarında
|946 yılında yeni kuyular açılarak Kasabanın su ihtiyacı temin edilmeye
çalışıldı. Su tesisatının fenni projesi |946 yılında yapıldı. Belediyece
eskiden yapılan su şebekesi 1650 m, iller Bankası tarafindan yaptırılmakta
olan yeni su tesisatının şebekesi ise 1 3 00 m idi. Su işleri Belediye bütçesi ile
idare edilmekte olup 20 çeşme ve 3 yangın musluğu vardı. "

'] 192] - 1928 Devlet Salnamesi, İstanbul, |928,s'l244
'.'T'C. Dahiliye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü, Belediyeler,
Istanbul, I 933,s.7 55- 7 56
"Eroğlu,a.g.e,s.2I 5

'o1946 yıiında Belediye'ye ait beton iskeleden 3047 lirave 1948 yılında da3873lira gelir
s ağ l andı . B el e diye Yı l l ığı, C'2, Aııkar a,l 9 49,s'3 8 4

.'r.c. Dahiliye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü, Belediyeler,
Istanbul, 1 933,s.75 5- 756 Belediye Yıllığı, C.2,Aııkara,1949's.383
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4-Aydınlatma:

Bodrum'da 1928 yılında özel bir şirket tarafından kurulan elektrik
işletmesi 1941 yılında Belediye tarafindan satın alındı' Tesisat eski bir dizel
motörü ile çalışmakta olup elektrik sistemi daimi 23 kw güçteydi. Elektrik
sadece geceleri saat24 e kadar verilmekteydi. Şebeke uzunluğu 2850 m idi.
Kasabanın umumi aydınlatmasının senelik sarfiyatı 3000 kw dan l20lamba
ile görülmekte olup elektrik işletmesi Belediye bütçesi ile idare
edilmekteydi. Elektrik iş letmesini n I27 ab onesi vardı.'u

S-SağlıkveTemizlik:

Bodrum'un suyu ve havası iyi olduğu için halkın sağlık durumu
gene lde iyi durumdaydı. Ancak B odrum'un kuzey batısında yer alan Göl Köy
yakınlarında yaklaşık 400 dönümlük alanda bir bataklık mevcutfu. Bu
bataklık da özellikle Göl Köy'de zamanzamanda Bodrum'un diğer yerleşim
birimlerinde sıtma hastalığının görülmesine neden oluyordu."

Bu bağlamda Muğla Vilayet merkezinde ve ilçelerinde birer Sıtma
Mücadele Komisyonu kuruldu. Bu komisyonların sıhhat memurları ve
doktorları vardı. Her sıhhat memuru ve doktorun önceden programa alınmış
köyleri vardı. Bu kişiler ayın belirli günlerinde köylere uğrayarak sıtmalı
hastaları hem muayene eder hem de hastalığa sebep olan bataklıkların
kurutulması konusunda köylüleri bilgilendirirlerdi. Bunun yant slra Devlet
de hastahkla mücadele kapsamında Ziraaİ Bankası aracılığı ile köylülere
kinin dağıtlmı yaplyordu. Örneğin Devlet Ziraat Bankası vasıtasıyla 193 1,

lg 40, | 9 42 v e 19 4 4 y ı|larında köylüye kinin dağıtımı yaptı. "

i' r.c. Dahiliye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü, Belediyeler,
Istanbul,1933,s.755_ 756 Belediye YıIlığı, C.2"Ankara,l949,s.383, 1927- 1928 Devlet
Salnamesi, istanbul, 1928,s. 1246
'' Eroğlu,a.g.e, s.220
'' Mugıa'da Halk,3 Eylül 1 93 l,24 Ağustos 1940,22 Ağustos 1942 v e 22 ocak 19 44

l
i

i
I

i
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1949 yılında Kasaba'da hükümete ait 5 yataklı bir dispanser ile l
hükümet memuru, l gümrük ın uhafaza memuru ve 2 serbest doktor vardı.

l933 yılında şehrin temizliği 3 amele ve 1 katır ile yapılmaktaydı.
1949 yılınagelindiğinde ise Kasabantn umumi temizliği 2 temizlikhayvanı
ile görülmekte olup çöpler 2 km mesafede bulunan bir çukura
gömülmekteydi.

Kasabada 2 hamam ile kükürtlü l kaplıca, 4 km uzaklıkta 1 içme
( Ilıca) ve deniz kenarında l umumi tuvalet vardı. "

6-Belediye i ktisadi Tesisleri

1933 yılında Kasabada Belediye tarafından idare edilmekte olan 1

mezbahavardı. Burada günde 3 koyun ve 2 sığırkesilmekteydi. |947 yılında
ise deniz kenarındaki hayvan kesim yerinde 210 sığır, 747 koyunvi kuru,
964 keçi ve oğlak olmak izere 1921 baş'hayvan kesildi. Kesilen bu
hayvanlardan 1946 yılında 320 lira, 1947 yı|\nda ise 316 lira gelir
sağlandı.1950 yılına gelindiğinde ise kasabaya fenni bir mezbaha
yapılmasının planları yapılmaktaydı.'o

Ayrıca 1949 yılında senelik geliri 1232lira olan 60 ton hacminde
şahıslara ait iki bina B^elediye tarafindan kiralanarak akaryakıt deposu
olarak kullanılmaktaydı. 3'

7-Yangın Söndürme Teşkİlatı ve Vasrtaları:

1933 yılı kayıtlarına göre Kasabada İtfaiye yok idi. 1949 yılına
gelindiğinde ise kasabada 2 adet emme-basma yangln tulumbası vardı.
Belediye bütçesi müsait olmadığından itfaiye kadrosu yoktu. Gerektiği
zaman bu vazife Belediye görevlileri ve d(şarıdan çağrılan ameleler
tarafindan yapılmaktaydı. "

i' ,..C.. !{ıiııye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü, Belediyeler,
Istanbul, l 933,s.75 5- 756, Belediye Yıllığ ı, C.2,Ankara, l 949,s.383
'.' ,rc. Dahiliy-e Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü, Belediyeler,
Istanbul, 1 933,s.755- 756, Belediye Yıllığ, C.2,Ankara,l949,s.3 83
''Belediyeler,istanbul,1933,s.755_756,belediyeYıllığı, C.2,Arkara,l949,s.384
" T.C. Dahiıiye Vekaleti, Mahalli idareler Umum ıırıiıdtııtıgıı, Beleüyeler,
Istanbul, 1 93 3,s. 75 5- 75 6, Belediye Yıllığı, C.2,Ankara,l949,s.3 83
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8-Umumi Binalar ve Müesseseler:

1933 yılında Kasaba dahilinde 2 ilkokul, 2 hamam, hükümete ait 1

dispanser, I eczane,l20mağazave dükkan, 2han,1 otel ve 2fabrikavardı.
1949 yılına gelindiğinde ise kasabada 596 öğrencisi olan 1 ilkokul ile
Halkevi, özel şahıslara ait olmak izere 2 lokanta, 1 şehir kulübü, 6 fırın,2
han, tarihi eserler olarak da,anfıtiyatro, harabe halinde bulunan Mindos
kapısı ve kale mevcuttu. "

Ayrıca 1928 yılındakasabada 1 un değirmeni de mevcuttu.'o

9_ Giyİm_Kuşam

osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Bodrum'da erkekler genelde
siyah veya mavi (gök) don ile mintan giyer ve bellerine de kuşak sarardı.
Donlar dizaltınakadar uzanırdı. Başlarına da üzerine şal,yazma veya sarık
sarılmış fes giyerlerdi. Kılık-kıyafet devriminden sonra ise erkekler medeni
kıyafet (pantolon, gömlek v.b) ve şapka giymeye başladılar."

Kadınlar ise genelde şalvar, don ve üzerine mintan giyeı bellerine
kuşak başlarına ev içerisinde yazma sokakta kırmızı peştemal bağlarlardı.
Bazı köylerde ise üç peşli entari giyen kadınlar da bulunurdu. Kılık-kıyafet
devriminden sonra ise Bodrum'da kadınlar arasında geleneksel kadın
giysilerinin yerini modern kadın giysileri almaya başladı.1u

l0 -Siyasi Hayat
a- Cumhuriyet Halk Frrkasr

9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından Halk
Fırkası'nın kurulmasından hemen sonra 20 Kasım 1923 tarihinde

]' r,c. Dahiliye Vekaleti, Mahalli idareler Umum Müdürlüğü,
Istanbul, l 933,s'755- 756, Belediye Yıllığı, C.2,Ankara, l 949,s.3 83
'" 1927 - 1928 Devlet Salnamesi, istanbul,l928,s.1246
" Eroğlu,a.g. e. s.222
'" Eroğlu,a.g. e, s.222
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Ankara'dan büti.ın Anadolu'ya gönderilen bir yazı ile Anadolu ve
Rumeli Müdafa-yı Hukuk Cemiyeti idare Heyeti'nin aynen Halk
Fırkası'nda görev yapacağı bildirildi.'? Bu yazı üzerine Bodrum Kuva-yı
Milliye Komitesi üyeleri Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Bodrum ilçe
kurucusu üyeieri oldular. Bunlar: "

HasanEfendi (Zengin)
Müftü Yusu f Ziy aB ey (B ilgivar
Resulzade Hacı Halil Efendi (Eskitürk)
DedeRıfkıoğluFuatBey
AhmetBey(Toker) 

\

Süleyman Efendioğlu Mehmet Efendi
NazmiBey(Günal)

b-DemokratParti

II. Dünya Savaşı'ndan Sonra oluşan yeni şartlar Türkiye'nin yeniden

çok partili hayata geçmesini hızlandırdı. Bu bağlamda] ocak 1946 yılında
Demokrat Parti kuruldu." Demokrat Parti Bodrum İlçe Teşkilatı da 9
Temmuz 1946 tarihinde kuruldu. Hemen ardından 22 Temmuz l946'de
yapılan seçimleri DP kazandı.oo

31 Mart 1947 tarihinde Celal Bayar ve Adnan Menderes beraberinde
Refik Koraltan, Muğla Demokrat Parti Milletvekilleri, Dr. Mithat
Sakaroğlu ve Nuri Özsan ile Bodrum'p ziyaret ettiler. Bu ziyarette Bayar
vapurdan karaya çıktığında'halkın büyük tezahüratı ile karşılaştı. Buradan
Parti İlçe Binası'na geçen Bayar'a İlçe Başkanı'nın yaptığı konuşmanın
ardından Bayar halka şu sözlerle hitap etti.

"Kaiplerinizin hürriyet aşkı ile çarpt1ğını, bize karşı gösterdiğiniz
hissiyat ile anlıyoruz" diyerek Bodrumluların seçimlerde gösterdiği üstün
başarıyı övdü ve DP ye ve parti programına olan bağlılıklarına teşekkür etti.

''FahriGiritıioğlu,TiirkSiyasiTarihindeC.H.PninMevkii,Ankara,l965,s.38-39
" Ünal Türkeş, Kurtuluş S avaşında Muğla, istanbul, l97 3,s.266 -268
'n Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-l980),Çeviren: Ahmet Fethi,
istanbul, 1996, s.28
oo Demokrat izmfu 23 Temmuz 1946
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'un sosyo-ekonomik yapı sı

Bayar konuşmaslnl şu sözlerle sürdürdü; Bir mem]ekette sıkıyönetim
olur ve siyasi işlere karışılırsa, gazetelere "Seçimlerden bahsetmeyeceksin,'
der ve bahsedenleri kapatırsan o memlekette seçim hürriyeti var denilebilir
mi?

Daha sonra söz alan Menderes ise; "önümüzdeki günlerde Türkiye'de
kısmi seçim vatBazı vatandaşlarımız bu seçimlere girip girmeyeceğimizi
merak ediyor. Biz defaatle söyl edik. B ir kere daha söylüyorum. Türkiye'deki
seçimlerin idare tarzından ve dayandığı kanundan daima haklı olarak
şikayetçi olduk.Seçimlerin hürriyet ve emniyet içinde yapılacağına tam
olarak inandığımız gin seçimlere gireriz. Yoksa bugünkü şartlar içinde
seçimlere girmeyeceğiz. Bu benim şahsi kanaatimdir. Bir iki gün içinde
Izmir'de arkadaşlarla görüşerek nihayi kararı vereceğiz".

En son Refik Koraltan söz alarak demokrasiyi vurgulayan bir
konuşmayaptı.o'

D_Eğitim veKültür

1.İlkogretim ve Ortaöğretim Alanındaki F'aaliyetlerİ

. Cumhuriyet'in ilanından önce Bodrum'da 2 Mahalle Mektebi,l
Ibtidaiye,l Rüşdiye ve 1 de Rum okulu olmak üzere 5 okul ve 1 de Medrese
vardı.o'

3 Mart 1924 Tevhid_i Tedrisat Kanunu'nun kabulü ile bu okullar
kapatlldı. Sahilde bulunan Rüştiye ve İbtidaiye binaları ise Belediye
tarafından yıktırılarak yerleri çay bahçesi haline getirildi. "

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum, İıkokuııarı, ortaokulu, Kız
Sanat okulu ile örgün, Halkevi ve Halk okuma odaları ile yaygın eğitime
oldukça önem veren bir ilçe olarak görülmektedir. 1932- ııı: ğiti--
öğretim yılında Bodrum'da l'i merkez |82 öğrencili ve 9'u
köylerde 25 l öğrencili olmak izere toplam 10 ilkokul ve bunların da 433

o' Demokıat izmir, l Nisan 1947
o' Muammer Karadaş,Mavi Cennet Bodrum,Den iz|i,l97 6,s.27
o' 

Karadaş,a.g 'e, s.27
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öğrencisi mevcuttu.l933- 1934 Eğitim-Öğretim yılında Bodrum
merkezde 2 Ve köylerinde de 9 olmak üzere toplam 11 ilkokul
vardı. |940- |94| Eğitim.Öğretim yılında Bodrum merkezde 2 Ve
köylerinde de 8 olmak üzere 10 ilkokul vardı. Bu dönemde Bodrum
merkezde eğitim-öğretim yapan okull ar şunlardır:oo

a_ Cumhuriyet İkokulu (kinci okul)

1910- l91l eğitim-öğretim yılında Tepecik yalısında eğitime
başladı.l932 yılında öğrencileri Turgut Reis İlkokulu'na nakledilerek okul
kapatıldı. okul 1935 yılında :'İkinci okul" adıyla tekrar açıldı. II. Dünya
Savaşı sırasında öğrencileri tekrar Turgut Reis İlkokulu'na gönderilerek
okul binası kışla olarak kullanıldı.1945 yılında beş sınıflı hale getirilen
okul 1948 yılında Cumhuriyet ilkokulu adını aldı.1950 yılında okul
tamirat nedeniyle öğrencilerini bir kez daha geçici olarak Turgut Reis
Ilkokulu'na gönderdi..

b_Turgut Reis İIkokulu (Birinci okul)

Şu an Cumhuriyet ilköğretim okulu'nun bulunduğu yerde
"Numune Kız okulu'' adıyla açılan bu okul 13 Mayıs 1915 tarihinde
Fransızlar tarafindan bombalandığı için başka bir binaya taşındı.7927
yılında okul üç sınıflı hale getirilerek kız Ve erkeklerin beraber
okuyacağı karma eğitime geçti.193l yılında okul çarşı içinde yapılan
binasına taşındı. 1940 yılında da okulun ismi "Turgut Reis ilkokulu"
olarak değiştirildi.1947 yılında yanan okul binası 1950 yılında tekrar inşa
edildi.

c_Atatürk İlkokulu

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Çocuk Bahçesi'nin özel idare'ye
devredilmesi ile 1957 yılında inşaatına başlandı. Muğla İıi Daimi

oo 

{aradaş, s.27- 28, B.i.U.M,1932- 1933 Maarif istatistiği, istanbul,l934,s,64,
B.i.U.M,l933 - l934,Mparif istatistiği, istanbul,l935,s.5i, B.i.U.M'ıgq0-ıgqı iıu
Tahsil Çağındaki Çocuklar istatistiği, Ankara,1943 ,s.226, T.C.B.i.E.B,l953-1960 Milli
Eğitim istatistiği,orta Öğretim,An kara,|9 63,s.l 44
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Encümeni'nin 16 Temmuz 1957 tarih ve 657 Sayılı Kararı ile okulun
ismi "Atattırk ilkokulu" olarak kabul edildi. okul 1960- 196I Eğitim-
Öğretim yılında eğitim- öğretime başladı

d-Bodrum Ortaokulu

1949 yılında açılan okul bina bulamadığı için Şehir Kulübü binasında
eğitim-öğretime başladı. Bir dy sonra okul Kulüp binasından Cumhuriyet
iıkokuıu binasına taşındı.1959 yılından itibaren okul Çarşı Mahallesi'nde
kendi binası inşa edildik1en sonra burada eğitim-öğretime devam etti. 1953-
1954 eğitim-öğretim yılında bu okulun öğrenci saylsl 69'u erkek ve25'ikız
olmak izere 94 kişi iken bu sayı 1959- 1960 eğitim-öğretim yılında 229'u
erkek ve 1 00'ü kız o lmak üzere 329 r akamına ulaştı.

e_KızMeslekLisesi

1945- 1946 Eğitim-Öğretim yılında Gezici Köy Kadınları Kursu
olarak temeli atılan okul 1946- 1947 Eğitim-Öğretim yılında Kumbahçe
Mahallesi'nde kiralanan binada Akşam Kız Sanat okulu olarak eğitime
başladı. |968-1969 ders yılında Kız sanat okulu olarak ismi değiştirilen okul
I97 |-|972 ders yılında Kız Meslek Lisesi adını aldı.

2-HalkEğitimİ

HalkokumaOdaları:

Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin 2.maddesine dayanarak
oluşturulan Halk okuma odaları şehir, kasaba ve köylerde halkı hayata
hazırlayacakfikri terbiyeyi vermek için çalışmalarına 1929 yılında başladı. "
Bodrum'da da Halk okuma odaları açıldı.

|933- 1934 ders yılında Bodrum'un köylerinde 2 adet Halk okuma
odası vardı. Bunlarında 100 adet kitabı mevcutfu. ou

o'Akça, 
a.g. e, s. 125

ou B.i.U.M, ı 9 33 - lg3 4 Maarif istatistiği, istanbul, l 93 5,s.6
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1943- |944 istatistiklerine göre; Bodrum'un Akçaalan, Çömlekçi,
Derepeksimet, Dirmil, Farilya, Mumcular ve Müsgebi Köylerinde birer
Halk okuma odası vardı. Bu odalarda ise toplam 4|9kitap mevcuttu. o'

3_KültürHayatı

Halkevi

Halkevleri, II. Meşrutiyet döneminde kurulan milliyetçi derneklerden
Türk ocağı'nın yerine kurulan, Atatürk inkılaplarının yayılması, halkın
toplumsal yönden aydınlatılması, TürkMilliyetçiliğinin geliştirilmesi, Türk
kültürünün yeniden canlandırılmaslnl amaçlayan ve gerekli ödeneğini
CHP'den alan Cumhuriyet döneminin önemli toplumsal eğitim
kurumlarından birisidir. o' Bu bağlamda Türkiyelnin birçok yerinde olduğu
gibi Bodrum'a da bir halkevi açıldı.

| 9 43 - l 9 4 4 kay ıtlarına göre B odrum Halkevi'nde 9 5 6 s ı Türk çe v e l 9 7
si Arap Harfli olmak üzere toplam 1 1 5 3 kitap mevcuttu. o'

Demokrat Parti döneminde 8 Ağustos l951 tarihinde kabul edilip 11

Ağustos 195 1 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya konulan
7882 Sayılı Kanun ile tüm Türkiye'deki Halkevleri kapatıldı. Böylece bu
kanunla Bodrum Halkevi de kapatılarak mal varlığı devlete devredildi. "

1953 yılındaBodrum Halkevi Binası'nın önce Milli Eğitim Bakanlığı
tarafindan Kız Sanat okulu olarak kullanılmasına karar vermiş ise de
sonradan halkın menfaatini düşünerek Kütiiphane haline getirilmesine karar
verildi.''

4- Cemiyetler

o'T.C. B.i.G.M 1943- 44 MiIli Eğitim Genel Kitaplar ve Müzeler ile Halkevleri, odaları ve
okuma odaları, Kitaplıklan istatistikleri, Anakara, 1946,s.7 4
o*YphyaAkytız, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, l 985,s.378
o'T.C. g.i.G.M 1943-44 Milli Eğitim Genel Kitaplar ve Müzeler ile Halkevleri, odaları ve
okuma odaları, Kitaplıkları istatistikleri, s.3 0
'o Akça,a.g.e,s. l50
'' Mup,|a,24 Eylül l953
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'un sosyo-ekonomik yapısı

Bodrum'da 1926 yılında Himaye-yi Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme
Kurumu), GençlerBirliği, Tayyare Cemiyeti (TürkHava Kurumu) ve Hilal-
i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) nin birer şubesi vafdı. "

E_EkonomikYapı

a-Tarım 
/

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'da tarım önemli bir geçim
kaynağıydı. Toprak ekim mevsimi ekim aylnm başı ile sonu arası idi.
Arazinin faz|a dağ|ık ve taşlık olması nedeniyle büyük çiftlikler yoktu.
Küçük araziletde tarım yapılabiliyordu Ziraat ekseriyetle öküz, beygir,
karasaban, pulluk, sürgü, çapa ve nadiren de pulluk ile yapılıyordu.,,

Bodrum Kazasında buğday, arpa, dan, yulaf, çavdar, burçak, mlsr,
patates, pamuk ve tütün ekimi yapılıyordu.

Kaza dahl|inde büyük zeytinlikler yoktu. Bağ ve bahçe aralarındaki
perakende zeytin ağaçl arından zeytin ve yağ üretimi yapı lmaktaydı.

Kaza dahilinde üzüm bağı da çok azdı. o da bulunduğu mahalde
tüketilirdi.

. Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'da arıcılık ve bal üretimi önemli
bir geçim kaynağı ve ihraç ürünüydü. |923 yılında 6.922 arı kovanı
bulunmaktaydı. Bu kovanl ardan üreti len bal 20 .7 66 kg' dı.'^

1925 yı|ında Antalya'dan Adana'ya giderkei Bodru-'a ığrayan
Ticaret Vekili Ali Cenani B ey, kazanın iktisadi durumu hakkında bilgi verir.
Bu bilgilere göre Cumhuriyet ilk yıllarında Bodrum Kazası'nın ekonomik
durumuşöyledir."

250.000500.000KiloTütün

1925
(Ekime Kadar)1924BirimiMalın Cinsi

" 1925 - 1926 Devlet Salnamesi, istanbul, s. 856
" Eroğlu,a.g. e' s.2l6-2l7
" Sıhhı ve ictimai CoğrafyaMuğla (Menteşe) Sancağı, s.42
" Aıi Cenani, "Sahil Anadolu'nun iktisadi Vaziyetine Dair Notlar" , Ayın Tarihi, C. 7, S
21,1341, s. 830-831
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I ııcir Kıırtıır 27.000 17,000

I}adeılı Okka 100.000 50.000

Palaııitıt Kanlar 7000 3000

Zeytin Yağı-iki senede

biı' ırlalısrıl ı,eriyor

Okka 370.000

Arpa ve Buğday Okka 2.000.000

Bakla Okka 600.000

Kaı'a Sığır Reis 2000

Sünger Kıyye 8000

Bayranı Akça

Yukarıdaki tablodaıı da aıılaşıldığı gibi Cumhuriyetin ilk yılIarında
kazanın başlıca mahsulatl; incir, tütün, badem, palamut, Zeytinyağl' afpa-
buğday, bakl a, sı ğır lıe süngerdir.

1927 - l 92 8 DevIct Salıraııesi'ne göre; Bodruırı'da ekiry yapılan arazi
miktarı döıiüinı olarak ve buradan elde edilen ürün ıniktarı kilo olarak
aşağıda Veri 1mektedir. 

56

Ürün MiktarıUriin Adı Ekinr Alanı (Döniiın)
(Kilo)

8140
9000
25

39

B I s20
Mısır 700

1312900
A

Patates 50::
50Panrtık

Tiıtün
Üziilıı B
] *\afeııÇ 380

27026 80000

I 07 1900

Yulaf 3780
vdar 85120

2000
3000

85120

70000

6000 240000
380 80000

2700000

Arı Kol,anı 6000 30000

Yrıkarıdaki istatistikteıı de aırlaşlldığı üzere Ctımhuriyet'in ilk
yıIlarında Bodrunı'da hı-ıbı"ıbat olarak en fazla buğday, arpa, mıSIr, tütün

(Adet)

'u 1<ı27 - Ig28 l)evlet Salııaıııcsi, s. 1 236
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iCumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'un sosyo-ekonomik yapısı

ve burçak istihsalinin yapıldığı görülmektedir. Bu da Bodıum'da
insanların ekmeklik olarak buğday ve mlsır'ı hayvan yemi olarak da aıpa ve
burçak ziraatiyaptığını göstermektedir.

Yine 1921- 1928 Devlet Salnamesi kayıtlarına göre; Bodrum'da
tütüncülük, üzümcülük, narenciyecilik, Zeytincilik, ve arıcılık hem halkın
beslenmesi hem de İstanbul, izmir gibi büyük şehirlere ihraç ederek gelir
elde ettiği önemli bir gelir kaynağı idi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'un başlıca ihraç ürünlerini, incir,
badem, palamut, tütiin ve zeytinyağı oluşturuyordu. Bunlardan incirin 25-
30 bin tonu AntalYl'YZ, Karadeniz'de sahili olan ülkelere, istanbul'a ve
Mersin'e kalanı da Trieste'ye ihraç ediliyordu' 5- 6 bin kantar palamut İzmir'e
sevk ediliyordu.l50-200 bin okka kadar tütün çeşitli Amerikan şirketleri
ve,killeri tarafindan satın allnıyordu. iki yılda bir istihsal edilen 300- 350 bin
okka zeytinyağı mahsulünün 100 bin okkası ihraç edilirken kalanı içeride
tüketiliyordu. Yıllık 4.0- 50 bin okka olarak üretilen badem kırılarak iç olarak
Izmir'e, Istanbul'a ve Iskenderiye'ye ihraç ediliyordu."

1949 yılına gelindiğinde kazada 9-10 bin ton arasında narenciye,
1000-1500 ton civarında incir,S00 ton tütün, badem, palamut, keçi boynuzu
ve 6 ton sünger istihsal edilip bunun büyük bir kısmı izmir İstanbul gibi
şehirlere ihraç ediliyordu.'*

b-Hayvancılık:

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'da 652 baş kısrak, 1912 baş
merkep, 50 baş katır, l43 baş deve, 7396 baş sığır ve 8388 baş koyun
beslenmekte idi. Burada yük ve binek hayvanı saylslnln oldukça fazla
olması Cunıhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'da yük ve biırek aracı olarak ehli
hayvanların kul l anı ldığını göstermektedir.59

Hayvan ürünleri de süt, yoğuıt, yün, keçi kıIı, balmumu, yumurta ve
bir miktar peynirden ibaretti "

" |926-192] ]'icaret Salnaııresi, Ankara,l 927 's.494'* Beıccıiyc Yıtlığı, C.2'Ankara, l949,s.33l
'" l92]-l 928 Dcvlct Salııııııesi, s.l3j3
"o lJroğltı,a.g.e' s.2I 8
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c- Ipekböcekçiliği

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'da ipekböcekçiliği önemli bir
geçim kaynağı idi. 1944 yılında Bodrum'da ipekböçekçiliği yapan köy
Saylsl, aile sayısı, açılan kutu sayısı ve elde edilen yaş koza (kilo) aşağıda
verilmektedir. 6'

Yukarıdaki tabloda görüldüğü izere Cumhuriyetin ilk yıllarında
Bodrum'un hem merkez hem de köylerinde ipekböcekçiliği önemli bir
geçim kaynağı idi. Bu kozalardan hem ipekli dokumalar hem de ihracat
yapılarak ev ekonomisine önemli katkı sağlanıyordu.

d-Ticaret

Bodrum'da başlıca ticaret manifatura, toptan ve perakende bakkaliye,
zeytinyağı, un, incir, palamut, zeytinyağı, badem, bakla, deri, peynir alıp
satmak ve celeplik etmekten ibaretti. 62

e_ Zanaatçılık

Bodrum merkezde en başta gelen zanaatlar: ayakkabıcılık,
bakkalcılık, demircilik, kayıkçılık, semercilik, nalbantlık, yapıcılık,
dülgercilik marangozculuk ve desticilik idi. Köylerde ise hemen hemen her
evdebirhalıdokumatezgahıvardı. u' 

,

f-Ormancılık:

Bodrum orman açısından oldukça zengin bir bölgeyd1.l92]- |928
Devlet Salnamesi'ne göre; Bodrum'da 28400 hektar kızılçam, 1560
hektar ardıç,40 hektar meşe, 120 hektar palamut ve 3675 hektar zeytin

o'ı935-ü943YlllarıTavukçuluk,Ancıhk,[pekböcelçiliğiistatistiği,Ankara,l945,s.25
o' Erogltı,a.g.c, s.2 l8
o' 

Eroğlu,a.g.e. s.2l8

Köy Sayısı Aile Sayısı
Açılan Kutu

Sayısı
Elde Edilen

Yaş Koza (Kilo)

18 180 40 1700
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orınanl olup brınlardan yıllık 450 ıııetreküp kereste, 10000 kaııtar
odun ve 3000 kantar kömiiı' elde ediliyordıı.oo

Bodrum'un özellikle Giıllük-Bodruın-Gökova arasındaki
ormanlardan istihsal edilen büyiik ıniktardaki keresteden kayık ve sandal
imaledilirdi. "

Sonuç

Cumhuriyetin .ilk yıllarında Bodrum merkezde ortalaııa beş bin,
köyleriyle beraber top|am 15.000 nüfusu olan, 1923 Türk-Rum Nüfus
Mübadelesi sözleşmesi sonucu 298 aj|e ve bunların oluşturduğu 1265
muhacirin iskan edildiği, idari taksimat olarak iki nahiyesi bulunan, yol, su,
elektrik, sağlık gitıi hizmetler konusunda döneıninin Türkiye
standartlarında olan, ilköğretiııı ve ortaöğretim alanında beş okulu buluıran,
halk eğitimi alanında okuına odaları ve halkevine sahip, ekononrisi tarıııı,
hayvancılık Ve ormanctl ığa dayanan birAnadol u kasabası görüırümüııdeydi.

KAYNAKÇA

1.Arşivler

B. C.A (B aşbakan lık Cumhuriyet A r şiv ı) 27 2. 7 1' 32'3 8. l 4
K.H.M. i.vı.e.1Köy Hizmetleri Muğla iı ıvlııoıirltığü Arşivi) Muğla-

Bodrum ilçesi I.No'lu iskan Esas Defteri
K.H.M. i. vı. a ıırıugla-Bodrum İlçesi l l No' l u i skan Esas Defteri
K.H.M. i.vı.avugla_Bodrum ilçesi III No'lu İskan Esas Defteri

2.Gazcteler

Demokratizmir

uu lg27 -1928 Devlet Salnamesi, s. I245
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BODRUM'DA, HER GECE BODRUMIDA YALNIZI.IK,
YABANCILAŞMA VE AYDII{ BUNALIMI

Tülay Akkoyun

"Her Gece Bodrum" Selim İleri'nin Bodrum Dörtlemesinin ilki,
l976'da yayımlanan ikinci romanıdır. Yazar bu yapıtıyla tanındı ve bir yıl
sonra da romanın da şiire yakın olabileceğinin kanıtıyla Türk Dil Kurumu
Roman Ödtiıtı'nü aıdı.

Şiirsel Bodrum betimlemeleriyle başlayan roman, baş kişisinin iç
çatışmalarına yönelir daha ilk sayfalarda. Cem, geçen kış tanışmış olduğu
arkadaşları Tarık ve Murat, Bodrum'da tanıştıkları Betigül, Kerem, Haydar
ve sonradan gelen arkadaşlari Emine, onun kardeşi Ahmet ve Ahmet'in
mektup arkadaşlığıyla tanışmış olduğu Katharine Bodrum'da birlikte tatil
yapmaktadırlar.

27 yaşındaki Cem'in iç ve dış çatışmalarının işlendiği yapıtta diğer
bireyler Cem'in gözünden değerlendirilirken, onların iç çatışmaları da
verilmektedir. Kişilerin birbirleri hakkındaki düşünceleri de iç monologlar
şekl inde verilmektedir.

Anlatıcı; "Murat için denizdi, doğaydı göz kamaştırıcr olan, Tarık'ta
öğrenme tutkusu, Cem ise onların yanlnda güçsüz, giderek büsbütün kaygılı,
e|i ayağı birbirine dolanmış sürüklenmektedir." der. Murat'ın gözünde
sarsak, hasta bir insandan farkı yoktur Cem'in. Çevresiyle
uyuşamamaktadır. Çevresinde yaşanan ilişkiler, arkadaşlıklar derinlikten
yoksun, ikiyüzlü gelmektedir Cem'e. Bodrum'da yapayllığı görmekte, insan
ilişkilerinin yüzeyselliği, kültür yozlaşmasına tanıklığı iç ve dış çelişkiler
ol uşturmaktadır roman baş kişisinde.

"Her şey yapay. 'Insanlar, ilişkiler ve periler ülkesini andıran Bodrum
yapaydı. Sahici olan hiçbir şey kalmamıştı." diye düşündü Cem. (s.69)

Hilal biçimindeki yarımada Bodrum, bütün incinmişlikleri masalsı
güzelliğiyle, esriklikle, afrodizyak etkisi yapan çiçekleriyle unutturup,
insanın yitip gitmesine, sarsaklaşmasına neden olmaktadır. IJzun solukiu
ilişkiler ve boitluklardan yerine anlık ilişkilere uygun bir tatil kasabasıdır
B odrum. Tatil süresince yaşanacaklar yaşanır ve biter.
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IJ od ruı ın'da, I-I cr Gece Bodriı ııı'cl a yalı-ı ızl ı l<, ya lrancı laşı1ıa \'e

aydııı buııalııırl

"IJerlçes geçıııişi olııayan, anılardaıı kopuk bir yaşani stiriiyordtı yaz
kasabasıncla; geçınişi anıınsamadıklarıırdan acıırrasızlığın, lraiııliğiır tadını
çıkarıyorlardı. Kiıııseııin tasası yoktu. Kimse nıtıtsuz değildi. Başl<aları için
yalııızlık bitııişti.'' (s.a6) diye düşünür Ceın. oysa Ceın için yalnızlık daha
da hissedilir olmuştu Bodrunr'da.

l 2 Mart bunalımını yaşaırraktadır Ceın, iç hesapIaşııraları bunun en iyi
göstergesidir. o dönem gençlik lıareketleriıre katılınakla, katılmanıak
arasındaki ikilel'ıı yiyip kemitmektedir içini. Duyarsızlığını fark ettiğiırde
kendisiyle hesaplaşmaktadlr. Bodrııırı'da kalabalığın içiııcle kendj
yalınız,Iığınl duyumsarken, topluma, kendine yabancllaşırrakta olduğunu
fark ediııce bunalıma düşınekted ir.

"Sınırsız bir boşluk içiııdeydi yine de. Çünkü ötekilere, kol kola
girerek alanlarda, caddelerde yüri.iyenlere katllamanııştı. Ötekilerin yLizleri
gergiır, gür seslerle söyledikleri şarkılar (güzeldi bu şarkılar, etkiliyordu
insaırı); yaşamı bir sııııf miicadelesinde değerlcııdirmeleri, isyaıı içinde
olmaları güzeldi. Bu kalabalık alanlarda insan yalnız olmadığını, yaşalnln
değişebilirliğini kavrlyordu. Arkadaşlıklar kurıııtıştu. Bu arkadaşlıkların
gelip geçici olabileceğine inananıamıştı. Aııa ötekiler de bir türlü
yadsıdıkları bireyciliği yaşayaınıyorlardı. Ya da Cem yaşayanrayanları
tanınrıştı. Sonra Ceın dışta kalmayı yeğlemişti. Böyle inançsız (inaırçsız
mıydı), ereksiz yaşalnası (üstelik yirlııi yedi yaşında gellç, sağlığı yerinde
biri yken) bağışlanam azdl.'' (s. 86)

Bu alıntı Ceıı'iıı iç çatışmalarlnl en iyianlatan sözlerdir. Aslında Cem
bu kalabalıklara katılınak istiyor, hatta birkaç kez de katılıııış, sotua
uzaklaşnrıştır. Kendi bencilliğine, duyarsızl,ığına kızııakta, keııdiyle
çelişmektedir. Bodrum'daki şaşalı, umarsıZ yaşam1 görünce,
yabancılaşınaya başladığını fark ederek ürküp yalnızlığına slğınmaktadır.
Tek başına kalamayacağını anladıkça da, öniine geçilmez, dizginlenemez
halde başkalarına koşnraktadır. Bazen birkaç ay, bazeıı birkaç günlük
arkadaşlıklarda incinmekte, hırpalanınakta, iletişiıılsizlik yaŞalııaya
başlamaktadır. Bı.ı iletişiınsizliği de birlikte tatiIe çıktığı ve tatilde taıııştığı
insanların tatil kasabası Bodrum'daki yaşaııa uyduklarında daha da çol<
hissetmektedir.
"Bu çevreye, bu çevrenin insaı'ılarlna Ve aıılayışlarına dilediğimizce karşı
çıkalım, yine de onlar]a belirleniyordıık; böyleydi, bıı yüzden kolay
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değildi yalnız olmak. 'İşte saçnıalıyoruıt, bu karmaşıklığı üretmek
sanki tek anıacım.'Gel gelelim engelleyemiyordu Cem karmaşıklığı." (s.33)

Tarık ve Murat daha kolay iletişime geçmektedirler, kendilerini
sorgulamak gibi bir kayglları yok, onlar düzeni, çevreyi belki daha kolay
kabulleniyorlar. Çelişki ve uyuinsuzluklar hissetmek, kendini sorgulamak
daha bilinçli insanların yaşadığı durumlardır. oysa yarımada yaşantısı
farklıdır ve bu şöyle değerlendirilir romanda:

" Yarımada lar y arı b i l in çli kişi lerdir. insan y ar ımada|ar da, y ar ı bil inçl i
olup çıkar işin içinden; çıktığını sanır. Bilen ve mücadele etmeyen, öldürülen
Ve Savaşamayan; yılgın, ezgin, isyansız. " (s. 1 3 0)

Yarımadaları korkutucu bulur, oralarda yalnızlığın benimsenemediğini
tek başınalığın yaşandığını belirtir ardından. Bodrum'da her şeyin özenti
olduğunu fark eder. Ve şöyle der:

"Bu karabasan gibi imgelediği ada' .ne kadar garip sözcüklere,
kavramlara. kimsenin anlamadığı tanımlara, betimlere açıktı: buranın dili,
başka hiçbir yerde konuşulmazdı." (s.203)

Bodrum'a kardeşli Ahmet Ve onun mektup arkadaşı Katharine'le
birlikte gelen Emine iki gün içinde hisseder aynı bunalrmı. Emine 32yaşında,
hiç evlenmemiş, kültürelbazı değerleri korumak adına kimseyle birliktelik
yaşamamlş ve bunu yaşamayl düşünmeyen, birçoğuna göre tutucu olarak
nitelendirilen bir yaprya sahiptir. oysa Bodrum cinselliğin hiçbir kaygı
taşımadan, alabildiğine yaşanılabilen özgürlük cenneti sayılabilecek bir
yerdir.

Emine Bodrum'da Cem ve arkadaşlarının tanıştırdığı Kerem'e görür
görmez aşık olur, verdiği kuru yaprağı bile yakasına takmayaçalışır ilgisini,
tutulmuşluğunu göstermek adına. Yaprak ufalanıp döküldüğünde diğerlerine
alay konusu olduğunu hisseder. o Kerem'e verdiği değeri belirtmeye
çalışırken, Kerem günlük ilişkilerden biri olarak yaklaşmıştır Emine'ye. Bu
yabancılaşmayı fark eden Emine ikinci gün Bodrum'dan ayrılmaya karar
verir,ziraya o ortamauyacakya da çekip gidecektir. Bodrum'datatile devam
etmesi durumunda, Kerem için günlük ilişkilerinden biri olmanın ötesinde
bir anlam ifade etmeyecektir.

Sabahlara kadar süren içki masalarındaki sohbetler ve bu sohbetlerin
sonunda yaşanan, bir gecelik, yüzeysel ilişkiler Emine'ye göre değildir. Cem
de bunun ayrımındadır, Emine'nin Kerem'e tutulmasını da yadırgamıştır.
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Bodrum'da, Her Gece Bodrum'da yalnızlık, yabancılaşma ve
aydın bunalımı

"...,bif kadeh, iki kadeh, yüz kadeh içkiye sığınarak yalnızlıktan,
ikiyüzlülüklerini, çağıltılarla, karmaşıklıklarla donanmış iç dünyalarını
unuttular. Sabahlara kadar konuşup yannl, yeni bir dünyayı, gelecekteki
düzeni değerlendirdiler. Yerli halk bu yabancıları hiç rahatsız etmedi, çünkü
para onlarla akıyordu. Para sanki her şeyin özüydü." (s.2a9)

Cem bunları yeni fa$ etmiyordu. Ülkenin 1970 yı|latda genel
durumunun yanında Bodrum'da yaşanan umarslz, amaçSz yaşaml
onaylamıyordu. Bu yaşamda gördüğü gevşeyişlere, çürürneye,
kokuşmuşluğa da karşl koyamıyordu. Ne ülkenin genelinin tavrına
katılabiliyor ne de yarımada hayatına karşı durabiliyordu. Bu ikilemin
Cem'de yarattığı iç çatışmalar onu gittikçe hırçlnlaştırıp yalnız|ığaitiyordu.

"Yeni mi fark ediyordu? Yok,yadslnamaz'çok önceden beri biliyordu.

Şu "küçük burjuva" yaşamasl (Bodrum'da Kale'de cılız bir ağacın gölgesine
sığınmaya çalışarak, saçları rizgarlabir denizanasrnln dokunaçları gibi), bu
kavramı kullanmak istemiyordu, kavram denmezdi, ne denirdi,

çıkaramıyordu, ama şu "küçük burjuva" yaşamasl gevşeyişlere, çürümeye,
bozulmaya alabildiğine açıktı' Sıkı düzenden uzaklaşır uzaklaşrnaz
güzelliğin ve iyiliğin yerine kokuşmuşluğu seçmişlerdi. Çürümek hoşlarına
gidiyordu. Bilmesine karşın kurtulamamıştı. Ama şu bayağı "melodramın"
mitologyadan, şiirden, sosyalizmden söz açarak bir "Macbeth" dekorunun
önünde oynayışl çok şey öğretmişti.'' (s.265)

Selim ileri'nin "Her Gece Bodrum" yapıtında Bodrum metafor bir
mekan olarak yer almaktadır. Aslında klyı şeridinde her yer Bodrum'dur'
Burada gözlemlenen ve bu romanda işlenen, yalnızlık,yabancılaşma sadece
l970'li yıllarda yaşanan bir durum değildir. Günümüzde kıyı şeridindeki tatil
beldelerinin bir çoğunda aynı durum yaşanmaktadır.

Akdeniz ve Ege kıyı beldeleri birçok insanın sığınak gibi yerleştiği
yerlerdir. Önceleri komşu ülkelere kaçışın daha kolay olmasından dolayı
seçilen bu yerlere sonradan kalıcı olarak yerleşen insanlar da bulunmaktadır.
Böylece bu romanda tatil kasabası olarak anılan Bodrum, Marmaris,
Antalya, günümüzde eğlence merkezleriyle moda haline gelen Çeşme ve
Cunda, Ayvalık, Eski Foça gibi tatil yerlerine ilgi gittikçe artmaktadır.
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Bu beldelere olaır ilgi, roınaırda da belirtildiği gibi sıkl düzen ya da

feodal düzenden uzak yerler olıııasından kaynaklanıyor olabilir. içAnadolu,
Kuzey, Güney Doğu ve Doğu illerindeki sıkı düzenle hiçbir benzerliği
olmayan bu beldelere sonradan yerleşenler burada nötrleşmekte, burada
yaşayanlar kendisi için öteki olduğu gibi, kendisi de onlar için öteki

bımakta, dolayısıyla da öteki olmanln, fark edilmemenin getirdiği rahatlığı
yaşamak için kıyı şeridine yerleşmektedirler.

IJzun yıllar kitlesel eylemlerde yer almış bireyler, darbelerdensonra,
siyasetten zbrunlu uzaklaşıp buralara yerleşmeye başlamışlardır. Ülkeyi
terk etme, liberalleşme ya da sanatla yaşama tutunma yollarını tercih
edenler de bulunmaktadır. Burada sözünü etmeye çalıştığım ise çözülme,
dağılma ve gizlenme durumundaki bireylerdir. Bu rQmandan yola çıkarak
günümüze taşımaya çalıştığım aydın bunalımından tükenişe geçen,

tutunamayanlara dönüşen bireylere dikkat çekmek istiyorum.
Günümüz gençliğinin apolitik, Batı özentili, teknolojinin tutsağı

durumuna gelmiş, her şeyden bir parça bilen yüzeysel durumunun onaylanlr
yanı olmadığını düşünüyorum. Felsefeden uzak,içi boş edebi ürünlerin de
gençlere olumsuz katkıları bulunmaktadır.

Ernst Fischer Sanatın Gerekliliği yapıtında sanatın görevini şöyle
açıklar:

"içinde yaşadığımız yabancılaşmlş dünyada, toplumsal gerçekler
dikkati çekecek bir ışıkta, konunun ve kişilerin "yabancılaşmışlığı" içinde
ortaya konmalı. Sanat yapıtı seyirciyi devinimsiz benzeşme yolu ile değil
de, onun eyleme katılmasını, karar vermesini sağlayacak yargı gücüne
seslenerek kendine bağlamasını bilmelidir. insanların toplu yaşaytşınl
düzenleyen kurallar oyunlarda "geçici ve yetersiz" olarak gösterilmeli,
böylece seyirciyi seyretmenin ötesinde daha verimli bir davranışa itmeli,
giderek, oyun boyunca düşünmesini, sonunda da, "Bu iş böyle olmaz.
Katlanılır iş değil bu. Buna bir Son vdrmeli," diyebilecek bilince
kavuşturulmalrdır.'' (s. 1 2)

Ülkenin bunalımlı değil, geçmişte yaptıkları hata|arı gözden
geçirerek, buralardan yapacak|arı çıkarımlarla, sorumluluk bilinci taşıyan
ay dınlar a gereksinimi ol duğu bir gerçektir.

Gençliğe kolaycılık değil emekle yapılan işlerin kalıcı olduğu,
sorumlulukbilinciyle, ülkenin olumlugelişiminde, geleceğe yönelikyararlı
çalışmalar yapmanln, bireycilik değil toplumsallıkla gerçekleşebileceği
vurgulanmalıdır.
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aydın bunalımı

Bu romanda da yansıtılan kültür yozlaşmasına karşılık,
değerlerimize sahip çıkarak, özümüzü korumanın daha da önemsenmesi
gerektiği bir süreç yaşamaktayız.

Selim İleri'nin "Her Gece Bodrum" yapıtında, topluma, kendimize
yabancılaşmanln kimlik karmaşasına yol açtığı, roman baş kişisi Cem'in iÇ
çatışmalarıyla son derece açık ifade edilmiştir. Romanda ve günümüzde
hal6 görülmekte olan kimlik karmaşası, kültiirel yozlaşma gibi sorunların,
sorumluluk bilinci taşıyan aydın insanların çabaları ile giderilebileceği
inancındayım.

Selim İleri, Her Gece Br*rr,o,ffJ,ili,Tr,Çöb+, istanuuı
Erııst Fisch er, Sanatın Gerekliliği, Payel Yayınları,2a05 ,istanbul
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HALIKARNAS BALIKÇISI
(MUSA CEVAT Şarİn xanuĞAÇLI)

(1866?-1973)

Sina Akşin

Girit'te doğdu. Babası elçi, nazır Şakir Paşa, amcasl sadrazamhk
yapmış olan Cevat Paşa'ydı. Büyükada mahalle mektebinde, Robert
Kolej'de okudu. o devirde bir Müslüman çocuğunun misyoner okuluna
gitmesi pek görülmüş şey değildi. Ardından oxford Üniversitesinde Yakın
ÇağIar Tarihi öğrenimi gördü. Yurda döndükten sonra babasını öldürmekle
suçlandı. Bu yüzden 7 yıl hapis yattı, sağlığı bozuldu. (Azra Erhat suçlu
olduğunu'kabul etmediğini birisinin onurunu korumak için ömrü boyunca
bu konuda sessiz kalmayı yeğlemiş olabileceğini belirtiyor). 19|0-25
yıllarında Babl0li'de yazar' ressam, karikatiircü olarak çalıştı. Bu sırada
Rufai tarikatına girdi' 1925'de asker kaçaklarıyla ilgili bir yazısı yüzünden
istiklal Mahkemesine verildi. 3 yıl Bodrum'da kalebentliğe hükiim giydi.
Cezası bittikten sonra da Bodrum'da kaldı. orada evlendi. Çoluk çocuk
sahibi oldu. II. Qünya savaşl sırasında çocuklarını okutabilmek için izmir'e
göçtü. Bu arada İstanbul'da Tan gazetesinde çalıştı. Hayatının kalan yıllarını
İzmir'de geçirdi. Yazılar, öyki'iler, romanlaryazdı. Turistrehberliği yaptı'

Halikarnas Balıkçısı adını alması Bodrum'a, denize, doğaya,
insanlığa, uygarlıktarihi sorunlarına olan derin sevgisini simgeler. Sevgiden
de öte, bir coşkuydu bu. Balıkçı ünlü selamr 'Merhaba'yı adeta haykırırdı. Bu
birisine selam vermenin ötesinde doğayı, insanlığı da kapsayan'dionisyok,
birmerhabaydı.

Balıkçı'ya göre Anadolu, üst üste gelmiş bir uygarlık deposudur,
göçler köprüsüdür. Bugünkü Anadolu insanı da birikimin mirasçıdır. Ahilik,
Bektaşilik, zeybekler, cem ayini ilk çağlara doğru uzananbirtakımAnadolu
göreneklerinin bugüne gelen yansımalarıdıı Sözcükler bu geçmiş bağların
tanıklarıdır. 'Baba, çocuk'sözcükleri HititçedenTürkçeye geçmiştir. Türkler
Anadolu'ya gelmezden önce babaya ata, çocuğa oğlan derlerdi. ion dilindeki
doma, themelion, aule g1bi sözcükler bize dam, temel, avlu olarak geçtiği
gibi, kimileri bugünküAvrupa dillerine de girmişlerdir.

Balıkçı'ya göre uygarlığın küItürün milliyeti olmaz.'Rizde asll
abideler cami şeklinde tezahür eder. Hdlbuki bu abidelerde yani osmanlı
kültürünün büyük örneklerinde Sultanların multanların hiç payı yoktur.
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(ben kendi mi bazen onlara şiddetle yabancl, bazen de şiddetle onlara ait

hissediyoruın).Bu örnekler müşterek osmanlı say Ve kültürünün eserleridir.
Mesela Mimar Sinan'ı Bulgarlar Bulgar'dı diyorlar. Varsın Bulgar olsun, biz
Me|eziz,Mimar Sinaıı'ın yaptığı Brılgar kültürü değil, osmanlı kültürü idi.

Bugüne bugün bir Bulgar kültürü yoktur. Hem kültürün milliyetle ne ilişkisi
var?'.
Başka yerde de 'Türk mimarisinin' kökünün Bizans ve Arap-Arabesk
mimari olduğu söylüyor., Türkler bu mimariye başka bir tat
eklemişlerdir.'...Türk mimarisi olmuş. Artık ne'o'ne de'şu'dur o, amma

'bu'dur.
Balıkçı'nın önemli bir tezi de Yunan uygarlığı ile ilgilidir. ona göre

Yunan uygarllğının kökü Yunanistan değil, ioı'ıya'dır, yani Anadolu'nun Ege
bölgesi. Anadolu'da hayat o kadar neşeli, toprak o kadar verimliydi ki
Homeros'la başlayan bir gidiş Thales'le birlikte felsefenin, yani usçuluğun
doğmasına yol açtı. oysa Yunanistan 'kıtlık kıranlık'tı ve insanlar öbür

dünya ile meşgullerdi. ionya kültürü sonunda Yunanistan'ı da etkilerdi,
Sokrates, Platon, Aristoteles gibileri çıktı. Ama bu aydınlık Yunanistan'da
ancak bir y:dızyıl dayanabildi. Yunanistan'da insanları yobazlığa, öte

dünyacılığa götürecek pek çok akımlar vardı: orfızm, eleusis sırları,
Pisagorasçılık, kader kı smet tanrıçası Tykhe.

Mehmet Doğan'ın bir makalesinden Balıkçıhın ruhçu olduğu için
Planton'u ve PlAtonculuğu da eleştirdiğini biliyoruz. İonya'da ise ayağı yere

basan maddeci bir felsefe sözkonusuydu. Yunanistan'ın bilim adamlarına
filozof dendiği halde, ionya'da fusiologus, yani doğa bilimci deniyordu.
Erhat'ın da belirttiği gibi ionya'nınYunan aydınlanmasında kaynaklık ettiği
görüşü Balıkçı'ya619ü o"giiair. Eski ünlü Yunanistan tarihçisi ingiliz J.B.
Bury bu görüşü yüzyılın başınd ay ayım|anan çalışmasında savunmuştu.

Balıkçı Egedeki eski kültiirün de birçok Anadolu külti.irlerinin bir
karışımı olduğunu, ioya'da dahi Yunancadan başka dillerin de (Kayra,
Lidy a, Likya gibi) konuşulduğunu belirtiyor. B alıkçı, E.Z. Karulı'ın Atatürk
dönemi tarihçiliği için kullandığı 'savunma tarihçiliği' anlayışına da yabancı
değildir:
'Bu meşe odunu Hıristiyan yobazlığakarşı bizim tek silahımız,Anadolu'dan
kim geçmişse, hepsini gerçekten benimsemek, Ttirk olarak
sert bir çember içinde kapalı kalmamaktır... Türk kahramanları,
sultanları arasında dolap beygiri gibi dolaşa dolaşa, sersem tavuğa
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dönüyoruz. o çember içinde dolaştıkça çember sertleşecek, onu kırmaya
bakmalıyız'.

Din konusunda da Balıkçının düşünceler vardır. Dinden pek
hoşlanmadığı, bir yerde ondan 'berbat bir şey' diye söz etmesinden bellidir.
raitıiı< stıziugtı Hıristiyanlıkta papaz o|mayan demektir. Bir kilise
ayininde, papazyadapapazlar dlşında herkes laiktir. Tabii bu, cemaatin çok
dindar olmasına engel değildir. islamiyet'te kutsal-ruhban din adamı kabul
edilmediğine göre islamiyet laik bir dindir. Arap olmayanlara islamiyet'in
(Kuran'ın) Arapça olması gerektiği görüşü ileri sürüldükçe papazlaşma
başlamıştır. Yobazhğın papazlaşmasıyla din kafalarda yaşaylcı ve canlı bir
inanç olacağına, y obazkafalarının dar çerçevesinde betonlaşıp donduruldu.
imam Hatip okulları, din dersleri,hafızve hatip kursları, mecelle, icazet|er
hep bir yana bırakılmalıdır... Bunların hemen hemen tümü de' .. Papaz|ığı
'dine sokmak ve bu araçla devlete el koymak çabasındadır'.

Dünyanın durumuna gelince; balıkçı Batının iflas halinde olduğu
görüşündedir. Bir yerde Batının Voltaire ile başka yerde Darwin'le bittiğini
söylüyor. Batı, zenginlik tanrısı Pluto, fen tanrısı Apollon ve hırsızlık piri
Hermes veya Merkür taraflndan yönetiliyor. Çıkmazı, iflası gören birçok
aydınlar çareyi dine dönüşte buluyorlar. Ama dinler, hatİa mezhepler hep
birbirine düşman olduğu için ortaya konmak istenen din uluslar üstü bir
ahlak oluyor. İşin garibi, kimsenin'sahiden dini bir inancı yoktur'.

Sosyalizme hayli ihtiyatlı da olsa olumlu bir bakışı var' (I960'ta
yazdığı için ihtiyatlı muhtemelen). Yeni Çağın başlangıcı olarak 'atomun
çözülmesi ve yeni bir sosyal sistemin kurulmasına' işaret ediyor. 1915'te
itilaf devletlerini Çanakkale'den geçirmemekle bizim de bu oluşuma bir
katkımız olmuştur. Fakat komünist düzen yetkeci ve askercil olmuştur, sanat
ve edebiyata karışmıştır. Ama onlar düşınanca bir dünyada barınabilmek
için bu yola gittiklerini, sanata müdaha|enin geçici olduğunu öne
sürmektedirler. Balıkçıya göre yurt sevgisi bir erdemdir, ama sevgi
sınırlarda durdu muydu, şovenliğe dönüşür.

Balıkçı ile Sabahaffin Eyüboğlu birbirlerini çok etkilçdirler.
Yukarıda da beliıttiğim gibi Balıkçı olağanüstü yaşantısı, çilesiyle, engin
kültürü, taşkın coşkusu ile çok sıra dışı bir insandı. Çok duyarlı bir kişi olan
Eyüboğlu'nu derinden etkilemiş olduğunu tahmin edebiliriz. Eyüboğlu ise
örgütçü bir insandı. Vedat Günyol ile Çan yayınevini kurdu.
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(l959). Günyol'un Yeni Ufuklar dergisinde yazılar denemeler yazdı.
Yayınevi ve dergi hümanizmin bayraktarlığını yapıyordu. Yıllarca izciliği
andıran çok mütevazı koşullarda Ege bölgesinde Hürriyet gibi kamarasız
takalarda bir hafta, on gün süren 'Mavi Yolculuk' gezilıeri düzenledi. Aynı
mevsimde bir kaçını örgütlediği oluyordu. Bu geziler bir çeşit tarih, doğa,
müzik, edebiyat seminerleriydi. Köy Enstitülerinden de esinlenen hümanist
bir ruh içinde yapılıyor, katılanlara insan sevgisi, iyilik, doğruluk, güzellik
sevgisi aşılanıyordu. Ege kıyılarını her bakımdan çok iyi bilen Balıkçı'nın bu
etkinliğin başlatılması ve düzenlenmesinde çok büyük payı olduğunu
söyleyebiliriz.

Hümanizm deyince belirtmek gerekir. Bizde şeriatçı çevrelerde çok
kez hümanizm düşmanlığına rastlanır. Buna şaşmamak gerekir. Bilindiği
gibi Avrupa'da Hümanizm, Orta Çağa tepki olarak ortaya çıkan Rönesans'ın
öbür adıdır. Daha sonra bu akım 18. yizyılda Aydınlanma adıy|a devam
etmiştir. Hep özgür düşünce, akılcılık, insan ve doğa sevgisi yollarından
yürümüştür. Dolayısıyla, öbür dünyacı orİa Çağa. skolastik düşünceye
karşıdır. Şeriatçılık bir orta Çağı yaşatma, oraya geri dönme hareketi olduğu
için bunun hümanizma karşı olması doğaldır.

Eyüboğlu yaz|n denizde yaptığı etkinliği kışın istanbul'da Maçka
Palas'taki kendi evinde sürdürürdü. Pazartesi akşamları Eyüboğlu'nun
dostları, hümanistler yeme-içmeye küçük katkılar yaparak onun sofrasında
toplanırlar, geç saatlere kadar söyleşilirdi. Bu söyleşilerin düşüncelerin
gelişmesine nasıl katkıda bulunduğu tahmin edilebilir.

Türkiye'nin ya da başka ülkelerin düşün yaşamlnm gelişmesinde
kahvehanelerin (kıraathanelerin), meyhanelerin ya da evlerdeki sofraların
oynadığı önemli rol bilinen bir şeydiı'. Kimiyazar,düşünür, sanatsever, bilim
adamlarının belirli günlerde, belirli bir meyhanede toplanarak söyleştiklerini
görüyoruz. Örneğin, romancr kemal Tahir'in dostlarının belirli günlerde
onun evinde, sofrasında birleştikleri biliniyor. Bu, etkileyerek-etkilenerek,
bilgilendirerek-bilgilenerek katılan|arı zenginleştiren 'ortak aklı' ortaya
çıkaran bir süreçtir.

Atatürk'ün Nöbet Defteri adlı kitap incelendiğinde Atatürk'ün çoğu
Zaman sabah saatlerine değin süren sofrasının aslında gündemli
toplantılar niteliğinde oldukları anlaşılır. o kitapta Atatürk'ün
etkinlikleri, Köşke gelenlerin ad|arı, yatma Ve kalkma saatleri yer
almaktadır. Kimi akşamları yalnızca dilcileri, ya da yalnızca subayları,
y}lnızca diplomatları, tarihçileri vb. çağırmasından bu durum ortaya
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çıkmaktadlr. Sistemli bir araştırma yapılırsa çağrılanlarla o sırada
Atatürk'ün tasarıIarı ya da siyasal toplumsal gündemi arasında ilişki
kurulabileceğine inanıyorum. Bir ara bilgisayarcı bir arkadaşla böyle bir
çalışmaya girişmiştik fakat sonuçlandıramadık. Bu Varsaylm doğruysa
Atatürk'ün sofrasının devlet yönetiminin belki en önemli organlarından biri
olduğu söylenebilir. Atatürk o toplantılan yeme içme ortamı olmadan
gündüz yapsaydı, düşünce oluşturma veriminin o resmiyet içinde çok daha
az o|acağını tahmin edebiliriz. Bu biçimde tartışa tartışa, söyleşe söyleşe
doğruları bulmak yöntemini diyalektik yöntem denir. Platon, diyaloglarında
bu yöntemle sorunları, kavramları irdeler. Denebilir ki Atatürk, Platon'un
'filozof kralı' gibi, bu yöntemle izlenecek doğru siyasalarını araştırıyor ve
buluyordu.

KAYNAKÇA

Mehmet H. Doğan, 'Son Günlerinde Balıkçı'yla' , DönemeÇ'Haz-Tem'
1982, sayı: 59l 60
Halikarnas Balıkçısı, Düşün Yazıları, der. AzraErhat,
Ankara Bilgi yayınevi l 98 l.
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AVRAM GALANTI VE BODRUM TARIHI

ZekiArıkan *

Avram Galanti XIX. ve XX. yüzyıl Türkiye tarihinin önde gelen
aydınlarından biridir. Biıyük bir tarihçidir. Kitap ve makale olarak Türkçe-
Fransızca pek çok esere imza atmıştır. Yahudi toplumunun tarihsel süreç
içinde Türkiye'deki konumuyla ilgili yığınla eser ortaya koyduğunu
biliyoruz. Galanti |874'te Bodrum'da doğdu. Bodrum'da rüşdiyeyi bitirdi.
Rodos Musevi ve beş yıllık idadi okulunda öğrenim gördükten sonra,
izmir'de yedi yıllık idadiyi bitirdi ve tekrar Rodos'a döndü. Rodos'ta Jön
Türklere katıldı. izmir'de bulunduğu sırada, istibdat yönetiminden bıkarak
Mrsrr'a kaçtı.' Kahire'de Progrös adıyla yayımlanan Fransızca bir gazetede
altı yıl Jön Türklerin fikirleriyle ilgili yazı|aryazdı. Aynı zamandaMeşveret,
Şura-yı Ummet, Şura-yı osmani vb' gazetelerinde de yazıyordu. Mısır|da
"Mıslr Cemiyet-i israiliyesi" ni kurdu. Bu özgürlükçü siyasal bir
dernekti.1908 Jön Türk ihtilalinden sonra Galanti, Mısır'dan Avrupa'ya
giderek ingiltere ve Almanya'da birer yıl kaldı. Daha sonra istanbul'a
dönerek Bahriye Nezareti Tercüme Kaleminde çalıştı. Üniversiteye girdi.
Eski ŞarkKavimleri Tarihi derslerini okuttu.

Mütarekenin ilk aylarında, ülkeye büyük yararları dokunan
Galanti, "Milli Kongre"nin değişik encümenlerinde çalıştı. Kendi
anlatımına göre: "Hilaliahmer merkezinde garp lisanları mütercimi ve
katibi ve "Hilaliahmer Mecmuası'' muharriri sıfatıyla çalışırken, dolayısıyla
istiklal Harbine de pek çok yardım etti". Rumca, Arapça, Ingi|izce
gazete|erde yer alan haberleri Türkçe'ye çeviriyordu. Yine mütareke
sırasında Türkçe, Fransızca, ispanyolca gazetelerde Türklüğün "Şeref
ve haysiyetini yükseltmekten çekinmedi ve bunu bir vicdan borcu ve
bir vatan vazifesi olarak saydı". Galanti, öteden beri gazetecilikle de
uğraştı. İzmir'de izmir, Hizmet; Doğru Söz, istanbul'un hemen hemen
bütün gazetelerinde, Hilaliahmer Mecmuası, - Yeni Mecmua, Büyük

* Prof. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
'Önder Kaya, "Avraın Galanti ve Mısır'da Jön Türk BaSını" Toplıımsal Tarih,
l29 (Eylül 2004),42 45.



Avram Galanti

Mecmua, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası Ve Edebiyat Fakültesi
Mecmuası nda da sürek li y azılar y azdı''

Avram Galante, başlangıçta harf devrimine karşı idi. Sonradan bu
karşı çıkışın yersiz olduğunu anladı. Türk tarihi ve kültürü açısından onca
değerli esere imza atmış olmakla birlikte sağlığlnda pek büyük bir ilgi
görmedi ( 1 93 3). Universitedeki görevinden ayrıldıktan sonra Kınalıada'ya
çekildi ve bir takım eserlerini de bu inziva sırasında yazdı. Vatandaş Türkçe
Konuş kampanyasına kitapçık yazarak katıldı. l943'de Niğde Milletvekili
olarak Meclise giren Galante, 8 ağustos l96l'de Balat or-Ahayim Musevi
Hastanesinde yaşama gözlerini yumdu.'

Galanti'nin yazdığı onca eser arasında Bodrum Tarihi de vardır. Bu
eseriyazarın Niğde Milletvekili bulunduğu sırada kaleme aldığı anlaşılıyor
(1945). Eser bizce iki açıdan büyük bir değer taşımaktadır. oncelikle
yazarlndoğduğu ve çocukluğunu geçirdiği memleketine duyduğu sevginin
ve hatta deyim yerindeyse bir kadirşinaslığın ürünü olarak anlamlı bir değer
taşımaktadır. ikinci olarak Bodrum Tarihi, Türkiye'de kent tarihleri
bağlamında önemli bir yere sahiptir. Halkevleriyle birlikte Türkiye'de yerel
tarih çalışmaları büyük bir ivme kazandı. Çıkan Halkevi dergileri bunun
ilginç örneklerini verdiler. Bodrum tarihinin yazılmasını da o slralarda
yurdumuzda esen havayı yansıtan bir çaba olarak değerlendirebiliriz.

Galanti, eserini bir tarih'ten çok bir taslak olarak
değerlendirmektedir. Çünkü "Bodrum gibi pek eski bir şehrin vesikalarını
bulmak, her cihetçe müşküldür". o nedenle Galanti, eline geçen,
ulaşabildiği kaynaklarla yetinmek zorunda kalmıştır. Kaldı ki Bodrum'un
eski çağ tarihiyle ilgili yazılan ve basılan eserlere bile ulaşmak büyük
güçlüklerle doludur.

once Menteşe Beyliği olarak varlığını sürdüren daha sonra
Menteşe Sancağı olarak osmanlı devletine bağlanan Bodrum için evkaf
ve tapu defterlerinde bir çok ayrıntıların yer alması olanaklıdır. Ancak o
tarihlerde araştırı cı l arın bunl ardan s i stem l i o l arak y ar arlanmal arı çok
zordu. Galanti, şimdilik elde edebildiği malzemeye dayanarak, Bodrum
tarihinin taslağını yazdı. Böylece meçhul kalması yada kaybolması olası
ol ayl arı unutulmuşl uktan kuıtarm a yo luna gitti. Y azar. kendi s inden s onra

1Bodruın Tarihi (istanbul' 1946) Sonuna koyduğu (s. 95 97) kendi özgeçmişiyle ilgili
bilgiler bulunmaktadır.
' Önder Kaya, "Avram Galanti...'', göSt. yer, 45.
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gelenlerin bu eseri tamamlaması ve devam ettirmesi umudunu taşımaktadır.
Bodrum Tarihi'nin birinci bölümü (5'24) Karya'nın coğrafyası ve

eski tarihiyle ilgilidir. Halikarnas, şimdiki Bodrum kasabasıdır. Çevresinde
bulunan köyler zaman|a par|ayan, sönen yerleşim yerleridir. Karya'nın
efsanelere daya|ı tarihi üzerine belgeler Veren Galanti, sözü Halikarnas'a
getirmektedir. Bu kentin tarihi de efsanelerle iç içedir. Burası tarihi
iamanlarda bir federasyon içinde yer aldı. Bir ara Halikarnas MÖ 387'de
iran'a bağlandı. Halikamas Satrapı Hekatomnes iran'a bağlı gibi
görünmekle birlikte oldukça bağımsız hareket ediyordu. Bir ara Milas'a
taşındı. oğlu Mausol yeniden Halikamas'a dönmüştür. Hatta Artakserkes'e
karşı yapılan ayaklanmayı destekledi. Rodoslularla işbirliği yapmlş, ününü
giderek aıttırm.ıştır. Öıdtıkten Sonra karısı Artemis, kocasının anlstnl sürekli
kılmak için MÖ 353'te Mausoleum'u dikmiştir. Ancak bu büyük anıtın kimi
bölümleri 1859 tarihinde İngiltere'ye götürülmüş ve orada mizeye
konmuştur.

Büyük iskender, Yunanlılara karşı olan Halikarnas'a özerklik verdi,
vergiden bağışık tuttu. Ancak Halikarnas'ta güçlü bir kale vardı. İskender bu
kaleyi tuşaiı. Fakat ele geçiremedi. Bütün bu gelişmelerin Galanti'nin
eserinde ayrıntılı olarak verildiğini görüyoruz. Bundan başka yazar,
Halikarnas'ın ticari durumu üzerine bilgi vermektedir. Burası yani
Halikarnas, coğrafi konumundan ötürü ticarete elverişli bir yerdi. Ticareti
kolaylaştıran büyük bir limanı vardr. iskender'in generalleri; imparatorluğu
kendi aralarındapaylaştıklarl sırada Karyakentleri de Mısır'ın sömürgeleri
arasında bulunuyordu. Bunlar ya bağımsızlıklarını elde etmek ya da
Rodos'un egemenliği altına girmeye çalışıyorlardı. Ptolemeler MÖ 193'te
yenilgiye uğramış ve barış yapmak zorunda kalmışlardı. Ptolemeler,
Kıbrıs'tan başka bütün sömürgelerini yitirdiler. Bunun üzerine Suriyeliler,
Mısır limanı olan Pelisium'dan Halikamas'?, kadar olan bütün kıyıların
denetimini ele almış1ardı.

Halikarnas Mısır sömürgesi iken, bu kent halkı, vergi olarak
Trimarchie (üç sıra kürekçi ile yürütülen savaş gemisi) veriilerdi. Bundan
anlaşıldığına göre o sıralarda Halikarnas'ta savaş gemileri yapmaya uygun
tersaneler vardı. Bu durum, Halikarnasın işlek bir yer olduğunu
da gösteımektedir. T834 1839 yıllarında Halikarnas yarlm ddasının
kuzeyinde bulunah Bargliya'ya (Farilya) ziyaret etmiş olan Charles
Texier şöyle yazmaktadır; "Bu kentin rıhtımı Ve kenarında gemi
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bağlanan yerleri halen görünür. Binaların büyük bir kısmı ticarete ait olduğu
aşikardır''.

Galanti, yine Bodrum tarihinin bu boltimtınde Halikamas'ta yetişen
ünlüler üzerinde durmaktadır ki burada Heredot'a büyük bir yer vermektedir.
Bunun yanında, Halikarnas'ın çevresinde yer alan diğer yerleşim yerleri
üzerinde durmaktadır. Sözün kısası, Galanti Bodrum'un eski tarihini
yazarken belli başlı kaynaklara, seyyahların gözlemlerine ve modem
araştırmalara b aşvurmuştur.

ikinci bölüm, Menteş6 Beyliği ve Menteşe Sancağına ayrılmıştır.
Unutmamak gerekir ki Paul wittek'in ünlü Menteşe Beyliği o sıralarda
Türkçe'ye çevrilmişti ve Galanti, bu eserden geniş ölçüde yararlanmıştır.

Şunu da ekleyelim: Bugün başta Beçin olmak .jzerc yürütülen araştırmalar,
yapılan kazıIar, Menteşe Beyliğinin tarihini daha da aydınlatacaktır,
Galanti'niıı verdiği bilgilere göre, Çelebi Mehıned'in osmanlı devletini
yeniden canlandırmak istediği sırada buna cephe alan beylikler arasında
Menteşe de vardı. |4l5'te,Menteşe Beyi ilyas, osmanlı devletine bağlı iken,
bastırdığı para|arda kendi adı yanı başında, osmanlı Sultanının adını da
koydurmuştur.u

Galanti bize Rodos şövalyelerinin Bodrum'da bir kale yaptırmaları
konusunda bilgiler vermektedir. Timur, Şövalyelerin izmir'de bulunan
kalelerini yıktırmıştır. Fakat İzmiroğlu Cüneyt Beyin buyruğuyla onarılan
bu kale, osmanlı padişahı Çelebi Mehmet'in istemiyle yeniden harap edildi.
Çelebi Mehnret, Izmir'deki şövalyelerin kalesine karşılık olarak, Karya
kıyılarında diledikleri yerde bir kale yapabileceklerini söyledi. Üstad-ı dzam
Mastori, yabancı birtoprakta değil, osmanlı ülkesinde biryer gösterilmesini
diledi. Padişah "Bu arazi benimdiı benim malımdır, çünkü Menteşe
beyi beııim tabiimdir'', dedi. ilyas bey, hukukunu silahla korumaya çalıştıysa
da bunda başarılı olamadı. Rodos şövalyeleri; deniz kıyısında bulunan
Halikarnas, yani şimdiki Bodrum'da ünlü kaleyi yaptılar. Kale, bütün
varlığı ve görkemiyle bugün de ayakta durmakta ve Bodrum'un tarihsel
kimliğine önemli bir katkı sağlamaktadır.' Galanti bundan Sonra, B odrum'un
osmanlı taşra yönetimi tarihindeki yeri üzerinde durmaktadır. Ancak

o Ga|aıti' B odrum Tar ilıi,25 ;Wittek, Menteş e B eyliği, ll0.
'Kaleyle ilgili bilgiler ve görsel ınalzeme için bk. A Bodrunı Guidebook once Upon A
Tinıe in Halikarnassos, Ericson hırkcell Halikarnassos City WallRestoration,
İstanbul, I999.
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burada şu ayrıntl üzerinde durmak istiyoruz. Kanuni Süleyman, 1522 l 23

yıllarında bütün osmanlı imparatorluğunu kapsayan genel bir sayım
yaptırmıştır." Bu sayım defterlerinin önemli bir bölümü bize kadar gelmiştir.
Fetihten hemen sonra yapılan bu sayımın sonuçları özet olarak da

verilmiştir.' Bu "icmal"in 93] (1530) tarihinde düzenlendiği
anlaşılmaktadır. Bu tarihlerde Bodrum Menteşe Sancağının Milas kazasına
bağlıdır. Menteşe sancağına bağlı diğer kazalat şunlardır: Beçin, Çine,
B a|at, B ozöyük, Muğla, Mazun, Tav as, Köyceğiz, P ırnas, I sraval os, Mekri.
Bu büyük sancakta işleyen bir timar ve vakıf sistemi, oturmuş bir kent
yaşamt, yerleşik bir köy düzeni vardır. Beçin ve Bodrum kaleleri canlılığını
korumaktadır. Kaza merkezlerinin 5'i şehir, 7'si kasaba olarak
nitelendirilmektedir. Bütün sancaktaki 548 köy, 36 mezraa,790 değirmen,
13 çeltik argı, 381'de cemaat bulunmaktadır. Bundan başka 3 imaret, 42
cami,l1 mescit, 66 zaviye, I 5 hamam, 12 I 5 dükkan ve 8 kervansaray sosyal
Ve ekonomik yaşamln temel öğeleri olarak etkinlik göstermektedir.
Sancağın toplam yıllık geliri 5.858.796 akçadır. Bunun 1.945.l91 akçalık
bölümü padişah hassı olarak kayıtlıdır. Padişah hasları arasında 1 şehir, 3

kasaba, 23l cemaat, 45 köy, 90 değirmen + çeltik arpa bulunmaktadır.
Gelirin diğer bölümleri has, zeamet, timar ve evkaf olarak tasamıf
edilmektedir. Timar gelirlerinin bir bölümü de Beçin ve Bodrum kaleleri
muhafızları için ayrılmıştı. Her iki kalenin muhafizları için 18 köy,2 çiftlik,
50 değirmen kaydedilmişti ki bunlarınyıllık geliri toplam ]9.405 akçaydı.

Üzerinde durulması gereken nokta, Bodrum'un bu tarihlerde, yani
fetihten hemen Sonra yapılan saylma göre köy ya da kasaba niteliğinde
bir yerleşme yeri olmamasıdır. Çünkü Bodrum'un adı, anılan defterde
yalnızca kale muhafız|arına tahsis edilen timar gelirleri bağlamında
geçmektedir.* Ancak ne Var ki Bodrum iskelesinin yıllık bir geliri vardı.

u osmanlı imparatorluğunda genellikle saltanat değişimlerinde ve olağanüstü hallerde
sayım yapılır, reaya tasamıf ettiği arazive ödediği vergilerle deftere geçirilirdi. Bu sayım
defterleri, osmanlı Sosyal ve Ekonomik tarihinin en önemli kaynakları arasında yer alır. Bu
konudaki Ö.L. Barkan Enver Meriçli, Hiidavendigdr Livqsı Thhrir Defterleri;l,TTK,
Ankara,1988,1 l2l.
' Başbakanhk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, l66 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i
AnadoluDeft eri (937 I 1530), 482 628.
' Şövalyelerin elinde bulunan kaleler ele geçince buralardaki top, tiifek vb. malzemenin
dökiinıü yapılmıŞ ve sonuçlar ocak l523'te bir deftere yazılmıştır. Bodrum kalesinde de

çeşitli toplar, tüfekler, harbe, kalkan, zırlr vb. savaş aletleri ele geçmiştir. Bk. Nicolas
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Fakat bu gelir bağımsız olarak belirtilmemiş Marmaris, Balat ve Köyceğiz
iskeleleri mukataasıyla birlikte hesaplanmıştır ki bütün bu iskelelerin
70. 000 akçalık bir m ukataay abağlandığı anlaşılmaktadır.'

Anlaşılan Bodrum, uzun süre iskAn edilmemiş ve bir kale olarak
hizmete devam etmiştir. Nitekim 1 67 1 yılında Evliya Çelebi, buraya geldiği
zaınanda bile kale dışında bir yerleşim yeri yoktu.'o I522l23 tarihinde bu
kalede l dizdaI,41 kale muhafızıbulunuyordu. Evliya Çelebi'ye göre ise bu
sayı 1 dizdar,80 neferdi. Yine Evliya Çelebi'ye g,ı.., ı.uı"'i iağlamdır.
Bütün kale içinde yiz toprak ev bulunuyordu. Bunlar "havlrsız bağ ve
bahçesiz daracık evlerdir". Yine Evliya şunu da eklemektedir: Kale içinde
"bağ ve bahçe Ve çarşl vebazar ve han yoktur". Ancak Kanuni Süleyman'ln
kiliseden çevirttiği "ilhak minareli küçük bir cami'' vardır. Bunun dışında
mescit de yoktur. Cami ile kale kapısı arasında küçük dükkan ve bir küçük
kahvehane vardır ki kale neferleri burada otururlar. iç kale cephane ile
doludur. Dizdar burada oturmaktadır. Yine kalenin içi dolma, Sarnlç, zindan
ve mahzenlerle doludur. Evliya Çelebi biraz önce tek kahveden söz ederken
sonradan bunların saylslnm yedi olduğunu söylemektedir. Kale dışında her
taraf bağ Ve bahçeyle kaplıdır. Bağlar içinde kaptan Paşa su
kemerlerinden gelip kalenin kuzey tarafında "Lonca kapısının dışında
bulunan Lonca mescidi dibinde yaptığı bir su çeşmesi vardır o kemerden
ona su gelir" "-Evliya 

Çelebi, Bodrum limanıırdan da söz eder. Büyük limanın
kuzey ve Batıda olduğunu yazanEvliya Çelebi buranın 200 gemi aldığını da
ekler.''

Bodrum'da kale dışına yerleşmelerin XVIII. y:d,zyıl başlarında
başladığını kabul etmek gerekir." Bu yerleşme sürecinde Bodrum'un
mahalleri de ortaya çıkmıştır. Galanti bu mahallelerin adlarının XX.
yazyıla kadar devam ettiğini belirtmektedir. Bu mahallelerin adları

Yatın, Rodos Şövalyeleri ve osmanlılar (çev. Tülin Altınova), Tarih Vakfi, istanbul, 2004,
476 479.
o Mııhas eb e-y i Vil ayet i An adolu,5 07 .

' 

o 
Ev liy a Ç e l e b i S ey ah a t n anıesi, istanbul, l 93 5, 21 | 2l3 .

" Krş. Bodrunı Tarihi,Z9.
'' XVI'. yüzyılda Piri Reis'de Bodrum'un küçük bir kale olduğunu söylerken geniş bir
limanın bulunduğunuyazmaktadır(Kitab-ıBahriye,istanbul, |935,220,223,227,229.
'' Tuncer Baykara,, "Bodrum", TDVIA, LV,247 249;Y,J. Parr;r, "Bodrum", EI', I, l25O
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şöyledir: Eskiçeşme, Yeniköy, Küllük, Tepecik, Türkkuyusu, Umurça,
Çarşı, Rum (daha sonraYeni(Cedit) Mahalle).

Öte yandan XVIII. yizyılbaşlarına kadar Bodrum'da bir tersanenin
varlığından söz etmezler. Bu tersane ile ilgili ayrıntılı bir araştırmayı değerli
meslektaşım enıekli öğretim görevlisi ğdoğan Denrir yapmıştır.'o Bu
çalışmaların ışığında Bodrum tersanesi üzerine şu bilgileri derlemekle
yetiniyoruz:

Bodrumda yaptırdığı türbesinde medfun bulunan ünlü denizcilerden
Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın 8 ocak 172] tarihli vakfiyesinde, Bodrum
tersanesinin bulunduğu yer tanımlanarak, burada bugün tersane kulesinin
bulunduğu yerde en azından kalafat yapılacak bir gemi tezgdhı kurmuştur.
Çünkü vakfiyesinde "sefine kalafatçıIık dat ağacı"ndan bir "mahzen" Ve
"kazan" dans öz edi lmekted ir.''

l770 Çeşme felaketinden sonra osmanlı imparatorluğu neredeyse
donanmasız kalır. Venedik'e başvurulsa da istenilen beş gemi verilmez.
Bunun üzerine gemi yapımınahız verilir. Bu sırada Bodrum tersanesinin
işler bir durumda olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kızılhisarlı Mustafa
Paşa'nın oğlu Rodos mutasarrıfi bulunduğu sırada Bodrum'da bir kalyon
inşa ettirmiştir. 1770 1772yılları arasında söz konusu kalyon yapımından
sonra Bodrum sahası, Bodrum tezgdhı ve Bodrum tersanesi olarak anılan
mahalde 1834 ya da |836131 yıllarına kadar savaş gemisi yapımına devam
edilmiştir. Kalyonların yanında şalope, şahtiye, firkate ve işkampavya
türünden gemiler de bu tersanede yapılmıştır.

1821 Yunan ayaklanması sırasında Batı Anadolu'nun bütün kıyıları
büyük bir tehlike ile karşılaştı. Bodrum'da tehdit ediliyordu. Bodrum halkı
elbirliğiyle balçıkla taş duvarlar örmüş, üç kule ve kapılar inşa etmiştir. Bu
duvarların zamanla yıkılması üzerine 1828 yılında kireç ve taş malzeme
kullanılarak duvarlar yapılmaya başl anmıştır.

Tersane-yi amire'nin denetiminde önemli bir gemi, özellikle
kalyon yaplm merkezi haline gelen Bodrum tersanesinin güvenliği
Yunan ayaklanmasıyla ön plana çıktı. Bu konuda Bodrum halkının

'o Aydogan Demir, "l806 yılında Bodrum Tersanesi'nde bir iş Kazası", Tbplumsal Tarih,89
(Mayıs 200l), 30 32; aynlyazar"' Şerife Nefise Hanım oğlunun Hakkmı Arıyor
BodrumTersaneKulelerininYapımıveBirAnneninFeryadı", TbplıınısalTarih'96(Aralık
2001), l5 18.

'' Avram Galanti, Bodrıını Tarihi'ne E( istanbul, 1946' 53 ' tersane için A. Demir'in
yukarıda belirttiğimiz araştırmalarından başka ayrıca bk. A Bodrum Guide Book, 55.
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gösterdiği çaba her türlü takdirin üstündedir. l825 yılında inşası devam eden
bir kalyonun korunmasını 2l0 muhafiz üstlenmiştir. Bodrum,
ayaklanmanın bastırılması için de osmanlı donanmasının önemli bir üs
ödevini gördü. Donanma 1824 yı|ında Bodrum'da toplandı. Kaptan-ı Derya
Hüsrev Paşa, Kavalalı ibrahim Paşa ile burada görüştü. Bundan sonra
devletin, tersaıreyi çeviren duvarların yaplml için geniş bir plan ve
programla hareket ettiği anlaşılmaktadır. Aydoğan Demir'in yayımladığı
arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre inşaat çabucak ilerlemiş , iki yıl
içinde tamamlanmıştır. l6

Avram Galanti, Bodrum'un Yunan ayaklanması sırasındaki durumu
izerine de ayrıntılı bilgiler vermektedir. Nitekim bu sırada Asiler, Bodrum
Istanköy arasında iki Türk tüccar gemisini zapt ederek içindekileri
öldürmüşler, istanköy adasıırı da kuşatmışlardır.''Bodrum'un idari durumu,
kaza haline gelmesi konusunda ayrıntılara yer Veren Galanti, buranın
niifusuyla ilgili olarak bizi aydınlatmaktadır. 1891 Aydın vilayeti
salnamesine göre, Bodrum'a 40 köy bağlı idi.'' Bu tarihlerde Bodrum'un
nüfusu 5524 idi Ve eV Saylsl da 1080'idi. Aşağı yukarı aynı tarihlerde bir
başka kaynağa göre de Bodrum kazasının nüfus dağılımı şöyleydi: ''

Müslüman 11.613
Rum Ortodoks 2.264
Yabancı 45
Yahudi 86

Toplam 14.008

Bodrum kasabasının nüfus dağılımı ise şudur:

Müslüman
Rumoıtodoks
Yabancı
Yahudi

3.60s
2.264

45
86

Toplam 6000

'u Galanti'nin Cevdet ve Şanizade tarihlerinden aktardığına göre Bodıum'cla öteden beri
Donama-yı Humayun için kalyon ve fırkateyn inşa ediliyordu. 1235 (18l9)'da burada 2
geminin inşasına başlannıış tı' (B odrıı nı Tar i hi; 7 4).
'' Bodrum Tarihi,3 I .

'* Bodrııııı Tarihi, 40 41 .

'n Iıitaı Cııinet, La Tıırqııie c]'Asie, Paris, 1893, l|l,662.
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Bundan anlaşıldığına göre gayrinıüsliıırlerin ve yabancıların hepsi bodruın
kasabasında oturmaktadır. Kasabanın nüf-usu neredeyse bütün kazanın
nüfusunun yarısına yakın bir durumdadır.

Avram Galanti, Bodrum'da eğitim, belediye, bayındırlık işler,
camiler Ve türbeler konusunda da oldukça dikkate değer bilgiler
vermektedir' Kaynakların yanında kendi gözlenılerinden yararlanınası
eserine özgün bir nitelik vermektedir. Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği
kaledeki camiden sonra yapılan camiler teker teker tanıtılmakta, türbeler,
mezar|ar hakkında bilgi verilmçktedir. Bodrum'un ekonomik yaplsl içinde
deniz ürünleri de tanıtılmaktadır. ormanlar Bodrum'un ekonomik
durumunda öıremli bir yer tutmaktadır.

Tütün, yerli ve yabancı alıcılar arasında rekabet yaratacak bir
üründür.'o Denizürünleri arasında sünger önemlidir. Süngerciler öteden beri
ilkel yöntemlerle çalışıyorlardı. Cumhuriyet döneminde süngercilik daha

sistemli ve verimli birhale getirilmiştir.
Yağ, sabun, un vb. fabrikaları Bodrum'da belirli düzeyde bir sanayi

varlığını göstermektedir. Daha önceleri palamut sonraları ise narenciye
B odrum'un ihraç ürünleri arasında sayılmaktadır.

Galanti, Bodrum Tarihini yazmakla yetinmedi. Eser basıldıktan
sonra eline birçok yeıri belgeler geçti. Bunları ek o|arak değerlendirdi. "
Bodrum'un eski çağ tarihi ile ilgili çok değerli bilgiler verdi. Roma
döneminde Halikamas'ın kendi adına bastırdığı sikkelere ulaştı.

Bodrum kasabasıyla ilgili olarak Başbakanlık arşivinde Yavuz
zamanında düzenlenmiş bir icmal defterini inceledi. o dönemde yine
Bodrum bir yerleşim yeri değildi. En büyük kazaise Saravalos idi. Galanti,
bu kasaba üzerine defterde yer a|an bilgileri ayrıntılı olarak
değerlendirmektedir. Galanti, yine arşivde gördüğü bir şikayet defterini
de ele almış ve Bodrum'la ilgili hükümleri değerlendirmiştir. Kale
üzerine daha önceki kitapta verdiği bilgilerle yetinmeyen Galanti, bu
konuyu da epeyce derinleştirmiştir. Bodrum'un Tanınmış Evlatları
arasında Turgut Reis'e uzun sayfalar ayırmıştir. Ekonomik duruma yeni

'o Bk' Ticaret ve Ziraat Nezareti, Menteşe Sancağı'nın Ahval-i Ziraiye ve Arziyesi,
istanbul, l 33 1.

l'Avram Galanti Bodruınlu, Bodrıını Tarihine ğt, İstanbul, l946.
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bilgiler eklenmiş ve Bodrum folkloru üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.
Galante, ek'e birkaç vakfiye sureti koymuştur. Bunlardan birincisi

Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın, ikincisi Kapudanıderya Cafer Paşa'nındır.
Resuloğlu HaIil Efendi'nin vakfiyesiyle biriikte Bodrim kazası vakfiyeleri,
Bodrum kasabasının tarihsel gelişimine, sosyal, ekonomik ve kültürel
yaplslna geniş bir ışık tutmaktadır.

Sayln dinleyicilerimj Avram Galante bu topraklarda doğdu ve
çocukluğunu burada yaşadı. izmir, istanbul, Ankara, onun önemli durak
yerleridir. XX. yüzyıl Türk tarihçiliğinde seçkin bir yer tutan Avram
Galante, kendi kentinin tarihini yazmakla büytik bir hizmeti ve sorumluluğu
yerine getirmiştir. Bunu, yerel araştırmaların henüz başlangıç aşamasında
olduğu bir sırada yerine getirmiş olması anlamlıdır. Bununla birlikte
Galante, Bodrum tarihini yazarkeno sırada bilinen kaynakları kullanmıştır.
Daha sonraki araştırmalara da önemli bir kılavuz bırakmıştır. Anısınr
tazelemek için bu sempozyumda onun bir eserini tanıtmaya çalıştım.
Sabrınız için teşekki'ir ederim.
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SICILL.I AHVAL DEFTERLERINE GORE
BODRUM DOĞUMLU MEMURLAR

Mithat Aydrn.

Giriş
osmanlı devlet teşkilatında görev alan memurların vazifeleri

süresince hal tercümelerine konu olan, özel ve memuriyeti sırasındaki
halleri, memuriyetinin tarihi seyri, ahlaki durumu gibi hususlar ile ilgili
olarak resmi belgelerin kaydedildiği tescil işine Sicill-i Ahval,meyana gelen
defterlere de Sicitt-i (Jmumi Defterleri denilmektedir. l

9' ynzyı| osmanlı devletinin idare şekli ve kurumları ile ilgili
kıymetli bilgilerin yer aldığı Sicill-i Ahval Defterleri çalışmamıza konu o]an
Bodrum doğumlu memurlar hakkında da önemli biyografik kaynak
niteliğindedir. osmanlı devletinde istihdam edilen personel hakında
bilinmesi gereken bilgilere sahip olabilmek için 1877 yılından itibaren bazı
adımlar atılmışsa da, I879 yılında Sicill-i Ahval komisyonu'nun
kurulmasıyla kurumsal olarak çalışmalara başlanmıştır.' Komisyonun alt
birimleri olarak merkez dairelerde sicill-i ahval şubeleri, taşrada ise
vilayetlerde ve müstakil livalarda sicill-i ahval hususi komisyonları
kuruImuştur.3

Komisyon, öncelikli görevi olarak mansul-mazul bütiın
memurlardan birer tercüme-yi hal varağı alarak bunların özetlerini içeren
sicill-i umumi defterlerini oluştururdu. Komisyon tercüme-yi hal varağının
memurun görevli olduğu en büyük memur taraflndan onaylanmasını talep
pderdi. Tasdik işlemi sırasında bilgileri doğrulayıcı belgelerin
(şahadetname, icazetname, tasdikname, mazbata ilam gibi) gösterilmesi

* Yrd.Doç'Dr. Panıııkkale Üniverşitesi Eğitinı Fqkiİltesi Sosyal Bilgiler Eğiıimi ABD.
nı ay d i n@p anı ıı kka l e. edu. t r

' Başbakanlık osmanlı Arşivi Relıberl, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları: 5,
istanbul, 1992,s.286.

' Güıden Sarıyıldız, Sicill-i Ahval Konıisyonıı'nLın Kıırulıışu ve İşlevi (t879-1909), Der
Yayınları : 373, istanbul,2004,s.7 .

'Yasemin Beyazıt, "Sicill-i Ahval Defterleri'nin Tahlili ve Denizli Merkez Doğumlu
Memurlar Üzerine Bir Prosopografi Deneınesi'' [Jlııslararqsı Denizli ve Çevresi Tarilı ve
Kiilıiiı' Sempozyunıu-Bildiriler c.l, Ed. Ayfer Özçelik ve diğ., Denizli, ocak 2007, s.502
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istenirdi. Bazen bu belgeler tercüıııe-yi hal varağına iliştirildi. Hal
tercümeleri ve diğer belgeler Sicill-i Ahval Dairesine geldiğinde
inceleıneye alınır, eksiklik görülürse ilgili birimden bilgi istenirdi. Burada
hazırlanan özet ınüsveddeler diğer belgelerle beraber Sicill-i Ahval Genel
Müdürlüğü'ne gönderilirdi. Buradaki tasdikten sonra Sicill-i Ahval
Başkanlığı'na gönderilen evrak umumi sicillere geçirilirdi. Umumi sicilin
bir sureti çıkarılıp onaylandıktan sonra memurun kendi bölgesindeki hususi
sicillere kayd olunmak izerg gönderilirdi. Bundan sonra memurla ilgili
büttın bilgiler devamlı olarak kaydedilir, her ayın sonunda gönderilen
cedvellerden izlenirdi. Yeni bir göreve başlamak isteyenler hal tercümesi
tescil edilmediği sürece memuriyete başlayam azdı.o

Sicill-iAhval Konıisyonu 1894 yılında daha verimli çalişmak izere
ıslah edilerek müstakil ve daimi bir daire haline getirilmiştir. 1896 yılında
lağvedilen Sicill-i Ahval komisyonu, intihab-ı Memurin komisyonu ile
birleştirilip Memurin-i Mülkiye adıyla yenidenyapılandırılmıştır. 1908'de
Kanun-ı Esasi gereğince memurların seçimi nazırlara bırakıldığından
Memurin-i Mülkiye Komisyonu'nun işlevi son bulmuş ve lağvedilmiştir.
Böylece sicil uygulamaslna son verilmiş ve her daire kendi memurunu
seçeceği için menrurların hal tercümelerinin özetleri ve sicil evrakı memur
dosyalarında saklanmaya başlanmı ştır. 

5

Bodrum Doğumlu Memurların Toplumsal Kökenleri

Sicill_i Ahval Defterleri kayıtlarına göre osmanlı Devleti'nin 19 -20.
yüzyılında Bodrum doğumlu 31 memurun osmanlı taşra teşkilatında görev
yaptıkları görülmektedir. Doğum tarihleri |25I (|835) 1308 (1890) yılları
arasında gösterilen Bodrum doğumlu memurların Tanzimat ve meşrutiyet
dönemlerini yaşamış, dolayısıyla da osmanlı Devletinin modernleşme
çabalarında rol oynamış olmalarıyla dikkate değerdir.

Bu arada söz konusu memurların tümünün Bodrumlu, yani Bodrum
nüfusuna kayıtlı olmadıklarını belirtmek gerekir. Bunlardan bir kaçının
babasının Bodrum'da bulundukları sırada dünyaya gelmiş olduğu

o Beyazıİ, a.g.m., s.502
' Beyazıt, a,g.nı., s.503
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anlaşılmaktadır. Defterlerdeki kayıtlarda 3I memurdan sadece 4'nün
babasının nereli olduğu belirtilmiştir. Buna göre memurlardan ' 2'si
Bodrumlu, diğerleri ise Cezayirli ve Kayserili'dir.'

osmanlı memurlarının toplumsal köken çalışmalarında Siciller
önemli bilgiler sunmaktadırlar. Bu bakımdan araştırmamıza konu olan
Bodrum doğumlu memurların dini statüleri, aidiyetleri, mensup oldukları
aileler ve taşıdıkları sanlar değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Memurların dini durumlarına bakıldığında l'i dışlnda hepsinin
Müslüman olduğu anlaşılmaktadır. Avram Galanti adındaki Gayrimüslim
memumurun 1290 (1872) doğumlu ve Mişon Efendi'nin oğlu olduğu
kaydedilmiştir. Babasının da daha önceden Bodrum'da memurluk yaptığı
belirtilen Galanti, Rodos Mekteb-i Rüşdiyesi ile izmir idadisi'ni okumuş,
ibranice, Fransızca, ingilizce Almanca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca,
Farsça gibi dillere vakıfve Doğru Söz, osmanlılar; Şura-yı osmani, Şura-yı
Ümitgazetelerinin neşrinde fiilenrol oynamıştır. Galanti'nin aldığı görevler
ise Rodos idadisi'nde uzun yıllar devam eden hesap, cebiq usul-ı defteri ve
Franslzca öğretmenliği ile bir ara Bahriye Nezareti Tercüman Kalemi'nde
yürüttüğü görev olmuştur.' Böylece, Islahat Fermanı ile gayrimüslim
osmanlı vatandaşlarının sivil memuriyetlere atanabilmeleri için yapılan
hukuksal düzenleme kısmen de olsa Muğla sancağına tabi Bodrum
kazasında uygulama imkönı bulmuştur.

Memurların taşıdıkları sanların toplumsal köken incelemelerinde
biiyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede yakın dönem
osmanlı memurları için "bey" ve "efendi" gibi sanların kullanıldığı
malumdur. Klasik dönemde bu sanlar bütünüyle askeri sınıftaki belli
memuriyetler için kullanılırken ("bey" seyfiye, "efendi" iümiye sınıfına
mensup olanlar için kullanılırdı), sonradan.bürokrasideki memurları da
tanımiar olmuşiardır. Bodrum dogumlu memurların sanlarına
bakıldığında bunlardan 1'i "bey'',' digerleri ise "efendi" olarak
zikredilmiştir. "Efendi" Sanı din ayrımı yapılmadan Bodrum doğumlu tek

u Başbakanlık osmanlı Arşivi (BoA), Dahiliye Sicil.i Ahval İdare-i Umumiyyesi
(D H'SAİ Do, 1261 65 : l341255.

' Bo A, DH. SA İ na. ızı ızsı ; l34/8l,
' Bo A, DH. SAİna., ıgs ııos
n Bo A, DH. SA jnd., ı89 n9a
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Gayrimüslim memur olanAvram Galanti için de kullanılmıştır. Bu durumun
Bodrum'a özgü olmadığını, genel bir özellik gösterdiğini başka illerdeki
örneklerde de görmekt eyiz. 'o

Memurların babalarının sanları incelendiğinde, bunlardan 15'i
"efendi", I4'i"ağa'',1'i "bey", 1'i ise isimsiz olarak verilmiştir. Sanları
verilenlerden 2O'sinin meslekleri de belirtilmiştir. Bunlardan "efendi"
sanıyla zikredilen memur/ babalarının 1'i tüccar, 11'i ise farklı
memuriyetlerde görev yapan devlet memurlarıdır. Sicillerde Bodrum
doğumlu memurların babalarının görev yaptıkları memurluklar ise

şunlardır: Tapu katibi, sancak muhasebecisi, eytam müdüriyetinde görevli
memur, rüsumat memuru, nüfus memuru, topçu mo|azımı, vergi katibi ve
bidayet baş katibi. Burada "efendi" teriminin ilmiye sınrfina mensup olanlar
için kullanılan bir ünvan olmasına rağmen, tüccar için de kullanılmısı yakın
dönemde de bu sınıfa mensup olanların devlet ve toplum nazarında önem ve
saygınlıklarını devam ettirdiklerinin bir işareti olsa gerektir. Tarihçi Yasemin
Bayezıt'ın Denizli merkez doğumlu memurlar üzerine yaptığı araştırmada,
"efendi" ünvanının esnaf sınıfina mensup olanlar için de kullanıldığı tespit
edilmiştirki, '' bu dikkat çekici bir durumdur. Klasik dönemde devletin asker
sınıfi için kullanılan "a!a'' sanı, sicillerde bölgenin "ayafı" ve "eşraf'ını
ifade etmiştir. "Ağa" sanıyla zikredilen memur babalarının 3'ü rençber, 2'si
esnaf,2'si ise tüccardır. Sonuçta ortayaçıkan tablo memurların, dahaziyade
sosyal ve ekonomik durumları itibariye üst düzeyde bulunan memur, ayan Ve

eşraf çocukları olduğunu göstermektedir.
Memurların isimleri ele alındığında, Zl'nin çift isim kullandığı

görülmektedir. Memurların baba isimlerine bakıldığında ise sadece 6'sı çift
isim kullanmıştır. Ancak isminin başında "Hac|' adı bulunan
4'memur babası daha mevcuttur." Bunların hacca gittiklerinden dolayı
mı, yoksa gerçekten isim olarak mı "Hacı'' adınl kullandıkları sicill
defterlerinden anlaşılmamaktadır. Eğer bu adı ikinci bir ad olarak kabul
edersek çift isimli memur babası Saylsınl 9'a çıkarmak gerekir. Bu

'o Örneğin bkz :Y.Bay ezid, a. g. ııı., 5 05, 5 1 0.

" Y.Bayezid, a.g.ız., s.505.
" BoA, DH. sAiDd., 16130l, li I 17 t, 1261 65
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durumda memur babalarından 1|inin ise üç isinıli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Üç isimli olan kişi, |284'te Bodrunı kazasının Görice
kazasında doğan Mehmet Emin Efendi'nin babası Hacı Mehmedzade
Mustafa Ağa'dır.'' Bodrum doğumlu tek Gayrimüslim memur olan Avram
Galanti de çift isimli olduğu halde babası (Mişon Efendi) tek isimlidir.'o
Görüldüğü gibi çift isimli memur saylsl babalarına göre birkaç kat daha
fazladır. Bunun toplumdaki sosyal ve kültürel bir değişim ile ilgili olması
gerektir ki, benzer duruma Denizli merkez ve Buldan kazasında da tesadüf
ediknektedir. 's

EğitimDurumları

osmanlı Devletinde ıslahat çalışmaları |6' yizyıIın sonlarından
itibaren görülmekle beraber, devletin kötü gidişi ve ülkenin kalkınması için
tek çıkar yol olarak görülen Batılılaşma çabası 18. yüzyıl başlarında kendini
göstermiştir. Eğitim alanındaki modernleşme (Batılılaşma) düşüncesi de bu
sürecin bir sonucu olarak gelişme imk6nı bulmuştur. III. Selim ve II.
Mahmut'un Batı tarzındaki eğitim kurumları askeri gücün
modernizasyonuna dönük olmuşsa da, toplumun aydınlatılması için
girişilen büyük. hamleler Tanzimat Ve Meşrutiyet dönemlerinde
gerçekleşmiştir. işte Sıbyan mektepleri, iptidailer, rüştiyeler, idadiler,
yüksek okullar ve ilk üniversite gibi ilköğretimden üniversiteye uzaflan
eğitim kurumları osmanlı yöneticilerinin söz konusu modemleşme
çabalarının önemli kilometre taşları olmuştur

Bodrum doğumlu memurlarrn eğitim durumları incelendiğinde
sadece Sıbyan mektebini bitiren memur sayls1 4't:ür.'o Sıbyan
mektebinden mezun olanlar "ulum-ı diniyye"yi tahsil etmiş ve "bir
miktar". Arapça görmüşlerdir. Sıbyan mektebi mezunları Rüsumat
idaresi, sandık emaneti, bidayet mahkemesi, karantina kalemi, tahrirat
kalemi, belediye dairesi (muhasebe kalenr,i), tahsilat kalemi, zaptiye
idaresi gibi kurumlarda katiplik başta olmak izere alt düzeydeki çeşitli
görevlere atanmışlardır. Sadece sıbyan mektebini bitirenlerin bir takım

" BOA' DH. SAİnd., ızzl ı8s.
'o Bo A, DH. SAİnd., ı9 s 1309

'' Bayezıt, a.g.nı.,s.506;Kemal Daşçıoğlu, "Sicill-iAhvall Defterlerine Göre Buldanh
Memurlar'', -Buldan Sempozyıımıı Bildirileri,c.I,Ed.iran Ertuğrul, TurgutTok,Ankara,
2006, s.566.

'u Bkz: BoA, DH.SAİDd', 151209, 5l3o5, 51365, 1613]7'
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memuriyetlere atanabilmeleri osmanlı yönetim mekanizmasının niteliği
konusunda da bir fikir veımektedir.

M emurların büyük çoğun l uğu (yaklaş ı k 2 l 3) Jlkokul l ar konumundak i

sıbyan ya da iptidai okullarını bitirdikten sonra Rüştiye'ye devam
etmişlerdir.'' Rüştiyeye kaydolan memurlardan 15'i sıbyan okullarından,
6'sı ise iptidailerden mezundur. Iptidai mezunu memurlardan biri Rüştiye 4.

sınıftan terktir''' Rüştiyeye'de memur adaylarının Arapça, Farsça, hesap,
hendese, coğrafya, tarih gibi dersleri okudukları hal tercümelerinde
belirtilmiştir. Memurlardan 4'ü ise Sıbyan mektebini bitirdikten Sonra

medresede tahsil görmüştür.'' Bu tabıo göstermektedir ki, Bodrum doğumlu
memurlar büyük ölçüde yeni okullarda yetişmişlerdir. Bununla birlikte,
klasik eğitim kurumları olan medreseler de bir ölçüde etkisini devam
ettirmiştir.

Bodrum doğumlu memurlardan sadece 3'ü rüştiyeyi bitirdikten sonra

ortaöğretim okulları olan idadilere gitmiştir. Bunlardan ]VIehmed Hilmi
Efendi Bodrum idadisinin 3. sınıfindiyken, Mehmed Adil Efendi ise izmir
idadisinden " b ir m i k t a r t ed r is g ö rd ü k t en" Sonratasdikname almışl ard ı r.'o

Memurlardan sadece Mustafa Hilmi Bey idadi ve yüksek okul
mezunudur. Sicillerin verdiği bilgiye göre Mustafa_Hilmi Bey 1301

(18s3) doğumlu olup tüccar ibrahim Edhem Efendi'nin oğludur.
İlkoğretimini Sakız iptidaisi ve Mekri Rüştiyesi'nde, ortaöğrenimini
izmir İdadisi'nde tamamlamıştır. izmir idadisi'nde "aliyyü'l-ölö"
derecede mezun olduktan Sonra Mekteb-i Mülkiye'ye devam ettirmiş ve
burayı da 10 Temmuz 1324 (|906) tarihinde "d|d'' derecede bitirmiştir.
Mustafa Hilmi Bey'in ilk görev yeri, 500 kuruş maaşLa 20 temmuz 324
tarihinde atandığı Aydın Vilayeti Maiyyet Memurluğu olmuştur. Bu
görevini devam ettirirken yaklaşık bir yıl Sonra lzmir leyli ve nehari
idadilerinde tarih Ve coğrafya derslerine de girmiştir. Idadideki

'' Bkz: BoA, DH.SAİod., ıel4z9,77/|67,17l169,17l|7|,19l35' 441305,52l]7,6915,
1021135,1061371 ,1161225,125139,1271261,134181,1431325,166187 ,91/251,1221185,
124t405.

'' Bo A, DH'SAİod.,szl7 ı .

'n Bo A, D H. SA İ ıd., | 6 l30 1, 20 l 1 47' 13 4125 5, |24l 185'
'o Bo A, DH. SAİDd., |91 l29, l 47 l93.
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öğretmenlik görevini bir süre devam ettiren Mustafa Hilmi Bey 21 Mayıs-2
Haziran 1326 (1908) tarihleri arasında önce Bodrum, sonra da Nazilli
kaymakam veköleti görevinde bulunmuştur. Yapmış olduğu en üst
düzeydeki görev 2 Kanun-ı Evvel 1321 (1909) tarihinde 1500 kuruş maaşla
atandığı Menemen kazası kaymakamlığıdır. Mrıstafa Hilmi Bey almış
olduğu bütün görevleri başarı ile yürütmüştür. onun başarılı ve dürüst bir
memur olduğu gerek Aydın vilayeti valiliği, gerekse görevli bulunduğu
kaza|arın idare meclislerince hazır|anan mazbatalardan an1aşılmaktadır.''
Başarılı bir memur olmakla beraber, stajyerlik ve terfi süresinin kısa oluşu
ayrrcadüşünülmesi gereken bir husustur'

Bodrum doğumlu memurların eğitim durumlarına ilişkin sicillerde
belirtilen bir başka konu ise onları bildikleri dillerdir. Hal tercümelerinde
onların hangi dilleri bildikleri ve bu dillere ne ölçüde vakıf oldukları ifade
edilmiştir. Bu bakımdan Bodrum doğumlu memurların tamaml Türkçe okur
yazardır. oncelikle beliıtmek gerekir ki memurlar, öğrenim hayatına
başlamalarıyla beraber Arapça ve Farsça dersleri almışlardır. Ancak bu
derslerin daha ziyade Kur'an'ı okumaya yönelik olarak verildiği
söylenebilir. Sadece Sıbyan mektebini okurken söz konusu dersleri alan
memur saylsl l'dir. Sıbyan mektebini bitirdikten medreselerde Ve
rüştiyelerde Arapça ve Farsça'nın öğretimine devam edilmiştir. Bu şekilde
Sıbyan mektebinden sonra medrese tahsili görüp Arapça ve Farsça gören
memur Saylsl 4'tür. Bu memurlardan Bekir.Ağa'nın oğlu Mehmed Çelebi
Efendi'nin aynlZamanda'oRumca", Hacı Ismail'in oğlu Mehmed Çelebi
Efendi'nin de Arapça konuştuğu belirtilmiştir' Tahsiline devam edip
rüştiyede Arapça ve Farsça derslerini görenlerin Saylsl ise 19'dur. Sıbyan
mektebinden Sonra medreseye ve rüştiyeye gitmeyen memurların bir kısmı
da öğretmenlerden özel o|arak Arapça dersi almışlardır. Bu konumdaki
memurlardan 3'ü "bir aZ" At ap ça görmüştür. Memurlardan sadece yukarıda
adı geçen Mustafa Hilmi Efendi almış olduğu'Arapça ve Farsça derslerinin
dışında Rumca ve Fransızca bilmektedir ki, bu onun memurlar içindeAvram
Galanti'den sonra en faz|a dil bilen memur olduğu anlamına gelmektedir.
Genel olarak bütün memurlara öğrenim hayatı süresince yabancı dil bilgisi
verilmiştir. Ancak bu onların burada gördükleri dilleri konuşacak
derecede bildikleri anlamına gelmemektedir. Hal tercümelerinde

'' BoA, DH.sAiDd., lg9 I 196
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memurlardan sadece 4'ünün Türkçe'nin dışında dil konuşabildikleri
anlaşılmaktadır." Bu ise başka dillere vakıf Bodrum doğumlu memur
saylslnln düşük olduğunu göstermektedir.

MeslekiDurumlan
Klasik düzende osmanlı bürokrasisinin insan gücü seyfiye sınıfi

başta olmak üzere farklı sınıflardan karşılanmakla beraber, usta-çırak
ilişkisi içinde yetiştirilmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren ülke
yönetiminde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü açılan Batılı İarzdakiyeni
okullarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu okullar şunlardır: Babıali Tercüme

odası (182l), Mekteb-i Maarif-i Adliye (1838)", Mekteb-i 'Ulüm-ı
Edebiyye (1839), Darü'l- Maarif (1849), Mekteb_i Mülkiye (1858). Bu
okullar özellikle üst dizey Ve İstanbul'da görev alacak memurları
yetiştirmekteydi. Taşrada görev yapacak memurlar ise belli bir eğitimden
geçirilmekle beraber, görev aldıkları kalemde mülazemet (stajyerlik)
yoluyla eğitilmekteydi ler.

Bodrum doğumlu memurlardan l8'inin mülazemeten memurluk
hayatına başladıkları anlaşılmaktadır. Ancak mülazemeten bir göreve

atanmak sadece memuriyet hayatına başlarken değil, bazen görev

değişikliği sırasında da tercih edilmekteydi.'o Memurların mülazemet
dönemlerinde herhangi bir maaş aldıklarına dair belgelerde bir kayda
rastlanmamaktadır. Elimizdeki belgeler, mülazemet süresi geçirmeyen veya
mülazemet süresini İamamalayan memurların ilk olarak göreve
atanmalarıyla beraber maaş aldıklarını göstermektedir.

Memurların mülazemet sürelerinde belli bir standart
bulunmamaktaydı. Mülazgmet süresi bir kaç ay olabildiği gibi, bir kaç yılı
da bulabilmekteydi. Aşağıdaki tabloda Mülazemet süreleri tespit edilebilen
memurlar 4 grupta toplanmıştır. "

" Bkz: BOA, DH.SAiDd., 16130l; 1341255; 195/309.
" Mekteb-i Ma'arif-i Adliye 1 862 yılında Mekteb-i Ma'arif-i Aklaın'a dönüşmüştür.
'o Örneğin bkz: BOA, DH. SAiDd., 1 66 l 87, l22l l85, l24 l 4o5.
25 BoA, DH.SAİDd., 5 /3o5, 5 1365, l 6137 7, |61 429, 19 13 5, 69 l 5, l25 l39' 1261 65, 13 4l8]l,
143/325, |z2l|85, |24l|85. Memurlardan 5'nin göreve başlaına yılı verilmediği için
mülazemet sürelerini tespit etmek nrünrkün olmamaktadır. BoA, DH.SAiDd., 15/209,
l6l30t,1061377 ,166t97 ,124/405 .
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MüIazemet Süresi Memur Savısı
'l-6 av a)

7 -12 av 4
2 vıL J
6 yıl J

Yukarıdaki verilere göre memurların mülazemet sürelerinde büyük
farklılıklar göze çaıpmaktadır. En kısa mülazemet süresi 2 ay' en uzun
mülazemet süresi ise 6 yıldır. tablodaki sınıflandırma dikkate alındığında
mülazemet süresi memur Saylsma hemen hemen eşit dağılmıştır. Ancak ilk
iki kategori toplandığında memurların yaklaşlk yarlsmm bir yıl içinde
mülazemet süresini tamamladıkları ortaya çıkmaktadır.

Memurların mülazemet süreleri gibi göreve başlama yaşları da
önemli farklılıklar göstermektedir. Mülazemet süreleri de dahil olmak üzere
memurların göreve başlama yaşları aşağıdaki tabloda ortaya konulmuştur."

Yas Aralığı Memur Sayısı
T5-20 2T

2t-25 6
26-30
3r-33 J

Mesleki safahat açısından Bodrum doğumlu memurların hangi
görevlerde istihdam edildiklerine bakıldığında, dahiliye, adliye, maliye,
maarif, ticaret Ve nalıa nezaretleri bünyesinde görevlendirildikleri
anlaşılmaktadır. Üst dizey görevlerde bulunanlar arasında Lkaymakam,'o 2

muallim," 2 mal müdürü" ve l nahiye müdürü3' yer almaktadır. Alt
kademede görev alan memurların çalıştıkları kurumlar ise şöyle
sıralanabilir: Rüsumat idaresi, karantina kalemi kitabeti, bidayet
mahkemesi, tahsilat kalemi, belediye dairesi muhasebe kalemi, maarif
sandığı kitabeti, merkez ağnam kitabeti, nüfus kitabeti, telgraf ve posta

'u BoA, DH.SAİod., ızs /ıg'
" Bo A, DH. sAiDd., 5 136s, ll 61225, lz4l 185.

'' Memurlardan 2'sinin göreve başlama yılı verilmemiştir.
'n Bo A, DH. SAİıa, ıggl ıge
'o BoA, DH.SAİDd, 166187, l89 l 196
'' Bo A, DH'SAİnd, Bq/zs s, 97 1251

'' BoA, DH.SAİDd, 91 1251.

!
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idaresi' merkezi muhasebe memuriyeti, duyün-ı umümiye idaresi, reji
idaresi, sandık eminliği, tahrirat kalemi, ağnam kitabeti (nrerkez ve icııal),
zfuaatbankası sandığı, emanet aşar eminliği, nahiye vergi kitabeti, menafi
kitabeti.

Memurların görev mahalleri incelendiğinde Memur|ardan 27'si
Aydın vilayeti sınırları içinde veya Ege bölgesinde çalışmışlardır. Bu
memurların önemli bir kısmının da Bodrum kazasında görev yaptıkları
dikkat çekmektedir. Bodrum ve Ege bölgesi dışında görev yapan 5 memur
ise İstanbul, Sakız adası ve Cezayir'de çalışmışlardır. Bu memurlardan 3'ü
görevlerine adı geçen yerlerde başlayıp devam etmişlerdir. Diğer iki memur
ise göreve Aydın vilayeti dahilinde başlamış, daha sonra vilayet dışındaki
görevlerine atanmışlardır. orneğin, 1304 (1886) yılında Aydın vilayeti
merkez kazası Ağnam kitabetinde göreve b aşlayan Mehmed izzet Efendi,
1309 (1891) yılında Sakız Sancağı ipsara Nüfus Kitabeti'ne tayin
olunmuştur." Memurlardan Salih Efendi ise Bodrum kazası 6. Belediye
dairesi muhasebe kaleminde I29T (1873) yılında başladığı memuriyetini 2

yıl sonra Dersaadet mülhakatı rüsumat nezareti tahrirat kalemi
mukayyidliğinde (katiplik) devam ettirmiştir. Salih Efendi, aynı zamanda
memurlar içinde en faz|a görev yeri değiştirilen memurların başında
gelmektedir. İstanbul'daki memuriyeti sırasında Dersaadet Mülhakatı
Rüsumat Nezareti Tahrirat Kalemi Mukayyidliği, Hristo Nikola Duhan
Fabrikası, Dersaadet Nezareti Muhasebe 3. Refikliği, Sirkeci Rüsumat
idaresi, Emtia-i Ecnebiye Gümrüğü Nezareti Paket Anbarı Müdüriyeti;
Galata Emtia-i Dahiliye Gümrüğü Veznedarlığı görevlerinde bulunmuştur.'o

Memurların atandıkları bir görev mahallinde çalışma sürelçri
incelendiğinde bu süre birkaç ay olabildiği gibi birkaç yılı da bulmuştur.

Buna göre en düşük görev süresi l ,y," en uzun görev süresi ise 17

yıldır.'o Elimizdeki belgelerden görev değişikliği. süresinin daha ziyade
1-3 yıı arasında yoğünlaştığı görülmektedir. Bununla beraber
belgelerden memurların görev değişikliklerinin nedenini çoğu Zaman

'' BOA' DH. SAİod, ıozl ııs
'o Bo A, DH. SAİDd, 16137 7 .

'' Bo A, DH. SAİna, ızs lsg.
'uBOA, DH.SAİDd, 20l147'
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tespit etmek mümkün olmamaktadır. Kısmen görev değişikliği nedenini
öğrenebildi ğimiz bazı memurların " memuriyet s tireler in in inkıza etmes i'',
vekaleten yürüttükleri görev yerine asilin atanması, görev yaphkları birimin
lağv edilmesi, memuriyetlerinde terfi ettirilmeleri, bulundukları görev
yerinin iklim şartlarına alışamamaları'' gibi nedenlerle görev yerleri
değişmiştir. Memurlardan 2'sinin görevden azl edildikleri görülmektedir.
Bunlardan Mehmed izzet Efendi "yolsuzluk" suçlamasıyla görevinden
azledilmişse de, daha sonra mahkeme kendisini suçSuz bulmuş ye"m.ünhal

vııkuunda münasip bir hizmete" tayin edilmesine karar verilmiştir.38
Azledilen diğer memur Ahmed Nazif Efendi ise Duyun-ı Umumiye
Kalemnuz kazası memurluğu sırasında tuz hafriyatınca 21 bin 632 kilo
tuzun eksik çıkması üzerine önce "işten el çektirilmiş", Sonra da

azledilmiştir." Memurlardan bazılarının bir görevden ayrılmaları
sonrasında açıkta kaldıklan dönemler de olmuşfur. Örneğin, Halil Efendi,
Dadiye Rüsumat kitabeti görevinden sonra bir süre açıkta kalmış ise de daha

sonra belediye rüsuınat memuriyetine tayin edilmiştir. oo

Memurların l'i dışında ti.imü, görevlerini maaş karşılığında icra
etmişlerdir. Maaş alan memi.ırlardan 3'nün maaşl "aidat" adıyla
belirtilmiştir.o'Memurlardan sadece Hasan Efendi ilk görev yerinde ücretini
"yevmiye" olarak almıştır. Hasan Efendinin yaklaşık 4 ay süren bu ilk
görevinde yevmiyesi 8 kuruş olarak belirlenmiştir. 

o'

Memurlara yapmlş oldukları görev karşılığında ödenen maaş 100
kuruş ile 2000 kuruş arasında değişmektedir. 2000 kuruş maaş Bodrum
doğumlu memurlar içinde en üst dizey makamda bulunan kaymakam
Mustafa Hilmi Bey'e aittir' Bodrum doğumlu memurların görevleri
mukabil almış oldukları maaş miktarına' ilişkin bazı ömekler şöyle
s ıralanab ilir : Kaymakam 1 5 0 0/2 00 0 kuruş, b ahriye nezar eti tercüme kalem i
1000 kuruş, telgraf ve polis muhaberb memurluğu 800 kuruŞ,
nahiye müdürlüğü 700, mal müdürlüğü 600 kuruş, ağnam merkez kitabeti

"BOA,DH.SAİod'1g13s.
'r BO; A, DH. SAj n d., ı0zl ıı s

'n BoA, DH.SAİna., ızercs.
ooBoA, DH.SAind., ız7 lz6ı.
o' Bo A, DH. SAİnd., B qlzss, 1661 87, 195 /309
o'BoA, DH.SAİDd., 151209.
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600 kuruş, muallimlik 500 kuruş, ziraatbankası saırdığı eminliği 500
kuruş, nahiye müdür vekilliği 450, mal nıüdürlüğü 450, tahsildarlık 400
kuruş, sandık eminliği 300-405 kuruş, rüsumat idaresinde memurluk ya da
katiplik l 88-400 kuruş.

Hal tercümelerinde memurların görevleri süresince görevlerinde bir
ihmali olup olmadığı, mahkemeye alınıp alınmadıkları, üstün
hizmetlerinden dolayı ödüllendirilip ödüllendirilmedikleri konusunda da
bilgiler mevcutfur. Bu bakimdan yukaiıda değinildiği , gibi Bodrum
doğumlu memurlardan sadece ikisi görevlerinde "yolsuzluk" Ve "Suistimal"
suçlarından dolayı mahkemeye sevk- edilmişlerdir. Bunlardan biri beraat
etmiş, diğerinin mahkeme Sonucu hakkında bilgi verilmemiştir.
Memurlardan Hasan Hüsnü Efendi'nin ödüllendirildiğini görmekteyiz.
Hasan Hüsnü Efendi'ye, hal tercümesinde özelolarak nedeni belirtilmeyen
hizmetinden dolayı 1314 (1896) yılında Yunan Muharebesi Madalyası
verilmiştir.o'

Sonuç
19. ynzyıI osmanlı kurumları ve devlet adamları hakkında değerli

bilgiler içeren Sicill-i Ahval Defterleri biyografi Ve prosopografi

çalışmaları için önemli veri kaynakları durumundadır. Söz konusu
defterlerde Bodrum doğumlu memurların hal tercümeleri incelendiğinde
yaklaşık %80'nin rüştiye mezunu olduğu, orta Ve yüksek öğretim
düzeyindeki idadi ve mülkiybden mezun sadece 1 memurun bulunduğu
görülmektedir. onların eğitim durumu atanmış oldukları memuriyetler
için belirleyici bir faktör olduğundan daha ziyade alt ve orta düzeydeki
memuriyetlere atanmışlardır. En üst düzeyde görev yapılan kurum
kaymakamlık olup, sadece 1 memur kaymakamlık düzeyinde görev
yapmıştır. Kaymakamdan sonra mal müdürü, nahiye müdürü, muallimler,
diğer üst dizey görevliler arasında sıralanabilir. Bodrum doğumlu
memurlar genel olarak Aydın vilayeti Menteşe Sancağı'nda görev
yapmışlardır. Bu görev mahalli dışında tayin edilen memurların ikinci
olarak bölgeye yakın Sakız sancağında görevlendirildikleri
anlaşılmaktadır. Memurdan biri "Yunan Harbi Madalyası" ile

o' Bo A, DH. SAİıd., ıqı ıızs
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ödüllendirilmekle beraber, biri dışında hepsinin görevinde başarılı olduğu
ve ilgili kurumlarca takdir edildiği görülmektedir.

Ekler

Ek ]:Bodrum doğumlu memurların baba adları, baba meslekleri ve
aile şöhretleri

Sıra
No

Doğum
Tarihi

Adı Baba Adı Baba
Mesleği

Şöhretleri

I 1279/1.862 Hasan Efendi Süleyman Ağa Rençber

2 t2631t846 Cemal Efendi Mehmed Bey
) 127s/t858 Muhiddin Efendi Mehıned Efendi Tapu Katibi

4 1254fl838 Mehmed Çelebi Efendi Hacr ismail Kaptan

5 1266lt85l Salih Efendi Ahmed Efendi

6 1278t1861 Ahmed Efendi Mehmed Ali Ağa Tacir

7 128311866 Hasan Efendi Mehmed Ali Ağa
8 1279/1862 ibrahim Efendi Ömer Efendi
9 1280/l 863 Ali Rıza Efendi Süleyman Ağa
10 1279t1862 İbrahiın Feyzi Efendi Ömer Efendi

1t t24911833 Mehmed Ali Efendi Mustafa Ağa
t2 12931t876 Hasan Fehmi Efendi ismail Hakkı Efendi Sancak Muhasebecisi

l3 1286t1869 Mehmed Hilmi Efendi Ali Efendi
t4 12891t872 Mehıned Izzed Efendi ismail Hakkı Efendi Sancak Muhasebecisi

15 12881t871 Hasan Fehmi Efendi isınail Ağa Tacir

16 1297 11881 Osman Efendi Mustafa Ağa
17 128211865 Hasan Efendi Süleyman Ağa
18 t274lt8s7 Ahmed Nazif Efendi Hacı Hasan Efenği Eytam Müdüriyeti

19 t289/1872 Halil Efendi Ahmed Ağa Rençber Cezayirlizade

20 129611 880 Mehıned Şükrü Efendi Mehnıed Efendi Rüsumat Memuru Cemal Beyzade

21 1251/t835 Mehıned Çelebi Efendi Bekir Ağa
22 1289/t872 Hasan Ilüsnü Efendi Veli Ağa Esnaf
23 1299/t883 Ibrahim Edhem Efendi Arif Efendi Tacir
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Ek 2: Bodrıım doğumlu memurların eğitim dıırumları

Bidayet
Mahkemesi
Ras Kitabeti

Mişon EfendiAvram Galanti Efendit291118743l

Vergi
Katibi

Süleyman Suriri
EfendiMehmed Adil Efendit299n88330

EsnafHasan AğaHasan Hüsnü Efendi12921187529

Topçu
Mü[azılnıAli EfendiHüseyin Saffeti Efendi1270/185328

Mehııed-
z.ade

RençberHaci Mustafa AğaMehmed Emin Efendi12841186727

Nüfus
Memuru

Ali Efendiibrahim Edheın Efendi12821186526

Yahya AğaMehmed Hilmi Bey1308/l 89325

Taciribrahim Edhem
EfendiMustafa Hilıni Beyr301/188524

Sıbyan mektebini bitirdikten Sonra Bodrum rüştiyesinde

Arapça' Farsça, hesap ve coğrafua derslerini okumuştur.

Türkçe gku1.yazardır.

AIi Rrza Efendi9

Sıbyan mektebini bitirdikten sonra rüştiyede Arapça,

Farsça, hesap, coğraffa ve tarih derslerini okumuştur.
ibrahim Efendi8

Sıbyan mektebini bitirdikten sonra rüştiyede Arapça,

Farsça, hesap, ve tarih derslerini okumuştur. Türkçe okur-
Hasan Efendi7

Arapça, Farsça, , coğraflıa ve tarihAhmed Efendi6

mektebinde dini ilimleri veSalih Efendi5

Sıbyan mektebini bitirmiş ve medresede ArapçaMehmed Çelebi
Efendi

4

Sıbyan mektebinden sonra "bir miktar" Arapça okumuştur

kitabet eder.
Muhiddin EfendiJ

Sıbyan mektebinden Sonra "muallimden biraz ArapçaCemal Efendi2

Sıbyan mektebinde Arapça, Farsça,tarih, coğrafua veHasan EfendiI

Eğitim durumlarıAdıSıra
No
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10 ibrahiın Feyzi
Efeııdi

Sıbyan nıektebinden sonra rüştiyeyi bitirnriştir. Arapça,
Farsca lıesan vd coğrafiza derslerini almıstır.

ll Mehııed Ali
Efendi

Sıbyan nrektebinde ve medrese Arapça ve Farsça
okuınuŞtur. Türkçe okur-yazardır.

12 Hasan Fçhmi
Efendi

iptidai mektebini bitirdikten sonra rüştiyenin 4. sınıfına
kadar okuınustur. Türkçe okur yazardır

l3 Mehmed Hilmi
Efendi

iptidai mektebini bitirdikten sonra rüştiyeye devam etmiş

ve Drogramdaki dersleri görmüŞtür. Türkçe okur yazardır.

14 Mehmed izzed
Efendi

iptidai ve rüştiyeyi okumuş ve Vasat derecede şahadetname
alıııştır. Türkçe okur yazardır.

l5 Hasan Fehmi
Efendi

"kasaba-i mezkure mektebini'' bitinniş, rüştiyeye devam

ederek prograındaki dersleri alınıştır. Türkçe okur yazardır.

t6 osınan Efendi Sıbyan mektebini bitirdikten sonra rüştiyeye devam etnıiş
ve programdaki dersleri görmüştür. Türkçe okur

t1 Hasan Efendi Sıbyan mektebini bitirdikten sonra rüştiyeye devam etmiş

ve programdaki dersleri görmüştür. Türkçe okur yazardır.

18 Ahmed Nazif
Efendi

Muğla iptidai ve rüştiyesinde tahsil görmüş, Türkçe okur
yazatdır.

1,9 Halil Efendi Bodrum rüştiyesini bitirmiştir. Türkçe okur yazardır.

20 Melımed Şükrü
Efendi

istanköy Sıbyan Mektebi'ni bitirdikten sonra rüştiyeye
devam etmiştir. Türkçe okur yazardır.

2l Mehmed Çelebi
Efendi

Bodrum Sıbyan Mektebi'ni bitirdikten sonra medresede

Arapça ve Farsça okumuştur. Türkçe okur yazar, Rumca
konuşabilmektedir.

22 Hasan Hüsnü
Efendi

Bodrum'da sıbyan mektebini ve rüştiyeyi bitirmiştir.
Türkçe okur yazardır.

23 ibrahim Edhem
Efendi

Bodrum iptidaisi ve rüştiyesini okumuş, "a1iyyü'l-al6"
derecede sahadetnaıne almıstır.

24 Mustafa Hilmi Bey
Efendi

Sakız Mekteb-i iptidaisi'yle Mekri Mekteb-i Rüştisi'nden
sonra izmir Mekteb-i idadisi'nden "aliyyü'l-616"
dereceden mezun olmuş ve daha sonra Mekteb-i
Mülkiye'den "616" mertebdden şahadetname alınıştrr.

Rumca ve Fansızca konuşabilmektedir.
25 Mehmed Hilmi

Efendi
Bodrum idadisinin 3.sınıfinda iken tasdikname almıştlr.

26 ibrahim Edhem
Efendi

Sıbyan mektebini bitirdikten sonra rüştiyeye devam etmiş

ve "a1iyyü'l-ölA'' derecede şahadetname almıştır. Türkçe
okur yazardır'

27 Mehmed Emin
Efendi

Sıbyan mektebi ve rüştiyeyi bitirmiş, Türkçe okur yazardır.

28 Hüseyin Saffeti
Efendi

Sıbyan mektebini bitirmiş ve medresede "bitaz" Arapça ve
Farsça okumuŞtur.
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Rodos'ta rüştiyeyi okuduktan sonra lzmır ldadlsı'nde
tahsiline devam etmiştir. ibranice, Fransızca, ingi1izce
Almanca, Yunanca, ispanyolca, italyanca ve Farsça'ya
vakıftır.

Avram Galanti
Efendi

3l

Urla kasabasında sıbyan mektebi ve rüştiyeyi okumuş,
izmir idadisi'nde "bir miktar" tahsil gördükten Sonra

şahadetname almıştır.

Mehmed Adil
Efendi

30

Bodrumda sıbyan mektebini ve rüştiyeyi bitirmiştir
Türkçe okur yazar.

Hasan Hüsnü
Efendi

29



1927 _1950 MUĞLA VE BODRUM'DA Nürus

Arzu Baykara*

onsöz
Nüfus bir bölgede belirli bir tarihte yaşayan toplam insan sayısıdır. Bu

insan sayısının yaş ,cinsiyet eğitim ve meslekleri gibi bazı özel|ikleri de
önemlidir. Ayrıca bir bölgeye göçlerle gelen insan sayısl ve ayrılan insan
Saylsl da o bölgenin nüfus yaplslnl etkiler. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu
denize kıyısl olan bölgelerde iç bölgelere göre dahayoğundur.

Bodrum 1960 yılı ve öncesinde kadar küçük bir balıkçı ve süngerci
limanıydı. 1950 yılından Sonra var olan karayollarının daha iyi derecede
yapılandırılması , ilçenin diğer yakın iller ile olan sosyal bağlarını
güçlendirmiş olup , Halikarnas Balıkçısı, Salahattin Eyüpoğlu, AzraErhat
gibi sanatçı dostlarıyla düzenledıği "Mavi Yolculuklarla '' Bodrum yöresi
ünlenmiş ,Quranın çok ilgi çekici bir mekan olmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla turizmyönünde ilçeye dışarıdan göç ile nüfusun yapısında hem
yerleşik düzeyde hem yılın sıcak mevsimle de nüfus artışı belirlenmiştir.
Buna paralel inşaat sektörü önemini artırmış,iş sahası yönünde gelişmeler
kaydetmiştir. Bodrum ülkemizin sünger ihracatlnın hemen hemen tiimünü
elinde bulundurmaktadır. iç ve dış turizmde sünger ve balık ihracatı nüfus
yaplslnln artışını sağlarken buna paralel bankacılık sektöründe buradaki

^*" "|';;T}?il#,1'lll;ra 
s ağ l ık h i zmetl erinin artm as ı nüfu sun yap ı s ın da

büyük etken olmuştur. Bölgenin nüfusunda özellikle 1945-|915 arasında
hızlı bir yükselme kaydetmiştir. '

Menteşe yöresinin bağımsız bir sancak olmadan evvel Aydın
Vilayetine bağlı olarak muhtelif sayımları yapılmıştır. Menteşe sancağı
osmanlı kayıtlarında ekonomik ürünleriyle dikkati çeken bir sancak olarak
sürekli anılmaktadır. Cumhuriyet dönemi yapılan sayımların ilki
792]'dir. Her beş yılda bir yapılan sayımlarda nüfusun çeşitli özellikleri
belirtilmiştir. Bizim incelediğimiz dönem belli yılları kapsamasına
rağmen nüfusu belli bir sınıflamaya tabii tutmak da olanaksızdır. Biz her ne
kadar konumuzun kapsadığı yılları derinlemesine ele aldıksa da diğer

*Arzu Baykara,Ege Üniversitesi ,Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi.
' Bodrıım Ticaret odası 1999 Yıllığı,Ci|tl,1999,21.



Bodrum'un Nüfusu

yıllara değinmeye gayret ettik. Muğla'nın nüfusunun dağılımı Türkiye'nin
genel dağılımına da uymaktadır.

1.Türkiye'de Nüfus ve Nüfusun Özefikleri
Türkiye nüfusunun 1923'te 13 milyondan 1980 'de 45 milyona

ulaşması toplumsal yaşamdaki en önemli olgulardan biri olmuştur. Bu
büyüme sürecinin en yüksek artış hızına 1950 sonlarında varılmıştır.
Hızdaki doruğun gerilerde kalmasına karşın nüfus artış hızı yıldaYo 2'nin
üstünde devam etmektedif. '

1920'lerden sona sağlık koşullarında düzenlemeler olmuş ve ölüm
hız|arında düşme görülmüştür. Ikinci Dünya Savaşl sırasında beslenme ve
hastalık gibi nedenler yüzünden sıkıntılı yıllar yaşanmıştır. Nüfusun genel
artış hızının yükselişinden doğurganlığın yüksek düzeyde kaldığı
anlaşılmaktadır Nüfus artış hızı 1950'lerin sonlarında yı|da yizde 3 en
yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Bugünkü anlamda ilk nüfus Saylml 1927 'de yapılmış olmakla birlikte
zaman içindeki değişimlerin incelenmesi için gerekli bilgiler 1935 nüfus

Saylmt ile başlamaktadır.'
Türkiye'de doğurganlık eğilimi üç ana göstergeyle ölçülmektedir.

Evlilik içi doğurganlık göstergesi , toplam doğum hızıve kaba doğum hızı.
Evlilik içi doğurganlık kadınların doğurgan çağ|ardaki yaşa özel evlilik içi
doğurganlık hız|arını toplamıyla ölçülür. Toplam evlilik içi doğurganlık
olarak adlandırılan bu gösterge T940' ların sonları ile 1950' lerin
başlarındaki yüksek düzeyden eldeki verilerle başlangıcın yıl olarak
belirtilmesi mümkün olmayan bir tarihte düşmeye başlamıştır. 1930 ların
sonundan ve 1940 yıllarındaki kadınların yaş yaptslnda doğurganlığın en
yüksek otduğu yaşlarda boşluklar görülmektedir. Bu boşlukların nedeni
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu s ıralardaki d oğum sayılarının azlığında
, bebek ve çocukların daha azhayatta kalmasında yada bunların toplam
etkisinde görülebilir. Kadınların yüksek doğurganlık yaşlarındaki boşluklar
yaklaşık olArak 1935 'ten 1950'e kadar olan dönemde doğumlarındahaazve
kaba doğum hızının daha düşük olacağını göstermektedir. 3

' 1935 Yıüı Genel Niifııs Sayınıı Devlet İstatistik EnstitüSü, Mehmet ihsan Basımevi,
Ankara ,.I937.
'Frederic C .Slıolter-Miroslav Macura, Tiirkiye'de Niifııs Artışı (l935-I975) Doğıırganlık
ve Öliinıliilük Eğitinıleri, Yurt Yayıncılık, Ankara, l982, 18.
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Türkiye'de ölüm hlzlarındaki düşüşü |935-1975 dönemi içinde
yapılan tahminlerden daha öncekilere kadar uzanmaktadır. incelenen 40
yıllık dönem içinde II.Dünya Savaşı yıllarındaki artış dışında ölüm
hızlarındaki düşme eğilimine bakarak böyle bir yarglya varmak
mümkündür. Türkiye bu savaşa girmemesine karşın yaşam koşulları
bozulmuş ve yurt için debazıciddi salgın hastalıklar görülmüştür.

l930'ların sonlarındaki verilerin yeterli olmaması sebebiyle değişik
ölümlülük göstergeleri ancak büyüklük sıralarına göre tahmin edilmektedir.
Öıtımıtıltık göstergeleri 1 95 0'lerin Sonrasl için daha kesin
hazır|anabilmektedir. Bu göz önünde tutulduğunda iki cinsiyet için birlikte
hesaplanan yaşama umudunun 1950'lerde 35 yıl iken l970 -75 döneminde
59 yıla yükseldiği görülmektedir. Bebek ölümleri 1940 ların sonlarında bin
canlı doğum da260 ölümden ,1973 dolayındabinde T26 'ya düşmüştür.

Kaba ölüm hızı büyük ölçüde yaş yaplsından etkilendiği için gerek
yaşama umudu, gerekse bebek ölüm hızından daha az kullanışlı bir
ölümlülük göstergesidir. Kaba ölüm hızı 1930'ların sonlarında binde 3

dolaylarınd a yadi biraz daha yüksek iken 1 970- 1 975 döneminde yaklaşık
olarak binde 1 00'a inmiştir.

Bölgelere göre bebek ölüm hızları bölgeler arası faklılıkları ve bu
farklılıklardaki eğilimleri takip etmek için incelenmiştir. Kırsal bebek ölüm
hızı, 1940'ların sonlarındaki istanbul izmir'inkinden yaklaşık iki kat
fazladır; diğer kentsel yerler ikisinin arasında kalmaktadır. Coğrafik
bölgelere göre ayrı ayrı yapılan tahminler 1940'ların sonlarma doğru kırsal
nüfusun kendi içinde de firklılıklar bulunduğunu göstermekle beraber bu
bölgesel farklıklar 1960'1arın sonlarında büyük ölçüde ortadan kalmaktadır.

Türkiye'de nüfusun büyüme eğilimi doğumları ölümleri uluslararası
göç dengesini yansıtmaktadır. Ciddi demografik sonuçla yol açan işçi
göçünün başlayışına ekonomik etken durumuna geldiği 1960'lara kadar göç
öğesinin büyüme hızı üzerinde önemli rolü yoktur.

Öıtımıiııııkteki düşüş büyüme hızını 1950'lede yılda ortalamayizde
2,8 dizey ine ç ıkarmı ştır.

Il.Osmanlılardan 1 927'ye MuğIa
Nüfus ve ekonomi arasında doğrudan bir etkileşim vardır. |6 .yizyı|

icmal defterlerinde Menteşe bir sancak adı olarak zikredilmektedir. 1826
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yılından sona izmir ilrtisap Nezaretine bağlı olarak yapılan düzenlemelerle
burada toplanan vergiler içinde Menteşe ve havalisinin gelirlerine sık sık yer
verilmesi buranın zenginkaynaklarına ne kadar önem verildiğini bize açıkça
kanıtlar. 4

1905 yılındaki Nevsal'e' göre Menteşe Sancağı Yüzölçümü olarak
13239 kilometredir. Muğla livasının kaza|arının kilometre olarak dağılımı
Muğla 2050,Milas 1863,Bodrum 787,Marmaris 1390,Köyceğiz2660,
Megri 4489,Toplam 13239 'dır'

Aydın vilayetine bağlı olan ve nüfusu bu dağılımda verilen Muğla'nın
1 830 ve 1 860 yıllındaki oranının tablo l'de görülür.

1905 yılında yayınlanan bir Nevsal'de Menteşe sancağı kuzeyden
,Aydın Denizli sancaklarıyla Konya Vilayeti ,doğudan ismi geçen vilayet ve
güneyden batıdan Adalar Deniz ile çevrilidir. Bu sancak beş adet kazayıve
dokuz adet nahiyeyi ve 26I parça köye sahip olduğu ve liva merkezinin
Muğla Kasabası olduğu belirtilir. Yine bu Nevsal'den elde edilen bilgilere
göre Bu kasabada on iki binden fazla nüfus ve döıt beş bin radde de meskene
sahiptir. Muğla kazasında bir çok dükkan ve mağaza kahvehane 67 camii
şerife ,52 ınescit , 8 islam mektebi ,2 kütüphane ,hükümet konağı ve kışla,1
askeri depo 1 hapishane 3 tekke , hamam ve birçok han ve saire mevcuttur.
Kazalarındağılışına bakarsak :

"Muğla Kazasrı KııLeyden Bozdağan ve Çine Kazaları ,doğudan
Tavas ve Köyceğiz,ve Marmaris Kazaları ve Gökabad Körfezi batıdan
Bodrum ve Milas Kazaları ile çevrilidir. Bu Kaza (Bozöyük ,Ula) namında iki
nahiy ey e ı e 6 8 p arç a köy e s ahip t ir

Milas Kazasr : Kuzeyden Çine ve Söke Kazaları ,doğudan Muğla
,güneyden Bodrum Kazaları ,batıdan Mandalyat Körfezi ve açıkları ile
sınırlıdır Bu kazanın Germeve Mandalyat namında iki nahiyesi ve 95 parça
köyüvardır

Bodrum Kazasr.' Kuzeyden Milas Kazası ve Mandalyat Körfezi
,doğudan Muğla Kazası güneyden Istanköy Körfezi ve Istanköy Boğazı ve

o Mübahat Kütükoğlu, W ve XVI' Asırlarda İzmir Kazqsının Sosyal ve ikıisa.di Yopısı,
izmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2000,6; Mübahat Kit:dıkoğlu, İznıir
Tarihinden Kesitl.er, izmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı,izmir,2000,|24-170;
Mübahat Kütükoğlu, osnıqnlı İngiliz İnusadi Münasebetleri (I580-l838) Cilt.l, Türk
Kültürü Araştırma Enstitiisü, Ankara, 1 97 4, 65-67 .
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açıkJarı , batıdanAdalar Denizi ile çevrilidir. Bu kaza Serlvacıve Karaabad
namında iki nahiyeyive 40 köye sahiptir.

Marmaris Kazası:Kıızeyden Muğla kazası,doğııdan Köyceğiz
Kazası, güneyden Rodos Açıklorı ve Sömbeki körfezi ,batıdan İstanköy
Körfezi ile çevrilidir Bu kazanın Dadya namında bir nahiyesi ve 23 ad?t
köyiivardır

Köyceğiz Kazası:Kıızeyden Tavas ,doğudan Megri kazaları ve
güneyden Megri kazasının Eşen Nahiyesi ve Adalar Denizi ,batıdan
Marmaris ve Muğla Kazalarıyla sınırlıdır. Bu kazanın Dalaman namında
b ir nahiy es i v e 6 9 p arç a köyü v ardır. Kaz a m erkez i Yülş ek Kum kas ab as ıdır

Megri Kazasr.' Kuzeyden Tavas Kazası ve Konya vilayeti ve
Köyceğiz Kazasıye doğı.ıdan ismi geçenvilayet ile hududu olan Kozakve Ak
dağları ,güneyden Adalar denizi ,batıdan Meğri körfezi ve güneyden
Köyceğiz Kazası ile sınırlıdır Bu kaza Eşen namında bir nahiye ile 66
parça köye sahiptir5

o dönemde Aydın Vilayeti sınırlarında tek önemli değişiklik ,l330
Nüfus-u Umumi yayınındaki nüfus miktarı bakımından gerçekleşmiştir.
Menteşe Sancağı Aydın Vilayetinden ayrıldı ve bağımsız bir sancak haline
getirildi. Bu 1331 yılındaki nüfus miktarı azalmasını açıklayan en önemli
nedendir. Ekonomik açıdan görsel olarak daha ileri diğer vilayetlerde de
olduğu izere Aydın vilayeti iş arayan erkek nüfusun iç göçlerini çekmekte
idi. Bu toplam nüfus saylsl bulgularını azçoketkiler ve nüfus içinde erişkin
yaşta bulunanların orarunl azda olsa yükseltir. Aydın vilayetindeki nüfus
içinde erkeklerin oranı başka bir yörenin yerlisi olan (Yabancılar) osmanlı
yurttaşları toplam sayı içinden çlkarılırsa bir miktar değişecektir. (bunların
çoğu çalışmaya gelmiş erkeklerdir) Yinede oranda ortayaçıkacak olan fark
küçüktür. Ve illerden pek azı kendi nüfusları içinde yabancıların (başka
ilden gelmiş olan osmanlı yurttaşlarının ) saylstna ilişkin bilgiye
yayınlarında yer Verrnişlerdir; bu nedenle ilden ile fark gösteren bu iç göç
etkeni Aydın ilinin ve diğer illerin nüfusları hesaplanırken göz önünde
tutulmamıştır.

Bağımsız Sancaklar
YayınlanmışNüfus DüzeltilmişNüfus YazımlamaYılı

' jznıir ,1905,59
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24206 1331 o

Yine Müslüman ve Ermeni Runr'un dışında Menteşe bağımsız
sancağında 1331 yılında yapılmış olan bir diğer istatistik ise diğer etnik
milletlerin oranlarını Veren kaynaktır. Menteşe bağımsız sancağında yine
1330 yılınd a |962 Yahudi ve 8 Bulgar 486 Çingene nüfusundan bahsedilir.
Bunun dışında Yezidi, Süryani ,Keldani ,Nasturi Maruni ,Yakubi gibi
cemaat topluluklarına rastlanılmamaktadır.'

19. yüzyılda Aydın nüfusuna en yakın özellik gösteren bir nüfus
modelinde şu oranlar geçerlidir. Yıllık doğum: yizde 4,9; yıllık ölüm:
yizde 3,5 ; yıllık nüfus net artışı yizde 1,4 . Doğumda doğan bir bebek için
yaşam süresi beklentisi 3 0 yıldır.

I9|2 -1920 döneminde Balkanlardan gelen Müslüman sığınmacılar
ve bunların iskan edildiği yerler arasında Menteşe Sancağı da vardır. 855

kişi buraya yerleştirilmiştir. Bu nüfusa daha sonraki Yunan Türk ahali
mübadelesindeki değiş tokuş edilen Müslümanların kapsama
almamaktadır.'

2L yüzyıldaki Muğla Ege bölgesinin güney kesiminde Menteşe
yöresinde il merkezidir. Şehir dışarıya akıntısı olmayan Muğla ovasrnln
kuzey kenarında oyukludağ (Yükseltisi 650m )eteğinde kurulmuştur.
Muğla izmir'e Aydın (105 km) üzerinden 230 km Milas Söke üzerinden
inen sel yatağlyla üç bölüme ayrılır; yokuşlu olan bu kesimde sokaklar dar
ve dolambaçlıdır. Yeni kesim ise dağın eteğinden başlayarak ovaya doğru
yayılır. Bu kesimin merkezini çevresi güzel yapılıarla süslü ve Atatürk'ün
heykeli bulunan büyük meydan oluşturur. Aydın izmir Denizli, Maımaris
Fethiye yolları bu meydana açılır.

Muğla ilinin topraklarının büyük kısmı Ege bölgesinde bulunan
Muğla ilinin güneydoğu kesimi (Köyceğiz ve Fethiye'nin ilçeleri) Akdeniz
bölgesinin batı bölümüne taşar. ilin güneyinde Akdenizbatıda Ege Denizi
kuzeyde Aydın kuzeydoğuda Denizli Doğuda Burdur ve Antalya illeriyle
çevrilidir.

u 
Justin McCarty, Miisliinıanlar ve Azınlıklar,10l - 102.

' Justin McCaity, Müslünanlar ve Azınlıklar ,Çev: Bilge Umar, İnkılap Yayınları,
İstanbul.1998,13.
8 Justin McCarty, Öüiinı ve Sİirgiin "Death and Exile ", Çeviren: Bilge Umar. inkılap
Yayınları, Istanbul, l 995, 1 84.
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ll|.l927 - 1 950 MuğIa' da Nüfus ve Bodru m' da Nüfus
A.lg27 Muğla'da Nüfus ve Nüfusun Özellikleri
|927 yılı nüfusu Muğla ili hakkında ayrıntılı olarak bilgi veren ilk

nüfus sayımıdlr. Muğla'nın nüfusu ilk sayim yılı olan |927 yılından
günümüze kadar sürekli artış göstermektedir. Özellikle Mrığla merkez
Fethiye ve Milas'ta bu artış daha fazladır. Yatağan'ın saylm yılı ilk kez
1945'e kaşımıza çıkmaktadır Ve o da diğer ilçelerde olduğu gibi ilk Saylm
yılından itibaren artmıştır. |927 yılı ve daha sonraki istatistikleri de

incelediğimizde genel olarak Muğla'nın nüfus yoğunluğunun sürekli arttığı
görülür.'Müslüman Türk nüfusu bu dağılımda başı çekmektedir. Rum ve
Musevi cemaatlerde diğer etnik yapı içinde en faz|a göze çarpan
milletlerdendir. Eğim düzeyi oldukça geri ve savaştan çıkmanın verdiği
etkiyle de malul nüfusta oranfazladır"Temel geçim kaynağı büyük ölçüde
tarımdır. ; ticaret ise bunu takip eden faaliyettir.

2-1g35Muğla'daNüfus ve Nüfusun Özellikleri
Muğla ili hakkında ilk olarak ayrıntılı ve detaylı bilgilerin dahafazla

olduğu bu nüfus sayımında Muğla ilinin her yönü ile tanınması mümkün
olabilmektedir.'o Bu yılda da Bodrum diğer kazalara göre yoğun nüfusu
barındırmasına rağmen diğerlerine. oranla kalabalık değildir. Fethiye ve
Milas yoğun nüfuslu vilayetlerdir. Malul insan sayrsında Cumhuriyet
döneminde verilen sağlık hizmetlerinin etkisi ile olsa gerek 192] ' e oranla
bir düşüş gözlenmektedir. Bekar nüfus evli nüfuslahala başa baş gider
vaziyettedir. okuma ve yazma bilme oranı hala çok düşük seviyelerde
seyretmektedir. 1935 yılında diğer vilayetlerden. Muğla'ya gelenlerde
hafifte olsa bir artış gözlenmeye başladığı yıldır. ozellikle yine Rum ve
Yugos l av do ğumlu olanl arda da faz|alık göze çarp ar. Is lam temel dindir.

Toprak mahsulleri ile uğraşan meslek erbabı toplam 733 kişi iken;
Sanayi ve küçük sanatlar olarak bir grup kategoride İoplayacağımız
(maden ocakları taş işleme, taş ve toprak sanayi,inşaat ve bina mobilya
sanayi,ağaç işleme sanayi,demir sanayi,makine c1haz ve alet imalatı
sanayi,kimya sanayi,dokuma sanayi, kağıt ve tabı sanayi,deri kösele

o ]g27 Yılı Genel Nüfus Sayımı, Türkiye Cumhuriyeti istatistik Umum Müdürlüğü, 28
Teşrin-i Evvel, Cilt.I, istanbul, Hüsnü Tabiat Matbaası, 1929 , xıv.
'o ]935 Yılı Genel Niifııs Sayımı Devlet istatistik Enstitüsü, Mehmet ihsan Basımevi,
Ankara,1937,Cilt.60, I 8.
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kauçuk seloit,kemik boynuz, kehribar eşya sanayi, gıda içki ve tütün saırayi,
elbise sanayi, elektrik gaz ve su istihsal ve tevzi, sanayi müesseseleri ve
idare memurları, ihtisası gayri muayyen sanayi amelesi sair sanayi
çalışanları 1543 kişi; ticaret 348 kişi; nakliye Ve muvasa\a 348; umumi
idareler ve hizmetler serbest Mesleklere 696; ev iktisadiyatı şahsi hizmetler
89 kişi Mesleksiz-meçhul 7439 ile nüfusun toplamını meydana getirir,
vaziyettedir.Bu lıizmetlerde çalışan kadın oraııı erkeklere oranla azdt' Ana
dil itibariyle dağılımda Türkçe başta gelir.

3-1940 Yılı Muğla'nın Nüfusu
Muğla ilinin bu yılda yapılan sayımında oldukça fazla bilgiye

ulaşmamız mümkün değildir. Bodrumun nüfusu yine daha önceki
sayımlarda olduğu gibi artmaktadır. Bu artış diğer kazalara oranla (Muğla
ve Fethiye) büyük bir nispette değildir. "

4- 19 45Y ı|ı Muğla'nın Nüfusu
Mevcut saylm yılları içinde en azbi|giye ulaşılan bu yıldaki sayımda

sadece ilini nüfusu ve bölgelere dağılımına yer vet'ilmekte ayrıntılara pek
inilmemektedir. Muğla'nın genelinde olan artış nispeti Bodrum'da da
sürmektedir. Eğitimde olan ilerlemelere rağmen okuma yazma oranındaki
atış çok azdt.

5_1 950 Yılı Muğla'nın Nüfusu "
Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Muğla'nın nüfusun artışı nispeten

oranlı bir şekilde sürmektedir. Şehir nüfusu köye oranla azdır. Evli nüfus
artık yerini bekarlara oranla katlamış görülmektedir. orta yaş çalışan nüfus
oranl yaş grupları itibariyle dağılımda başta gelmektedir. Ana dil itibariyle
en fazla konuşulan dil olan Türkçe'yi Rumca ve Yahudi'ce izlemektedir'
1950 yılında nüfus içinde Muğla doğumlular artışta gelmekle beraber,
yabancı memleket doğumlular ve başka vilayetlerde doğanlarla artışın
faz|alaştığıgörülür . T l 9 4 68 o lan top l am nüfusun 2 19 4 ıjni, diğer vi layet ve
1 1 40'ını öteki vilayetler teşkil eder.

" ]g40 Yılı Genel Nüfııs Sayınıı, Başbakan|ık istatistik Genel Müdürlüğü ,20 ilk Teşrin
1940, cllt .r,20.
'' ]g50 Yılı Nüfııs Sayımı,Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü, istanbul,196l,Cilt.I,
23-41
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Sonuç
İstatistiklerden şehir nüfusu ile köy nüfusu arasında fark edilir

derecede bir dengesizlik olduğu da göze çarpar. Bu aşamada köy nüfusu
şehir nüfusuna göre dahafazladır. Grafikleri yorumladığımızda yine kadın
Saylslnln erkek sayıSlna göre nüfus içindeki payı azdır' Bu da doğal nüfus
artışına uygun bir dağılım gösterir mahiyettedir.

Nüfus içindeki en çok payı yaş bağımlılık düzeyinde incelemeye
çalışırsak 1-45 yaş arası dağılımlnln fazla olduğu ve 65 yaş Ve üzeri ile bebek
ve ilkokul dönemi yaşın nüfus nispetinde az olduğunu görürüz.

Doğum yerine göre Muğla içindeki nüfus dağılımında ise Muğla'da
1935-1990 yılları arasındaki dönemde en fazla nispeti Muğla'nın yerli
halkının oluşturduğu görülür.Bu oran 1985-2000 yılları arasındaki Zaman
diliminde başka ilde ve yurtdışında doğanlara yerini bırakmaya başlasa da
yerli halkın oranlnl geçecek kadar da bir çoğalmaya rastlamak mümkün
olmamaktadır. Muğla'da 1950 yılından itibaren Muğla doğumlu olmayan
başka vilayetlerde doğan Ve yabanı memleketlerde doğan nüfusta
azlmsanmayacak derece de bir artışın olduğu da belirtmeden geçemeyiz.

Nüfusun okuma yazma oranma baktığımızda Muğla'da da diğer
illerde olduğu gibi 1927 ve 1950 yılları arasında okuma yazmabilen insan
Saylsmln az olduğu görülmektedir. Özellikle bu oran içinde kadınların
,erkeklere oranlara dahafazla oluşu da dikkat çeken bir özelliktir. 1950 li
yıllardan itibaren ise bu oranln göze çarpar bir biçimde düşmeye başlaması
da olumlu olarak yorumlanacak bir özelliktir. Her ne kadar olumlu bir
gidişat var diye belirtsek de kadinların bu oran içindeki payı yine erkeklere
oranla düşük kalnıaktadır.

Muğla ilinin yıl içindeki nüfus artrşının erkek nüfusta kadın nüfusuna
göre oranı fazladır. Özellikle istatistiklerde son yıllarda(1990-2000) bu
dağılımdaki payda Marmaris ve Bodrum'un başı çeken beldeler olduğu

t3/gorurur.
Muğla nüfusunun orta yaş denilen 35-40 yaş oranlnın ortalama,

nüfus içindeki paya göre fazla oluşu yanında kayda değer diğer bir

'' 2000 Yılı Genel Niifus Sayımı, Devlet istatistik Enstitüsü Matbaasl, Ankara ,2002,6l
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bilgimiz ise evli nüfusun bekar nüfusa oranla az oluşudur. Erkeklerde
b ekarl ık oranı kadın l ara oran 1 a f az|a miktard adır.

Muğla'da l92]-|950 yılları arasındaki devirde nüfus kayıtlarından
öğreniyoruz ki Türkçe burada konuşulan ana dildir. Bunun dışında özelikle
1927 Rum nüfusunun fazldıığı ile Rumca ,daha sonraki dönemlerde
Bulgarca diğer konuşulan diller arasında yerini almaktadır.

Muğla'daki konuşulan dillerle doğrudan bağlantı1ı olarak
çıkartabileceğimiz diğer bir'bilgi ise ayrı olarak bahsedilen Rum ve
Musevilerin dini oran olarak Müslümanlıktan Sonra en fazla olan dini
cemaati teşkil edişleridir ama; bu oranrn |927 yılında en faz|a göze çarpar
orandadır daha sonraki yıllarda ise bu oran azalışageçer'

Muğla halkının geçim kaynağı 19.27-|950 yılları arasındaki dönemde

şüphesiz ki en fazla tarım ve ticarettir.Incelenen yıllar arasındaki dönemde

şuphesiz ki turizmden bahsetmek imkansızdır. Sanatkarlar imalatçılar
,Teşebbüs Sahipleri, idareciler, Büro ile İlgili Meslekler diğer geçim
kaynakları arasındadır. Diğer bir bilgi ise doğal olarak erkek nüfusunun
tarımla uğraşan nispet içindeki varlığının kadın nüfusa oranla fazlalığıdır.

Muğla ilinin genel olarak nüfus nispeti değerlendirilirken ilçelerdeki
oran sadece sayı olarak verilmiştir. Nüfusun ilçelerdeki yaş cinsiyet din ve
dil oranlarına en ayrlntılı olarak |927 yılıkayıtlarında yer verilmiştir. Diğer
sayım yıllarında buna rastlanmaz.
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TEMETTUAT DEFTERLERTNE GORE
xlx. yü zyıı' oRTALARINDA B oDRUM

Nejdet Bilgi*

Giriş
Başbakanlık osmanlı Arşivi Maliye Nezareti Temettüat Defterleri

arasında, Bodrum kasabasına ait dokuz adet defter tespit edilmiştir. Her biri
ayrı mahalleye tahsis edilmiş olan bu defterlerin sayfa sayısı ve ait oldukları
mahalleler şu şekildedir' :

Umurca: 27 sayfa;Çarşu: |9 sayfa;Kelerlik: 13 sayfa; Rum: 23 sayfa;
Kiliselü: 13 sayfa; Tepecik: 18 sayfa; Yeni Köy: 15 sayfa; Türk Kuyu: 17

sayfa; Eski Çeşme: 17 sayfa.
Defterler l845 yılında düzenlenmiş olup, içindeki bilgiler 1844 ve

1845 yıllarına aittir. Bu bilgiler, hane ve mükellef esasına göre mükelleflerin
adlarını, varsa şöhretlerini, meslekleri veya sosyal durumlarını,|844 yılında
ödedikleri vergileri, sahip olduk|arıarazive hayvan miktarı ile elde ettikleri
gelirleri içermektedir.

Bu çalışma kapsamında defterlerden; mahalle, nüfus, cemaatler,
meslekler, hayvan saylsl, toplam gelir miktarı ile vergilere ilişkin bilgiler
derlenecektir. Defterlerdeki bilgilerin daha ayrıntılı ve istatistiki dökümü,
ayrı bir çalışmayl gerektirmektedir.

1. Bodrum ve Mahalleleri
Evliya Çelebi'nin kaydettiğine göre Bodrum 1671'de Karaova

kazasının bir nahiyesidir. XVIIL Yüzyılın başlarından itibaren kale
dışında yeni iskanların oluştuğu tespit edilmektedir. Baykara XVIII.
Yüzyıl ile XIX. Yüzyıl başlarında Bodrum'da Çarşı, Eski Çeşme,
Kelerlik, Türk Kuyusu, Umurca, Yeniköy, Tepecik ve Kiliselik
mahallelerinin bulunduğunu yazmaktadır. Özellikle Tepecik ve Kiliselik
mahallelerinin bu dönemde oluştuğuna da işaret etmektedir. Baykara'nın
sözünü etmediği Rum mahallesi; muhtemelen l775'İe kurulan tersane

* CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
' BOA, ML. VRD. TM! nr. 1631; 1632; 1.633;1634;2803;2804;2805;2806;2807 .

'Tuncer Baykara, "Bodrum'', Türkiye Diyanet Vakfi islam Ansiklopedisi (TDViA), C.
6, Istanbul 7992, s. 248.
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dolayısıyla buraya yerleşen Rumlar tarafindan, XIX. Yüzyılın
başlarına doğru kurulmuş olıılalıdır.

1844-45 yıllarına ait olup incelememizin kaynağını oluşturan
temettüat defterlerine göre Bodrum, Aydın Eyaleti'ne bağlı Menteşe
sancağının kazası olarak şu şekilde anılmaktadır: "Aydın Eyaleti
mülhakatından Menteşa Sancağı kazalarından Bodrum'' ' Bodrum
kasabasına ait dokuz defterde bu bilgi aynen tekrar edilmekle beraber,
defterlerin yedisinde "Bodrum Sahası", birinde |'Bodrum Kazası" ve bir
diğerinde "Bodrum Kasabası" tanrmlaması bulunmaktadır. Yani idari birim
olarak Bodrum kasabası veya sahası, 1845 yılında Aydın Eyaleti'ne bağlı
Menteşe sancağı kaza|arından Bodrum'un merkezi durumundadır.' XIX.
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Menteşe sancağının, vilayetinin ve halen
Muğla ilinin bir kazasılilçesidir.

Bodrum kazasının merkezi olan Bodrum kasabası, kaynak
defterlerimize göre 9 mahalleden oluşmaktadır: Umurca, Çarşu, Kelerlik,
Rum, Kiliselü, Tepecik, Ytni Köy, Türk Kuyusu Ve Eski Çeşme. Bu
mahallelerin hepsinde birinci ve ikinci muhtar (muhtar-ı evvel, muhtar-ı
sani), Müslüman mahallelerinde ayrıca mahalle imamı bulunmaktadır.

Tablo I: l 845'de Bodrum mahallelerinde görevli muhtar ve ınahalle iınamları

i

Elhac Mehmed Efendi
Devee Ebubekir oğlu

Molla Halil
Helvacı Ahmed oğlu
Hacı Molla Mustafa

Eski Çeşme

Salih Efenditlzun ibrahim UstaGeçük Hüseyin oğlu
Molla Hİisevin

Türk Kuyu

Osman Et'endiTavaslı Ahmed oğlu
Mehmed

Berber oğlu HasanYeni Köy
Ömer EfendiAli CavuşCıtık Hacı SülevnranTepecik

Kara AIi EfendiÇineli oğlu Hacı
Mehmed

Helvacı oğlu Debbağ
Hacı Hiisevin

Kiliselü
KostandiDimitriRrım

Hasan EfendiHatib oğlu Ali CavuşTabulcu oğlu Ali KocKelerlik

Ali EfendiAbdüsselam oğlu AliHelvacı oğlu Debbağ
Hacı Mııstafa

Çarşu

Mehmed Efendi oğlu
Elhac Mustafa Efendi

Deli Hüseyin oğlu'Iopal
Hacı Mehmed

Tahancı oğlu Haflz
Hüseyin

Umurca
imamı mahalleMuhtarı saniMuhtar-ı erryelMahalleler

' Baykara, Bodrum'un Karaova kazasına bağh bir nahiye olduğunu ve 1867'den sonra
kaza merkezi yapıIdığını yazmaktadır ("Bodrum", TDViA, C' 6, s' 249).
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Defter kayıtlarında 9 adet imam ve hatip kayıtlı olmakla beraber,
sadece üç cami ve dört mescit adı geçmektedir. Bunlar; Çarşı cami-i şerifi,
Kale cami-yi şerifi ve Tepecik camii ile Umurca, Türk Kuyısu, Yeni Köy ve
Eski Çeşme mahallelerindeki m es cid-i ş eriJ|erdir.

Bodrum kasabasında 4 tane muallim-i sıbyan bulunmaktadır. Bu da
kasabada sıbyan mekteplerinin bulunduğuna işaret etmektedir. Yine üç tane
müderrisin bulunması kasabada bir veya daha faz|a sayıda medrese
olduğunu göstermektedir.

II. Mahmut dönemi yenilikleri arasında yer alan karantina
uygulamasının Bodrum'da da bulunduğu anlaşılmaktadır. Yeni Köy
mahallesinde, 12 numaralı hanede sakin bulunan Kurucu oğlu Ahmed
Hoca'nın da, aylığı 90 kuruştan yıllık 1.080 kuruş bedelle karantinakatipliği
yaptığı kaydedilmiştir.

Bodrum'daki mahalle Saylslnln osmanlı döneminin sonuna kadar
değişmediği tahmin edilmektedir. Cumhuriyet'in ilk ylllarında Kiliselü,
Rum Ve Kelerlik mahallelerinin isimlerinin değiştirilmiş olmaları
muhtemeldir. 1973 genel seçim sonuçlarını içeren kitapta, sandık yerleri
belirtilirken verilen 8 mahallenin isimleri şöyledir: Çarşı, Eski Çeşme,
Tepecik, Türk Kqyusu, Llmurca, Yeniköy, Kumbahçe ve Yokuşbaşı.o Bu
sekiz mahalle adından altı tanesi, eski isimlerle aynıdır. iki tanesi;
Kumbahçe veYokuşbaşı ise yeni isimlerdir. 2007'de bu sayı üç fazlasıyla 11

olarak gözükmektedir. Bu üç mahalle Torba, Gtimbet ve Cevat Şakir
adlarını taşımaktadır'

2. Nüfus
X|X. yüzyılın başlarına aiİ olup bazı seyyahların Bodrum'a ilişkin

verdikleri nüfus bilgisini Baykara şöyle özetlemektedir: "W Turner ]8] 5'te
burada 2000 Türk ile 110 Rum evi bulunduğunu (toplam yaklaşık 10.000
kişi) belirtir M. Michaııd ]B3}'larda toplam nüfusıın 3000 olduğunu,
Wrotchenko ise 400'ii Rıım toplam ]200 hane bulunduğunu yazar."' 1845
tarihli temettü defterlerinin verileriyle karşılaştırıldığında bu tahmini
sayıların içinde en isabetlisinin M. Michaud'ya ait olduğu görülmektedir.

o Başbakanlık Devlet istatistik EnStitüSü, 1 4 Ekinı 1973 Milletvekili Seçimi Sonuçları,
Ankara 1974,s.4815-6.

' Baykara, "Bodrum", TDViA, C. 6, s.249.
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osmanlı imparatorluğunda gerçekleştirilen 1831 tarihli ilk genel
nüfus Saylml sonuçlarında Bodrum kazasının nüfusu hakkında bilgi yer
almakla birlikte, detayları bulunmamaktadır. Do1ayısıyla Bodrum
kasabasının nüfusunun bu ilk genel sayımda ne kadar olduğunu
bilemiyoruz. Sayım sonucuna görekazanın toplam Müslüman erkek nüfusu

1.190'dır.u Bu da, aynı sayıda kadın nüfus olduğu varsayıldığında 2.380 kişi
eder. Ancak, bu saylnln ,aşağıda verilecek olan 1845 sayılarıyla
karşılaştırması yapıldığında, ciddi eksiklikler içerdiği söylenebilir. Ayrıca
kazanın Gayr-i Müslim nüfusu Menteşe sancağı toplamı içinde verildiği
için, bunun ne kadarının B odrum k azasına ait o lduğu b il inememektedir.

u Kemal H. Karpat, osmanlı Nüfusu (l830-l914) Demografik ve Sosyal Özellikleri,
Çev. Bahar Tırnakçı, istanbul 2003, s. l52.
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Grafik I

Çalışmamı zın kaynağlnl o luşturan 1 84 5 tarihli temettüat deft erlerine
göre, Bodrum kasabasının 9 mahallesi ve bu mahallelerde toplam 589 hane
bulunmaktadır. Elimizde Bodrum Ve çevresine ait bu tarihlere ilişkin
ortalama bir hane nüfusu bulunmadığı için, osmanlı nüfus araştırmalarında
genel kabul görmüş sayılabilecek olan 5 kat(ayısı kullanıldığında, toplam
nüfusun yaklaşık olarak 2.945 olduğu söylenebilir. Bu nüfusun 2.l45'i
Müslüman, 780'i Rum ve 20'si Yahudi'dir. oran itibariyle belirtmek
gerekirse, kasaba nüfusunun o/o72,84'inü Müslüman, oh26,48'ini Rum ve
sadece 0/o0,6 8'ini Yahudi nüfus oluşturmaktadır.

Mahalle Hane Tahmini Nüfus* o//o
M R Y Topl. M R Y Topl.

E müslüman N rum I yahudi

bodrum mahallelerı 1845 yılı nüfusu

900
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Tablo II: l845'de Bodrum Kasabası'nın mahalleler itibariyle hane ve nüfusu
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1002.945207802.1455894/156429Toplam
9.512802805656Eski Cesme9

9.3427s2'155555Türk Kuvusu8

8.832602605252YeniKöy7

9.r72102705454Teoecik6
5,261551553l3lKiliselü5

26.48780780156156Rum4
6.621951953939Kelerlik3

11,383352031567463Carsu
,)

13.4139539s7979UmurcaI

Temettüat Defterlerine göre XIX. yüzyıl ortalarında Bodrum

M : Müslüman; R : Rum; Y :Yahudi
* Tahmini nüfus miktarı, hane sayılarının 5'le çarpılması ile eIde edilmiştir.

1845'de bodrum kasabası nüfusunun
cemaatler itibariyle dağılımı

1%

26%

N rum

E müslüman

I yahudi

Temettüat defterlerine göre, kasabadaki 9 mahallenin, nüfus itibariyle
en büyüğü Rum mahallesidir. En küçüğü ise Kiliselü mahallesidir.
Müslüman nüfusla Rum nüfus ayrl mahallelerde oturmakla
beraber, Yahudi nüfusun Çarşu mahailesinde Müslümanlarla birlikte
oturdukları anlaşılmaktadır. Bu 4 Yahudi hane reisinden üçü Rodoslu, biri
Eyünlü olarak kaydedildiği gibi, Rum hane reisleri arasında da bir
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hayli -muhtemelen geldikleri yere işaret eden- benzer tanımlamalar
bulunmaktadır.

1890 yılına ait Aydın salnamesinde kasabanın nüfusu 5.524 olarak
verilmektedir. Bu nüfusun 2.770'i erkek, 2.754'İi kadındır. Aynı tarihte
kasabanın emakin Saylsl 1.080'dir.' Bu da gösteriyor ki kasabanın nüfusu,
l845 ile 1890 yılları arasındaki 45 yıllık dönemde, yaklaşık 2'5]9 kişi ile
%oS8'lik bir oranda artış kaydetmiştir. Aynı dönemde Bodrum kasabasındaki
yıllık ortalama nüfus artışının da yaklaşık %2 oranında olduğu
anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet döneminin ilk genel nüfus Saylml sonuçlarına göre
Bodrum kasabasında, 2.344'i kadın, I.946'sı erkek olmak izere toplam
4.290 nüfus bulunmaktadır.' Bu nüfusun Mübadele'den sonraki görüntü
olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu nüfusu etkileyen tek faktör mübadele
ile Yunanistan'a gönderilen Rumlar değildir. Rumlar kadar olmasa da
Mübadele ile Yunanistan'dan gelen Türkler de vardır. Ayrıca I. Dünya ve
Kurtuluş savaşlarının yol açtığı kayıplar i|e 1923-1928 yıllarında doğan
nüfus da bu görüntüye dahil edilmelidir.

3. Meslekler
Bodrum kasabasında 589 hane bulunmakla beraber, vergi mükellefi

Saytsl 628'dir. Yani hane reislerinin dışında bazı hanelerde yaşayan 39 vergi
mükellefi daha bulunmaktadır. Bunlar eşi, kardeşi, kerimesi, oğlu, yetim
veya yetimleri veya hademesi gibi sıfatlar taşımaktadırlar. Bu 3 9 mükellefin
de gelir ve vergi kaydı bulunmaktadır. Bu nedenle mesleki ve sosyal
durumunu belirten kayıtlar hane esasına göre değil, mükellef esasına göre
derlenmiştir.

'i[brahim] Cavid, Aydln Vilayetine Mahsus Salnöme, Sene-i Hicri l308/Sene-i M6li l307
(AVS, H. l308), Cild-i Sani, s. 508, 6l4. Bodrum kasabasının l890 yılında 5.524 o|an
nüfusunu, l.080 olan emakirı/hane saylsınaböldüğümüzde, hane başınadüşen ortalama
nüfusun 5,1 olduğu görülmektedir. Aradaki 45 yıllık Zaman farkma rağmen, 1845
yılında da buna yakın bir nüfus olduğu tahmin edilebilir. Nitekim, yaklaşık aynı yıllarda
Menteşe sancağına bağlı Milas kasabasında ortalama hane nüfusu 4,27 o|arak tespit
edilmiştir.NuriAdıyeke, XIX. YiizyıldaMilasKazası, izmir |994,s.|24-125.

'T.C. Başvekalet Merkezi istatistik Müdüriyet-i Umumiyesi, 28 Teşrin-i evvel 1927
Umumi Nüfus Tahriri Vilayet, Kaza, Şehir ve Köyler itibariyle Türkiye Nüfusu, Türk
ocakları Merkez Heyeti Matbaası (yy), 1928, s. 30.
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Bodrum kasabasında mesleki bakımdan en büyük grubu |52
mükellefle ziraatle uğraşanlar yani erbab-ı ziraat oluşturmaktadır. oran
itibariyle bu grubun büyüklüğü o/o24,2'dir. Bu. en büyük grubun hemen
tamaml, yani bir eksiğiyle 15l'i Müslüman'dır. Ikinci sırayı 47 mükellefle
işgal eden duvarcıların ise istisnasız tamamı Rum'dur. Üçüncü sırayı 45
mükellefle kayıkçılar oluşturmaktadır ki bu grubun büyük ekseriyeti (36
mükellef) Müslüman'dır. Bu grup, Bodrum kasabası ekonomisinde
denizciliğin önemli yer tuttuğunu göstermeye yetmektedir. 30 mükellefle
dördüncü sırada yer alan Hademelerin sadece bir tanesi Rum'dur. Bu grubun
başkalarının çeşitli hizmetlerinde bulunarak geçimini temin ettikleri
anlaşılmaktır.

Beşinci sırada yine 30 mükellefle, Bodrum'un askeri anlamda
önemini vurgulayan ve "yerlü topçu neferi" olarak kaydedilen grup yer
almaktadır. Kasabada bu gruba dahil edilmesi gereken, fakat diğer meslek
gruplarında bulunan 12 mükellef daha vardır. Bunların 5'i kayıkçı, 2'si
erbab-ı ziraat,2'si dikici, 2'si berber ve 1'i bakkal olarak kaydedilmiştir.
Diğer meslek gruplarında bulunmakla beraber ikinci bir meslek veya görev
olarak topçu neferi kaydı bulunan bu 12 mükellefle birlikte toplam sayı 42
olmaktadır. Bu çerçevede kasabada askeri sıfat taşıyan mükellefler de
vardır: 1 topçu yüzbaşısı, 2 topçu çavuşu, 5 topçu onbaşısı, 3 Asakir-i
Mansure'de nefer, 4 askerlikten çıkmış, 2 çawşluktan çıkmış ve 2 timarlı
süvari emeklisi. Bu da Bodrum Kalesi'nin askeri bakımdan hala faal
o l duğuna i şaret etmektedir.

Mesleki Veya sosyal durumu belirtilmeyen29 mükelleften 15'ini eş,
kardeş veya çocuk olarak bir haneye bağlı olarak kaydedilen mükellefler
oluşturmaktadır.

Kasabadaki meslekler içinde yer alan diğer bir büyük grubu da 2]
kişiyle -muhtemelen dyakkabl yaplml ve tamiriyle uğraşan- dikiciler
oluşturnıaktadır. Bu meslek sahiplerinin, |4 kişiyle yarlsml Rumlar
oluşturmaktadır.

Kasabadaki 13 değirmenciden 11'i Rum'dur. 12 hattab, yani
oduncunun tamamı Müslüman; 12 bahçıvanın tamamı Rum'dur.
Kasabadaki 9 bakkal, 3 muallim-i sıbyan, 3 kayık reisi, 3 kasap, 2
kahveci, 2 nalbant, 2 rizgat değirmencisi ve 2 helvacının tamamı
Müslüman; 9 ahtapotçu, 8 marangoz, 8 terzi ve 7 çoban, 5 ekmekçi, 2
kalaycı, 2 balıkçı ve l'er boyacı, suyolcu, taşçı, dühancl Ve firıncının

tamamı Rum'dur. Kasabanın Çarşu mahallesinde kayltlı 4 Yahudi

a.
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hanesinden üçünün mesleği ehl-i ticaret olarak, birinin nıesleği ise ondalıkçı
fukara şeklinde kayıtlıdır.

Kasabada dini hizmetler gören 1 müftü, 9 imam veya hatip, 2 miezzin
ve 2 de papaz bulunmaktadır.

Mesleki ve sosyal sıfatlar açısından bakıldığında, XIX. Yüzyıl
ortalarında Bodrum kasabasının kırsal olmaktan çok kentsel bir eğilime
sahip olduğu söylenebilir. Kasabada tarım, hayvancılık, askerlikle ilgili
mesleklerde Müslümanlarrn, zanaatkar|ıkta Rumların egemenliği söz
konusudur.

Tablo III: Bodrum mahallelerinde vergi mükelleflerinin mesleki veya sosyal durumu

Meslekler
(J

6
d

ğ
(,)

0)

11 &

oo o
a)q
P 9ş

0

:!E
tiV

q,)

.Yh
aiori9

r!
a
_o

(n

Erbab-ı ziraat (6

Müsinn, 2 Yerlü topçu
neferir I cavlak. I hademe)

43 '7 I l6 ll 2t 22 20 t52 24,2

Divarcı (3 çırağı, 1 başl,3
kalfası, 1 gözleri illetli)

47 47 7,48

Kayıkçı (5 yerlü topçu
neferi, I cavlak, I

lhtiy ar, 2 gözleri i lletli,
1 muçosu, l bahriye, 1

asker hizmetinden muhrec)

3 11 3 9 1 7 J 4 4 45 7,16

Hademe (l müsinn' l alil, 1

perişan, 1 asakir_i
manslır-i bahriyeden
muhrec. 1 Tekaüd) .

5 I 4 1 3 5 3 2 6 30 4,77

Yerlü topçu neferi
/Topçu neferi( 1 fakir)

2 '7 7 I 2 4 5 2 30 4,'7'7

Belirtilmeven 3 4 2 2 '7 I 5 5 29 4.61

Dikici (2 çırağı, 1 topçu
onbaşısı, 2ka|fası,2
yerlü topçu neferi)

6 t4 I 2 2 2 27 4,29

Ihtiyar/ Asam/
Amelmande/ Müsinn

1 1 J 3 3 3 14 1 1''

Tekaüd (4 müsinn,
3 alil)

1 4 1 I 3 3 l4 111
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0,4'73II
Muallim-i sıbyan (1

imam)

0,413II
ondalıkçı/ Fukara (1

Yahudi)

0,473IIIDebbağ

0,47JII
Esbak ehl-i ticaret

şimdi müflis (l tekaüd)

0.4'l3IIIMariz (2 alil)

0,4731tI
Asakiı-i Mansure'de
nefer

0-634I12Yerlü topçu onbaşısı

0,'795I1I2Demirci (l kalfası,
I ustasr)

0,7955
Etmekçi (l kalfası, 2

çırağı)

o'795III).Bahrive

0,7952I2Berber (2 yerlü topçu
neferi. I miisinn)

0,795II2Sakat(l a1i1,2topal,
l gözleri alil)

0,956I5
Ehl-i ticaret (l sermaye

bulursa. 3 Yahudi)

l^1177Çoban (l çırağı)

1,21822IIII
Serseri (I abdal, I

mariz\

1,2788Aşiretı (2

harameyn)

1,2788
Terzi (2 kalfası, l
çırağı)

1.278I6IDeveci (l çoban)

1,2788Marangoz (1 ihtiyar, I

sabık ve müsinn)

1.4399Ahtabotcu
1.4392l42Irgad

1,439I4I2IBakkal / Dükkancı /
Dükkan ehl-i ticareti (1

verlü toocu neferi)

1,439IIIII2I
Imam / Hatib (l talebe-

i ulum, I muallim-i
sıbyan, 1 mekteb

hocası)

l,9lt2t2Bağçevan (3 seralos'da,

l ihtiyaı 2çıraLı)

lsl12II?I)5Hattab

2,07t3IuIDcğiımenci (l ihtivar)

:

;

,ı
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Meyhaneci (2
hademesi)

J J 0,47

Yetim J J 0,4J
relsl J a

J 0,47
I I I 3 0,47

Masru I I ') 0,3I
M'dıezzinl'l kaywm) 1 I 2 0,31

I I Z 0,31

Kahveci I I 2 0,31

Yerlü topçu çavuşu I 1 2 0,31

Asakir-i Mansure'den çürüğe
çıkmış (1 bahriye)

I I 2 0,31

z 2 0,31
2 2 0,31

Papaz 2 2 0,31

Nalband I 1 2 0.31

Müderris 1 1 2 0,31

Eskici 2 2 0.31

Rüzgar değirmencisi 2 2 0,31
I 2 2 0.31

Timarlu süvari asakiri
tekaüdü

1 1 2 0,31

ı I I 0,15
Hamal 1 1 0.15
Kayın peder hizmeti 1 I 0,15
Uveyi çocuk I 1 0.15

Aslı sil/ Tirvaki 1 1 0,15
Abdal I 1 0,15
Boyacı I 1 0,15

1 I 0,15
1 1 0,15

Taşçı 1 1 0,15
Dühancı I 1 0,1s
Fırıncı I 1 0. t5
Sahib-i faraş (alil) I 1 0,15
Redif çavuşluğundan
muhreç

1 1 0,15

Semerci 1 1 015
Topçu çavuşluğundan
muhrec

1 I 0,15

Hanedan/Tekaüd 1 1 0,15
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6286262545833162397286Toplam
0,1 5I1Fevt
0,15IIAza

0,1 5II
Cavlak / Meyhane

fukarası

0,151ITabancacı
0,151IMüfti
0,1 511Talebe-yi ulum

0,15I1Karantine katibi

0,r5IIfürbedar

Temettüat Defterlerine göre XIX. yüzyıl ortalarında Bodrum

4. Hayvan Sayısı
Bodrum kasabasında |845 yılı itibariyle, halkın etinden, süti.inden,

derisinden, kılından Ve gücünden yararlandığı toplam 1.501 hayvan
bulunmaktadır. Ayrıca 484 de arı kovanı vardır. Toplam hane sayısı 589 olan
kasabada, küçük veya büyükbaş hayvanl Veya an kovanl bulunan sadece
l91 hane vardır. Yani 398 hanenin herhangi türden bir hayvanı Veya arl
kovanı bulunmamaktadır. Hane sayısı açısından, oran Ve miktar bakımından
en fazla hayvan veya an kovanrna sahip hanesi bulunan mahalle, Umurca
mahallesidir: 79 hanenin 60'ında hayvan Veya arl kovanı bulunmaktadır. En
az hayvan sahipliliği bulunan mahalle ise Rum mahallesidir. 156 hane
bulunan mahallede, sadece 6 hanenin hayvan'sahipliliği söz konusudur.
Ayrıca Rum mahallesinde arı kovanı sahipliliği de yoktur.

Bodrum kasabasında sayl itibariyle en çok hayvan 539 adetle Rum
mahallesinde bulunmaktadır. Bu sayının 530 adedi keçidir. Hayvan saylsl en

çok ikinci mahalle 5l5 adetle Umurca mahallesidir. Çeşitlilik ve sahiplilik
açısından en faz|a hayvana sahip mahalle kabul edilebilir. Kasabada en az
hayvan, 25 adetle Çarşu mahallesinde bulunmaktadır. Üç mahallede (Rum,
Yeni Köy ve Eski Çeşme) hiç arı kovanı bulunmamaktadır.

Tablo IV: Bodrum kasabasında mahalleler itibariyle hayvan türleri ve sayısı
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'2'si düge;'3'ü tosun boğa;'l'i dorum; nl50'si gayrıdan perakende keçi;5ı'i iğdic

Hayvan çeşitleri açlslndan baklldığında kasabada en faz|a bulunan
hayvan 906 adetle keçidir. İkinci sırada 233 adetle öküz, üçüncü sırada 131

adetle merkeb yer almaktadır. En az sayıda bulunan hayvan, 5 adetle
ganemdir (koyun). Kısrak Saylsl da S'dir, fakat bargirle birlikte
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüşti.ir.

TabloV: Bodrummahallelerindehayvan veya arl kovanı sahibibulunanhane sayısı

Hayvanlar içinde gelir kaydedilenler şunlardır: sağman manda,
deve, keçi Ve ganem (koyun). Ayrıca arı kovanlarına da gelirkaydedilmiştir.
Hayvan varlığından hareketle Bodrum kasabası hakkında şu
söylenebilir: Kasabadaki hayvan tiir ve saylslnln azlığı, burada gelir
kaynaklarının mesleki Ve ticari alanlarda daha yaygn olmasından
kaynaklanmaktadır. Denizle ilişkisinin yanında deniz ürünlerinin de halkın
geçimi Ve beslenmesinde önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır.

adet adet adet adet adet adet adet adet adet adet adet adet adet

Umurca 49 ı8' 77' 28 4 44 93 198 83 5 515 26R

Çarşu J I 9 4 I 7 25 28

Kelerlik 2 I l6 2 2 10 33 20
Rum 2 5 2 230 300u s39
Kiliselü I 2'1 6 1 lt 48 tt2
Tepecik I il ) 2 4 4 40 65 12

Yeni Köy 8 7 24 2 I l8 l8 30 25 133

Türk Kuyu I ?5 R ?t ts R 16 44

Eski Çeşme R ? 71 j I 16 5 67

Toplam 74 it t11 5g t3 5 111 44 4.5R 448 5 I 501 484

Mehalleler Toırlam hane savrsr Havvanı hrrlunan hane savrsr
I Jmıırca 79 60
Carsu 67 t2
Kelerlik 39 14

Rıım 156 6
Kiliselü 31 20
Teoecik 54 l0
YeniKöy 52 21

TürkKuyu 55 29
Eski Cesme 56 t9
Toplam 589 t9l
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47t,38277.648,5589Toplam
499,21n.gse56Eski Çeşme

48r.2726.47055Türk Kuyu
351,4018.58552Yeni Köy
677,5036.58554Tepecik
464.5114.4003lKiliselü
463.3372.280r56Rum
372,8214.54039Kelerlik
501.4133.59s67Carsu,

420.7233.237.s79Umurca

Hane başı ortalama
gelir (kuruş)

Temettüat/Gelirler
(kuruş)Hane sayrsrMahalleler

I
I

I

I

l

l

;

Temettüat Defterlerine göre XIX. yüzyıl ortalarında Bodrum

Bu durum, muhtemelen halkın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
SeViyede olduğundan,kayıtlar a yeterince yanslmamlştlr.

Hayvan türleri açlslndan dikkati çeken bir husus da, yük Ve iş
hayvanlarının dikkate değer miktarda bulunmasıdır. Özellikle büyük
miktarlarda olmasa da44 adetdevenin bulunması, nakliyatçılığın kasaba için
önemli oIduğunu göstermektedir.

Bodrum kasabasında, 484 adetle dikkate değer miktarda arı kovanı
bulunmakta ve gelir kaynakları arasında ciddi bir yer tutmaktadır.

5. Gelir Durumu
Bodrum kasabasına ait defterlerin sonunda her mahallenin toplam

yıllık temettüatı, yani geliri de kaydedilmiştir. Buna göre kasabanııltoplam
ortalama yıllık geliri 277 .648,5 kuruştur. Kasabada 589 hane bulunduğuna
göre, hane başına düşen ortalama yıllık gelir 471 kuruştur. Aynı tarihlerde
Milas kasabasının hane başına yıllık orta|ama geliri 783 kuruştur. Yine aynı
tarihlerde Saruhan sancağında bir kaza merkezi olan Marmara kasabasında
ise, hane başı yıllık ortalama ge|ir 2.004 kuruştur. Bu örneklerden hareket
edildiğinde, Bodrum kasabasının gelir açısından, verilen ömekler içinde en

zay ıfıolduğu anlaşılır.

Tablo VI: Bodrum kasabasının mahalleler itibariyle toplam temettüatı/gelirleri

' Adryeke, a.g.e., s. I 23 Tablo IV'deki 8 mahalleye ait 5 I 7 hane ile, s. 167 Tablo
XXI'deki aynı mahallelere aiI404.823 kuruşluk toplam gelirden hesaplanmıştır.

'o Ne;det Bilgi, "Tanzimat Döneminin ilk Yıllarında Saruhan Sancağı Mannara
Kasabasr'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu", CIEPO-XIV. Sempozyumu Bildirileri l8-
22Eylnl2000, Çeşme,Yay.Haz. Tuncer Baykara, Ankara: TTK, 2004, s. 7l ve 83'den
hesapIanmıştır.
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Bodrum kasabasındaki dokuz mahalle arasında en fazla gelire sahip
olanı72.280 kuruşla Rum mahallesi olduğu görülmektedir. Ancak hane başı
ortalama en yüksek gelire sahip olanı 667,5 kuruşla Tepecik mahallesidir.
Mahalleler arasında hane başı en düşük geliri olan, 357,4 kuruşla Yeni Köy
mahallesidir. Dokuz mahalleden beşinin kasaba ortalamas ı olan 47 T kuruşun
altında ortalama gelire sahip olduğu görülmektedir. Bununla beraber,
bunlardan ikisinin ortalamaya yakın sayılabilecek seviyede gelire sahip
oldukları, dolayısıyla geriye kalan üç mahallenin (Umurca, Kelerlik ve Yeni
Köy) bu kategori içinde değerlendirilmeleri gerektiği de söylenebilir.

Burada belirtilmesi gereken bir husus da şudur: Temettüat
defterlerinde verilen gelir miktarları geıielde vergileri düşülmemiş
miktarlardır. Bazılarında aşar vergisinin düşürülerek kaydedildiği
görülmekle beraber, Bodrum'a ait incelediğimiz defterlerde bu durum söz
konusu değildir. Yani buradaki ortalama yıllık gelir rakamları, vergi
açısından gayri safi yıllık gelir olarak tanımlanabilirler.

6. Vergiler: Virgü-yi Mahsusa ve Cizye
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Bodrum kasabasının 9 mahallesinde bulunan 628 vergi ınükellefinin
1844 yılında ödemiş oldukları toplam virgü-yi mahsusa miktarı 40.000
kuruştur. Hemen belirtmek gerekir ki bu vergi, mükelleflerin ödedikleri tüm
vergileri kapsamamaktadır. Mükelleflerin aşar başta olmak üzere ödedikleri
başka vergiler de bulunmaktadır. Fakat bunlar ayrrca hesaplanması
g erektiğ inden ç al ı şmam ıza dahil e d i l mem i ş l erdir.

Mahalleler arasında miktar olarak en yüksek virgü-yi mahsusa
ödeyeni 8.700 kuruşla Rum nahallesi, en azı ise 2.203 kuruşla Kiliselü
mahallesidir. oysa hane başı en yüksek vergiyi ödeyen mahalle 88,78
kuruşla Eski Çeşme mahallesidir. Rum mahallesi ise 55,76 kuruşla hane başı
en aZ vergi veren mahalledir. Kasabanın hane başl virgü-yi mahsusa
ortalaması ise 6],9 l kuruştur.

Kasabanın toplam virgü-yi mahsusası, toplam gelirinin yo| ,A'ii
seviyesindedir. Kasabanln aşar vergisinin tahmini olarak o/ol}'un bir hayli
altında olduğu söylenebilir. Defterlerdeki aşar kayıtlarının ana hatlarıyla
incelenmesi, bu tahmini yapmaya imkan vermekle beraber, detaylı bir
hesaplama yapmaya ihtiyaç vardır.

Tablo VII: Bodrum kasabasında ınahalleler itibariyle virgü-yi ınahsusa

" Tanzimat döneminde örfi vergilerin yerine ikame edilen virgü-yi mahsusa, sancak ölçeğinde
belirlenıııekte ve önce kazalar arasında, ardından kasaba ve köyler arasıırda, nihayetinde vergi
mükellefleri arasında mali ödeıne güçlerine göre paylaştırılınakta idi. Bu verginin toplaın miktarının
tespitinde kaldırılan örfi vergilerin toplaını esas alınmıştır. Bu verginin tahsilinde adil bir dağılım
sağlamak için de temettü saylınlarına girişilmiştir. Tevfik Güran, Tanzinıat Döneminde osmanlı
Maliyesi: Bütçelerve Hazine-Hesapları (t84t-t86I), Ankara l989, s. 13-14; Said Öztürk, Tanziıııat
DönenıindeBirAnadoluŞehriBilecik(Sosyo-EkononıikYapı),istanbul |996,s.174'l75.
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67.9140.000s89Toplam
88,784.91256Eski Cesme
85,274.69055Türk Kuyu
64.09J.JJJ52Yeni Köy
11 1t4.17054Tepecik
7 t,062.20331Kiliselü
5s.168.700156Rum
61.412,39s39Kelerlik
73,054.89567Carsu
58,754.64279Umurca

Hane başı ortalama
versi-vi mahsusa

Virgü-yi Mahsusasr
(kurus)

Hane sayısrMahalleler
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Bazı temettüat defter]erinde gösterilmeyen, fakat Bodrum'a ait
defterlerde yer alan diğer bir vergi de cizyedir. Rum mahallesindeki vergi
mükelleflerinin kayıtlarl, aynl zamanda mükelleflerin hangi seviyede cizye
vergisi ödedikleri bilgisini de içermektedir. Bilindiği üzere osmanlı'da gayr-i
müslim tebadan alınan bir baş vergisi o|an cizye' üç ayrı seviyede
alınmaktaydı. Gelir seviyesi yüksek olanlar dld, orta olanlar evsat ve düşük
olanlar edna dilimde yer almaktaydı. Buna.göre Rum mahallesindeki 162

vergi mükellefinin 96'sının evsat, 57'sinin edna cizye vergisi diliminde yer
aldığı kayıtlıdır. 9 mükellefin kayıtlarında hangi dilimde yer aldıkları
belirtilmemiştir. Ayrıca mükellefler arasında gelir seviyesi ilA diliminde
vergilendirmeye tabi tutulabilecek mükellef bulunmamaktadır. Kasabada
cizye vergisine tabi olup, Çarşu mahallesine kayıtlı olan 4 vergi mükellefi
Yahudi hane reisi de bulunmaktadır. Fakat bu 4 mükellefin kayıt|arı, cizye
dilimleriyle ilgili bilgi içermemektedir.

Sonuç
Temettüat defterleri burada sunulandan çok daha fazla bilgi elde

etmeye müsaittir. Bu daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği için çalışma
sınırlı tutulmuştur. Defterlerden derlenen konular anahatlarıyla ele alınarak
değerlendirilmiş ve Bodrum kasabasının XIX. Yüzyılın ortalarına doğru,
sosyal ve ekoqomik görünti.isü verilmeye çaIışılmıştır

Bu tarihlerde Bodrum kasabası nüfus, meslekler, gelir, vergi ve hayvan
varlığı açısından tam bir kasaba hüviyetini taşımaktadır. Denizcilik ve
askerlik nitelikleri birazdahabelirgin bir kasabadır. Nüfus bakımından Türk,
Rum Ve Yahudi gruplarını barrndırmaktadır. Özeilikle bazı meslek
gruplarının ya|nızca bir grup içinde yoğunlaşması söz konusudur. Ziraaİ
erbabının hemen tamamının Türklerden oluşması Veya duvarcıların
tamamının Rum olması, birer örnek olarak vgrilebilir. Rum nüfusun kendi
adlarını taşıyan bir mahallede yaşamalarl Ve 156 haneden sadece üç tanesinin
arazi sahibi olması, bu nüfusun yakın sayılabilecek tarihlerde kasabaya
yerleştiklerini akla getirmektedir.

Gelir seviyesinin yüksek olmadığı, hatta Batı Anadolu'dan verilen
diğer iki örnekle karşılaştırıldığında, Bodrum kasabasının en alt seviyede
gelire sahip olduğu görülmektedir. Kasabadaki vergi dağılımı ise, dönemin
birçok yerleşim yerinde olduğu gibi dengesizdir.
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Bodrum'un bu tarihlerde, yaklaşık üç bin kişilik nüfusuyla, tarım ve
hayvancılığın zayıf, mesleki ağırlıklı bir ekonomik yapının baskın olduğu,
köy görüntüsünden uzak sayılabilecek bir kasaba hüviyetini taşıdığı
söylenebilir.
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Girİş
XX. Yüzyılın başında Menteşe Sancağının altı ilçesinden biri olan

Bodrum (Halikamas), çok eskilere giden tarihi bir geçmişe sahiptir.
Cumhuriyet öncesinde sadece bu özelliğinden dolayı yabancılarıı ziyaret
ettiği yerlerden biri olmuştur. Zindan ve hapishane olarak kullanılmakta
olan Bodrum kalesi ve diğer tarihi eserleri ziyaret için, her yılyiz kadar
yolcu Vapuru ile iki bin civarında yelkenli Bodrum limanına uğrardı.
Bahçeler içerisinde beyaztaşlardan yapılmış kale şeklindeki Bodrum evleri
güzel bir manzara sergilemekteydi. Şehirde binden faz|a ev, dört cami, bir
kilise, bir hamam, dört han ve iki yizkadar dükkan bulunuyordu.(l-) Ancak,
Birinci Dünya Savaşı'nda, 26 Mayıs 1915 günü Fransız Duplex kruvazörü
tarafindan topa tutulan şehirde Tepecik Camisinin kubbesi, kalenin bir yanı,
birkaç evle okul binası hasara uğramıştı.(2)

Bildiride, Cumhuriyetin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı
sonlarına kadar geçen süre içinde Bodrum'un idari, sosyal, eğitim, ulaşım ve
ticari hayatından bahsedilecektir.

Bodrum'un Mülki Teşkilatta Yeri ve Nüfusu
Cumhuriyet döneminde Muğla (Menteşe Vilayeti) iline bağlı altı

kazadan birisini oluşturan Bodrum, |927 yılında Merkez nahiyesi ile
Karaabad (Mumcular) nahiyelerinden oluşuyordu . |5 '694 nüfusa sahip olan
Bodrum'un 10, Karaabad'ın 4 mahallesi vardı. Daha sonraki yıllarda ilçe
merkezinde mahalle saytsl 8'e düşmüş, bucak saylst artmıştır.

1927 yı|ınüfus sayımında4.290 o|anşehirnüfusu,(3) 1940 yılında 5

binin üzerine çıkmışsa da 1950'ye gelindiginde 4'70| düşmüştür.(4)
Böylece şehrin nüfusu 1950'li yılların başına kadar ortalama4.600 civarında
olmuştur.

-KaradenizTeknikÜniversitesiFatihEğitinıFakültesi,Trabzon 
mesutcapa@yahoo.com



Cumhuriyet döneminde 1950'den önce Bodrum

1928 yılında Bodrum'un 30 köyünden 24'ü Merkeze, 6'sı ise
Karaabad nahiyesine bağlıydı. Zaman içinde bazı köylerin isimlerinde
değişiklikler yapılmakla birlikte sayı değişmemiştir. Merkeze bağlı köyler
şunlardı:Akçaalan-ı sağir,Akçaalan-ı kebir, islamhaneleri, Bitez, Peksimet,
Türkbükü, Çirk6n, Çiftlik, Dere, Dirmil-i sağir, Dirmil-i kebir, Sandima,
Farilya, Karabağ, Karakaya, Girelbelen, Kiriş, Gürece, Gökçebelan, Göl,
Müsgebi-i sağir, Müsgebii kebir, Yaka, Yahşi. Karaabad nahiyesine bağlı
köyler de şunlardı : Pınarlıbelen, Çömlek ci, Saz, Kum, Mazı, Mumcular. (5)
Köy adlarından bazılarının sonraki yıllarda önemli ölçüde değiştiğini
görmekteyiz.(6) Bunlar arasında Ağaçlı (Bitezköy), Konacık (Çirkön),
Dağbelen (Girelbelen), Gökçebel (Dirmil), Gündoğan (Farilya), ortakent
(Müsgebi) gibi Tükçede söylenmesi zor olanlarln yant sıraTürkçe olanların
bir kısmı da değiştirilmiştir. (7)

1927-1950 tarihleri arasında bucak ve köylerin nüfusu 11.404 ile
11 .333 arasında değişmiştir. Buna göre köylerde makul düzeyde sürekli bir
artış gözlenmektedir.(9)

Bodrum'daEğitim
Bodrum'da XX. Yüzyılın başlarında açılan ilköğretimle ilgili iki

okul, Cumhuriyet döneminde değişik ad|arla, yeni eğitim sistemi içinde
varlıklarını sürdürmüşlerdir. 1901 yılında Tepecik Mahallesi'nde, halkın
katkısıyla iki katlı ve tek dersaneli olarak yaptırılan Numune Kız Mektebi,
26 Mayıs 1 9 1 5'te Fransız Dupleks savaş gemisi taraflndan yıkılıncaya kadar
öğretime devam etmiştir. Cumhuriyet dönemindeki Turgut Reis ilkokulu, bu
okulun devamı olarak kabul edilmektedir. İkinci Meşrutiyet döneminden
Cumhuriyet'e, Cumhuriyet İlkokulu adıyla intikal eden diğer okul Numune
Mektebi'dir. on bir dersane, üç idare odası ve bir mescitten oluşan bu okul,
l910-19ll yılları arasında Kaymakam Faik (Üstün) Bey'in öncülüğünde
geniş bir ar aziizerineinşa edi lmişti.

Bir ara Birinci okul adıyla da anılacak olan Turgutreis İlkokuıu,
T927 yı|ında üç sınıflı bir ilkokul haline getirildi. Karma eğitime
geçildiği bu yıllarda kızve erkek öğrenciler devam etmeye başladı. 193 l'de
Muğla Valisi Ömer Cevat, Öze| İdare Bütçesinden sağladığı
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katkıyla büyük bir okul yaptırdı. İki katıı bu yeni bina sekiz derslik, bir
mize, bir öğretmen odası ve küçük bir oda ile müsamere salonundan
meydana geliyordu. Bodrum'daki tüm ilköğretim öğrencileri 1932-1933
Öğretim yılında Birinci okul adl verilen bu binada toplandılar. Rüştü Gür,
1929-30 yıllarında iki katlı olarak yapılan Turgutreis iıkokuıu ve sahildeki
Cumhuriyet İlkokulu"ndan bahsederken, "Galiba öğrenci az|ığı nedeniyle
tüm çocuklar 4' ve 5. sınıflar için Turgutreis ilkokulunda toplanırdı.
iıkokuıdan Sonra aileler dişlerinden tırnaklarından artfiff, kız oğlan
ayırmadan çocuklarını okutmak için Milas'a,izmir'e gönderirlerdi. Ben de
ilkokul üçüncü sınıfa kadar evimizin biraz ilerisindeki Cumhuriyet
ilkokulunda okudum, sonra Turgutreis ilkokuluna geçtim" (9) demektedir.

13 Ekim 1947 gnnn gecesi alt katta çıkan bir yangınla okul tamamen
yantnca (10) İkinci okulda (Cumhuriyet İlkokultı) çift öğretime geçildi.
1949 yı|ında Muğla Valisi ibrahim Etem Akıncı'nın Özel İdare bütçesinden
sağladığı parayla tek katlı olarak 5 derslikli, bir öğretmen, bir müdür ve iki
küçük odadan oluşan yeni bir okul yapılarak l3 Şubat 1950 pazartesi günü
eğitim ve öğretime açıldı.

Cumhuriyet iıkokuıu binasında I92] yılında tadilat
gerçekleştirilmiş, mescit bölümüyle iki dersanesi birleştirilerek alt katta bir
müsamere salonu ve sahne yapılmıştır. Turgutreis ilkokulunun hizmete
girmesiyle I932:l935 yılları arasında kapalı kalmış; 1935 yılından itibaren
üç sınıflı olarak ikinci okul adıyla öğretime açılmıştır. İkinci Dünya Savaşı
yıllarında, Kasım |942 - ocak 1945 tarihleri arasında bina ordu emrine
verildiğinden eğitim kesintiye uğramıştır. 1945 yılında dört, 1945-1946
öğretim yılından itibaren de beş sınıflı olarak yeniden öğretime açılmıştır.
|941-|949 yıllarında Birinci okul öğrencilerinin de katılmasıyla ikili
öğretime geçilmiştir. |949-1950 öğretim yılında üst kat ortaokula verildiği
için altkattabeş ve üstkatta dabir sınıfilköğretime ayrılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, numara ile anıLan okulların
adlandırılmasıyla ilgili 7 Kasım 1948 tarihli talimatı üzerine, |949 yılı
başından itibaren Birinci okul'a Turgutreis, ikinci okul'a ise Cumhuriyet
Ilkokulu adları verilmiştir. Beşer sınıflı bu iki okul l950 yıllndan itibaren
ayrı binalarında eğitim faaliyetini sürdüreceklerdir.

Bodrum'da köy okullanna bakıldığında, Cumhuriyet öncesinde
köylere yönelik eğitim faaliyetlerinin yok denilecek kadar az olduğu
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Cumhuriyet döneminde 1950'den önce Bodrum

görülmektedir. Bu konuda tek istisnai örnek 1899 yılında köylü tarafından
yaptırılan iki dersaneli (derslik) Karakaya ilkokuludur. Bu okul
Cumhuriyet'in ilk yıllarında üç derslikli hale getirilmişti r.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında köylünün eğitilmesine yönelik devlet
politikası, halkın kendi okullarını yapmaları suretiyle desteklenmiştir.
Bodrum'da köy okullarının inşasında halkın emeğine devletin maddi katkısı
1 949 yılından itibaren sağlanabilmiştir.

Cumhuriyet'in ilanından |930'lara kadar geçen sürede, Bodrum'da
iki köy ilkokulu yapıldı. Yapımına |924 yılında başlanan Akçaalan iıkokuıu
|93]-1938 yılında dört dersaneli hale getirildi. 1929 yılıında Pınarbelen'e iki
dersaneli bir okul yapıldı.

1930-|949 yılları arasında yaptırılan başlıca köy .okulları
şunlardır(11):

Köyün/okuluıı adr Yapım yılı Okulun özelliği

Gökçebel (Diımil) 1930 (2 derslik, 1 müdür odası ve l işlik)

Dağbelen (Girelbelen) 1930 (l derslik, l idare odası)

Çömlekçi l93 l (2 derslik' 1 idare odası)

Mumcular 1932 (3 derslik)

Gündoğan (Farilya) 1935 (2 derslik, 1 idare odası, l lojman)

(okul, öğrenci fazJıa|ığı sebebiyle sonradan lojman da dahil edilerek üç derslikli oldu)

Yalıkavak'ın Sandıma 1935 (4 derslik)

Mahallesi
(okul yapılırken Geriş köyünden gelecek öğrenciler de göz önünde bulundurulmuştur)

ortakent (Müsgebi) 1935 (4 derslik)

Dereköy iıkokuıu 1936 (2 derslik)

(okul, Peksimet köylülerinin yardımlarıyla yapılmıştır.)

Yeniköy 1943 (1945 yılında

işlik dersliğe çevrilmiştir)
1944

(1 derslik, l işlik, 1 lojınan)

Karabağ
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Mesut Çapa
1946 (2 derslik, I lojman)

lg47 (l derslik, I lojman)

1947 (l derslik, 1 işlik, l lojman)

Ağaçlı (Bitez)

Çiftlik

Kızılağaç

Akyarlar

Mazı

Geriş

Türkbükü

islamhaneleri

1947 (Daha önceki işlik dersliğe
çevrilerek 2 derslik, l lojman)

( 3 derslik,l lojman)

(2 derslik, I lojman)

(Yapımı uzun yıllar sürmüştiir)

(Eğitmenli okul tipinde)

(l derslik, I lojman)

(l derslik, 1 lojman)

(l derslik, I lojman)

1947

1947

I 948

I 948

1949

1949

1949

Milli Eğitim istatistiklerine bakıldığında, Bodrum'da eğitim
hayatının sürekli bir gelişme içinde olduğu görülmektedir. Genelde Muğla
Vilayetinde olduğu gibi Bodrum'da da Cumhuriyetin ilkyıllarından itibaren
kızların eğitimine önem verilmiş, herhangi bir ayrım yapılmamlştır. 1930-
l93 1 öğrenim yılı başında Muğla Vilayetinde çeşitli kademelerde 109 okul,
21l öğretmen Ve 7.882 öğrenci bulunuyordu. Bu öğrencilerden 4.9l4'i
erkek, 2.968' ikız öğrencilerden oluşmaktaydı.

Cumhuriyetin 10. yılında, |933-l%q Öğretim yılında Bodrum'da
şehir merkezinde birinci slnlfa toplam 92 (65 erkek, 27 kız) öğrenci kayıt
yaptırdl. Şehirde beş sınıftatoplam 472 (293 erkek, |79kız) öğrenci öğrenim
görmekteydi. Aynı ders yılında Muğla Vilayetinde l resmi anaokulu (1
öğretmen, 44 öğrenci), 7' i azınlık(ekalliyet) ilkokulu olmak üzere 1 1 5 resmi
gündüz ilkokul (2l5 öğretmen, 9.75l öğrenci), 2 resmi.ortaokul (17
öğretmen, 315 öğrenci) bulunuyordu. Muğla Merkez kazasında imtihan
arifesinde beş sınıfta mevcut öğrenci miktarı 904 (576 erkek, 328kız)idi.

|936-193] öğretim yılında Bodrum'da şehir merkezinde toplam 495
(3l9 erkek, 1]6 kız) öğrenci (Birinci sınıfta 97 erkek, 48 kız; İkinci
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sınıfta 51 erkek, 52kız;Üçüncü sınıfta 62 erkek,33kız;Dördüncü sınıfta 59

erkek, 25kız;Beşinci sınıfta 50 erkek, 18 kız);köylerde ise 802 (513 erkek,
289kız.Birinci sınıfta 197 erkek, I|Ikız; İkinci sınıfta 139 erkek, 82kız;
Üçüncü sınıfta 100 erkek, 73kız; Dördüncü sınıfta 35 erkek, |4kız; Beşinci
sınıfta 42 erkek, 9 kız) öğrenci öğrenim görmekteydi.

1939- |94}'taBodrum şehir ınerkezinde toplam 506 (326 erkek, 180

kız); köylerde ise toplam T.046 (72I erkek,3}Skız) öğrenci bulunuyordu. Bu
öğretim yıllnda Muğla'da 1l2,resmi gündüz, 29 eğitmenli olmak izere |4|
ilkokul ile 2 oıtaokul vardı.(12)

I940-I94|'de, Bodrum merkezinde 2 (3 sınıflı Ikinci/Cumhuriyet
iıkokulu ile 5 sınıflı Birinci/Turgutreis iıkokuıu;, köylerinde l0 (3'ü 4 sınıflı,
7'si 5 sınıflı) ilkokul bulunuyordu.(13)

|935-|945 yılları arasında Bodrum şehir ve köy ilkokullarına kayıt
yaphran öğrenci sayıları şöyleydi :

Öğretim Yılı

1935-1936
1936-1937
1939-1940
1940-1941
1944-1945

Erkek öğrenci
Şehir/ Köy
241 138
63/ 93
621 r4s
621 147
441 214

Kız öğrenci
Şehir/Köy

211 75
281 52
361 48
371 83

sol 265

Toplam öğrenci
Şehir/Köy
5U 2t3
9l r45
981 193
99/ 230
94/ 479

Genel Toplam

264
236
29t
329
573

1944-1945 yılında Vilayet genelinde olduğu gibi Bodrum'da da yeni
kaydolan öğrenciler arasında kız|ar çoğunluktaydı. Şehir ve köylerde yeni
kaydolan 573 öğrencinin 258'i erkeklerden, 315'i kızlardan oluşmaktaydı.
Vilayet genelinde ise, şehir ve köy okullarına 7.010 öğrenci (3.255'i erkek ve

3.157 kız) kayıt yaptırdı. Bu sırada Bodrum'da 2 ilkokul (1'i 4 dersaneli,

diğeri 5 dersaneli) bulunuyordu
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Muğla Vilayetinde toplam l35 (I2 tek dersaneli, 5'i 2 dersaneli, 8'i 3

dersaneli, 3'ü 4 dersaneli, 107'si 5 dersaneli) okul vardı. Vilayet dahilinde
şehir merkezlerinde I.2|1 (573 erkek, 644kız) öğrenci, köylerde ise 5.783 (

2.682 erkek, 3. 1 1 l kız) öğrenci kayıt yaptırdı. (14)
Bodrum'da henüz ortaokulun bulunmadığı 1944-|945 öğretim

yılında, ortaokula öncelikle erkek çocukların gönderildiği anlaşllmaktadır.
Muğla Vilayeti dahilindeki 3 ortaokula 305 (239 erkek, 66 kız) öğrenci
kayıt yaptırdı. Bunlardan I27 (94 erkek, 33 kız)'si Muğla ortaokulu'na, 84
(71 erkek, 13 kız)'ü Fethiye ortaokulu'nave94 (74 erkek, 20kız)'u Milas
Ortaokuluna kaydoldu. (l 5)

1945-1946 Öğretim yılında Bodrum'da birinci sınıflara l|2 (56
erkek, 56 kız) öğrenci kaydoldu. Bu sırada Bodrum'da 5 sınıflı 2 ilkokul
bulunuyordu. Köylerde ise 1I (|'i2 sınıflı, 1'i 4 sınıflı,9'u 5 sınıflı) ilkokul
vardr. Bu öğretim yılında Muğla merkez il çede 4 ilkokul ; merkez köylerinde
ise 29 ilkokul bulunuyordu. Muğla Vilayetinde köy ve şehirlerdeki ilkokul
saylsl 156 ( 4'ü 1 sınıflı, I4'İi2 sınıflı, 15'i 3 sınıflı, 10'u4 sınıflı, 113'ü 5

sınıflı) (16) idi.
1948-|949 oğretim yılında, yıl sonu itibarıyla Bodrum merkezde 5

sınıflı 2 ilkokulda 609 (331 erkek, 278kız) öğrenci öğrenim gormekteydi.
Aynı tarihlerde 14'ü beş sınıflı olmak üzere toplam 18 öğretmenli köy
okulunda | '924 (L 152 erkek , 772 kız) öğrenci bulunuyordu. Öğretmenli-
eğitmenli 3 köy okulunda ise 224 (123 erkek, 101 kız) öğrenci öğrenim
görmekteydi. Bu öğreııim yılında Bodrum kazasında 23 ilkokulda 2.857
öğrenci mevcut olup, bunun 1.151'i kız|ardan 2.557'i erkeklerden
oluşmaktaydı. Aynı ders yılında Muğla Vilayeti dahilinde bulunan 207
ilkokulda 30.404 (17 .673 erkek, 12.]3T kız) öğrenci mevcuttu.(17)

ikinci Dünya Savaşı sonrasında faaliyete geçtiği anlaşılan Bodrum
Akşam Kız Sanat okulu, 1948-1949 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını
vermiştir. Bu öğretim yılında okulun'77 *hakikl" öğrencisi bulunuyordu.
Bunlardan 14'ü mezun olmuşfu. okulda ayrıca muhtelifkurslar da açılmıştı.
Birinci kademedeki kursa 46 biçki-dikiş, l9 kadın çamaşlr, l,t çiçek, 15
moda, 19 nakış öğrencisi olmak üzere toplam 113 öğrenci kayıt yaptırmıştı.
Ikinci kademedeki kursa ise 3 1 biçki dikiş, 17 kadın çamaşlr, l7 nakış olmak
üzere 65 öğrenci devam ediyordu. Kurslara devam eden toplam l78
öğrencinin I 4|' i mezunolmuştu.(18)
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|949 yılına gelinceye kadarBodrum'da ortaokul yoktu. Şehrin esnaf
Vt varlıklı aileleri çocuklarını çevre il ve ilçelerdeki ortaokullara
gönderiyorlardı. 1931 yılında Bodrum'da doğan ismail Uslu anılarıııda,
"Gençlere gelince hali vakti yerinde olanlar, çocuklarını beşinci sınıfı
bitirdikten Sonra Milas'a ortaokula gönderirlerdi. Fakir aileler beşinci
sınıftan sonra okuyamıyorlardı. ..'Bazı aileler de çocuklarını Söke'deki
öğretmen okuluna gönderirlerdi." şeklinde bahsetmektedir. Kendisi de
ortaokulda okuyabilmek jçin Milas'a gitmişti. Yine anılarından
yararlandığımız Rüştü Gür de ortaokulu Izmir'de tamamlamıştı. (19)

Bodrum oıtaokulu 1949-1950 yılında, 2l Ekim 1949 guni, 3

öğretmen ve73 (49 erkek, 24kız) öğrenciyle eğitim ve öğretime açılıııştır.
Öğretmenler Müdür Hulki Bey, matematik öğretmeni Abidin Bey ve
jimnastikçi (beden eğitimi Ve Spor öğretmeni) Necdet Bey'den oluşuyordu.
kısa bir süre sonra ZiyaTarıklşıkman'ın müdür olduğu anlaşılmaktadır. ilk
kaydolan öğrenciler arasında Belediye Başkanının kızı Yonca Ataman da
bulunrıyordu. ortaokul müstakil bir binaya kavuşuncaya kadar, eğitim-
öğretim ilk yıl Şehir Kulübünün lokalinde, ikinci yıl da Cumhuriyet
iıkokuıu'nun üst katında sürdürüldü. ortaokul ancak 1952-1953 öğretim
yılında kendi binasına geçecektir. (20)

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Bodrum
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bodrum, gelenek ve göreneklerine

bağlı fakir bir kaza idi. Bodrum'un durumu, halk arasında söylenen,
"Bodrum iki dükkan bir firın, peynir ekmek yiye yiye ne ağız kaldı ne
bulun" şeklindeki tekerlemeyle ifade ediliyordu. Bodrum, Anadolu'da
Sinop'tan sonra bir sürgün yeri olarak dahafıza|ara yer etmiş; Cevat Şakir
(Kabaağaç|ı) |925 yılında buraya sürgün olarak gelmişti. Bodrum anllarda

şöyle tasvir edilmektedir:
"Bodrum, ismi, cismi bilinmeyen, ihmal edilmiş, kendi haline

terkedilmiş bir yerdi. Şehir alt yapıdan yoksundu. Doğru dürüst cadde,
sokak yoktu. Kışın yağmur yağdığında şehrin etrafinl çeviren dağlardan
inen sular sokaklarda gürül gürül akar, sokaklar dere halini alır, evlere girip
çıkmak sorun olurdu. Dalga kıran olmadığından liman da|ga|ara açıktı.

Şiddetli lodosta sandallar batar, tekneler demir tarayarak birbirine girer,
bazen de karaya vurarak parçalanırdı. Su tesisatı yoktu. Halk
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Suyunu sokaklardaki çeşmelerden Ve avlulanndaki kuyulardan sağlardı.
Kuyu buzdolabı görevini de görürdü."

o'Yat limanından (Eskiçeşme Mahallesinden) eski ismi Medreseler
olan Palmiye parkına kadar üç-dört metre yükseklikte duvarlarla kaplı idi.
Bu duvarların üzerinde su gerizleri vardı. Bu gerizler şehir ve kaleye su
veriyordu. Ayrıca liınanın ağzı açıktı. Dalgakıran yoktu, deniz
dalgalarından korunmak ve tuzlu sudan meyve ve sebzeler kurumasın diye
yapılmıştı.(21)

Bodrum bu olumsuzlukların yanl Slra, yine de küçük şirin bir kasaba
olma özelliğini korumaktaydı. 1926 yılında Bodrum'dan şöyle
bahsedilmektedir:

"Bodrum, Adalar Denizi sahilinde en kıymetli Ve şirin
limanlarımızdan biridir. Muğla Vlayetine tabi bir kazamerkezidir. ictimai
ve iktisadi faaliyet her gün terakki etmektedir. Bodrum'da her sene külliyatlı
mikdarda incir ve tütün ihraç edilir. Mümtaz Bey isminde faal bir Belediye
Reisi vardır. Kaza elektrikle tenvir edilmektedir. Bir çok yeni parklar
yapılmıştır. Bir sinema binası da derdest inşadır' Gençler Birliği Spor
Kulübü, münevver Bodrum gençlerinin ictimAg6hıdır." (22)

1889'da kurulmuş olan Bodrum Belediyesi'nin Cumhuriyet
dönemindeki ilk başkanl Dr. Mümtaz Ataman'dı. |928 yılında Kaymakam
Hamdi Bey, Malmüdürü Naili, Hakim Mümtaz, Savcı (müddeiumumi)
Avni, S orgu hakimi (müstantik) Zeki,Hükümet tabibi i. Kemal B ey'di. (23)

Cumhuriyetin ilanından birkaç yıl sonra Bodrum'un elektriğe
kavuştuğu bilinmektedir. Ancak, anılarda başlangıç tarihleri farklı
verilmektedir.(24) Bunlardan çıkarılabilecek ortak sonuca göre, T925
yılında Hasan Uslu, Muzaffer Zengin ve Belediye Başkanı Dr. Mümtaz
Ataman'ın kardeşi Necip Ataman tarafından kurulan şirket, 1928 yılından
itibaren elektrik işletmesini üstlenmiştir- Makinist Nusret, Kilise binasında
islimle çalışan motorla enerji üretimini başararak |926'dailk defa Bodrum'a
elektrik bağlamıştır. I94l yılında elektrik işleri yerel yönetimlere verilince,
şirket belediyece satın alınmıştır. Daha sonfa elektrikjeneratör makinesiyle
sağlanmaya başlanmıştlr. 1945'lerde makinist Nusret Belediye'de teknik
sorumlu olarak çalışıyordu.

Bodrum'da elektrik bağlandığında ampuller elektrik direği yerine
"ağaç|aru ve evlerin duvarlarına asılırdı. Evlerde sadece bir ampul
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bulunurdu ve genelde oturulan odaya konurdu. Babam Hasan Uslu ampul
satar ve alanların adlarını deftere yazardı. Elektrik ücreti ampul Saylslna Ve
muma göre alınırdı. Genellikle, daha ucuza geldiği için,25 mumluk ampul
kullanılırdı ."(25) 1940'larda jeneratör kurulduktan Sonra da, elektrik şehrin
ihtiyacını karşılamadayetersizkalıyor, "sokak lambalarını bile doğru dürüst
yal<rnaya yetmiyordu. ...Çok uzun yıllat gaz ve lüks lambaları ile
aydınlandıBodrum.''(26),

1949 yılıına gelindiğinde elektrik tesisatı eski bir dizel motoru ile '

çalışıyordu. Elektrik işletmesi Belediye bütçesiyle idare edilmekteydi. Her
evde elektrik yoktu;l800 hanenin bulunduğu Bodrum'da Belediyenin |27
abonesi mevcuttu. " l10 voltluk jeneratör ile sokaklar aydınlatılırdı. Bazı
zengin evlerinde elektrik vardı. Bizim evde elektrik yoktu. Geceleri ders

çalışırken tahta masa üzerine beş numara kandil yakardık. ..''. (27) Şehrin
aydınlatılması 120 lamba ile sağlanıyordu. Elektrik gece saat l2'ye kadar
veriliyordu. Şebeke 2.850 metre uzunluğundaydı. Şehrin yıllık elektrik
sarfiyatı 3.000 kw.tı. 75 kuruş olan elektriğin kilovatı resmi daire|ere o/o 20
tenzilatl a ver i I iyordu. (2 8)

1933 yılında Bodrum'da |450 hanede 4290 nüfus yaşıyordu. Şehir
dahilindeki 8 km.lik yolun 6 km.si şose, 1,5 km.si kaldırım, 500 metresi
betondu. Şehrin suyu kaynağından 3 km. uzunluğundaki künk boru ile
gelmekteydi. Şehrin itfaiye vekanalizasyon tesisatı yoktu. Temizlik işleri
3 işçi ve l katır (ester) ile yürütülmekteydi. Belediyenin işlettiği mezbahada
günde 3 koyun ve 2 sığırkesilmekteydi. Şehirde Zkarmailkokul, Zhamam,
1 dispanser, \ eczane, I20 mağaza ve dükkan, 2 han, 1 otel ve 2 fabrika
bulunuyordu. Küçük ölçüde dokuma işleri yapılmakla birlikte, imalat ve
üretim kazanın ihtiyacını karşılayanrıyordu.(29) "l930-40'lı yıllarda
belediyenin ttim imar işlerini Giritli Derviş Usta yaparmış." (30)

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Belediye, şehrin temel alt yapı ve
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için büyük çaba sarf etti ' 194]'de şehrin imar
planı yapı l dı : "B odrum'un i lk imar planı l 9 46 - |9 47 y ı|lar ında Mithat Yenen
ve Cevat Erbel adlı mimarlar tarafindan yapıldı. Şehrin dağınık yapısından
dolayı Umurça, Kiliselik, Türkkuyusu, Yeniköy ve Kelerlik mahallelerinin
bazı yerleri plan dışı kalmıştır. "(3 1)
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Belediyece l931 yılında ıslah edilmiş olan su kuyuları, ihtiyacı
karşılamaktan uzak ve suları kireçliydi. Şehrin günlük su ihtiyacı 500
metreküptü. 1946 yılında su tesisatı için yeni bir proje hazırlanarak Iller
Bankasından kredi sağlandı. Buna göre, Belediyece eskiden yapılan 1650
metrelik su şebekesine iller Bankası tarafından l.300 metrelik yeni su

şebekesi ilave edilecekti. Türkkuyusu Mahallesinde açılan üç kuyunun
suyu, Hacıresil tepesinde inşa edilen depoda toplanarak şehre dağıtılmaya
başlandı.(32) Belediye bütçesiyle idare edilmekte olan su şebekesine bağlı
20 çeşme ve 3 yangın musluğu vardı.

1948'lerde, beş bin kadar nüfusun yaşadığı şehirde 8 mahalle ve
1800 hane mevcuttu. Motorla işleyen bir un fabrikası ile TC ZiraatBankası
mevcuttu. 1936'da yapılan belediye binası ihtiyacı karşılamaktaydı.
Belediye yollarının 1,5 km.si Adi kaldırım, 1,5 km.si şose Ve 2,6 km.si ham
yoldan ibaretti. 8 beton köprii ile Cumhuriyet Meydanı ve 1935'te yapılmış
iki kiiçük park mevcuttu.

Şehirde bir ilkokul ile Halkevi,2lokanta,1 şehir kulübü, 5 yataklı
dispanser, 6 firın ve 2 han bulunuyordu. Ayrıca 2 hamam ile kükürtlü bir
kaplıca ve 4 km. uzaklıkta içme vardı. Bodrum'dan halk yazları motorlarla
Kar aada' y a giderek kükürtlü kaplı cal ardan yararl an ıyorlardı. Ş ehre modern
bir mezbaha 1950 yılında yapılacaktı. Deniz kenarındaki hayvan kesim
yerinde |947'de 210 sığır, 747 koyun,kuzlı,964keçi, oğlak olmak izere
|921baş hayvan kesilmişti. Umumi hela deniz kenarındaydı. Belediye 60
ton hacminde iki binayı akaryakıt deposu olarak kiralamıştı. Belediyenin
itfaiye teşkilatı bulunmuyordu; sadece iki adet emme-basma yangln
tulumbası mevcuttu. (33)

Sokaklardaki çöpler iki hayvanla 2 km uzaklıktaki bir çukur içine
dökülmekteydi. "Bodrum'da iki çöpçü vardı. Biri istanköylü ibram, biri de
Hacı Dayı. iki katır ile Bodrum'un bütün çöpünü toplarlardı. Her taraf
temizdi. Halk evinin önündeki gazelleri (kuru yaprakları), gazete ve
kağıtları yakardı" (34)

Bodrum'un ulaşım durumuna g,elince, Bodrum'un köylerle
bağlantısı denizya da dağ ve orİnan yolları ile sağlanırdı. Tarım ürünleri
köylerden develerle, katırlarla gelir, limandan gemilere yüklenirdi.(35)

Köylerde arazileri bulunan şehirli aileler gidiş gelişlerinde
eşyalarını eşek ve develerle taşırlardı: "Bizim ortakent'te arazi|erimiz
(tarlalarımız) vardl Yazları oraya göçerdik (Haziran, Temmuz, Ağustos,
Eylül aylarında). o zamanlarda kimsede saat yoktu. Göç eşyalarımızı
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hazır|ar, bir gün önceden mahalle komşularından ve tanıdıklarından 4-5
eşek temin ederdik. Eşyalarımızı taşımak için deveciye haber gönderirdik.
Ertesi sabah erkenden, sabah yıldlzı doğduğu Zaman develere göç
eşyalarımızı sarardık. Eşeklere biner, küçüklerin belleriırden Semer ağacına
bağlardık. İı<i-tıç saatte ortakent (Müsgebi)'ye varırdık. "(36)

Bodrum, karadan şose ile Milas'a bağlıydı; daha ziyade, ticari
amaç|arla limana gelen gemilerle de dış dünyaya açılıyordu. Motorlu
taşıtlar gelmeden önce, ul7şım Ve posta hizmetleri atlı araba|arla
gerçekleştirilirdi. "Bodrum-Milas karayolu 1928 yıllnda yapılmış ve orada
kalmıştı. Mektuplar, hasta reçeteleri atlı posta ile Milas'a gönderilirdi. Bir de
Vapur geldiğinde, Ahnret Hoca postayı sandalla götürüp kaptana teslim
ederdi. Dışarıyla tek bağlantımız denizdi.'' (37)

Samim Uslu, 1940'ların başında atlı arabayla yaptığı yolculuktan
bahsederken, " Bodrum'dan Milas'a giden tek araç atlı arabaydı. Üstü
tamaıneır açık olaır ve iki atla çekilen bu arabayakadııı ve çocuk tarn 16 kişi
bindik. Üst üste oturuyorduk. Kıpırdamak bile çok zordu. Yolculuğumuz iki
gün sürdü. Toz, toprak içine bulanmış bitkin bir halde Milas'ın çarşı
meydanına indik. " (3 8) demektedir.

Bodrum-Milas arasında motorlu taşıtlarla yolculuk yapmak da pek
kolay değildi. Milas-Bodrum yolu dar, bozuk ve çok virajlıydı. İkinci Dünya
Savaşı'nın sürdüğü yıllarda oto lastiği bulmak güçtü. Eski lastikler
yamanarak kullanılıyordu. Her yolculukta en aZ dört defa lastik patlar,
yamandıktan sonra yola devam edilirdi. Bu yüzden; Milas'tan Bodrum'a
sekiz saatte ancak varılabilirdi.

Milas'tan gelen otobüsü karşılamak Bodnımlular için büyük bir
eğlenceydi. "içinde yolcusu olan da olmayan da otobüsü karşılar, gelen
otobüsün başına kalabalık doluşur, çıkan yolcular merakla izlenir ve
tanıdıklara hoş geldin denirdi. otobüs kamyondan bozma külüstür bir
vasıtaydı. Kamyonun izerine marangoztahtadan büyük bir kasa oturtmuş
ve içine de tahta sıralarkoymuş, böylece kamyon otobüs olmuştu."(39)

1948 yılında, Belediyeye kayıtlı bir otobüs ile sekiz kamyoır
bulünuyordu. Milas'la Bodrum arasında ulaşım Belediyeye ait bir otobüs ve
2 kamy on|a g erç ekl e ştir i 1 i yo rdu.
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Bodrum'un dış dünyayla bağlantısı daha ziyade deniz yoluyla
sağlanıyordu. Deniz Yolları'nın istanbul ile Antalya arasında işleyen
Cumhuriyet, Dumlupınar Ve Tarı isimli gemileri onbeş günde ya da ayda bir
Bodrum'a uğrar, hem yolcu hem yük taşırlardı. Burada birkaç saat kaldıktan
Sonra yollarına devam ederlerdi. Limana yaklaşan Vapur da bir eğlence
havasında karşılanırdı: " Vapur Değirmen Burnu'nun ucundan
göründüğünde herkes :"Vapur geliyor" diye birbirine haber verir ve iskelede
toplanırlardı". Rüştü Gür'ün ifadesiyle, "kçndine özgü bir kokusu vardı o
günlerde Bodrum'un. Hele pazarır: kurulduğu, Vapurun geldiği ya da
limandan gemilere mal ytıklendiği günler ! "(40)

Uslu,"1930-1940 yılları arasında Bodrum'da bir tek araba yoktu."
dese de, 1933'te şehir içinde bir otomobil işlemekteydi. Ayrıca, limana
kayıtlı kayık Ve motorlar vardı' 7940'lı yıllarda şehirde bisikletle
dolaşanlara rastl amak mümkündii. Ancak, * 

|9 4 | -42' de B odrum'da b isiklet
satılmaz,dışarıdan getirilirdi. " (41)

Bodrum'da sağlık hizmetleri oldukça sınırlıydı. 1950 yıllarına kadar
Bodrum'da sağlık işlerine bakan bir hükümet tabibi bulunuyordu. 1928
yıllnda Hükümet tabibi i. Kemal idi. Daha sonraları Dr. Mustafa Reşat ile
Dr. MümtazAtamanhükümet tabipliği yaptıLar. Şehirde taşıt sayısının yok
denilecek kadar az olduğu o yıllarda, bazı doktorlar çağrılan hastayayaya
gitmek istemezlerdi. Bodrum'dan birçok kimse acil ameliyat gerektiren
hastalarını, Türk dostu olarak bilinen Dr. Pero'nun istanköy (Kqs)
adasındaki özel kliniğine götiirürl erdi.(42)

1948 yılına gelinceye kadar Bodrum'da gerçek anlamda bir eczane
bulunmuyordu: "1934-35 yıllarında Ali Eriş ve Ahmet Eriş'in babalarının
eczane si ol duğu söyleniyor. 1 9 42 y ılında B iraki lerin dükkanı aynı zamanda
eczaneymiş. Terzi Hasan Devecioğlu Milas'dan 1943 yılında geldiğinde
Bodrum'da eczane olduğunu hatırlıyor. Ancak tümünün çok yetersiz olduğu
kesin. Hatta belki gerçek eczane bile değillerdi." Istanbul Eczacılık
Fakültesi mezunu Halil Uslu'nun 1948 yılında açtığı Giineş Eczanesi
Bodrum'un ilk eczanesi olarak kabul edilmektedir.(a3) Bodrum'da eczafle
açılmadan önce, ilaç satışları hükümet tabiplerinin muayenehanelerindeki
ecza dolabından yapılırdı.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında şehir ve köyleriyle birlikte on beş
bine yakın bir nüfusa sahip olan Bodrum'da, nüfusun bir kısmını
Girit'ten gelen göçmen Ve mübadiller oluşturmaktaydı. Milli
Mücadeleden önce gelen göçmenlerin sayısı az, ancakhepsi Girit'in önde
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gelen varlıklı ailelerinden oluşuyordu' Bunlar toplumun belirleyici
giicü olınuşlardır. Mübadele yoluyla gelenlerin çoğu dar gelirli olup,

ğenellikle balıkçılık Ve süngercilikle uğraşırlardı. "içlerinden bazı
kaptanlar,Akdeniz'in dibini avuçlarının içi gibi bilirlerve süngeryataklarını
elleriyle koymuş gibi bulurlardı". Bunlar Kumbahçe tarafında otururlardı.
Bodrumlun-yerli iileıeri ise, Eskiçeşme tarafinda oturup, daha ziyadE
tarımla uğraşırlardı.(44)

Girit'ten gelen göçınenler külti.ir, sanat Ve ticaret hayatının
gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bodrum'un yerli aileleri Girit
kökenli komşularının müzik kültüründen etkileniyorlardı. Saim Uslu

çocukluk anılarında, "Bizim evin yanındaki evde, Giritıten gelen Ve oranrn

eşrafindan olan Nalbantoğulları ailesi otururdu. Balkonlarımız karşı
karşıyaydı. onların balkonunda, gramofonla klasik batı müziği plakları

çalınrr, ben de zevkle dinlerdinr."(45) demektedir.
Bodrum'da çekilen tiim fotoğr aflarda Kandiye Fotoğraflranesi'nin

mührü bulunmaktaydı. Rüştü Gür fotoğrafla ilgili anılarından,
"çocukluğumda, Foto Sezer'in babası, mübadele zamanl Bodrum'a
yerleşmiş olan Giritli Hasan Göktaş eve gelir, metre ile ölçerek körüklü
makinesiyle fotoğrafimızı çekerdi. Zateno yıllarda Bodrum'da çekilen tüm
fotoğrafları Hasan Göktaş çekmiştir. Başka fotoğrafçı yoktu" şeklinde
bahsetmektedir..

Bodrum'un ilk lokantası da mübadil|erden Ali Subaşı tarafindan
"Belediye binasının karşısında Davazlının işlettiği Vakıflara ait hanın
bitişiğinde'' Belediyeden kiralanan dükkanlardan birinde açılmıştır. Burada
terzi, kunduracı, semerci, berber gibi küçük esnafin dükkanları
bulunmaktaydı. Asıl mesleği gemicilik olan Ali Subaşı, işleriırin iyi gitmesi
üzerine, lokantasını Liman Başkanlığı'nın bitişiğindeki yere taşımıştı.
1935-|940 yıllarında çarşl esnafi öğle yeıııeğini Subaşı lokantasında
yiyordu.(46)

Usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen tekne yapımcıhğında da

Girit'ten gelenler öncülük etmişlerdir. Rüştü Gür'e göre, "Ilk tekne ustası,

Girit'ten mübadele ile gelen Nami'nin oğlu Mehmet'tir."(47)
Bodrum çarşısında, Giritli tanınmış tüccar ailelerinden

Nalbantoğulları, Görgünler, Kocabacaklar Ve Yunus Efendilerin
dükkanları bulunuyordu. Karakayalar, Us1ular, Galipzadeler,
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Maıldalinciler, Karabağlılar, Topanoğul ları o döıreıırin geniş arazi
salıibi Türk kökeııli tüccarlarıydı. Bunlar ticaretin yanl Slra tarımla da
uğ'uş'y*xlt',J1?,u,*uunları 

sınırlı ve genel olarak halk dar gelirliydi.
Erkeklerin çoğu gününü kahvelerde geçirirdi' o sırada küçüklü büyüklü 49
kahve bulunmaktaydı. Bununla birlikte, "Bodrum'lu insanların iyiliğine
diyecek yoktu. Namusluydular. Bodrum'da hırsızlık olayı olmazdı. Evlerin
kapıları kilitlenmez, açık dururdu." Bodrum'un alt kat pencereleri demirli,
üstkat pencereleri demirsiz iki katlı hapishanesiher zamanboş duıurdu.

Ticaretin büyük bir kısmı deniz yoluyla gerçekleştirilirdi. ikinci
Dünya Savaşı'ndan önceki ylllarda Bodrum limanından birçok ürün ihraç
edilmekteydi. Başta narenciye, olmak izere incir, tütün, badem, palamut,
keçiboynuzu ve süırger başllca ihraç ürünleriydi. Köylerden getirilen incir,
badem, keçiboynuzu (harııup), tütün ve diğer tarım ürünleri limanda
gem ilere yüklenerek istanbul, Kuradenizve izmir'e gönderilirdi. B odrumlu
büyük tüccarlar bazen ürünlerini kendileri istanbul'a götürürlerdi. incir,
ihracatta olduğu kadar, içerde de tüketilip ikram edilen geleneksel bir meyve
idi.(4e)

Bodruın'lu tüccarlar, izmir'de aradıkları her nıalı bulamadıkları için,
istanbul'u tercih ederlerdi. IJzak olmaslna rağmen, mal almak için birkaç
ayda bir vapurla istanbul'a gidip gelirlerdi.

Cuma günleri Turgutreis İıkokuıunun bahçesinin altında,
Cumhuriyet Meydanından deniz tarafina doğru köylü pazafl kurulurdu.
Sebze, meyve boldu ve ucuzdu. Köylüler ürünlerini eşeklere yükleyip
getirirlerdi. Namazdan Sonra pazaf dağılırdı. o gün esnaf mallarını
dükkanlarının önüne çıkarırdı. P azarda,' y aymacı' diye adlandırılan kitap
satıcıları yerdeki sergilerinde Leyla ile Mecnun, Tahir i|e Zihre, Arzu ile
Kamber, Hazreti Ali'nin Kılıcı, Hayber Kalosi gibi aşk ve kahramanlık
konularını işleyen kitaplar satarlardı. Özellikle çocuklar bu kitaplara büyük
ilgi gösterirlerdi. Pazara gelen köylüler, yaymacıLardan aldıkları kitapları,
toplandıkları köy kahvesinde okumay azma bilenlere okuturlardı. (50)

o günlerde eğlence imkanları oldukça sınırlı olup, daha ziyade
denizde ve karada yapılan gezint|lerden ibaretti: "Bodrum'da mehtaplı
gecelerde, aileler sandallara biner, şarkılar söyleyerek denizde
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söyleyerek sahilde şose yolunda (Cevat Şakir Caddesi) dolaşırlardı.
Geceleri sinemaya da gidilirdi. 193O'Lu yıllarda Bodrum'da sessiz sinema
vardı. Sahibi Bodrum'da elektrik işlerinde de hizmeti geçmiş olan makinist
Nusret'ti.(51)

Halkevlerinin kurulmasından sonra Bodrum'da şehrin kültür
hayatında Halkevi öncülük rolünü üslenmiştir. Halkevine bağlı olarak
sosyal ve kültürel etkinlikler artmaya başlamıştır. Kaymakam Ekrem
Sevencan'ın eşinin başk6nlığında tiyatro çalışma1arı Halkevinde
yapılmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarııda Kilise, Halkevine bağlı olarak
sosyal etkinlikler için kullanılırdı. Dışarıdan getirtilen tiyatro grupları da
oyunlarını bu binada sahnelerlerdi.Ig{3-Ig44 yıL|arında Şöfor Kemal Ay
dışarıdan tiyatro grupları getirmişti. (52)

Cumhuriyet bayramı, her yerde oldrığu gibi, o yıllarda Bodrum'da da
büyük bir coşkuy]a kutlanmaktaydı. Halkevi bando takımının da katıldığl
Curnhuriyet Meydanında yapılan kutlamalara halk biiyük rağbet gösterirdi.
Gür'ün anılarında belirttiği gibi, "Turgutreis ilkokulu yapıldıktan sonra,
Bodrum'da tüm resmi törenler, gösteriler, futbol karşılaşmaları okulun
önündeki alanda düzenlenirdi. Cumhuriyet Meydanı adı verilen bu alan
Bodrum'un tören alanıydı. Uzun yıllar boyunca bu böyle devam etti.
...Meydan tarafına, dükkanların önüne Belediye ahşap gölgelik yapmlştı.
Halk, buradan ve Turgutreis ilkokulunun ikinci katından meydandaki
gösteri l eri izlerdi."(53)

II. Dünya Savaşı Yrlları
ikinci Dünya Savaşı, Bodrum'da ekonomi ve ticaret başta olmak

üzere tüm hayatı olumsuz yönde etkiledi. Savaşln sebep olduğu yoksulluk
halka fazlasıyla yansıdı. Bu durum çocukluk anılarında şöyle dile
getirilmektedir:

"Savaşla birlikte Bodrum'da çok şey değişmişti. Artık unumuz da
Kaş'tan gelmiyordu. Halk buğdayını, arpaslnl değirmenlere götürüp
öğütüyor, bahçeleı'indeki toprak firınlarda ekmeklerini pişiriyordu.
Askerlerin ihtiyacını da değirmenler karşılıyordu. Bodrum liııranından
dışarıya ne tütün, ne badem, ne de incir yollanabiliyordu. Yunan
adalarıyla geliş gidiş, ticaret kesilmişti. Ekmek, şeker, çay, dokuma
vesika ile satılıyordu. Çarşıda esnaf bir Tüccarlar Birliği kurmuştu.
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Resnri bir örgüıt değildi bu. Kendi aralarında yaptıkları bir aııtlaşıııaydı. Biri
bir ürünün, diğeribaşka birürünün Satlşınl yapıyordu."

"Çocrıkluğuıııda Bodrunr'da, savaşlıl da etkisiyle, elbiselik kumaş
bulunamıyordu. Babaının dükkanına birkaç ayda bir Stimerbank'tan sınrrlı
miktarda basnıa ve kaput bezi gelirdi. Bunlar küçük parça|ara bölünerek
halka vesikayla satıhrdı. Malın geldiği gün dükkana saldırılır, vitrin
camları kırılı1 bjz dört, beş kişi önlemeye çalışmamızarağmen kumaşlar
yağma edilirdi. Bu yüzden babam kumaş getiıtip satmaktan vazgeçmek
zorundakalmıştı.

Halk ceketlerini, paltolarını ters yüz ederek giymeye devam ederdi.
Pantoloırlar, çoraplar yaman1r, dibi delinen ayakkabılara pençe yapılır ve
ayr:'ca, çabuk ylpranmasln diye ayakkabıların tabanlarına "kabara" denen
iri başIıklı çiviler çakılırdı. Fakirlerin ayakkabı derdi yoktu. onlar yaz,kış
yalınayak dolaşırlardı. Ayaklarının altı yarlm santim kalınlığında naslr
bağladığından ya^n sıcağından ve kışın soğuğundan etkilenmezlerdi.
Köylülerin "gök don" adı verilen şalvarları, değişik renkte kumaş
parçalarından yapılan yamamalardan dolayı rengarenk görünürdü."(54)

ikinci Dünya Savaşı başlayınca istanbulidan malgetiren Bodrum'lu
ti.iccarların işleri bozuldu. Savaşa gireriz korkusuy.la mal getirmekten
vazgeçti|er, alacaklarını tahsi] edemediler. Varlık Vergisi tüccarları çok güç
durumda bıraktı. Savaşın ortalarına doğru çoğu ticareti bırakmak zorunda
kaldı. (55)

Savaş sırasında Bodrum'a önce 61. Dağ Alayı, sonra 2. A|ay geldi.
"Artık Kale içinde, Antik Tiyatro'da, Kilise'de, Mozole'de, camilerde;
büyük meskenlerde hep asker vardı ... Eskiçeşme'deki büyük ev 61. dağ
alayının denetiminde hastane olarak kullanıhyordu. Belediye Başkanı Dr.
Mümtaz Ataman askeri doktor olduğu için 61. alayın da doktoruydu."
"Bizim askerler, izeri,mizden geçen her yabancı uçağa mitralyözle ateş
ederlerdi. Geceleri karartma yapıldığından halkta, uçaklar, istanköy sanıp
Bodrum'u bombalayabilir kaygısı vardı . . . ". (56)

Bu sırada ingilizler; Gökova'daki Inglliz limanını, Çökertme
limanını ve Bodrum'u üs olarak kullanıyordu. ingiliz askerlerinin karaya
çıkmaları yasaktı. Ancak, gemilerinin etrafinda denize girmelerine izin
veriliyordu. ikinci Dünya Savaşı'nda, italyan|arın yönetimindeki
Istanköy adası, Ingilizlerle Almanlar arasında mücadele aianı olmuş
birkaç defa el değiştirmiştir. "Adanın her ele geçirilişinde Bodrum
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üzerinden devamlı uçaklar geçer, atılan bombaların yaptığı sarsıntıdaıı
Bodrum'daki evlerin pencerelerinin camları kırılırdı."(57)

istaırköy'ün Alrnan işgali altına girmesi üzerine yaşlı, kadın ve

çocuklardan oluşan yüzlerce Rum teknelerle Bodrum'a sığındı. Bunların bir
kısmı hana bir kısmı da sahildeki açık alana yerleştirildiler. Göçmenler,
bugünkü Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Hacı Kilim'in yağlranesinde
barındırılıyorlardı' Bodrumlular büyük bir misafirperverlik göstererek,
evlerinden getirdikleri kumanya|arla onların birkaç ay iaşelerini
karşıladılar. Daha sonra hepsi Türk tekneleriyle Kıbrıs'a taşındılar.(58)

Ikinci Dünya Savaşı yıllarında Bodrum'a sığınanlar sadece
Rumlarld sınırlı değildi. 5 Ekim |943'teitalyan uyruklu l 30 asker ( 1 l subay,
119 er) ve 82 sivil, Yunan uyruklu.g Rum, 110 lngiliz askeri (16 subay, 94
er) Bodrum kıyılarına çıktılar. Özellikle istaııköy'de bulunan itaüyan
askerlerinin kaçışı ve Bodrum'a sığınmalarl savaş sonuna kadar aıtarak
devam etti.(59)

Sonuç
ikinci Dtınya Savaşı'ndan sonra, birkaç yıl içinde Bodrum'da başta

eğitim olmaküzerebazıalanlarda gelişmeler sağlaııdı. i 950'ye gelindiğinde
Bodrum'da 5'er sınıflı 2 ilkokul (Cumhuriyet ve Turgutreis ilkokulları), 1

ortaokul, 1 Akşam Kız Sanat okulu; köylerde ise öğretmenli ve eğitmenli
21 olmak üzere tüm Bodrum'da 25 okul bulunmaktaydı. Bütün bu okullarda
3 binin üzerinde öğrenci öğrenim görmekteydi.

Bodrum'un nüfusu |92]'den 1950 yılına gelindiğinde, daha ziyade
köylerdeki nüfus artışından kaynaklanarak 6 bin civarında bir yükseliş
göstermiştir. 1927 yılında 1l.404 olan köy nüfuşu 1950'de |].333'e
yükselmiştir. Şehir nüfusu ise 4.290'dan 4.'70I'e çıkmıştır. |927-1950
tarihleri araslnda şehir nüfusu ortalama 5 bin, köy nüfusu ise 15 bin
civarında olmuştur.

T927 yılında Bodrum'da 10 mahalle ve kazaya bağlı toplam 30
köy bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda ilçe merkezinde mahalle sayısı
8'e düşmüş, bucak Saylsl aıtmıştır. Zaman içinde bazı köylerin isimlerinde
değişiklikler yapılmakla birlikte sayı değişmemiştir.
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1950 yılında 1800 hanede beş bine yakın nüfusun yaşadığı Bodrum'da,
ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra imar faaliyetleri aıtırılmıştı. Dize|
motoruyla aydınlatılan şehirde imar planı yapılmış, su Sorunu yeni açılaıı
kuyu ve depolarla çözüm|enmeye çalışılmıştı. Ulaşımda motorlu taşıtlar,
geleneksel ulaşım araçlarının yerini a|maya başlamıştı. Halkevi Ve

dispanser gibi kültür ve sağlık binalarının yanl Slra şehirde park, han,

hamam ve flrınlar bulunuyordu. Sinema ve tiyatro 1930'ların başından
itibaren eğlence ve ki.iltür hayatında etkiliydi. Bununla birlikte Bodrum
hala, geleneksel küçük bir Anadolu kasabası olma özelliğini
sürdürmekteydi.

Sonnotlar

(L) "Bodrum'un evleri Arab tarz-ı mimarisinde vebeyaz taşlardan
yapılmış birer kale şeklinde ve bahçeler içerisinde bulunduğundan gayet

latif ve gize|bir manzaraya malikdir. Bini mütecaviz hane ile dört cami, bir
hamam, bir Rum kilisesi, döıt han ve iki yizkadar diikkandan mürekkebdir.
Harb-i Umümi'de bombardıman neticesi pek ziyade tahribata uğramıştır.",
Mehmet Cemal, Anadolu (istatistiki, iktisadi, Askeri Coğra$ua), C.I.,
Dersaadet, Matbaa-iAskeriye; I 336,.s. 60.

(2) Kürşat Ekrem Uykucu, ilçeleriyle Birlikte Muğla Tarihi, As
Matbaası, istanbul 1968, s. 157. osmanNuri Bilgin, BodrumTarihi, Sosyal
ve iktisadiYöııleri ile. istanbul, 1965, s.3|-32.

(3) 1965 saytmlna göre mahallerin ev saylsl ve nüfusu şöyleydi:
Çarşı ( 236 ev,865 nüfus) Eskiçeşme (169,392), Kumbahçe (272,I.067),
omurca (93,717), Tepecik (232, 523)' Türkkuyusu (|42,544), Yeniköy
(168, 504), Yokuşbaşı (110, 465). Bodrum'da |'422 ev bulunmaktaydı.
Muğla İl Yıllığı 1967 , Ankara l 968, s. 5 1 .

(4) Ş ehir nüfu su 1 9 3 5 yı lında 4.530, |9 40' ta 5 .825, 1 9 45' te 4.9 63' tıjr,
Muğla iı Yıılıgı 1967, s.88. |926'daBodrum'da 399 doğum,425 öl]jm,366
nikah ve 86 boşanma olayı gerçekleşmişti. Bkz., Türkiye Cumhuriyeti
Devlet S alnamesi, Matbuat Müdiriyet-i Umumiyes i, | 926' 1927' s.| |32.

(5) Son TeşkilAt-ı Mülkiye'de Köylerimizin Adları, Hilal
Matbaası, İstanbul, 1928, s. 953. Aynı tarihlerde yayınlanan Devlet
Yıllığında, "Bodrum kazasının Karaabat (Mumcular) nahiyesi ile 38
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köyü vardır." deırilıııektedir ki, bu tutarsızlık ınuhtenrelen baskı hatasıırdaır
kaynaklannıaktadır. Devlet Yıllığı, 1928-|929.istanbul Devlet Matbaası,
1929,s.704.

(6) 1960'larda başlıca yer adları şunlardır: Karaova bucağı,
Karatoprak bucağı, Yalıkavak bucağı. Köyler: Ağaçlı, Çiftlik, Koıracık,
KızıIağaç, oıtakent, Dağbelen, Gökçebelen, Gündoğan, Geriş, Göl,
Görece, Türkbükü,Yahşi,Yaka, Yalıkavak, Mumcular, Bahçeyakası,
Çömlekçi, Kum, Mazı, Pınarlıbelen, SaZ, Tepecik, Yeniköy, Karatoprak,
Akyarlar, Gökçebel, Karakaya, islammahallesi, Peksiınet' 

-Bkz. 
Muğla il

Yıllığı 1967, s. 88. I9]7 yıllnda ise başlıca yer adları şöyleydi: Merkez
Bucağı, Karova Bucağı, Karatoprak Bucağı, ortakent Bucağı (Müsgebi).
Köyler: Ağaçlı (Bitezköy), Çiftlikköy, Kız/ıağaç, Konacık (ÇirkAn),
Munrcular, B ahçeyakası, Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Kuırıköy, Mazıköy,
Pınarlıbelen, Tepecik, Sazköy, Yeniköy, Turgutreis, Akyarlar, Dereköy,
IslAmhaneleri, Karakaya, Peksimet, Yalıkavak, Dağbelen (Girelbelen),
Geriş, Gökçebel (Dirmil), Gölköy, Gündoğan (Farilya), Gürece, ortakent
(Müsgebi), Türkbükü, Yahşiköy, Yakaköy. Bkz., Türkiye Mülki idare
Bölümleri, Belediyeler Köyler, 1 Ağustos 1977 durumu, (t.y). İçişleri
Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü Yay. s. 605-606.

(7) "Son yıllarda birçok kasaba Ve köy isinılerinin
Türkçeleştirilmesine girişilmiş, içişleri Bakanlığında kurulan bir komisyon
valiliklerden gelen teklifleri de dikkate alarakköylerin coğraf'i durumlarına
göre yeni yeni isimler vermiştir. İçel'in Mut ilçesinden bir örnek vermek
isterim. ...", KöY adlarının rastgele değiştirilmesiyle ilgili bkz. Sıtkı Soylu,
"Köy Adlarının Değiştirilmesinde Öıçü", Türk Folklor Araştrrmalarr,
No : 272, N{ ırt 197 Z,YıI: 23. s. 6239.

(8) Köy nüfusu 1935'te 13.118, 7940'ta 14.||5, l945',te
I5.277'tir. Muğla iı Yııııgı 796v, s.88. i965 yılı nüfus sayımına göre
nıerkez ve bucaklara bağlı köylerin ev ve nüfus ıniktarı şöyleydi:
Merkeze Bağlı Köyler: Ağaçlı (322, L2]2), Çiftlik (256, 1.083), Konacık
(60,z25, Kızılağaç (208, s6s). Yalıkavak Bucağı'na bağlı köyler:
oıtakent (295, 1.080), Dağbelen (73, 291), Gökçebelen (i70, 689),
Giindoğan (182, 821), Geriş (Il3, 43g), Göl Q05, 447), Görece (74,
277), Tnrkbükü (1 |3, 404), Yahşi (77, 296), Yaka (77, 296), Yalıkavak

il
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(211, L095). Karaova Bucağı'na bağlı köyler: Mumcular (299, I.328),
Bahçeyakası (82, 421), Çömlekçi ( l44,65]), Kum (73, 39l),Mazı (165,
]10), Pınarlıbelen (222, 1.150), Saz (190, 860), Tepecik ( 9|, 4]T),
Yeniköy (1 8 1, 829). Karatoprak Bucağı'na bağlı köyler: Karatoprak (47 |,

2.037), Akyarlar ( 7 |, 298), Gökçebel (l28, 445), Karakaya ( 24] , I.0l4,
islammahallesi (74,265), Peksimet (58, 219).A.g.e., s. 88.

(9) Turgutreis ilkokulu |94I-T942 öğretim yılı mezunlarının
fotoğrafi için bkz., Rüştü Güı Bodrum 1930-1970, Celsus Yayınları,
istanbul zooz, s.2.9. 'i 1 Nr*aralı ilkokul" ( Turgutreis ilkokulu)'nun
fotoğrafi için bkz. Muğla Cumhuriyet'in 15 nci Yılında, Maarif Basımevi,
izmir 1938, s.8l .

(|0) *1947 yılının Kasım ayında Turgutreis İıkokuıu yandı, iyi
sönmemiş bir sigaradan çıktı yangm, dediler. . . . Sonra, yananokulun yerine
tek katlı bir okul yaprldl.", "Turgutreis ilkokulu yanmadan önce halk kadınlı
erkekli okulun bahçesine doluşur, maçları izlerdi'",Gür, a.g.e., s. 25,30'

(11) Bilgin , &.E.a., s.33-42. Mumcular Köyü Ilkokulunun resmi için
bkz., Muğla Cumhuriyet'in 1 5. Yılında, s.82.

tIz> İstatistik Yıllığı, 4. Cilt-1930-31, İstanbul, Hüsnütabiat
Matbaası, |g3l, S' 130. Maarif (1933-34) İstatistiği, No:68, Devlet
Matbaası, istanbul 1935, s. xx-xxl, xxlv-xxv, |44-145. Kültür (1936-1937
İstatistiği), No:121, Sakarya Matbaası, istanbul 1938, s. 76-19. Maarif
istatistiği 1939-|940, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s' 84-85. 1940 yılında
Muğla Vilayeti Merkez ilçede  ,kazamerkezlerinde 10, köylerde 98 olmak
uzere 112 ilkokul vardı. Merkezdeki ilkokullar Merkez Birinci ilkokuıu,
Merkez İkinci ilkokuıu, Merkez Üçüncü iıkokuıu ve Curnhuriyet ilkokulu
idi. Bkz., 1940 Yllı okullar Kılavüzl,No:2-5, s.33.

( 1 3) Maarif istatistiği 1 940- |9 4 |, Ankar a | 9 43, s. 25 .

(14) |944-|945 Öğretim yılında tilayet dahilinde, Bodrum
dışında, ilkokula yeni kayıt olanların ilçelere göre dağılımı şöyleydi:
Muğla merkez i1çesi:186 (136 e., i50 k.), Datça: 59 (27 e',32 k'),
Fethiye: 229 (|15 e., 114 k.), Marmaris: 91 ( 42 e., 49 k.), Köyceğiz: 7I
(35 e.,36 k.), Milas: 263 (I32 e., 131 k.), Yatağan: T24 (42 e.,82k');
Şehirler toplamı: I.2l1 (573 erkek, 644 kız)' Muğla merkez köyleri :

|.36] (565 e., 802 k.), Datça: 357 (158 e., 199 k.), Fethiye: I.501ı (726 e',
775 k.), Köyceğiz: 308 (181 e., 127 k'), Marmaris: |03 (4] e., 56 k.),
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Milas : 653 (336 e., 3 17 k.), Yatağan : I.025 ( 45 5 e., 570 k.), Köyler toplanrı :

5.1g3 (2.682erkek, 3.111 kız). Bkz. Milli Eğitinı ilkoğretim istatistikleri,
|g 44- |g 45,Pu lhan Matbaası, Ank ara 19 47's. 26-2], I | 4- l I7 .

(15) Milli Eğitim İlkogretim istatistikleri, |944-1945, Pulhaır

Matbaası, Ankara I94], s. 8 l -82.
(16) Milli Eğitinı İlkogretim istatistikleri, 1945-1946, Prılhan

Matbaası, 1 948, s. 1 28 -I29' 168-169.
(ı 7) Mill i Eğitim İlk$gretim istatistikler i, 19 48 - 19 49, Yen i Matbaa,

Ankara 1950, s. 160-163. 1949-|950 ders yılı başında Muğla Vilayetinin 8

ilçesi ve 342köyn bulunuyordu. Kadrosundaki okul sayısı 331 (16 şehir,
:is ı<tıy) idi. okula devam edenler: şehirlerde 2.338 erkek, 2030^\tz,
köylerde T6.374 erkek, 12.51I kız olmak izere toplam: 33.253 (I8.7|2
eriek, l4.54I kız)'tü. okulsuz kalan muhtarlık köy sayısı 21 idi' Vilayet
genelinde 331 kadrolu okuldan 328'i açık, 3'ü kapalıydı. Yine Vilayet
dahilinde toplam 33'253 öğrenci (I8.1|2 erkek, 14.54lıkız), 654 öğretmen

(524 erkek, 130 kız) bulunuyordu. Bkz., Milli Eğitim istatistikleri (Geçici

iakanılar), Tg4g-I950 (Ders Yılı Başı),Ankara Matbaası, Ankara l950, s. 4-

5,20-21.
(1s) Milli Eğitim (Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim) istatistikle_ri,

lg48-|g4g, Yeni Matbaa,Ankara 1950, s. 198. Bilgin'e göre, "Akşam Kız
Sanat okulu lg4g-50 öğretim yılında Mehmet Pilgir'in evlatlarına ait

binada öğretime başladı. iık mtıdtirtı Meliha Sirmen'''dir. Bilgin, a.g.e', s.

38.
(19) İsmail Uslu, Bodrum, 1999, s. 43."|945-46 yıllarındalzmir

Buca yatılı ortaokulunu bitirip Bodrum'a geri dondtım. Aynı okuldan aynı
yıllarda mezun olan toplam 13 Bodrumluyduk. Bazıları doktor oldu,

bazı|arımühendis." ,bkz. Gür, a.g.e., 28.
(20) ortaok\I|, *Ig49-1950 yılında iki. öğretmenle şimdiki şehir

kulübünde daha Sonra Halk Kütüphanesi olan CHP binasında Ve

karşısında belediyeye ait iki küçük binada öğretime başlamışsa da

Cumhuriyet ilkokulunun tamir edilmesi üzerine 1950-51 öğretim yılından
itibaren de Cumhuriyet ilkokulunun üst katında öğretim
yapmaya başlamıştır. ... ilk nıtıdürn Ziya Tarık Işıkman'dır. Bilgin,
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MILLT MUCADELE'DE
BODRUMDA iTALYANLAR

Mevlüt Çelebi

Giriş
XIX. Yüzyılın sonlarında osmarılı Devleti topraklarına yerleşmek

için planlı bir politikaya yönelen İtalya, Trablusgarp'taki ilk denemsinde
başarılı oldu. Bu savaş devam ederken Rodos ve 12 Ada'yı da işgal eden
italya, bu kezAnadolu'nun kıyı bölgelerinde hAkimiyet kurmayaçalıştı.

Başta Antalya olmak izere, bölgenin önemli ınerkezlerinde siyasi
temsilcilikler açmak ve sağlık heyetleri ve misyonerler göndermek suretiyle
halkı kendi yanlarına çekmek ve arkeoloji heyetleri adı altında gönderdiği
heyetlerle bölgeyi keşfederek gelecekteki İtalyan hakimiyetine hazırlamak
şeklinde özetlenebilecek bu politikanın coğrafi Slnlrl, Bodrum'u da içine
alıyordu. Nitekim bu dönemde bölgeyi ziyarct eden savaş gemilerinden
Regina Margherita, Ekim l9l3'te Bodrum'u ziyaretetmiştir.l Halk üzerinde
psikolojik baskı meydana getiren SaVaş gemilerinin gönderilmesindeki
amaç; İtalya'nın savaş gücü konusunda osmanlı Devleti ve halk üzerinde
korkuyla karışık bir etki yaratarak göz dağı vermekti. Bu şekilde hareket
ederek, gerekirse hedeflerine ulaşmak için güç kullanma konusunda kararlı
olduğunu Türk ve Avrupa kamuoyuna göstermekti.

ingiltere, Almanya ve Fransa kadar güçlü olmadığının farkında
olan İtalya; Anadolu'da kendisine hedef olarak seçtiği bölgeye
yerleşebilmek için, bu ülkelerden birinin veya birden fazlasının desteğini
sağlamak istedi. Bunun için de uluslar arası gelişmeleri yakından takip
eden italya, Almanya ve Avusturya-Macaristan ile 1882'de imza|adığı
Üçlü İttifak'ın 1887'deki ilk yenilenmesinde,"osmanlı Devleti'nin
Anadolu kıyıları ile adalarından" SöZ ettlrdi. italya böylece, Doğu

' Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüınü
'Marta Petricioli, L'ItaIia in Asia Minorc. Equilibro mediterraneo e ambizioni imperialiste alla
vigilia della priına guerra mondiale, Firenze, Sansoni Ed. ı983, s.31l-313.



Bodruın'da italyaırlar

Akdeniz ile diğer sömürge bölgelerinde Almanya'nın desteğini sağlamak
istedi. Bunun arkasından, l887'de Ingiltere ile yaptığı bir anlaşma ile '

de,"Ege'de statükonun bozulması lıalinde'' ingiltere'nin desteğini sağladı.'
Bloklar arasında l9l4'te patlayan Savaşta ilk önce tarafsız kaldığıııı ilan
eden italya, zamanla itiiaf Devletleri'nin yanında yer almayı tercih etti.
Menfaatlerini elde etmede bu devletlerin daha cönrert davrandığını göreıı
ita|ya, işi sağlama almak için ingiltere ve Fransa ile, bir takım pazarlık|arın
ardından 26 Nisan l915'te gizli Londra Antlaşması'nı imza|adı. Bu
antlaşmaya göre; izmir de dahil olmak uzere Güneybatı Anadolu bölgesi
SaVaş sonunda italya'ya vaat edildi. Savaş içindeki gelişmelerden Sonra
Italya ile müttefikleri arasında |9l]'de imzalanan St. Jean de Maurienne
Anilaşması imza\andı. Bu antlaşmayla; Rusya'nın da onaylaması şartıyla,
Londra Antlaşması ile vaat edilen yerlerin ita|ya'ya verilmesi güvence
altına alınmış oldu.

1. İşgale Hazırlık
Mondros Ateşkes Antlaşması ayn:. Zamanda gizli antlaşmaların

uygulanmasına imkan hazı/iadığından, italyanlar, bu antlaşmalarla
kendilerine vaat edilen Bodrum'un da nüfuz bölgeleri olduğuna
inanmlşlardır.'Bu nedenledir ki, 10 ocak 1919'da itilaf Devletleri arasında
deniztrafiğinin nasıl kontrol edileceği tespit edilirken, dilğerbazı limanlarla
birlikte B odrum'un kontrolü de İtalyanl ara bırakılmı ştır.o

Savaş Sonrasl dönemde, başta Izmir olmak izere gizli antlaşmalarla
vaat edilen toprakların durumunda bir hayli değişiklik olmuştu. Savaşta
müttefik olan ülkeler, savaş Sonrasl statüyü tespit etmek tızere Paris'te
toplanan barış konferansında karşı karşıya geldiler. ozellikle lzmir
konusunda kendilerine verilen sözlerin tutulmayacağını gören italyanlar,

'italya'nın bu dönemdeAlmanya, ingiltere ve Fransa'ya karşı izlediği politikalar hakkında
bakınız: Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra'da Türk-Fransız Rekabeti, (1858-1911),

Ankara, T.T.K.Yayını, l 995, s. 57-59, |l9 -121 .

' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, (USSME),83-314.
o Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri, (ASDMAE) Affari
Politici (AP), l9l9-1930, Busta. (Bu.),1642-7736; I Documenti Diplomatici Italiani,
Ministero degliAffari Esteri, sesta serie: l9l8- l922, Vol:I, (4 Noveınbre 19l8- 17 Gennaio
l919), Roma, 1955, s..452-453, Belge.846; Türk Istiklffl Harbi, -I-, Mondros
MütarekesiveTatbikatı,Ankara,Geııelkuımay.BaşkanlığıYayını, |962,s.127.
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T'Lirkiye siyasetiııi nı|ittefikleı'in<len bağııırsız lıale getircliler. HecJeflerine'
gerekirse mi.ittefikleriııe rağı'ııeıı ulaşmak içiıı AııadoIu'da işgallere
]razırlaı'ımaya başladılar. l0 Maıt l9l9 tarihinde Genelkurınay Başkanı
Yardımcısı Geıreral Badoglio inızasıyla DlşişIeri, Savaş Ve Deniz
Kuvvet]eri Bakanlıkları ile Paris'teki Italyan lıeyetine gönderileır yaz.ıda
Anadolu'daki işgallerin haırgi birlikler taraflırdan yapılacağı tespit edildi. Bu
emre göı'e; Bodruıı; yarlm piyade taburu tarafından işgal edilecekti.'

Bir yaııdaıı barış koırferansındaki mücadele, bir yandan askeri
hazırlık ve öte yandan daAnadolu'da bir takım faaliyetlerde bulunan
ita|ya, Nisan l9I9'da,limaııı gemilerin demir atmasııra uygun ve adalara
yakın olan Bodrunı'da'' bir eczalıane açarak hastaları ücretsiz tedaviye
başladılar. italyaıılarııı bu girişimini kıskanan Yuıranlılar da Bodrum'a bir
sağlık ekibi göırderdiler.' Bodruın'a gelen italyan heyetinin başkanlığını
yapan Tabip Yüzbaşı Filippo Naccarato, "Heyetin amaclnln insani
olduğunu, savaştan etkiIenenlere yardım etınek, ihtiyaçlarını karşılamak,
lıalkın sağlığıyla ilgilenmek ve ilaç vesaire dağıtmak olduğunu" söyledi.
Heyetin asıl aıııacıırı anlanrayaır Bodrum halkı, savaştan perişan bir halde

çıkan nrenrleketin durumunu düşündüğünden bu heyete düşnıanca
davranmadl. Buırun aksine Bodr-uin'a gelen Yunan heyeti halkın tepkisiyle
karşılaştı ve italyanlara sığındı.' Nisan l919 başlarında başka iki Yunan
Kızılhaç heyeti propaganda yapnıak amacıyla Bodrum ve Fethiye'ye
yeniden gönderi lmiştir.'

goaruın adrm adııı italyan işgaline doğrrı ilerlerken, bir anlamda
işgali koiaylaştıracak ticari gelişmeler de yaşanmıştır. italyanların
işgalleri altındaki Rodos'a hayvan ilrraç etme isteğine olumsuz cevap
Veren osmanlı Hükümeti, 3 Nisan 1919'da yaptığı toplantıda, Rodos
Cenıiyet-i islöıriiyesi'ırin Marnraris kaymakanılığııra yaptığı bir
başvuruya oluıılu cevap vermiştir. Adı, gegen cemiyetin, Rodos

'USSNİE, E3-6l2.
u Carlo Maııetti' L'Anatolia meriılionale, Firenze, 192l, s.ll; Carlo Manetti,
L'Aıratolia, Fireııze, 1922's.21 8.

' Gcnelkrırmay Askeri Thrilı ve Stratejik Etüd Başkanlığı ArŞivi, (ATASE Arş),
Klasör (Kl), 40 l, Dosya(D).2, Fihrist(Fh.), 48.
*Avranı 

Galanti, Botlrum Tarihi, istanbul, l945, s.34.

'ASDMAE-Ap, l9t9-1930, Bu. t644-7738; ussME, E3-313.
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Müslümanlarının ihtiyacı olan pirinç, şekqr, kahve ve yakacağın
ihracını izin verilmesini isteyen dilekçesi Meclis-i VükelA'nın 3 Nisan 1919
günü yaptığı toplantıda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.'n 29 Nisan |9|9'da
görüşen Meclis-i Vükelö, "osmanlı Devleti'nden hayvan ihracının
yasaklandığı ve bu yasağın devam etmekte olduğu"'' gerekçesiyle İtalyanlara
izin vermemiştir. italyanlar, osmanlı Devleti'nden izin alamamalarına
rağmen, Bodrum'da satın aldıkları 250 hayvanın ihracı için Yüksek
Komiserlikleri aracılığıyla yeniden osmanlı Hüktimeti'ne başvurmuşlardır.
D6hiliye Nezareti'nden konu hakkında Menteşe mutasarrıfl ığına gönderilen
yazıda, "...Savaş esnasında hayvan ihracının yasaklanmış olmasına rağmen
devletçe italyanlara verilecek bir iznin karşılıksız kalmayacağı, bir defaya
mahsus olmak izere, hayvanların satln alındıkları yerde kesilmeleri ve
ita|yanlaraverilen iznin gizlikalması şartıyla ihraclna müsaade edilmesini"
bildirmiştir. "BaZ| hayvanların kesilmeden çıkarılmak istenirse buna da göz
yumulmasını" isteyen nezaret, "italyanlarca satın alınacak hayvanların
kesinlikle ziraata elverişli olmayanlardan seçilmesine dikkat ve itina
edilmesini"' 2 emretmiştir.

2.Bodrum'un işgali
Barış Konferansı'nda 6 Mayıs 19i9'da İzmir'in Yunanlar

tarafindan işgaline izin verilmesinden bir gün Sonra, 7 Mayıs I9|9'da,
italya Dişleri Bakanı Sidney Sonnino, Fethiye ve Bodrum'un işgaline
izin verdi.'' Bu iznin ardından italyanların Anadolu ve işgalleri altındaki
adalardaki hareketlilikleri osmanlı makamlarının da dikkatini çekti.
D6hiliye Nözırı M.Ali Bey, 10 Mayıs'ta H6riciye Nezareti'ne gönderdiği
biir yazıda, "3-4 gün önce Leryos Adası'na gidip orada beklemekte olan 4
Italyan nakliye gemisinde 3 bin askeıl000 yük hayvanı ve 200 otomobil
bulunduğunu Ve Çatıköy'deki kumandanın, 'Leryos'daki kuvvetin 10

'o Başbakanlık osmanlı Arşivi, Meclis-i VükelA Mazbataları, (BoA, M.V.M.), No:2l5,
s.13.

"80A, M.V.M., No:215, s. 148.
l' Başbakanlık osmanlı Arşivi, D6hiliye Nezareti Kalem-i Malrsus Müdüriyeti, (BoA,
DH-KMS.), Dosya (D.),98, Vesika (V), 3 39; BOA, DH-KMS., D.52- 1, V. 8.

''ussME, E3-3/3.

l

t44



Mevlüt Çelebi

bine ulaşmasıyla, Aııadolu'ya sevk edileceğini' mahal ınüftüsüıre
söylediğinin Bodrum kaymakamlığıılın haberi üzerine Menteşe
mutasarrı fl ığından bildiri ldiği n1"" yazdı'
l l Mayıs sabahı Bodrum da, Fethiye gibi işgal edilmeye başlandı. Coatit
torpidosundan karaya çlkan 60 İtalyan askeri Bodrum'u işgal ettiler.''Karaya
çıkan askerler Bodrum kalesine yerleşerek kale burcuna bayraklarını
astılar.'u İşgal, protesto edildi.'' italyanlar, işgali haklı kılacak hiç bir
AsAyişsizlik olmadığı ve mütareke hükiimlerine aykırı olarak yapıldığl için
işgali protesto eden Bodrum kaymakamına, "işgalin, itiıaf Devletleri'nin
bilgisi dahilinde yapıldığını" söylediler. içlerinde Bodrum'un da bulunduğu
Menteşe sahillerinin işgali, osmanlı Hükümetinin İtalyan Yüksek
Komiserliğine nezdinde protesto edildi.'*

t.Işgal Dönemi
itaŞ_anlar; Antalya'dan Kuşadası'na kadar işgal ettiği yerlerde-

uyguladıkları işgal siyasetini Bodrum'da da aynen uygulamışlardır.
Dönemin kaynaklarında; "hedeflerine, insanların kalplerini kazanarak
ulaşmayı" ifade etmek için kullanılan huliil-ü muslihöne olarak ifade ediIen
siyasetinin bütün inceliklerini burada da görmek mümkündür. Zaaflarından
fay dalanar.ak vereceği hizmetlerl e insan ların sempati leri ni kazanmay a
çalışan italyanlar, işgal coğrafyasında da varlıklarını kalıcı

'o ATASE Arş., Kl.76, D.4 (285), Fh.46. Aynı bilgi, 175. Alayın ikinci taburundan alay
Kunıandaırhğl'na da yazı lırııştır. ATASE Arş., Kl.4 1, D.2, Fh.] 3 .

'' USSME, E3-3l3; USSME, E3-6l2; USSME, E3-9l8; USSME, E3-713; Türkiye
CumhuriyetiRomaBüyükelçiliğiArşivi Kutu.l25,Dosya.7; ATASEArş.,K|.4o1,D.2,
Fh.79; Biagio Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, Milano, 1927 , s.56;
Luciano Flussi, "La diplomazia delle caırnoniere: Gli sbarchi italiani in Anatolia neI l9lg' ,
Analisi Storica,Anno:I,No: 1, (Luglio-Diceıııbre l983), s.49.
'uAvram Galanti, a.g.e., s.34.
'' USSME, E3-5l2;UssME, E3-6l ;UssME, E3-7/3;UssME,E3-l0/2;ATASEArş., Kl.
40l,D.2,Fh.1 9; Türkiye Cumhuriyeti Roma BüyükelçiliğiArşivi, Kutu: l25, Dosya: 7.
'' Bu protestonun tam metni için bakınız: ikdam, Memleket, Sabah, İleri, 20 Mayr' ı s ı g;
Takvim-i Vakayi 2l Mayıs 19l9; Ahenk 26Mayıs 1919; Mevlüt Çelebi, Mitlİ Mücadele
Döneminde Türk-İtalyan İüişkiıeri, Ankara, Atatürk Araştırma iüerkezi Yaylnı,,2002,
s.119-120.
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hale getirecek bir takım çabalar içersinde oldular. Bu şekilde davranmakla
amaç|arı,işgal bölgelerini en azından y arı sömürge haline getirmekti.

insan unsurunun farkında olan italya'nın Anadolu siyasetini Kuşadası
bölgesindeki jündarma takımının komutanı olan Teğmen Ugo Luca, Söke'de
yaptığı konuŞmada, şu şekilde açıklamıştır: "Bir memleket kalben
feihediımelidir. Biz, Trablusgaıp Savaşı'nda bunun tersini yapmakla büyük

bir hata yaptık ve bunun aclsınl hAlö çekiyo flüZ."'n Tarblusgarp'tan ders aldığı
anlaşılan ita|ya, Anadolu'da halkı kendi yanına çekmek için bilinçli bir
siyaset izledi. Yunan işgali tehlikesi yaşayan bölgelerdeki Türkler, Italya
işgal bölgesini güvenlikbölgesi olarak gördüler. Bodrum gibi, butehlikeden
uzak yerlerde ise, merkezihükümetin yerine getiremediği hizmetleri vermek
suretiyle; hem sempati sahası oluşturdular, hem de halktan gelebilecek

tepkilerin önüne geçtiler. Bodrum'da sağlık hizmetleri vererek-o dönemi
yaşayanların anlattıkları gibi, halkla herhangi bir çatışma yaşamadan

B odrum'da rahatlıkla tutunabildiler.
Anadolu'daki italyan işgal şahası 3 bölgeye ayrılmlştı. Bodrum,

Antalya bölgesi sınırları içerisindeydi.'' Burada, I Haziran 1919 tarihi
itibarıyla, Yüzbaşı P. Pontremoli komutasında" bir piyade bölüğü görev

yapıyordu." Bu kuwetlerin mevcudunun ve komutanln Zaman Zaman

b*iştigi Bodrum'da İtalyanların askeri malzeme depoları vardl.'o

italyan jandarmasının da görev yaptığı" Bodrum'da kontrol noktası da

kurulmuştu.'u Bu bağlamda söz edilmesi gereken bir unsur da, Anadolu

'' ismail Gün-Ahmet Özdemir, Söke Tarihi ve Coğrafyası, -I-, Aydın, 1943, s.100.

'oussME,E3-18/1.
'' ussME, E3 - 20 I 1 ;ussME, E3 -2213 ; usSME, E3 -26 12.

" ussME,E3-gllo.
" ATASE Arş., Kl.27, D.107, Fh.32,32-|; ATASE Arş., Kl.l5, D.6l, Fh.35.-1,35'2;
Mehmed şentater, isiiı.ıaı Harbi'nde 57.Tümen veAydın Milli Cidali, C.3, istanbul,
Askeri Matba a, 1 93.7,s.64-66.
'USSME,E3-9/ı.
"ussME, E3-4l2; ussME, E3-4l4; usSME, E3-4l5.
'oussME, E3-lglt.
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Iimanlanyla italyan işgali altındaki adalar arasında deniz yolu sef-eri

düzenlenmiş olduğudur. iki hatta yolcu ve yük taşıınacılığı yapılan bu
seferlerdeıı birisi, Rodos-Gökova-Bodrum-Gül]üık-Kuşadası arasında
yapılmaktaydı.''

italyanların, Bodrum'da hak iddia etmelerinin kendilerince bir takım
gerekçeleri vardl. Bunlardan ilki, gizli I.ondra ve St. Jean de Maurienne
antlaşmalarıydı. italyanlar bakımından bu antlaşmalarla vaat edilen
topraklar, Sevr Antlaşmasl ile birlikte ingiltere, Fransa ve italya arasında
imza|anan Üçlü Antlaşma ile hak edilmiş topraklar haline gelmişti. Gerçi
Anadolu'da başlayan bağımsızlık hareketi ne Sevr'i ne de Üçlü Antlaşmayı
tanıyordu. Ne var ki, hedefleri bakımından gelinen en ileri noktayı ifade
eden Üçlü Antlaşma'dan Sonra italyanlar, Bodrum'daki demir madenlerinin
italyan sermayesiyle nasıl işleti1eceğinin hesaplarlnl yapmaya başladılar."

Trablusgarp Savaşı'ndan sonra italya'nın Anadolu siyasetinin
mimarlarından Dışişleri Bakanı Antonino di Sangiuliano, Krala ve
Başbakan Giovanni Giolitti'ye 2I ocak l913'te sunduğu bir
memorandumda, italya'nın osmanlı Devleti'ne karşı izleyeceği yeni
politikanın temellerini tespit etmiştir. Anadolu'ya nüfuz etmek için çeşitli
fikirler ileri süren bakan;AnadoIu'ya, görevi, "İtalya'nın nüfuz üedebileceği
bölgeleri keşfetmek'"n olanbir arkeoloji heyeti göndermeye karar vermiştir.
Italyanların, Mondros Mütarekesi'nden sonra, gizli antlaşmalarla
kendilerine vaat edilen bölgelerde arkeolojik incelemeler adı atlında bir
takım faaliyetleri olmuştur. Bunun tarihsel sebepleri olduğu gibi bölgeyi
sahiplenmekle de ilgisi vardır. Bodrum da bu tip faaliyetlere sahne
olmuştur. Dr. Amedeo Mauiri, maıt ve nisan 1919'da, dünya savaşında
Ingiliz Savaş gemileri tarafindan bombalandığı için Zarar gören
Bodrum kalesinin tamire başladı. Tamiratta askerlerin yanl slra

" ASDMAE-Aı, 1919-1930, Bu. 1645-7740; ussME, E3-412; ussME, E3-9/t; carlo
Manetti, L'Anatolİa, s.220;Paolo Catİani, "Condizioni econoıniche dell'anatolia alla f,ıne
del 1919", L'Azione economica italiana in Anatolia, Atti del convegno per le inziative
economiche italiane nell'Asia Minnore, (21-23 Aprile 1921), Roma, 1921, s.145;
Menteşe, 3 Teınmuz l335, s..4.

" Carlo Manetti, L'Anatoli a,s.l22-124.
" Martta Petricioli, u.g.e., s., s.64.
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mahalli işçiler de çalıştılar.'o Bu tamiratta dikkat çeken, Mauiri'ye mahalli
yetkililerin zorluk çıkarması ve bunun istanbul'un müdahalesiyle aşılmış
olmasıdır.'' Ne var ki, aynı yılın sonlarına doğru osmanlı nrakamları
arasrnda, italyanların Bodrum kalesini tamir etmekle sınırlı kalmadığı
konusunda yazışma|ar yapıldı. Menteşe Mutasarrıf Vekili Kamil Bey'den
Ddhiliye Nezaretine. 18 Kasım l9I9'da konuyla ilgili olarak şu yazı
gönderildi:

"Bodrum kal'asındaki italyanların kal'a derunundaki kıymettar AsArı
aşırdıkları gibi son günlerde zdhire çıkardıkları tarihi bir mezarı da
nakletmek izere oldukları ve tevsi' ve teshil-i tahariyydt zımnında da
dekovil hattı tefriş ettikleri mezkur kaymakamlıktan bildirilmiş olup
hafriyatın tatili ve mezkur 6s6rın iadesi içün italyan ceneral ve mümessilliği
nezdinde teşebbüsat-ı ldzımede bulunulmuş ise de bu hususta adem-i
malumat beyan ve iktizasının ifa edileceği beyanıyla vakit geçirtmekte
olduklarından iktizasınln oraca ifası mdruzdur. "" Dah iliye Nezareti Kalem-
i Mahsus Müdüriyeti'nden H6riciye Nezareti'ne 19 Kasım 1919 tarihinde
gönderilen şifre telgrafla durum bildirildi.'3 Nezaretler arasında yazışmalar
devam ederken Menteşe Mutasaırıfl Edhem Bey'den Döhiliye Nezaretine
l 6 ocak 1 920'de şu yazl gönderildi:

"Asör-ı atika taharrisi zımnında Bodrum kal'4sında italyanlar
tarafindan icra edilmekte olan hafriyatın tatili ile Rodos'a nakil olunan
flsAr-ı tarihiyenin iadesi Milas'taki itaüyan kumandanlığına ve bu babta
tahkikat icrasıyla neticenin inbAsı Milas kaymakamlığa yazılmış idi. Bu
defa mezktır kaza kaymakamlığından alınan cevapta hafriyatın tatil
edildiği ve Rodos müzehanesine nakledilmiş olan ösArın iadesi içün
teşebbüsatta bulunup neticenin bildirileceği italyan kumandanlığının
beyanatına atfen işar kılınmış olmağla 6sAr-ı mehüzenin iadesi ancak

'o Martta Petricioli, Archeologia e politica estera tra le due guerre, Firenze, 1988, s.26.

'' Dahiıiye Nezareti'nden Menteşe Mrıtasarrıflığı'na gönderilen bir şifrede de, "Bodrum
kalesini tanrir etmek isteyen italyanlara nedeıı engel olunduğu'' sorulnıuştur. BoA-
Döhiliye Nezareti Şifre Kalemi, D.99,Vesika. I I l .

" Başbakanlık osmanlı Arşivi-Ddhiliye Nezareti idare-yi Umumiye Evrakı ( BoA-
DH/İUM), 5-212-45/8.

" Bot -DH/irJM,s-212-4s Ii .
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italya'nln istanbul mümessil-i siyasisi marifetiyle tebligat icra ettirilmesine
müsaade buyurııl ması müsterhamdır."'t

olayları yerinde incelemek üzere liva Maarif Müdürü Kamil Bey 13

ocak 1920 günü Bodrum'a gönderildi. Yapılan incelemelerde ve oradaki
italyan makamlarıyla yapılan görüşmelerde L Dünya Savaşı sırasında
Fransızlar tarafindan tahrip edilen kalenin tamiri için bir mühendis
nezaretinde 30 kadar amelenin çalıştığı ve kalenin muhtelif cephelerinde
birkaç dekovil hat çekildiği görülmüştür. Kalenin kuleleriyle kule
duvarlarınln ve kuzeydeki kulenin istinatgdhı tamir edilmiştir. Ayrıca
kalenin içlerindeki kazılat ve etraftan toplanan 37 yazı|ı muhtelif taşlar
bulunmuştur. Bunların araslnda Halikarnas'ın içine ait kıymetli taş
bulunmaktaydı. Bulunan 37 tane taş arasında biri de Yunanlılara ait bir
heykeldi." Bodrum'daki gelişmeler hakkında osmanlı makamları
arasındaki yazışmalar sonraki dönemde de devam etmiştir. Maarif N6zırı
namlna müsteşar imzasıyla DAhiliye Nezareti'ne 23 Mart l920'de
gönderilen cevabi yazl, aynl zamanda ibretlerle doludur. Kalenin tamir ve
temizlemesi için gerekli tahsisatın osmanlı Hükümeti tarafindan
yapılamamasından faydalanan italyanlar bunu kendilerinin
yapabileceğini ileri sürmüşlerdir. İtalyanlar başlangıçta kalede inceleme
yapmak üzere kalenin tehlikeli yerlerini tamir ve taşlarını temizlemek
maksadını ile^riye sürerek Bodrum kaymakamından müsaade talep
etmişlerdir' Asffr-ı atika nizamnAmesi gereğince hükümetin izin
vermesi gerektiği cevabı verilmiş olmasına rağmen rnüdahalelerini ve
kendi başlarına araştırma işini ilerleten ltalyanlar oradan bir çok
eseri de Rodos'a nakletmişlerdir.'u Bunların iade edilmesi konusunda,
Ddhiliye Nezareti 29 Yu.t 1920'de Hariciye Nezareti'ne bir yazr
yazm1ş, bu nezaret de İstanbul italya Yüksek Komiserliği nezdinde
girişimde brılunmuştur. Yüksek Komiserlik,tarafindan verilen cevapta;
araştırnraların tatil edildiğinin daha önce bildirildiği ve şu anda inceleme

'u BoA-DH/iuM, 5 -2lz-45 19.

" BoA-DH/itJM, 5 -2 lz-45 I 2.

" BoA-DFvitJM, s -21 2- 45 I t3
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ve kazılann devam ettiği yönündeki bilgilerin doğru olmadığı ifade
edilmiştir."

1. İşgalin Sonu

işgal ettiği Anadolu topraklarına yerleşmede osmanh Hükümeti'nin
herhangi bir direnişiyle karşllaşmayan ita|ya için en büyük engel,
Anadolu'da Mustafa Kema/ Paşa liderliğinde yürütülmekte olan istiklAl
Savaşı idi. Tam bağımsızlık hedefiyle yapılan savaşln aynı zamanda
kendisine karşı yapıldığının farkında olan italya, bu harekete maddi, manevi
ve diploınatik destek vetmenin karşılığını ?]-pk istedi. Bunun için de
Ankara Hükümeti ile Anadolu'da kendisine, Uçlü Antlaşma'dakine benzer
bir takım imtiyaz|ar sağlayacak bir antlaşına yapmak için çabaladı. Ancak
MustafaKemal Paşa, Misak-ı Milli'nin önemli birbölünıünü işgal ettiği için
düşman pozisyonunda bulunan italya ile böyle bir antlaşmaya yanaşmadl.

Gizli antlaşmalarla kendisine vaat edilen izmir'in, Yunanistan'a
verilmesini hazmedeıneyen Italya, Türk Bağımsızlık Savaşı'na sempati
besleyip, işgal salrasının 'Yunanlara karşı kullanılmasına izin verirken,
aslında bir açmazdaydı. Çünkü, bu savaş görünürde Yunan'a, aslıhda bütün
işgalcilere karşı olduğundan, başarılı olduğu takdirde Slranln italya'ya
gelmesi kaçınılmazdı. Buna karşın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Mustafa Kemal Paşa da ,ita|yanlarakarşı Güneybatı Anadolu bölgesinde bir
cephe açmayl tercih etmemişlerdir. Bunun nedenini Mustafa Kemal
Paşa'nın, 9 ocak 1920'de komutanlıklara gönderdiği telgraftaki şu ifadede
görmek mümkündür. 'oYunanın Aydın vilayetinden ihracı hususunda
tarafımızdan vuku bulacak teşebbüsAt-ı ciddiye italyanların da
memleketimizi terk etmesi gibi ikinci bir muvaffakıyet temin
edebileceğind e şüphe yoktur. ""

İtalyanlar, Anadolu'da 28 Mart l9l9'da işgal ettikleri ilk yer olan
Antalya'yı tahliye etmeye Kont Carlo Sforza'nın Dışişleri Bakanlığı
zamanında karar verdiler. Bu karar, Sforza taraflndan, Londra Konferansı

37 BOA-DHliIJM, 5-212-45l|0. Hariciye N6zırı n6ınına ıırüsteşar ır'ıuavini imzasıyla
Dahiliye Nezaretine gönderilen şifre. 2Temmıız 7920.
'*Atatürk'ün Tamim,Telgraf ve Beyannameleri, -IV-, Ankara, TTK Yayını, 1991, s.155.
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dolayıslyla Roma'da bulunan Ankara Hükümeti'nin Höriciye Vekili Bekir
SAmi Bey'e iletildiğinde, "Durumun Ankara Hükümeti tarafindan
incelendikten Sonra cevap verileceği'"' biıdiriıdi. italyanlar, Ankara
Hükümeti'nin cevabını beklemeden Kuşadası ve Söke'de inşaatlarında

çalıştırdıkları işçilerin işlerine son verdiler'o ve 17 Nisan l92|'den itibaren
Milas Ve çevresindeki birliklerini Güllük'e çekmeye baş1adılar.o'

Marmaris'te bulunan 14 |talyan askerinin 25 Mayıs'ta geri çekilmesiyleo'
Bodrum'un da bulunduğu bölge boşaltılmaya başlandı. italyanlar, 5

Temmuz 1 92 1'de B odrum Kalesinden ayrıldılar.o'

Sonuç

,Gizli antlaşmalarla kehdisine vaat edildiği için herhangi bir direnişle
karşılaşmadan işgal ettikleri Bodrum'da da kendi düzenlerini kurdular.
Esasını; halkla, mahalli hükümet yetkilileriyle ve metkezi hükümet
temsilcileriyle mümkün olduğunca çatışmadan uzak durarak Türklerin
dostu olduğu mesajını vermek olan bu siyasetin başarıya ulaşması,
Anadolu'daki savaşın akıbetiyle yakından ilgiliydi' Milli Mücadele
hareketine destek vermeyi de Anadolu siyasetinin bir uzantısı olarak gören
italyanlar, Türk Bağımsızlık Savaşı'nın başarıyla gelişmesi üzerine
"geldikleri gibi gittiler."

Arkalarında Türklerde her şeye rağmen iyi izlenim ve duygular
bırakmış olan italyanlar, dönemi yaşamış kişilerin belleklerinde hoş bir sadA

olarak kalmıştır. onlardan biri olan Hüseyin Dönmez,yılar önce yaptığımız
görüşmede şunları anlatmıştı :

"3-4 gemiden 100 kadar italyan askeri karayaçıkarak Bodrum'u işgal
ettiler. Askerler karaya çıkarken biz çocuklar onları seyrediyorduk. Karaya
çıkan askerler Bodrum kalesine yerleştibr. orayı karargAh olarak
kullandılar. İtalyanlar halka karşı iyi davrandılar, zulüm yapmadılar.

" Türk İstiklAl Harbi, C:II, Batı Cephesi, 4. Kısım, Ankara, Genelkurmay Başkanlığı
Yayını, l963, s.10.
oo Hf,kimiyet-i Milliye,l8 Mart 1921, s. I .
u' ATASE Arş., Kl.809, D. 38-24-7 0,Fh.l26.
u' ATASE Arş., Kl. l 098, D .69- A-1 42,Fh.l 49.
a3 http ://www.tıodrumda hayat.com/?tabid=l 08&newmid=638&NewslD=365
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Askerleri çok neşeliydi. Hep askeri elbise giyiniyorlardı. Şakalaşır, oyunlar
oynarlardı. En büyiik keyifleri Torba denen yerden kurbağa toplaııaktı.
Bodrum lralkı bisikleti ilk kezitalyanlar gelince gördü. Bisikletli askerlerin
etrafinı çevirir, bisikleti incelerdik. Çocuklar bisikletle giden askerleri
seyretınekten zevk alırlardı. italyanIar bize peksimet verirlerdi.
Peksiıııetleri alnrak için çocuklar.kavga ederlerdi. Çocuklara italyanca
öğretmek ioin uğraştılar. Aramızda italyanca öğrenenler de vardı' italyanlar
halka bedava ilaç dağıtırlardı. " 

u'

ou 
Bodruıı-ı, l325 (1909) doğumlu Hüseyin Dönııez ile 9 Teıırınuz 1992'deyaptığımız

görüşıne.
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ŞER'İYYrc sİcİr,ırcnİNn cönr
BODRUM VAKTFLART (1 74 2-19 t0)

Yılmaz Çetiner

Bu çalışmada, Vakıf Medeniyeti olarak gösterilen osmanlı Devleti'ne
bağlı küçük bir yerleşim yeri olan Bodrum'da şer'iyye sicillerine' yansıyan
vakıflar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın kaynaklarınr Bodrum
Şer'iyye Sicilleri' oluşturmaktadır. Bodrum Şeri'yye Sicilleri'nde bulunan
vakıflarla ilgili belgeler tespit edilmiş, araştırma eserlerinden de
faydalanılarak belgelerin kapsadığı dönem olan |742-1910 yılları arasında
Bodrum'da bulunan vakıfl ar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

"Vakf', Arapçada kelime olarak "durmak'', "alıkoymak" anlamına
gelmekte olup terim olarak her din ve toplulukta insanların hayır ve
hasenat yapmak izere bıraktıkları mal ve bu mallardan yararlanma
şeklidir.3 islam toplumunda vakıf kurmanın belli şartlarr vardı. Ancak bu

'Ivluğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiisü, Tarih Anabilim Dalı Yüksek lisans
oğrencisi.
' Böıge şer'i mahkemelerinde, kadıların vermiş olduğu i'l6m, hüccet ve kararlar ile devlet
merkezinden gelen ferman, hiiküm, berat vs.'nin yazı|dığı defterlere şer'iyye sicilleri
denir. Şer'iyye sicilleri hakkında aynntılı bilgi için bkz. AhmetAkgi.indiıa Şer'i1ıye
Sicilleri,I,.istanbul 1988; şer'iyye sicillerinin mahiyeti hakkında bkz. Mehmet İpşirli,
"Sosyal Tarih Kaynağı olarak Şer'iye Sicilleri'', Tqrih ve Sosyoloji Semineri Bildirileri
(Istanbul l99l), s. 157-|62; Cahit Baltacı, "Şer'iye Sicillerin Tarihsel ve Kültiirel
onemi'', osmanlı Arşivleri ve osmanlı Araşfirma Sempozyumu Bildirileri (İstanbul
1985), s. 127-132.
'Bodrum Şer'iyye Sicilleri ll adet defterden (Milli Kütiıphane katalog nırmara{iı 164-174)
oluşmaktadır. Bunlardan 165 numaralı defter merkezden gönderilen ferman, berat,
buyruldu, vergi ve vakıf kayıtlan, önemli davalar vs. kayıtlann tutulduğu defterdir. Bu
defterdeki vakıflp ilgili ilk belgenin tarihi H.l155/M.|742 ve son'belgenin tarihi
H.|273lM.l857 yılına aittir. Bunun dışındaki sırasıyla 10 adet defter tamdır. Bu
defterlerdeki vakıfla ilgili ilk belgenin tarihi H.l288A,I.l871, son belgenin tarihi
H. l 328/M. l 9 l 0 yılana aittir.
' Vakıf hakkında aynntılı bilgi için bkz. Fuad Köprülü, *Vakıf Müessesesinin Hukuki
Mahiyeti ve Tarihi Tek6müliİ', Vakıflar Dergİsi,U2, (Temmın 200l), s. l-35; Bahaeddin
Yediyıldız, "Vakıf ?', İA,xll, s. l53-l72; ZiyaKazıc1 İşlamt ve Sosyal Açıdan Vakıflar,
istanbul 1985; Z. Kazıcı, osmanlı Vakıf Medeniyeıj, Bilge Yayınlan, İstanbul 2003; Nazif
Özturk, Menşe'i ve Tarihİ Gelİşimi Açısından Vakıflar, Ankara
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şartları sağlayan kişiler vakıf kurabilmekteydi.o Vakıf müessesi, islam
dünyasında VIII. yüzyıl ortalarından XIX. yizyılsonlarına kadarki devrede
sosyal ve iktisadi hayatİa önemli rol oynamıştır.' İslam tarihinde ilk vakıf
Hz. Ömer'in vakfettiği "S emg" arazisiolarak bilinmektedir. u

Türklerin ise islam dinini kabul etmeleriyle vakıf anlayışları daha
evrensel bir hale dönüşmüş ve Türkler hökim oldukları coğraff alarda Sosyal

müesseselerin hemen hemen tamamını vakıflar vasıtasıyla kurmuşlardır.
Orta Asya'dan-Avrupa içlerine, Kuzey Afrika'dan-Karadeniz'in kuzeyine
kadar geniş sahaları vakıf ve vakıf eserlerle donatmışlardır. Bu coğrafoanın
içerisinde Selçukluların ve Anadolu'da kurulan beyliklerin iktisadi ve sosyal
hayatında vakıflar önemli bir yere sahipti.'Beylikler döneminde Bizans
sınırrnda kurulmuş olan osmanlı Beyliği, kuruluşundan itibaren hökim
olduğu coğraffayı vakıf müesseseleriyle donatmıştır. osmanlı Devleti'nde
vakıi ilk donemlerden itibaren hem ferdi hem de devleti ilgilendiren bir
yaşam biçimi haline gelmiştir.' osmanlı Devleti'nde vakıf müessesesinin bu
kadar gelişmesinde idari kesimin yanında halkın da idari kesim tarafindan

desteklenmesinin etkisi büyüktiir.'
Bugünkii Muğla ve çevresine hdkim olan Menteşe Beyliği (126|.-

|425) döniminde Muğla ve Milas'ta çok sayıda vakıf kurulmuştur.'o
Menteşe Beyliği döneminde kurulup osmanlı Devleti dönemine intikal
eden vakıf kayıtlarının tutulduğu H.936lM.l530 yılına ait 338 Numaralı

1983, s. 57_58; i. Erol Kozak, Bir Sosyal Siyaset Müessesi olarak Vakıf, Sakarya
Üniversitesi RektörlüğüYayınlan, Adapaz an 1994'
o Vakıf her şeyden önci vakfeuiği malın mülkiyetine sahip, hür, akılh ve ergin olması; borç
ve aşın musrinir yiizünden malını kullanmaktan alıkonulmamış olması gerekir. Bkz. B.
Yediyıldız, a.g.m., s. l54.
' B. Yediyıldız, a.g.m., s. l 53.
o 
B. Yediyıldı z, a. g. e., s. 28.

' Beylikier oone]mınoeı.i Vakıflar ile ilgili aynntılı bilgi için b9 i]]ıkkı Uzunçarşılı,
Anadotu BeyliklerİveAkkoyuntu, Karakoyunlu Devlelleri,4. Baskı, TTK,Ankara 1988, s.

228-237.
'NazifÖzttırk ,TİirkYenileşme Tarihi Çerçevesinde Yakıf Müessesİ,. Ankara l995, s. 19.

'Tahsin Özcan , osmanlı iara Yakıflorı Kanuni Dönemi Üsküdar Örneğ, Ankara 2003, s.

3.

"Aynntılı bilgi için bkz. Paul Wittek, Menteşe Beylıgd (Çev. orhan Şaik Çiiğay), TTK,
ankara |g86izekai Mele, XV ve XVi. rızyııiarai uugia ve Yöresi,istanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitiisü Basılmamış Doktora Tezi, istanbulzüü .
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Menteşe Liv6sı Evkaf Defteri'nde Bodrum'da kurulmuş olan vakıf yokfur.
Fakat Peçin ve Milas'taki Ahmed Gazi Medresesi ve İmareti Vakfi'nın
gelirleri arasında 4.343 akçe gelir tahsil edilen Karaova Karyesi
görülmektedir.'' Bodrum Kazası'nda osmanlı Devleti'nden önceki devirde
kısa süreli de olsa kazayı ele geçirmiş olan Müslüman-Türk idarecilerden
kalan vakıf veya dini bir esere rastlanılmamıştır. Bundan dolayı Bodrum
kazasında tespit edilen mescid, cami ve diğer vakıf eserlerin tamamı
osmanlı Devleti dönemine aittir denilebilir. osmanlı Devleti döneminde
inşa edilen bu eserlerden bir krsmı günümüze kadar ayakta kalmayı
başarabilmiştir.''

Bodrum Şer'iyye Sicilleri'nde tespit edilen vakıfları aşağıdaki şekilde
tasnif etmek mümkündür.

A-CAMİ VE MESCİD VAKIFLARI

Arapça bir kelime olan mescid "secde edilen yer" anlamına
gelmektedir. osmanlı Devleti döneminde mescidler, sadece ibadet edilen
yerler olmayıp daha geniş manada işlevleri vardır. Şöyle ki; mahallelinin
toplandığı yer, eğitim görülen mekAn Vs. sosyal bir tesis olarak
değerlendirilmiştir." Cami ise isl6m'ın yayılışının ilk dönemden itibaren
Cuma ve Bayram Namazları kılınan bq{ük mescidlere verilen isimdir.'o
osmanlı Devleti döneminde de bu uygulama devam etmiştir. Mescid
vakit namazlarının kılındığı yerler iken, camiler vakit namazlarının
dışında Cuma ve Bayram Namazlarr'nın da kılındığı yerlerdir. Cami ile

"AhmetYigit, 338 Numaralı Menteşe Livdsı Evlaaf Defıeri (H.970/M.I562),Muğla
1998, s.58. /

'' Bodrum'un mescid ve camileri olarak kale içinde Sultan Süleyman Camii, Kızılhisari
MustafaPaşaCamii, Hasan HocaCamii, Tabak HacıAli Mescidi, KelerlikMescidi, Türk
Kuyusu ve XX. yiizyılın başında H.ı320lIvI.l902 yıhnda yapılmış olan Adliye Camii
bulunmaktadır. Bkz. funcer Baykara, "Bodrum'', DİA,v|, s.249; Ayncagiiniimiize vakıf
eseri olan kuyuve sarnıç gibi çok sayıda suyapısı güniimiize kadargelmiştir.
'' Semavi Eyice, "Mescid'', İA, VIII, s. |; Özer Ergenç, "osmanlı Şehrindeki
<Mahalle>nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine|', osmanlı Araştırmaları,IV, İstanbul 1984, s.
69-78.
'n Ahmet Önkaı_Nebi Bozkurt, "Cami", DİA,vIl' s. 46-56; mescid ve caminin tarihi
geçmişi, idaresi ve görevlileri hakkında aynntılı bilgi için bkz. Johs Pedersen,
"Mescid", IA,VllI, s. l-71. 
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mescid arasındaki farkı ortaya koyan Bodrum Şer'iyye Sicilleri'nde güzel bir
örnek tespit edilmiştir. 8 Receb 1298 (6Haziran 1s8l) tarihli kayıtta, Bitez
Köylüleri Cuma ve Bayram Namazları'nı kılmak için köylerinin dışındaki
camilere gitmek zorunda kaldıkları, bu nedenle ihtiyarlarıyla birlikte
özellikle kış aylarında sıkıntı çektikleri ve bu durumdan şikAyetçi oldukları
anlaşılmaktadır. Köylüler bu sıkıntılarını kazada bulunan Evkaf
Müdürlüğü'ne ileterek kendi köylerindeki mescidin camiye çevrilmesi için
berat talep etmişler, bu .talep müdürlük tarafindan uygun görülerek
onaylanmış ve böylece Cuma ve Bayram Namazları kılınması için berat

verilerekköyün mescidi camiye çevrilmiştir.'5
Bodrum kaza merkezinde mahallelerin vakıf eserleri olan cami ve

mescid gibi dini yapılar etrafinda geliştiği söylenebilir.'u Bodrum kaza
merkezinde olan cami ve mescidlerin büyük bir kısmı aynlzamanda mahalle
adlarıyla anılmaktadır. Bu mahalle mescidleri ve camiler şunlardır; Çarşı
Camii, Tepecik Camii, Eski Çeşme Mescidi, Türk Kuyusu Mescidi, Kelerlik
Mescidi, Umurca Mescidi, Yeniköy Mescidi, HasanAğa Kuyusu Mescidi'dir.
Bunun dışında şer'iyye sicillerinde ismini tesadüf edilmeyen fakat araştırma
eserlerinde ismi geçen Kiliselik Mescidi de mahalle adıyla anılan
mescidlerdendir.

Bodrum Şer'iyye Sicilleri'nde Bodrum'daki cami ve mescid vakıflarına
ait vakfiye yoktur.-Bundan dolayı bu vakıfların kuniluş aşamasında akar
getiren mülkleri hakkında bilgi edinilememiştir. Fakat carni ve mescid
vakıfl arına sonradan çok miktar da par a ve mülk vakfedildiği görülmektedir.
Belgelerde, cami ve mescid vakıflarının mütevellilerinin çoğunda imamların
oldıigu ve vakfa ait paraların imamlarda toplandığı tespit edilmiştir. osmanlı
Devleti'nde olduğu gibi Bodrum'da imamların ücretlerini devlet
karşılamazdı. İmamlar padişah beratı ile atanır ve ücretleri vakıflar
taraflndan karşrlanırdı. "

Bodrum şer'iyye sicillerinde l l cami, l l mescid vakfi tespit
edilmiştir. Camilerin 7 tanesi Bodrum merkezde 4 tanesi köylerdedir.

" Bodrum Şer'iyye Sicilleri (BŞS) defıer 1 69 hüküm (h.) ] 3 l ' s. 136.

'u osmanlı r. iiiurn şehirlerinde toplumsal merkez cami ve mesciddir. Bkz. Ö. Eıgenç,

a.g.m., s.73.
'' Feda Şamil Arık, "osmanlılar'da Kadllık Müessesi", QTAM, Sayı 8 (Ankara 1997), s.

28.
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Mescidlerin 10 tanesi merkezde, 1 tanesi de köydedir. Bu cami ve mescid
vakıfları şunlardır;

1- Kal'a Camii Vakfı: 1671 yılında Bodrum Kalesi'ni ziyaret eden

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde kale içerisindeki caminin, Süleyman Han
tarafindan kiliseden camiye çevrildiğini rivayet etmiştir. Evliya Çelebi bu
camiyi alçak minaresi olan küçiık bir cami olarak tasvir etmiştir." Bu
caminin ismi şer'iyye sicillerinde Kal'a Camii olarak geçmekte olup diğer
ismi Sultan Süleyman Camii'dir.'9Tarih verilmemiş ve müsvedde şeklindeki
3 sayfalık belgede bu cami için 40 guruŞ, 44.344 akçe, 6 para vakfedilmiş
olduğu yazmaktadır.'o Her ne kadar tarih verilmemiş olsa da kaydedilen
defterin kapsadığı döneme göre camiye vakfedilen paraların önemli bir
meblağı teşkil etmesi, bize caminin bu tarihte yeniden inşa veya tamir
edilmiş olma izlenimi vermektedir. H.l251lM.l835 yılına ait diğer bir
belgede bu caminin vakflna ait kale içinde bulunan iki adet diikk1n ile kale
dışında iki adet zeytin ağacı akar olarak görülmektedir. Ayrıca caminin
imamı vakfin mütevellisi olup, vakfa ait 90 guruşu tasamıfunda
bulundurmaktadır.''

2_ Çarşı Camii Vakfi: Çarşı Cami aynı ismi taşıdığı mahallede
bulunmaktadır. Çarşı Camii Vakfi'nın Bodrum'un önemli vakıflarından biri
olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Çarşı Camii Vakfi bir amme vakflnın
nasıl-işletildiği konusunda güzel bir ömektir. Bu vakfın her tiirlü ihtiyacı halk
tarafindan vakfedilen para ve mülklerden karşılanmaktadır.

Çarşı Camii'ne vakfedilen para ve mülklerin nerelerde harcanmasr
gerektiğinin belirtilmiş olması, caminin giderleri hakkında bilgi sahibi
olunmasını sağlamaktadır. Bu giderlere ki.irsü şeyhi, imam, hatip ve
müezzinin maaşları, caminin aydınlatılması,için gerekli kandil yağı gibi
masrafl arı örnek verilebilir.

'' Evıiya Çelebi, Seyahatname (Transkripsiyon Yücel Dağlı, Seyyid Ali Kahraman, Robert
Dankoff),IX, Istanbul2005. s. 11 l.
'o Bu konuda İsl6m Ansiklopedisi'nin Bodrum maddesini yazafı T. Baykara Kale içinde
bulunan camiyi, Sultan Süleyman Camii olarak göstermektedir. Bkz. T. Baykara, a.g.m., S.

249.
'o BşS ]65,s. |42-144.
'' Bşs /65, s. 30.
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Çarşı Camii Vakfı'nda olduğu gibi vakıfların genelinde, zeytin
ağaçlarının vakfedildiği görülmektedir. Tespit edilen belgelerde, zeytin
ağaçlarından elde edilen zeytinlerin ne şekilde kullanıldığı ve işletildiği
hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Fakat zeytinyağının XVI. ynzyılda
Anadolu'da aydınlanma amacıyla kullanıldığı bilinmektedir'" XV[I. ve
XIX. yizyı||ara gelindiğinde zeytin ağaçLarından elde edilen
zeytinyağlarının hala aydınlanma amaçlı kullanıldığı "camilerin zeytinyağı
ihtiyacı"," "caminin kandil yağı için zeytin ağacı vakfedilmesi"'o gibi
ifadelerin belgelerde geçmesinden anlaşılmaktadır.

Çarşı camii Vikfı'nın başlangıçta ne kadar akarı olduğu hakkında

şer'iyye sicillerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sonradan, halk bu
caminin vakfi için Tablo-I'de gösterildiği gibi önemli miktarda para ve mülk
vakfetmiştir.

Tablo-I
Halk tarafindan Çarşı Camii Vakfı'na vakfedilen para ve mülkler

t54Ramazarı 1230'"
(l0Ağustos l8l5)

55?H li1q,^.r lg,la2t
729H 12?'gü]t'/ lR14"Cami

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam mülk

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)'u

Beliıtilen
yılın başında
vakıfta kayıtlı
olan para
(guruş)"

Halkın vakıf için
para ve mülk
vakfettiği yıl

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı
verler

" Suraiya Faroqhi, osmanlı Külıürü ve Gİjndelik Yaşam ortaçağ'dan Yİrminci Yüzyıla
(Çev. ElifKılıç), 2, Baskı, Tarih Vakfı YurtYayınlan, İstanbul l998, s. 223.

''Bıı-.BşS I65,s.2.
'oBka.BşS I65,s.2|7.
'' xV[I. Vakfıyelerinde 1 guruş l20 akçe değerindeydi. 1775 yılında bir kile buğday
(istanbul kilesi, 18-20 okka, yeni 23-25 kedeğerinde) 60 akçe, l kile arpa 20 akçe, l
okka (wkiyye, l,280 kg) koyun eti 12 akçe idi. Bkz. B. Yediyıldız, Q.g.€., s. 368.
26 Halktan değişik kişilerin bir yıl içerisinde vakfettikleri toplam paralar bu sütunda
belirtilmiştir. Aynca bu sühında, belirtilen tarihin başında vakfin parası varsa, daha sonra
vakfedilen paralarla birlikte toplamı verilmiştir.
'' Bş,s /65, s. 78.

" Bş,s /65, s. 78'
'ışi ıos, *. zg-
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H.l247A4.l g3l3o 447 1.534

H.r251/\4.1835 '' r..835 2.573

Caminin
kürsü şeyhi

Rebiyül6hır l2093'
(Ekim 1794)

Yıllık
kirası l0 guruş

olan I adet
kahvehane

H.1261A4.184533
l6l 240

lı lll3o

Caminin
imamı ve

.. ..35
muezztm

15 Şevval 1222
(l6 Aralık l807)

25

il CemaziyülevveI
l244'u (Kasım l828)

50

il H.1229/M.t8t4
4"

133

Caminin
imamr, hatibi
ve müezzini

Müskebi'de
bulunan I adet
incir harıını3t

Caminin hatibi
ve müezzini

I adet incir
harımı kirası"

Caminin
aydınlatılması

H.tt93/M.1779"' 38

6 Rebiyülihır ll98
(28 Şubat l784)

Kumbahçe'
de olan I adet arazi
kirasını

Cemaziyül6}ıır l l98o'
(Nisan 1784)

25

'oBşs /65, s. 85.
''Bşs/65,s. ı65.
"BşS I65,s.76.
"Bşs /65, s. 78.
'oBşs /65, s. 78.
",Bşs /65, s. 70.
".Bşs /65, s. ı0.
'',Bşs /65, s. 78.
"Bşs/65, s. ı0ı
'|' nŞS 1 65, s.2l7 .
ooBşs/65,s. ı50.
o' BşS I65's.73.

!--
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3_Tepecik Camii Vakfı: Tepecik Camii aynı ismi taşıdığı mahallede
bulunmaktadır. Bu camiye para vakfeden kişiler arasında çok sayıda kadının
olması, Bodrum'da kadınların kendilerine ait mal ve mülk sahibi olduğu
anlamına gelmektedir.o' Bodrum halkının, Tepecik Camii Vakfı için
vakfettiği para ve mülkler Tablo-II'de gösterilmektedir.

Tablo-II
Halk tarafından Tepecik Camii Vakfi'na vakfedilen para ve mülkler.

n'BşS t65,
n' BşS 165'
* ışS ı0s,s.zıı. ',.o'Vakfa para v.4kfedenlerin yirmisi erkek, on biri kadındır. Zeytin ağacı vakfedenlerden
ikisi erkekbiriiikadındır. Bkz' BŞS 165, s.2l8.
ou 

Bş^s 165, s. 83.
n'Hangi oranda ribö ile işletileceği belirtilmeyen bu para, sadece ribA ile işletilme
şa(ıyla vakfedilmiştir.

]iaşsıos, s. l49.
o" BşS I65,s.72.

160

Çarşıda l
adetdükkAn, l7

adet zeytin ağacı

H.1261/M.184
544

30H.t2t4/M.1799 43

152 Zilhlcce l2l3
(7 Mavıs l799)

2525 Cemaziyülewel
|21242 (l5 Kasım
1797)

H.ı2t5A/t.t800o' l0

ll H.tzt4lM.t799ot 45

H.t2o9lM.t795o'Cami I adet
zeytinağacı

653,5
(50)o'

Halkın vakfa para ve
mülk vakfettiği yıl

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı
yerler

Beliıtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen
yılın başında
vakıfta
kayıtlı olan
para (guruş)

Belirtilen
yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam
mülk
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4-İskele Camii Vakfı (Kızılhisari Mustafa Paşa Camİi) : Tepecik
Mahallesi'nde bulunan iskele Camii, osmanlı Devleti'nin deniz
emirlerinden biri olan Kızı1hisari Mustafa Paşauo tarafindan
H.1136A4.I723 yılında inşa ettirilmiştir. Caminin vakfiyesi sicillerde
mevcut olmadığından,başlangıçta camiye vakfedilen akar hakkında bilgi
sahibi olunamamaktadır. 3 Muharrem 1320 (I2 Nisan 1902) tarihli bir
belgede beratla mütevelli olan Hacı Habibe Hanım Bint-i Halil Bey'e
davi açılmış ve mütevellilik Hacı Habibe Hanım'dan alınarak ailenin en
büyüğü Ve en olgunu olması dolayısıyla Nimiye Hanım Bint-i Ahmet

'o Bş,s 165, s. 70.

" BşS ]65,s.72.
" BşS ]65,s.72.
'' BşS t65's. l14.
"aşsı65, s.2ı8.
" Bşs 165, s. 67.

'u BşS ]65,s.73.
'' Dört yüz dirhem ağırlığındaki ölçü birimidir.Bkz. Ş. Sami, Kdmüs-i Türki, s. 1497.

" ,Bşs 165, s. 7 ı.
" Bş,s 165, s. 7ı.
uo Kızılhisari Mustafa Paşa (Mora'da) Ağriboz Adası'nın Kızılhisar Kasabası'nda dünyaya
geldiği için bu lakapla anılmaya başlanmıştır. Mustafa Paşa H. l l 00/M. l688 ile
H. l 1j0/M. 17 l 7 tarihleri arasında oğullarıyla birlikte Bodrum'a göç etmiştir. Bkz. Zekai
Eroğlu, Muğla Tarihi,izmir 1939, s. 210.

l5 Şevval l222"
(16 Aralık 1807)

25

ll H.1225lM.1810'' l5

H.t227tM.tçtz" 5

I H.1237/M.182t" 25

H.1250/M.1834" 623,5 1.716 l5 adet
zeytin ağacı

Kürsü şeyhi H.12141}./..1799" 135

Caminin
aydınlatılması

Ceınaziyüldhır
l lgg'u

(Nisan 1784)

4
vukkıye''
zeylinyağı

lt 15 Zllhicce 1213'r
(l7 Mavıs 1799)

12,5

H.1214|}/ı.1799'n 5
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Bey'e verilmiştir.u' Buradan anlaşıldığı gibi bu vakıfta mütevelli olmak için
aynı aileden gelmiş olma, ailenin en olgun ve en yaşlısı olma şartı vardır.

S-Hasan Hoca Camii Vakfi: Tepecik Mahallesi'nde iç limanın
kıyısında bulunan Hasan Hoca Camii, Kızılhisari Mustafa Paşa'nın
kihyasıu' Hasan Hoca tarafindan H.ll52l}d.1740 yılında inşa ettirilmiştir.
Bu caminin kitabesinde Hasan Hoca elde ettiği mal ve mülkünü Kızılhisari
Mustafa Paşa sayesinde kazandığını belirtmektedir. Yine aynı kitabede,
Hasan Hoca bu caminin vakfı için Istanköy'de bulunan döıt dükkön, bir
bahçe bunun dışında nakit olarak 200 guruş Ve nerede oldukları
belirtilmemiş olan altı dtıkkAnı davakfettiği belirtilmektedir.63Bu camiye ait

Şaban 1 155 (Ekim |7 42) tarihli berat suretinde Molla Mustafa'nın günlük 3

akçe karşılığında kayyımuo olarak görevlendirildiği belirtilmektedir.u'

6-Kabacık Camii Vakfi: Kabacık Camii'nin kim tarafindan ve ne
zaman inşa edildiği hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu
caminin kandil yağı için Şaban |215 (Aralık 1800) tarihli bir belgede 10

guruş vakfedildiğinden bahsedilmektedir.66

7-Debacık Camii Vakfi: Debacık Camii adında günümüze kadar
gelen bir cami yoktur. Şer'iyye sicillerinde "tepecik" kelimesinin
"depecik", "debecik" şekilde yazı|ması, acaba kötibin "tepecik"
kelimesini yanlış mı yazdı Sontsunu akla getirmektedir. Fakat iki'ayrı

u' BşS ]75 h. 43, s.22-23; Aynca 12 Şevval l3l9 (22 ocak 1902) tarihinde mütevelli
atamasr için bkz. BŞS 175 h. 65, s.24-25; Cemaziyülevveli 1320 (Ağustos 1902) tarihli
mütevelli atamasl için bkz. BŞS ]75 h. ]63, s. 94; Receb 1320 (Ekim 1902) tarihli
mütevelli ataması içinbkz. BŞS 175 h. 2 ]0,s.l21.
u'Hasan Hoca için şer'iyye sicillerindeki belgelerde köhya veya köle olarak herhangi bir
tanımlama yapılmamıştır. T. Baykara, Hasan Hoca için Mustafa Paşa'nın kAhyası
demektedir. Bkz. T. Baykara, o.g.ffi., s. 249; Z. Eroğ|u ise eserinde Hasan Hoca için
Mustafa Paşa'nınkölesi demektedir. Bkz. Z.Eroğlu, a.g.e., s'2l3 'u'Hasan Hoca Camii'nin kitabesi için bkz' Resim 8
uo Kayyım mütevelli yerine kullanılan bir tabirdir. Caminin temizlik işlerini yapan
hademeye de bu ad verilir. BkZ. M. Zeki Pakalın, osmanlı Thrih Deyimleri ve Terimleri
S özlüğü, ll'istanbul 1983's. 223'
u'.Bş,s,165, 

s. ı ı7.
uu Bşs.165, s. 102.
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belgede "deb6cık" şeklinde geçmesi Debacık Camii'nin Tepecik
Camii'nden farklı bir cami olduğu izlenimi vermektedir. Bundan dolayı bu
cami vakfinı burada ayrı bir cami vakfi olarak Verme ihtiyacı duyulmuştur.
Bu vakfa para vakfedenler vakfettikleri paranln vakıf içerisinde nerelerde
harcanması gerektiğini belirtmiştir. Halkın Debacık Camii Vakfi'na
vakfettikleripan|atTablo=III'tegösterilmektedir.

Tablo-III
Halk tarafından Debacık Camii Vakfı'na vakfedilen para ve mülkler

8-Kal'a içerisindeki Mescid Vakfı: 1671 yılında Bodrum'u ziyaret
eden Evliya Çelebi eserinde, kal'a içerisinde camiden başka mescid
olmadığını belirtmiştir." Buradan anlaşıldiğı gibi kal'a içerisindeki
mescidin inşa tarihi 1671 yılından sonradır. Bu mescid ile ilgili tespit
edilen Safer 1182 (Haziran 1768) tarihli bir belgede mescidin yassı bir
yerde ve harap bir durumda olduğu belirtilmektedir. Aynı belgede mescidin
vakfi için yıllık 5 guruş kirası olan ve içerinde kaç tane ağaç olduğu
belirtilmeyen bir adet incir bahçesi vakfedilmiştir." Tarihsiz bir belgede

",Bşs165, s.203.
u' Bşs 165, s. 203 .

un BşS ] 65, s.72.
'o BşS ]65,s.72.
" BşS ]65's.72.
" Ev|iya Çelebi, a.g.e., X, s.',lll
" BşS 165,s. 155.

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içeıisinde
harcanılacağı
yerler

Halkın vakfa para Ve
mülk vakfettiği yıl

Beliıtilen 
'

yılın başında
vakıfta
kayltlı olan
para (guruş)

Belirtilen
yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen
yll
içerisinde
ha1kın
vakfettiği
toplam
mülk

Cami H.tzl4ll||4,.t799"' 10
H. 1 2l 5A4. I 8006* t0
H.12141]I|/ı.17996'g 5

Caminin
avdınlatılması

H.t208t}/..t7%'9 20

H 0,141}i'T 1'799" 4

g-
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mescid için 10.210 akçe vakfedilmiştir. Vakfedilen bu paraların mescidin
imamına teslim edilmesinden dolayı mütevellinin mescidin imamı olduğu
anlaşılmaktadır.'o

9-Yeniköy Mescidi (Bitezli El-Hac İsmail) Vakfi: Yeniköy Mescidi
aynı ismi taşıdığı mahallede bulunmaktadır. Kitabesinden anlaşıldığına
göre bu mescid, Bitez|i El-Hac İsmail tarafindan H.l|]3l}d.|759 yılında
inşa ettirilmiştir." YeniköyMescidi'ne para vakfedenler arasında kadınlar da
bulunmaktadır.'u Bu mescide imam atanması ile ilgili 3 adet berat sureti
tespit edilmiştir.'' HalktarafindanYeniköyMescidi Vakfi'navakfedilen para
ve mülkler Tablo-IV'te gösterilmektedir.

Tablo-IV
Halktarafindan Yeniköy Mescidi Vakfı'na vakfedilen para ve mülkler

'o BşS I65, s. 14l.
" T. Baykara bu caminin inşa tarihini H.l188A4.1774 olarak göStermektedir. Bkz. T.

Baykara, &.g.ffi., s. 249.
'o H.|2og/M.|794 yılıında para vakfedenlerin üçü kadın dokuzu erkektir. Bkz. .BŞS 16J, s.

l10; H.12l8lM.l803 yılında para vakfedenlerin üçü kadın onu erkektir. Bkz. BŞS 165, s.
r08.
'' 6 Rebiyüıewel 1188 (l7 Mayıs 1774) tarihinde El-Hac Ahmed'e günlük 1 akçe, 3

Rebiyülfihır l 191 (9 Mayıs 1777) tarihinde Mustafa bin Ali'ye yıllık 25 guruş karşılığında
berat verilmiştir. Bkz. BŞS ]65, s. 138; Ayrıca 5 Rebiyülewe| 1240 (26 Ara|ık1824)
tarihindeEl-HacMehmedbinMustafa'yaimamlıkberatıverilmiştir.Bkz.BŞS165's.138.
'* Bşs 165, s. ı ı0.
'n BşS ]65, s. l08.

Karaburgaz'da
9, qAet zewliıı qücaı

32284H.1218/\4.1803?'Mescid
55555H.1209t}'/,.1794'ryerler

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam mülk

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen
yılın başında
vakıfta
kayıtlı olan
para (guruş)

Halkın vakfa para
ve mülk vakfettiği
yı1

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı
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H.1220lM.1g0580 515 511 Yıllık l0 guruş
kirası olan l
adet dükk6n

ll H.1250/\4.1834'' 947 1.423

l0-Eski Çeşme Mescidi Vakfi: Aynı ismi taşıdığı mahallede bulunan
bu mescid, kitabesinden anlaşıldığına göre Hacı İbrahim tarafından
H.1159A4.|746 yıilında inşa ettirilmiştir. Halk tarafindan Eski Çeşme
Mescidi Vakfi'na vakfedilen para ve mülkler Tablo-V'te gösterilmektedir.

Tablo-V
Halk tarafindan Eski Çeşme Mescidi Vakfı'na vakfedilen parave mülkler.

Vakfedilen
parave
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı
verler

Halkın vakfa
para ve müIk
vakfettiği yıl

Belirtilen yılın
başında vakıfta
kayıtlı olan
para (guruş)

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam mülk

Mescid H-117çtll/..17648'1 50 l adet bağ

H. t2t9lMJ848', 388 12 adeİ
Zeytin ağacı

H.t229lM.t8t3" 358 1.148

H.1252t}/ı.t836" 1.061 1.687,5 20 adeİ
zevtin ağacı

ll_Türk Kuyusu Mescidi Vakfi: Türk Kuyusu Mescidi ayru ismi
taşıdlğı mahallede bulunmaktadır. Bu mescidin kitabesinde mescidin
H.1178A4.1765 yılında inşa edildiği yazmaktadır. Halk tarafindan Türk
Kuyusu Mescidi Vakfi'na vakfedilen para Ve mülkler Tablo-Vl'da
gösterilmektedir.

'oBşs,ı65, s. ı ı0.
n' 

BşS ]65, s.25;H.1220n4.l8l3 yılında Mehmed Ağa'nın vakfetmiş olduğu dükkönın
kirası H.1250/M.l834 yılına gelindiğinde vakfın akarları arasında olduğu belgelerden
anlaşılmaktadır. Bkz. BŞS 1 65, s. l l 0; BŞS l 6 5,s. 25.
" BşS ]65,s. l03.
u' BşS ]65,s. l03.
'o.Bş,s 165, s. l08.

" Bşs 165, r. 7.
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35 adet
zeytiı ağacı,
l parça tarla'

1.545750H.1250/M.1834'o(a

2 adet zeytin
ağacı

2t24 Şevva| |24o 'n
(l I Haziran 1R25')

3 adet zeytin
ağacı

473H.1228lM.1813 88

3 adetzeytin
ağacı

3261 Şevval 1208 
*'

(2Mayıs 1794)

10 vukkıye
zeyİiıyağı

Cemazivül6hır
I lgg'u '
(22 Nisan 1784)

Mescid

Belirtilen yıl
içerisinde
ha1kın
vakfettiği
toplam mülk

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen
yılın başında
vakıfta
kayıtlı olan
para (guruş)

Halkın vakfa para ve
mülk vakfettiği yıl

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakrf
içerisinde
harcanılacağı
warler

Şeriye Sicillerine Göre Bodrum Vakıfları

Tablo-VI
HaIk tarafından Türk Kuyusu Mescidi Vakfi'navakfedilen para ve ınülkler.

L2-Kelerlik Mescidi Vakfi: Kelerlik Mescidi aynı ismi taşıdığı
mahallede bulunmaktadır. Bu mescidin kitabesinde mescidin
H.1148/M.1735 yılında inşa edildiği yazmaktadır. Bu mescid günümüze
kadar ulaşmıştır. Halk tarafindan Kelerlik Mescidi Vakfi'na vakfedilen para
ve mülkler Tablo VII'de gösterilmektedir.

Tablo-VII
Halli tarafindan Kelerlik Mescidi Vakfi'na vakfedilen para ve mülkler.

Belirtilen yı1
içerisinde
halkın

Belirtilen yı1
içerisinde
halkın

Belirtilen yılın
başında vakıfta
kayıtlı olan

Halkın vakfa para
ve mülk vakfettiği
yıl

Vakfedilen
para ve
mülklerin

'o BşS ]65,s.73'
".Bşs 165, s. 156.
" Bş,S ,165, s. ı 10.

" Bş,s 165, s. 2.
no BşS ] 65, s.27 .
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13- Umurca Mescidi Vakfi: Umurca Mescidi aynı ismi taşıdığı
mahallede bulunmaktadır. Bu mescidin ne Zaman inşa edildiği hakkında
bilgi yoktur. Fakat H. 1 1 98A4. 1 784 yılında bu mescid için halkın 305 guruş
Ve 1 adet incir bahçesi vakfettiğini gösteren belgeden bu mescidin
H.1 198/M .T184 yılından önce inşa edildiği anlaşılmaktadır.'o
H.1251A4.1835 yılının başında Umurca Mescidi Vakfi'nın kayıtlı olan
parasl 470 guruş iken, aynı yıl vakfedilen paralarla birlikte vakfin parasl
502,5 guruşa ulaşmıştır. "

14_ Tabak Hacı Ali Mahallesi Mescidi Vakfl: Aynı ismi taşıdığı
mahallede bulunan bu mescid, Tabak Hacı Ali tarafindan H.1194A4.1780
yılında inşa ettirilmiştir.'u Tarihsiz bir belgede vakıfta kayıtlı olan para 52
guruş iken, aynı yıl içerisinde halkın vakfettikleri paralarla birlikte, Tabak
Hacı Ali Mahallesi Mescidi Vakfi'nın parasl 199 guruşa ulaşmıştır." Ayrıca
yine tarihi verilmeyen bir belgede bu vakıf için 240 guruş vakfedilmiş
olduğuyazmaktadır."

l5_Hasan Ağa Kuyusu Mescidi Vakfı: Hasan Ağa Kuyusu
Mescidi, Kelerlik Mahallesi'ndeki Kelerlik Mescidi'nin yakınında
H.T201 lM.l792 yılında inşa edilmiştir. Bu vakıfla 1lgili H.I229IM. 1 8 13
yılına ait bir belgede vakfin kayıtlı olan parası 140 guruş iken, bu yıl

-'' Bş,s 1 65 , s. 25.
n'BşS ]65,s.28.
"Bşs-165, s. 85.
no BşS 165,s.207'
o'BşS ]65,s.29,
'o T. Baykara, a.g.m,, s.249
n' BşS ]65,s. l37.
'* Bşs.165, s. l77.

vakıf
içerisinde
harcanılacağı
yerler

para (guruş) vakfettiği
toplam para
(guruş)

vakfettiği
toplam mülk

Mescid H.1250/\,{.1834' 278
H t2s1A4 1835" 343 509
H 1)5)./M.1R16'3 240

!-
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içerisinde vakfedilen paralarla birlikte . 248 guruşa yükseldiği
belirtilmektedir."

16-Tireli El_Hac İsmail Mescidi Vakfı: inşa tarihi tespit edilemeyen
bu mescid, Hasan Ağa Kuyusu Mahallesi'nde Tireli El-Hac ismail
tarafindan inşa ettirilmiştir. Tireli El-Hac ismail Mescidi Vakfi ile ilgllli27

Şaban |I89 (23 Ekim I715) tarihli bir belge tespit edilmiştir. Bu belgede
i*u* eli İbn-i ibrahim'in vefat etmesi nedeniyle yerine Ali ibn-i Hiiseyin
Halife beratla imam atandığı'belirtilmektedir.'oo Belgelerden anlaşıldığına
göre cemaat imamdan hoşlanmadığı zaman imam görevden allnmaktadır.
Iı n.uiytııöhır 1210 (12 Iiasım |7ğrtarihli belgede Bitezli El-Hac İsmail
Camii'nde imam olan Ali adlı kişiden cemaatin hoşlanmaması nedeniyle
imam Ali görevinden alınarak yerine Mevlana Mehmed'in beratla imam
tayin edilmesi buna güzel bir örnektir.'o'

17-Hızıroğlu Mescidi Vakfi: Hızıroğlu Mescidi ile ilgili
Cemaziyilöhır 1 1 98 (Mayıs 1184) tarihli bir belgede bu mescidin vakfi için
2 vukkıye zefiinyağıvakfedilmiş olduğu yazmaktadır. 'o'

l-8-Baba Camiİ Vakfi: Baba Camii Serulus Nahiyesi'nde, Kadı Kal'a
yakınlarında bulunmaktadır. Baba Camii ile ilgili Rebiyülevvel 1314 (10

Ağustos 1896) tarihli bir belge tespit edilmiştir. Bu belgeden anlaşıldığına
göre Baba Camii'nde hatiplik babadan oğla geçmektedir. Fakat burada
oğlun görevini yerine getirebilecek ehliyete sahip olması şarttır. Görevi
yerine getirilebilecek ehliyete sahip oluncaya kadar vekil olarak bu görevi
yerine getirebilecek biri hatip olarak atanmaktadır. Ayrıca hatip vekilliği
yupr.ui ı.işinin askerlikprobGminin olmaması da aranan şartlardandır.'o'

''Bşs 165, s. 1 ı 6.

'ooBş.S165, s.28.
'o' Bşs,165, s. 38-39.
'o'BşS ]65,s.73.
'o' Rebiyüıew e| l3l4 (Ağustos 1896) tarihli bir belgede Baba Camii'nde günlük yarım akçe
ile hatiplik yapan Mehmed Efendi bin osman Efendi vefat etmiştir. Yerine geçmesi gereken
12 yaşındaki oğlu osman görevi yerine getirebilecek ehliyete sahip oluncaya kadar
Sandime Karyesi'nden HasanAslan vekil olarak atanmıştır. Daha sonra da askerlikle sorunu
olan Hasan Aslan görevden alınarak yerine Bekir Efendi göreve getirilmiştir. Bkz. BŞS I 7 2

h: 38's.137-138; 8 Rebiyülevvelı1321. (4 Haziran 1903)
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19_Bitez Karyesi Camii Vakfi: Belgelerden anlaşıldığına göre Bitez
Karyesi Mescidi'ni köylüler inşa ettirmişlerdir. Daha öncede belirtildiği gibi
8 Receb |2g8 (6Haziran 1ss1) tarihinde bu mescid camiye çevrilmiştir.'oo
Mescid camiye çevrildikten sonra aynt gün halk caminin hatibi için onu on
bir buçuk (% 15) riböyla işletilmek üzere 1.500 guruş vakfetmiştir.'o' 8 şaban
1298 (6 Temmuz 1881) tarihli belgede de caminin vakfinda bulunan 2.000
guruşun yıllık onu on bir buçuk (%I5) ribfi şartıyla elde edilecek gelirin,
camiye beratlaimam ve hatib olarak atananBatumlu Mehmed Hilmi Efendi
ibn-i Hasan'a verilmesine karar verilmiştir.'ou Ayrıca Bitez Camii için köy
halkından maddi durumu iyi olanların da para vakfi kurdukları
görülmektedir.|07

20-Çömlekçi Karyesi Camii Vakfi: EyübAğa ibn-i Mehmed Efendi
ve Molla osman iun-i Bı- Hac, Çömlekçi Karyesi Camii'nin imamı, hatibi
ve mütevellisi için para vakfi kurmuşlardır."' Bu caminin mütevellisi
olmasından dolayı böyle birvakfin varlığını delil olarak alınabilir.'o'

Zl-Kargı Karyesi Camii Vakfi: 27 Rebiyülewel 1328 (8 Nisan
1910) tarihli bir belgede Bankalar Karyesi halkından Kuloğlu Hızır Emin
Efendi, vakfetmiş olduğu 15 dönümlük arazinin gelirinden 100 guruşunu
Kargı Camii'nin imamına vakfettiğini belirtmektedir. Bu belgeden Kargı
Karyesi Camii Vakfi'nın varlığından haberdar olunmaktadıf. "o

Z2-Çırkan Karyesi Mescidi Vakfı: Çı1kan Karyesi Mescidi
Vakfl'yla ilgili H.1226lM'1811 yılına ait bir belge tespit edilmiştir. Bu

tarihli bir belgede Mehmed Efendi bin osman Efendi'nin oğlu 19 yaşlna gelmesine
rağmen hatiplik için yeterli bulunmadığından yerine Mehmed Veliyyüddin Efendi ibn-i
Halil vekilolarak atanmrştır. Bkz. BŞS ]75 h. 374,s.2l1.
'*Bş,s ]69h.]30,s. l34; BŞS 169 h.]3]'s.136'
'o'Bşs ]69 h.]30, s. l34.
'ooBşs 169 h.131, s. 136.

'o'Paravakıflarıkısmındaayrıcaelealınacaktır.Bkz. BŞS168,s.74;BŞSI69h.]30,s.l34;
BŞS ] 69 h. 1 31, s. l 36;.BŞS 1 69 h. 1 3 2,s. l37-1 38.
'o' Bu vakıf rib6 ile işletilen para vakıfları kısmında incelenecektir.
'o'Bş.ş 169 h.t46, s. 148.
' 'o Bş,S ] 64 , s. 48-49 .
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belgede köylüler tarafindan mescidin vakfına 235 guruş, 24 para
vakfedildiği belirtilmektedir. l l'

3 Şaban 1198 (22Haziran |]84) tarihinde Bodrum Camii'ne 5 guruş
vakfedildiği belirtilmektedir. Fakat burada "Bodrum Camii" demekle hangi
cami kastedildiği tespit edilememiştir. '''

n_rĞİrİıvı KURUMLARIYLA iLGİLi VAKIFLAR

Bodrum'da eğitim osmanlı Devleti'nin temel eğitim kurumlarından
olan mekteb ve medrese ile sürdürülmekteydi. Mekteb, Arapçada asıl
manası "ketebe" fiilinden ti'ireyen bir ism-i mekön "yazı yazma öğretilen
yer" olup, osmanlı Devleti döneminde bugünkü ilkokulla karşılık
gelmektedir. Diğer adlyla mekteb-i sıbyandır. "'

Medrese ise sözlük anlamıyla "okumak, anlamak, bir metni
öğrenmekve ezberlemek için tekrarlamak" anlamına gelen diröse kökünden
gelen bir ism_i mek6ndır."o Selçuklular ve osmanlı Devleti döneminde
sıbydn mekteblerinden sonra günümüzde orta, lise ve üniversite eğitimine
teköbül eden medrese, İslami kimliği sebebiyle sadece Müslümanların
devam ettiği bir eğitim kurumudur. Medreseler özellikle osmanlı Devleti
döneminde, mekAn, eğitim ve teşkilat yönünden önemli gelişmeler
göstermiştir. '1'

Bodrum'da tespit edilen eğitim kurumlarıyla ilgili vakıflar; mekteb ve
medrese vakıfları olmak üzere iki grupta incelenmiştir.

a_MektebVakıfları

Bodrum Şer'iyye Sicilleri'nde Bodrum'da bulunan 8 adet mekteb
vakfı tespit edilmiştir. Bu mektep vakıfları şunlardır;

"' ,Bşs 165, s. ı ı7.
''' Bşs 165, s. 5 ı.
"' Heyet, "Mekteb'', Yeni Türk Ansiklopedisi,Y|, s.2278.
"o Medrese ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Nebi Bozkurt, "Medrese'', Dll, XXVIII, s.

323-327.
"' osmanlı Devleti döneminde medrese ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet ipşirli,
"Medrese", DİA,xxyl.I, s. 321-333; ayrıca osmanlı Devleti'nde eğitim ile ilgili
ayrıntılı bilgi için bkz..Yahya AkyıJiz, Tiirk Eğilim Tarihi (BaşlangıÇtan 1999'a),7 .

Baskı, Alfa Yayınları, Istanbul 1999.
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l-Kızılhisari Mustafa ney ibn_i Ahmed Bey Mektebİ Vakfi:
Kızılhisari Mustafa Bey İbn-i Ahmed Bey Mektebi Vakfi ile ilgili 25 Receb
|29I (7 Eylül |814) tarihli bir belge tespit edilmiştir. Bu belgeden
anlaşıldığına göre firkate kaptanlarından Kızılhisari Mustafa Bey ibn-i
Ahmed Bey Mekteb Vakfi'nın mütevelliliği evlatlıktır. Ailede en yaşlı ve en

olgun kişi mütevelli olmaktadır."uMütevelliler görevlerinin karşılığı olarak
10 akçe yevmiye almaktadır. Bu mekteb vakfinda görev yapan mütevelliler
suiistimalde bulunduklarında görevden alınmakta ve yerine ailenin diğer
bireylerinden şartları uyan kişiler mütevelli olarak atanmaktadır. 13 yıl
boyunca bu vakfin mütevellisi olan Salih Bey mektebe ait olan 11.000
guruşu kendiişlerinde kullanmıştır. Salih Bey'in vakfin paraslnl kötüye
kullanması nedeniyle görevinden alınarak yerine kız kardeşi Hacce Habiye
Hanım'ın mütevelli olarak atanması kararlaştırılmıştır.'''

2-Eski Çeşme Mektebi Vakfi: Eski Çeşmg Mektebi aynı ismi
taşıdığı mahallede bulunmaktadır. Bu vakfa halk tarafindan
H'l229lM.1$13 yılında 228 guruş'" ve H.1250/M.l834 yılında da 228
guruş vakfedilmiştir. Mekteb vakfinın paraları Eski Çeşme Mescidilnin
imamı nda toplanmaktadır. "n

3_Rodoslu Hasan Bey Mektebi Vakfi: Belgelerden anlaşıldığına
göre bu mekteb HJI212|M'I797 yılında Rodoslu Hasan Bey tarafindan inşa
ettirilmiştir. Süleyman Efendi oğlu Molla Abdurrahman, 1 adet dükkAnını
bu mektep vakfi için vakfetmiştir. "o

''u Vakfın günlük l 0 akçe karşılığında mütevellisi olan Halil oey ibn-i Ahmed Bey geriye
El-Hac Salih Bey ve Hacce Habibe Hanım adında iki evlat bırakarak vefat etmiştir.
Merhum Halil Bey'in bu iki evladından El-Hac Salih Bey, Hacce Habibe Hanım'dan büyük
bulunarak mütevelli olarak atanmrştır. Bkz. B ŞS 1 6 8 h. 9 7, s. 5 4.

"'BşS ü68h.97,s.54'
''* Bş^S 165, s. l07.
"'Bşs ]65,s.23.
''o Bş,S ]65, s. 1l6.
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4-Hacı Tahancı Mektebi Vakfi: Bu vakfin kurucusu Hacı Tahancı
Mustafa'dır. Tarihsiz bir belgede Hacı Tahancı Mektebi Vakfi için halk, 600
akçe ve 1l adetzeytin ağacı vakfedilmiştir. '''

S-Yeniköy Mescidi Mektebi Vakfi: Aynı ismi taşıdığı mahallede
, bulunan Yeniköy Mescidi Mektebi, Abdurrahman oğluAli tarafindan inşa
ettirilmiştir.'" Yeniköy Mescidi Mektebi Vakfl için halk, H.l229lM.I813
yıhnda 40 guruş vakfetmiştir.'"

6-Kelerlik Mektebi Vakfi: Kelerlik Mektebi aynı ismi taşıdığı
mahallede, Kelerlik Mescidi'nin karşısında bulunmaktadır. Kelerlik
Mektebi Vakfi için halk, H.1170 yılında 75 guruş,''o H.I2501M.1834 yılında
da 70 guruş vakfetmiştir.'"

7-Kale içerisindeki Mekteb Vakfı: Halktarafindan H. IIg2/l/^.|778
yılında Kale İçerisindeki Mekteb Vakfi için 10.045 akçe vakfedilmiştir. ''u

8-Türk Kuyusu Mektebi Vakfi: H.1189/M.1175 yılında Türk
Kuyusu Mektebi Vakfi için halk, 10 guruş ve 3.000 akçe vakfedilmiştir. '''

Bodrum Şer'iyye Sicilleri'nde tespit edilmiş olan bu mekteblerin
dışında XIX. yüzyıl başında faaliyette olan Hacı Samancı Mektebi"* iıe
ilgili vakıf kaydına tesadüf edilmemiştir. "'

b-MedreseVakıfları

''' Bşs ] 65, s. 3l.
'" T. Baykara, o.g.ffi., s.249.
'",BŞS /65, s. l l0'
''o Bş.s I65, s' 208.
'" Bş,S ] 65, s. 25.
'"6 .Bş,s ./65, s. l5l.
'" Bş,s ]65, s. l40.
''* Tuncer Baykara'nın adı geçen makalede belirtmiş olduğu Hacı Samancı Mektebi, Hacl
Tahancı Mektebi olması muhtemeldir.

"'T. Baykara, ?.g.ffi., s.249.

r72



Yılmaz Çetiner

Şer'iyye sicillerine göre Bodrum'da 3 adet medrese vakfl tespit
edilmiştir. Bu medrese vakıfları şunlardır;

l_ El-Hac Cafer Bey İbnü'I-Merhum Mustafa Paşa (Tepecik)
Medresesi Vakfi: Aynı ismi taşıdığı mahallede bulunan Tepecik (El-Hac
Cafer Bey) Medresesi H. TI74l}ı/..1760 yılında Kızılhisari Mustafa Paşa'nın
.oğlu El-Hac Cafer B"y"o tarafindan inşa ettirilmiştir."' Halk tarafindan bu
medresenin vakfi için H .l2I4lM.I899 yiıında7 5 guruş vakfedilmiştir. "'

9 Ramazan'i ııo 1+ıralık|77})tarihli birbelgede günlük 50 akçe ile
bu medresede ders-i Am müderrisi olan Hacı Hasan İbn-i Musa, ders anlatma
liyakatine sahip olmadığı için müderrislik görevinden alınarak yerine ders

anlatabilme liyakate sahip olanNaim ibn-i Es-Seyyidismail getirilmiştir.'"
Bu medrese ile ilgili belgelerden anlaşıldığına göre osmanlı

Devleti'nin çöküş sebepleri arasında gösterilen "beşik uleması" sistemi
burada da geçerl iğini korumaktadır. "o H. I29 T lld. | 87 4 y ı|ına ait bir bel gede
El-Hac Cafer Bey İbnü'l-Merhum Mustafa Paşa Medresesi'nde günlük 50
akçevazifeile ders-i Am'" olan El-Hac HafizAhmedEfendi ibn-i osman'ın
vefatından sonra oğlu Ali Galib'in müderrislik makamına getirilmek
istenmesi buna örnektir. Fakat belgelerden anlaşıldığına göre müderris
olmak için babadan gelen hakka sahip olmak yeterli değildir.
Görevi yerine getirebilecek ehliyete sahip olmak gerekmektedir. 9

''o Cafer Paşa, Sultan III. Mustafa devri kaptan paşalardan olup H.l l84/Iv1.l770 tarihinde
kaptan paşalığa ve aynı yl bu görevden alınarak Rodos muhafızlığına tayin olmuşfur. Bkz.
Şemseddin Sami,Kdmüsu'l-Aldm,Ill,KaşkarNeşriyat,Ankaral996,s.l819;Kızılhisari
Mustafa Paşa'nın oğlu olan Cafer Paşa, H.1186/]VI.1 l72 yılında Rodos valiliği sırasında
Bodrum'da vefat etmiştir. Bkz. BŞS /65, s. 40.
''' T. Baykara, &.g.ffi., s.249.
'" Bş,S I65, s. 67 .

'"Bşs I65,s.40.
''o El-Hac Cafer Bey ibnü'l-Merhum Mustafa Paşa Medresesi'nde günlük 50 akçe vazife ile
ders-i-6m olan El-Hac Hafız Ahmed Efendi ibn-i osman, geriye Ali Galib ve osman
adında iki oğlunu bırakarak vefat etmiştir. Bu iki oğlundan 8 yaşındaki Ali Galib,
osman'dan büyük bulunmuŞ Ve görevi yerine getirme ehliyetine sahip oluncaya kadar
yerine Es-SeyyidAhmedEfendivekil olarak atanmıştır. Bkz.,BŞS 168 h. 98's.54'55.
'" Medrgse müdeırislerinin camilerde genel olarak müracaat eden talebelere verdikleri
derslere verilen addır. Ş. Sami, Kdmtıs-ı Türki' Çağrı Yaynları, istanbul 2002, s.606'
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Muharrem 1314 (20 Haziran ls96) tarihli belgede Ali Galib 16 yaşına"u
geldiğinde görevi yerine getirebilecek duruma geldiğini imtihanla
ispatlaması Sonucu göreve atanabilmiştir.'" Bu medresede ders-i öm
müderrislerinin olması, bu medresenin öğrenci yetiştirmenin yanında
halkın aydınlatılması için eğitim faaliyetlerinde bulunduğu anlamına
gelmektedir.

20 Muharrem |298 (23 Aralık 1880) tarihli belgede Tepecik
Medresesi Vakfi'nın mütevellisi olan Salih Efendi ibn-i Salih'in görevinde
suiistimal yaptığından bahsedilmektedir. Salih Efendi, vakfin akarlarından
bir bAb kahvehane ve bir bdb hamamın yıllık kirasının bir miktarı
müderrislik için faz|asını da medresenin tamiri için kullanılması
gerekmektedir. Fakat Salih Efendi H.I290|M.|872 yılından beri
medresenin tamirini yaptırmamlş Ve aynca 400 kusur guruşu zimmetine
geçirmiştir. Bu suiistimalden dolayı Salih Efendi görevinden alınmış ve
yerine ismai 1 Efendi mütevelli tayin edilmi ştir. "'

2- Çarşı Camii Medresesi Vakfı: H.1250/M.1834 yılına ait bir
belgede Çarşı Medresesi Vakfi için halkın 6 adet zeytin ağacı vakfettiği
belirtilmektedir."' 8 Muharrem 1208 (16 Ağustos 1793) tarihli iki ayrı
belgeden bu vakıf için Türk Kuyusu yakınında bir adet ev vakfedilmiş
olduğu anlaşılmaktadır.' oo

3_Süleyman Efendi Medresesi: Rebiyülöhır 1208 (ocak 1794)
tarihli belgede Süleyman Efendi Medresesi'nden alınan kitapların iade
edilmemesinden dolayı açılan davadan bu medresenin varlığından haberdar
olunmaktadır.'n'

''u Burada Ali Galib'in yaşı konusunda tutarsızlık vardır. Babası öldüğünde
H.1291/M.l874 yılında 8 yaşında, H.13l4lM.1896 yılına gelindiğinde 16 yaşında
gösterilmektedir. Bkz. BŞS 1 68 h.98,s. 54-55; BŞS ] 72 h. 50,s. |2'
''' Aıi Gaıib görevi yerine getirebilecek duruma geldiğini imtihanla ispatlaması sonucu

berattalep edilmiştir. Bkz. BŞS 172 h. 50,s.12.
'" Bş^S ] 69, s. l32.
''n8ş^s 165,s.2l7.
'oo Bş^S 165' s. l77.
'o' Bşs 165, s.l22.
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Bu medreselerin dışında H. l 159/M. 17 46 yılında Kızılhisari Mustafa
Paşa tarafindan yaptırılin Mustafa Paşa Medresesi ile ilgili şer'iyye
sicillerinde vakıfkaydına rastlanılmamıştır.'o'

C-SUVAKIFLARI

Bodrum'da topografyaya uygun olarak kazanın su ihtiyacını
karşılamak için çeşme, musluk, kuyu ve samıç'o' gibi su yapıları inşa edilmiş
ve bu yapıların gereksinimlerini karşılamak için vakıflar kurulmuştur. Su
vakıflarının çoğunda mütevellilerin yanında, suyu getirmekle, halka
ulaşmasını sağlamakla ve suyollarını tamir etmekle görevli bir hizmetlinin
olduğu görülmektedir. Mescid yakınlarındaki su vakıfl arının mütevellileri
genelde imamlardır

Bodrum Şer'iyye Sicillerinde 18 adet su vakfi tespit edilmiştir. Bu su
vakıfları şunlardır;

l_Çarşı Çeşmesi Vakfi: Tarihsiz bir belgede halk, Çarşı Çeşmesi
Vakfi için l0 guruş,6.500 akçe;'o'6 Rebiyülewel 1l99 (I7 ocak 1785)
tarihinde ise bu vakıf için 1 0 guruş ve 2.000 akçe vakfetmiştir.'o'

2-Bodrum Kal'asr Dışındaki Çeşme Vakfi: H.1199A4.1784 yılına
ait bir belgede Bodrum Kal'ası dışındaki Çeşme Vakfi'nın zimmet hanesinde
30 guruş ve 4.000 akçe olduğukaydedilmiştir.'ou

3-Kal'a İçerisindeki Kuyuların Vakfi: H. 1 l93A4. 1779 yı|ında Kale
içerisindeki Kuyu Vakfi için 5 guruş vakfedilmiştir.'o'

'ot T. Baykara, o.g.ffi., s.249.
'o' Sarnıç (sahrınç), yağmur sularının birikmesi için bina altında ve toprak içine yapllan,
etrafi duvarlı ve horasan veya çimento sıvalı su mahzenine denilmektedir. Sarnıcın yukarı
tarafindan kuyu ağzı gibi delik bırakılarak oradan kova veya tulumba ile su çekilir. Bkz.
Celal EsadArseven, "Sahrıfıc", Sanat Ansiklopedisi, |Y,s. 17 46'
'* Bş,s /65, s. 38.

'o'Bş,S ]65,s.206.
'ooBş,s ]65,s.2l0.
'o' Bş,s 16J, s. l5l.
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4-Bodrum Çeşmesi Vakfi: Bodrum Çeşmesi Vakfi Tablo-VIII'de
görüldüğü gibi Bodrum'daki su vakıfları içerisinde akarı açısından en büyük
olanvakıftır.

Tablo-VIII
Halk tarafından Bodrum Çeşmesi Vakfi'na vakfedilen para|ar

S-Çeşme Yolu Vakfi: Çeşme yolu için H.1199A4.1784 yılında 10

guruş"'; 14 Şevval 1204 (27 Haziranl7g})tarihinde 10 guruş ve4.460 akçe

vaı<reolımlştir. Vakfedilenparalarvakfin mütevellisineteslim edilmiştir."'

6-Sarnlç Kuyusu Vakfi: H.|2I6lM.l80l yılında Sarnıç Kuyusu'na
harcanmak izere her yıl 4 guruş ribö geliri olan bir miktar para
vakfedilmiştir. Halk H.|2|6lM.1801 yılında Sarnıç Kuyusu Vakfi'na 3.600
akçe vakfedilmiştir. H'I2261M.1811 yılına gelindiğinde ise vakfin parasl

4000 akçeye ulaşmıştır. "'

'o'Bşs 165, s. l00.
"'Bş,s ]65,s.90.
''oBş.ş I65,s.24.
"' Bş,S 165, s.2l0.
'"Bş,s ]65,s.206.
'" Bş^S ]65, s' T74.

1.700
r40)

641H.1242l}./..1826""
(a

610H.12141}t4..1799'""

462 guruş,
3.500 akçe

lRamazan I273'o'
(6 Subat 1799)

Çeşme

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam mülk

Belirtilen yıI
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para'
(surus)

Belirtilen yı1ın
başında
vakıfta kayıtlı
olan para
(guruş)

Halkın vakfa para
ve mülk vakfettiği
yıl

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı verleı
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7-Kelerlik Mescİdi Yakınındaki Kuyu Vakfı: Kelerlik Mescidi
Yakınındaki Kuyu Vakfi'nın mütevellisi Kelerlik Mescidi'nin imamıdır.
H.I251 /M. 1 8 3 5 yılında bu vakıf için 73 guruş vakfedilmiştir. "o

8_Kal'a İçindeki SarnıçVakfi: Kal'a İçindeki Sarnıç Vakfi ile ilgili 7

Şevval |2|3 (I4 Mart |799) tarihine ait bir belge tespit edilmiştir. Bu
belgeye göre Büyük Halil oğlu Molla Hasan kale içindeki ve mescidin
karşısındaki sarnıca kAvas'ı (hizmetli) için 40 guruş vakfetmiş ve bu parayl
Tarık oğlu Hamza' y a teslim etmi ştir.' "

9_Mahkeme Hududundaki Kuyu Vakfi: H.I274lM.l857 yılına ait
bir belgede Hİkim Mustafa Efendi Mahkeme hududunda bulunan kuyuya
100 guruş vakfetmiş ve bu patayl kuyunun mütevellisi olan Ahmed
Efendi'ye teslim etmiştir. "u

10_Türk Kuyusu Mescidi'nin Karşrsındaki Kuyuların Vakfı: Türk
Kuyusu Mescidi'nin karşısındaki kuyular günümüze kadar ulaşmıştır. Türk
Kuyusu Mescidi'nin Karşısındaki Kuyuların Vakfl'na ait paralar Türk
Kuyusu Mescidi'nin imamında toplanmaktadır. Bu vakfa halk tarafindan
vakfedilen p ar a v e mülkler Tablo-IX'da gösterilmektedir.

Tablo-lX
Halk tarafindan Türk Kuyusu Mescidi'nin Karşısındaki Kuyuların Vakfi'na

vakfedilen para ve mülkler.

''o-Bş^s165, s.28.
l" aşs I65, s.2l.
''uBş,S ]65,s.32.
'" Bş,S 165, s.77.
"'Bşs 165, s. 10l

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı
yerler

Halkın vakfa para ve
mülk vakfettiği yıl

Belirtilen
yılln başında
vakıfta
kayıtlı olan
para (guruş)

Belirtilen
yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen
yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam
mülk

Kuw H.12091l[J/..t794','', 25
H lT)qlM 1R13'" 144
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4s0250H.1250/M.l 834's'qa(

trl_Yeniköy Uzun Kuyu Vakfi: H.l247lM.l831 yılında Yeniköy
Uzun Kuyu Vakfı'na halk tarafından vakfedilen paraların toplamı 160

guruştur.'o'

l2-Yeniköy Karşısrndaki Kuyu Vakfi: H'1257lM.l841 yılında
Yeniköy Mescidi'nin Ka1şısındaki Kuyu Vakfi için |40 guruş
vakfedilmiştir.'u'

13_Yenİköy Kahvesi Önündeki Kuyu Vakfı: H.|229lM'l 8l3 yılına
ait bir belgede Yeniköy Kahvesi önünde bulunan kuyu için 14 guruş

vakfedilmiştir.'u'

l4-Umurca Mahallesi Kuyu Vakfi: Umurca Mahallesi KuW
Vakfı'na halk tarafindan vakfedilen para Ve mülkler Tablo-X'da
gösterilmektedir.

Tablo-X
Halk tarafından Umurca Mahallesi Kuyu Vakfi'na vakfedilen para ve mülkler.

'"Bş.s t65,s.25.
'oo Bş^ş ] 65, s. 109'
'u' Bş,S ]65,s.25.
'o' Rş.ş /6J, s. 58.
'u'.Bş,s /55, s. 206.
'"Bşs ]65's'94.

155H.1209tM.1194'*((

65 guruş,
5640 akçe

HJzo lMı.t789'u'Kuyu

Belirtilen
yıl
içerisinde
halkın
vakfettiği
toplam
mülk

Belirtilen yıl
içerisinde
halkın vakfettiği
toplam para
(guruş)

Belirtilen
yılın
başında
vakıfta
kayıth olan
para
(surus)

Halkın vakfa para ve
mülk vakfettiği yıl

Vakfedilen
para ve
mülklerin
vakıf
içerisinde
harcanılacağı
verler
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H.t226tM.tgtt'o' 'l

H.tzo7tM..lt92'ou 231

H.t228tM.t8t3'u' 3l
H.t229tM.t8t4'o' 343

300'u'

l5_Umurca Mescidinin Yakınındaki Kuyu Vakfi: Umurca Mescidi
Yakınındaki Kuyu Vakfi için halk, H. |222lM.1807 yılında 2|4 gUilŞ,''o
H. 1209 ll1.' l 7 9 4 y ılında 7 2 guruş v akfetm i şti r.'''

16_Dokuz oğlu Ali'nin Hayrat Musluğu Vakfı: Tarihi tam olarak
tespit edilemeyen bir belgede Dokuz oğlu Ali kendisinin yaptırmış olduğu
hayrat musluğuna üç incir ağacı ve 5 guruş vakfetmiştir. Ayrıca Dumancı
oğlu Halil'i mütevelli olarak tayin etmiştir. "'

l7-Ümmet Hanım Bint-i ismail Ağa Vakfi: Ümmet Hanrm Bint-i
İsmail Ağa..Vakfi'nın 1 Şaban 1310 (18 Şubat 1893) tarihli vakfiyesi
mevcuttur. Ümmet Hanım, Sandıma Karyesi'ndeKaraağaç adlı yerdeki bir
dönüm arazideki 18 adet incir ağacı ve 6 adet zeytinağacını,Dirmil Karyesi
civarındaki Hacı İmam Dağı'nda daha önce inşa ettirmiş olduğu çeşmenin
giderleri için vakfetmiştir. Bu vakıf için günlük 2 akçe karşılığında Süleyman
Ağa'yı da mütevelli olaraktayin etmiştir. '"

l8-Kethüda oğlu Hasan Vakfi: Safer 1231 (ocak 1816) tarihinde
Kethüda oğlu Hasan, Gümbet Alanı olarak bilinen mahallede sarnlcm

'u'Bş^S 165,s.94.
'uuBş,s t65,s.9l.
'u'Rş^S ]65,s'9l.
'u'Bş^S ]65,s'9l.
'u'Bşs ]65,s.207'
''o Bş^S t65, s.9|.
''' Bş.9 ]65,s.l49.
'"Bş.ş ]65,s'205.
'" Bş^S t75 h. 237, s. 135.
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Şeriye Sicillerine Göre Bodrum Vakıfları

kenarında kendisinin inşa etmiş olduğu musluk için 4 adet incir ağacını
vakfetmiştir.''o

Bodrumlu Tabak Hacı Mehmed zevcesi Hacı Hatice Müskebi'de
bulunan 1 adet incir bahçesini Kemer Karyesi'nde bulunan sarnıç için
vakfetmiştir. Bu vakfin sadece sarnlç için kurulmamasından dolayı diğer
vakıfl ar kısmında incelenecektir.

Bu kuyılar dışında günümüzde Bodrum'da osmanlı Devleti'nden
kalma çok sayıda kuyu ve sarnlç vardır. Fakat bu kuyu ve sarnıçların o
dönemdeki vakıflarının varlığı hakkında Bodrum Şer'iyye Sicilleri'nde her
hangi bir kayda tesadüf edilmemiştir.

D-RİBAvı,,l İş ı,E TiLEN PARA VAKIFLARI

Para vakıflarlnln diğer vakıflardan ayrıt edici özelliği vakfin mal
varlığının tamamının veya bir kısmının nakit para olarak vakfedilmiş
olmasıdır.''' Para vakıflarının ortaya çıkışı konusu tartışmalıdır. 176

İslöm'da rıbh (ribA)"' kesin olarak yasaklanmışken"' vakıflarda bunun

''o BşS I 65,s. l94.
'"Para vakıfları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ismail Kurt, "istanbul Par avakıfla'rı'' 

' 
Türk

Dünyası Araştırmaları, Sayı l0l (Nisan 1996), s. 65-96; ismail Kurt, Para Vakıfları:
Nazariyat ve Tatbikat,Ensar Neşriyat, istanbul l996; İsmail Kurt, "Muhasebe Defterlerine
GöreParaVakıfları'', TürkDünyasıAraştırmaları, l07 (Nisan 1997)'s.175-230.
"uPara vaklflarınln ortaya çıkışı konusunda yapılan tartışmalarhakkında ayrıntılı
bkz. Tahsin Özcaı, osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örııeği,
2003, s. 28-45.

bilgi için
Ankara

''' Riba kelimesi belgelerde faiz|e aynı anlamda kullanılmıştır. Belgelerin bir kısmında
"ribö" kelimesi kullanılırken bir kısmında "faiz'' kelimesi kullanıImıştır.
RibA islam'da uygulaması kesin olarak yasaklanmıştır. Fakat hile-i şer'iye yoluna gidilmek
suretiyle uygulamaları mevcuttur. Geniş bilgi için bkz. Joseph Schacht, "Riba", "' İArlxrs.
730.73{;Toplumsal ve ekonomik zorunluluklar karşısında islam hukukçuları, görünürdeki
zorunlulukları oıtadan kaldırmak için kafa yormuşlardır. Bu metotların Arapça bir adl
vardır. Hiyel yani hileler, çareler. Sünni dört ekolü arasında, bu tür çarelerden en çok
yararlanan mezhep Hanefilik olmuştur. Çünkü bu konuda zaruret haram olan şeyi helal
kılar prensibi uygulanmaktadır. Hanefilik, osmanh Devleti'nin resmi hukuk doktrini
oluştuı'muştur. Bkz. B. Yediyıl.dız, a. g. e.,s. l 42.
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aksi uygulamalar görünmektedir.'" Çivizöde'nin Rumeli Kadıaskeri iken
yasaklanmasını sağladığı para vakıfları, onun vefatından sonra Ebusuud
Efendi'nin görüşleri istikametinde serbest blrakılmlştır. "o

Kuruluşu gerçekleştirilen para vakfinın sermayesi mütevelli
taraflndan işletilmekte ve elde edilen gelir vakfin kuruluş amaclna yönelik
olarak vakfi yede öngörülen yerlere harcanmaktadır.

" Şer'iyye sicillerine göre Bodrum'da 6 adetparavakfl tespit edilmiştir.
Bu vakıflar şunlardır;

|-Bitez Camii Vakfi: Cami ve mescid vakıfları arasında belirtilen bu
vakıf ribA ile işletilmesinden dolayı tekrar burada belirtme ihtiyacı
duyulmuştur. 8 Receb 1298 (6Hazfuan 1881) tarihli pir belgede halk, Bitez
Camii'nin hatibi için ona on bir buçuk (%l5) riböyla işletilmek üzere l.500
guruş vakfetmiştir.''' 8 Şaban |298 (6 Temmuz 1s81) tarihli diğer bir
belgede de caminin vakfinda bulunan 2.000 guruşun yılhk ona on bir buçuk
(%l5) ribö ile işletilmesiyle elde edilen gelirin, beratla yeni atanan caminin
imamı ve hatibi olan Batumlu Mehmed Hilmi Efendi ibn-i Hasan'a
verilmesine karar verilmiştir. "'

. 2-Hatil Ağa İnn-ı nyıın Vakfi: BitezKaryesi halkından Halil Ağa
Ibn-i Eyüb'ün kurmuş olduğu vakfa dair 4 Rebiyülöhır 1292 (10 Mayıs
1875) tarihli bir vakfiye tespit edilmiştir. Bu vakfiyede Halil Ağa,Bitez
Camii'nde hatiplik yapan kişilere verilmesi için yıllık ona on bir buçuk
(%l5) riböyla işletilmek :dızerc l500 guruş vakfetmiştir. Halil Ağa, İsmail
Efendi İbn-i Hacı Mehmed Efendi'yi mütevelli olaraktayin etmiştir."3

3_Mahmud Efendİ İnn-i tıaıiı Vakfı: Tarih verilmeyen bir
belgede"o Eski Çeşme Mahallesi'nden Mahrr1ud Efendi İbn-i lıaıiı, geliri

'" Bu konuda geniş bilgi için bkz. Neşet Çağatay, "osmanlı imparatorluğunda Riba-Faiz
Konusu, ParaVakıfları ve Bankacılık'',Makalelerve İncelemeler,(Konya l983), s. 145-
l72; B' Yediyıldlz, a.g.m., s. l59.
''o T. özcan, a. g. e.,s. 45'
'^' BşS I 69 ıı. ] 30,s. 134.
"' BşS ] 69 h. ] 3 t ,s. 136.
''' BşS ]68,s.74.
'*o şer'iyye'ri"ilinde bu belgenin'tarihi verilmemiştir. Bu belgeden önceki belgenin tarihi 8
Receb 1298 (6Haziran 188l) bkz. BŞS 169 h. ]3], s. 136;bir sonraki belgenin tarihi 8

Şaban 1 298 (6 Temmuz 1 88 l )'dir. Bkz. B ŞS l 69 h. ] 3 0,s. 1 34; belgenin tarihi 8
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Bitez Karyesi Camii'nin imamı ve hatibine verilmesi için, yıllık ona on bir
buçuk (%15)ribö şartıyla işletilmek üzere 500 guruş v.akfetmiştir. Mahmud
Efendi mütevelli olarak Eski Çeşme Mahallesi'nden ismail Efendi El-Hac
Mehmed'i tayin etmiştir. Mahmud.Efendi mütevellinin öldükten sonra kaza
nAibinin rlzafl ile dürüst, dindar ve vakıf işlerini yürütebilecek birinin
mütevelli tayin edilmesini belirtmiştir.'*'

4_Eyüb Aga İbn-i Me}ımed ve Molla osman İnn_ı nı_rıac Vakfı:
Eytip Aği ibn_ivıeırmed ve Molla osman İun-l gı-rıac Vakfi'yla ilgili
Cemaziytılevveli 1299 (Mart 1882) tarihli bir belge tespit edilmiştir. Bu
belgede vakfın geliri Mehmed Efendi tarafindan inşa ettirilen Çömlekçi
Karyesi Camii'nin imamı, hatibi ve mütevellisi için vakfedilmiştir. Eyüb
Aga ibn-i Mehmed ve Molla osman ibn-i Eı-rıac Mehmed Efendi 2.000
g1riuş., ona on bir buçuk (%I5) rlbdylla işletilmek izere vakfetmişlerdir.
Vakfin mütevelli olarak Tepecik Karyesi halkından Molla Hüseyin Ibn-i

Süleyman'ı tayin etmişlerdir.''u

S-Leryüzlü El-Hac ibrahim Vakfi: Bu vakıfla ilgili l 2Zilkade 1224
(9 Aralık ısbı; tarihli bir belge tespit edilmiştir. Leryüzlü El-Hac ibrahim,
Bodrum'daki cami ve mescidlerin zeytinyağı ihtiyacını karşılamak için,
yıllık ona on bir buçuk (%|5) ribayla işletilmek üzere 100 guruş

vakfedilmiştir. Leryüzlü El-Hac ibrahim öldükten sonla, parayl damadı

LeryüzlüAii R.i*'i, işlettiğini belgeden anlaşılmaktadır. "'

6-Hacı Yusuf oğIu Hacı AIi Vakfi: H.t2lolM.1795 yılında Hacı
Yusuf oğlu Hacı Ali rib 6yla işletilmek ü zer e 200 guruş vakfedilmi ştir. Hacı
Ali bu paranın gelirinin yansmt inşa ettirmiş olduğu sarnlctn tamiri
için, diğir ya{lsml da yine kendisinin inşa ettirmiş olduğu Girid'deki

çeşmenin tamiri için vakfetmiştir. Hacı Ali, Küçük Hüseyinzöde Hacı

Receb 1298 (6Haziran 1881) ile 8 Şaban 1880 (6 Temmuz 1881) tarihleri arasında

o1malıdır.
'*' Bşs 1 69 h. l32,s. 137-138.

''oBşs 169h. 146, s.|48.
'" Bş^S l 65, s' 2'
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Mehmed'i mütevelli tayin etmiştir.'" Bu paranın ne oranda riböyla
işletileceği konusunda bilgi mevcut değildir.

Tablo-XI
Bodrumlda rib6 ile işletilmek üzere kurulan para vakıfları

Bu vakıfların dışında gelirleri arasındh ribö geliri olan vakıflar da
vardır. Bodrum Çeşmesi Vakfi, Sarnıç Kuyusu Vakfi, Tepecik Camii Vakfi
bunlara örnektir.

r_uiĞrnVAKIFLAR

No VakfınAdı Vakfln kuruluş
tarihi

Vakfedilen Para
(suruş)

Riba Gelir
(eurus)

I Bitez Camii
Vakfi

8 Receb 1298
(6 Haziran 1881)

1.500 %ts 225

2 Halil Ağa
İun-i ryuu
Vakfi

4P.. Ahir 1292
(10 Mayıs l875)

1.500 %15 225

3 Mahmud
Efendi ibn-i
Halil Vakfi

H.1298/M.1880 500 Yol5 75

4 Eyüb Ağa
ibn-ı
Mehmed ve
Molla Osman
ibn-iEı-Hac

C.Ewel1299
(Mart 1882)

2.000 %ts 300

5 Ler-yüzlü
El-Hac
ibrahim Vakfi

12Zilkade
1224
(19 Aralık l809) 100 %15 l5

6 Hacı Yusuf
oğlu Hacı
AIi Vakfi

H.l2l0/M.1795 200

'" Bş^S I 65, s. 179,
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Bodrum'da kurulan amacl ve işleyişi yönünden sınıflandırmayatabi
tutulamayacak kadar azo|anvakıf türlerini burada belirtilmiştir. Bu tiire ait
9 adet vakıftespit edilmiştir. Bu vakıflar şunlardır.

l-Kuloğlu Hızır Emin Efendi Vakfi: 27 Rebiyülevvel 1328 (6

Haiiran 1910) tarihli birbelgede BankalarKaryesi halkından Kuloğlu Hızır
Emin Efendi, 15 dönümlük aruzininmahsulünden elde edilen gelirden 100

guruşunu Kargı Karyesi'nde}<i caminin imamına ve geriye kalan kısmını
fukaraya verilmesi için vakfetmiştir. Kuloğlu Hızyr Emin Efendi, Kebir
oğlu ismail Efendi'yi mütevelli olarak tayin etmiştir.'"

2-Ayşe Hatun Bint-i Feyzullah Vakfi: 15 Rebiyülöhır 1288 (4
Temmuz 1871) tarihli bir belgede Geriş Karyesi'nde Karaköse adlı yerde

ikamet edenAyşe Hatun Bint-i Feyzullah'ın, bir kıta incir bahçesinin gelirini
her yıl mübarek gecelerde hatim okutulup bütün müminlerin ruhlarına
hediye edilmesi için vakfettiği belirtilmektedir. Ayrıca belgeden
mütevelliliğin evlatlık olduğu anlaşılmaktadır.''o 13 Rebiyülevvel T294 (26

Mayıs I8]7) tarihli diğer bir belgede de bu incir bahçesinin kira usulü ile
işıeiiıaigi vebahçbninyılhk300 guruşkirageliri olduğu anlaşılmaktadır.'''

3-Bodrumlu Tabak Hacı Mehmed Zevcesi Hacr Hatice Vakfı:
Bodrumlu Tabak Hacı Mehmed zevcesi Hacı Hatice H.I274|M.I857
yılında Müskebi Karyesi'nde bir kıta incir harımını Karaabad Kazası'nda
kemer Karyesi yakınlarında bulunan sarnlç için vakfetmiştir. Hacı Hatice
ayrrca yine aynl köyde bulunan bir kıta incir harımını Medine-i
Münevvere'deki fakirler için vakfetmiştir. Hayatta bulunduğu sürece

kendisi mütevelli olup vefatından sonra eşi Hacı Mehmed, eşinin de

vefatından sonra çocuklarından birinin mütevelli tayin edilmesini şart
koşmuştur.'"

'" Bş.ş ]64, s.48-49'
''o Bşs 166 h. 5l, s' 56'
''' Bş,s ]68,s. 93-94.
"'Bşs 165,s.3|.

184



Yı|maz Çetiner

4-Müskebi Karyesi Yalı Yolu Vakfi: Müskebi Karyesi Yalı Yolu
Vakfi ile ilgili tarihsizbir belgede'", Müskebi Karyesi'deki yalı yolu4un
tamiri için 300 guruşun vakfin mütevellisi olan Hacı MehmedAğa'ya teslim
edildiği belirtilmiştir.''4

S_Çırkanlı Kara Ahmed Vakfi: 3 Cemaziyül6hır |2|4 (2
Kasım1799) tarihinde Çırkanlı Kara Ahmed, kendi tarlasında bulunan 20
adetzeytinağacınıTepecik Camii'nin içindeki kürsüde üç aylarda her Cuma
gecesi vaaz veri|mesi ve öldükten sonra kendi ruhuna dua okunması için
vakfetmiştir. Ayrıca Kara Ahmed, ibci oğlu Davud'da 10 guruş olup bu
paranln geliriyle Hasan Çelebi oğlu'nun bulunduğu yerdeki kuyuya kova
takılması şartıyla vakfetmiştir.' "

6-Kılıç oğlu Salih Vakfi: Bodrum'da ikamet eden Kllıç oğlu Salih
Rebiyülahir |2|5 (Ağustos 1800) tarihinde Güvercinlik hizasındaki Kara
Ada'-da bulunan mtılktıntı, yarlslnl Çarşı Camii'nin ktıritistı için
vakfetmiştir. Kendisi öldükten sonra da vakfin gelirlerinden yıllık 10 guruş

şeyhler şeyhine''u verilmesi için evlatlarına vasiyette bulunmuştur.'"

7_Kızılhisari-zade Mir El-Hac Mustafa Mir Ahmed Vakfi:
Kızılhisarizöde Mii El-Hac Mustafa MirAhmed Vakfi evlatlık vakıftır. Bu
tür vakıflarda vakfeden kişinin mütevellisinin kendisi olması ve akarın
tamamının kendisine ve kendisi öldükten sonra da evlatlarına tahsis
edilmesi esastıı'" Bu tür vakıflarda amaç kendi soyundan gelenlerirı
g e l ec ekl erini m add i o|ar ak gar anti altına alm aktır.

15 Zl|kade 1199 (19 Eylül 1785) tarihinde Bodrum halkından ve
firkate kaptanlarından Kızılhisarizade Mir El-Hac Mustafa Mir Ahmed
vakfetmiş olduğu akardan, günlük on akçe karşılığında mütevelli olan oğlu
Mir El-Hac Salih'in vefat etmesi nedeniyle kardeşi Mir Ahmed Ibn-

'" Bu beıgede tarih verilmemiş fakat kendinden önceki ve sonraki belgelere baktığımızda
bu belgenin tarihi H.l298lM.l880 olmalıdır. Bkz. BŞS 1 69,s.49.
''o Bş^S ]69, s. 49.
'o' Bş.ş ] 65, s. 67 .

''u Şeyhler şeyhi olarak kimin kastedildiği tam olarak anlaşılamamaktadır. Fakat
belgelerde Çarşı Camii'nin kürsü şeyhinin sık sık adı geçmesi bu kişinin Çarşı Camii'nin
kürsü şeyhi olduğu izlenimi vermektedir.
'" Bşs ] 65, s. 7 6.

'" T. özcan, a.g.e., s. l6.
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i Mir Mustafa'rıın mütevelli tayiıı edildiğini gösteren berat sureti tespit
edilmiştir.'" Akardan elde edilen gelirin tasarrufiı nıüteve1liye aittir.

Mütevellilik ailenin en büyuğü Ve en olgun kişiye ait olup gelirler l0
gı-ıruştan fazla olduğunda evlatlar arasında paylaştırılııaktadır.

E-F{aeı İtrıralıirm Ağa t{aen Mınstafa İıiır E{aeı,Ahıııed Vaü<fı: I]acı
ibrahimAğa Hacı Mustafa bin Hae ı Ahmed, H. 1234l}i4.'1B l B yılında nerede

o1duğu belirtilnıeyen bir kabristan içiır 100 guruş vakfetnriştir.'nn
Belirtilen vakıfların dışında Akçaalan'da bir adet vakıf tarlanın

olcluğunu belgelerden anlaşılmaktadlr.'o' Fakat bu tarlanın hangi vakıf için
vakfedildiğine dair belgelerde bilgi ınevcut değildir.

S(}N{JÇ
Bodrtım Şer'iyye Sicilleri'nin kaynak olarak kullaıııldığı bu çalışııada

elde edilen bilgilere göre kazad a, 22 adet cami ve mescid, 1 B adet su, 1 1

adet eğitim,6 adet ribAyla işletilen para Ve B adet muhtelif olnrak izere
top1 aın 6 4 adet v a|<ıf tespit edilmiştir.

Bodrum'daki vakıfların biiyük bir kısmını caıni, mescid, srı ve eğitim
vakıfları oluşturmaktadır. Çoğu mescidin yakınında mekteb bulunduğu
görüImektedir. Mescid ve nrekteblerin su ihtiyacını karşılamak için su
kuyuları Veya Sarnlçlar inşa edilmiştir. Canri ve mescid vakıflarına diğer
vakıflara göre daha fazla paru ve nıülk vakfediidiği görülmektedir. Bu
vakıfların para|arı imamlarda toplandığı ve genelde imamların vakfin
mütevel lisi olduğu belgelerden anlaşı lıııaktadır.

Bodrum'daki vakıflara akarları açısından bakıldığında iki tür akar
olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, vakfi kuran kişi ileride vakfın
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tarla, dükkdn, zeyİin ve incir ağacı gibi
mülk vakfetmektedir. Kızılhisari Mustafa Paşa Vakıfları bunlara örnektir.
Halk bu vakıflara ek olarak para Ve mülk vakfettiği de görülmektedir.
ikincisi halk yardımlaşarak vakıf kurup cami, kuyu, çeşme, mektep gibi
yapılar inşa etmekte ve ileride bu vakfin ihtiyaçlarını yine halk bu vakfa para
ve mülk vakfederek karşılamaktadır, Bodrum'daki cami, mescid, mektep,
kuyu ve çeşme vakıflarının büyük bir kısmı bu şekilde

'no BşS ] 65, s. 64.

'oo Bşs /65. s. 68.
'n' 1... Hac, Mehmed ve vakf tarla ve dere ve yol ile malıdfid talrminen 10 dönrim tarla
...) bkz. BŞS 169, s.47; BŞS ]65,s. |79.

.t
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gerçekleştiriIıniştir. Vakıflara akar olaral< ekseriyetle para vakledilmesinin
yaırıııcla, zeytinve incir ağacı, arazi ve dükkAıılar da vakfedilmiştir. Bodrıım
şehriniı'ı bulundı-ığı.ı bölgeııiıı dağlık olması nedeııiyle yeterli tarını arazisi
yoktı:r. Linran şelıri olınanın verdiği avantajla ticaretin gelişmiş olnrası,
paranln çok olırıası ve coğraflyaya uygun olarak tarlına müsait olınayan
yamziç ve tepelerd e zeytin ve incir yetiştirilmesi, vakfedilen ınülklerin de bu
tüırden o l mas ın a sebep ol duğı"l düşünü l eb i l ir.

Bodrunr'cla osrnanlı Devleti'nin başlıca eğitiıı kurumlarından olan
mekteb Ve ınedresenin vakıflar aracılığıyla kı;rulduğu Ve her türlti
i htiyaclıııl-ı va]<lfl ar aracılığıyla karşılandığı görülmekted ir.

tr(adınların Bodrum'da mal salıibi oldıığu bunun Sonucu olarak
vakıflara para vakf.'ettil<leri, vakıf kurdıık]arl ve yöneticilik yaptıkları tespit
edi1iıiştir. Ayrıca kadlnlarln vakiflarda erkekler]e aynı haklara sahip olduğu
d a belgelerden anlaşılmaktadır.

Araştlrmacılar taraflndan osmanlı Devleti'nin çöküş nedeırlerirıden
biri oiarak gösterilen "beşik uiemasl" sisteminin örnekleriıri Bodrum'claki
vakıf medreselerinde rastlanmaktadır. Ayrıca vakıf mi.iessesesi içiırde
hatip1ik ve miitevellilik gibi görevlerin babadan oğla geçtiği göriilmektedir.
Fakat bunlarırı bu kadar kolay olmadığı belgelerden anlaşılmaktadır. oğlun
görevini yerine getirebilecek ehliyete sahip olması ve mesleki açıdaıı
yeterliliğini ispatlayan slnavl kazanması gerekmektedir. Görevi yerine
getirebilecek ehliyete sahip oluncaya kadar görevi yerine getirebilecek
ehliyete sahip bir.isi yerine vekil olarak atanınaktadır.

Flalk, vakıflarda görev yapan|arın saygtn kişiler olmaslna dikkat
etmiş, görevi kötüye kullanan ve hoşlarına gitmeyen kişileri görevden
aldırtmlşlardır. Ayrıca vaklflarda yolsuzluk olaylarına da rastlanmaktadır.
Yolsuzluk yapan kişi görevden alınınakta Ve yerine başka birisi
atanmaktadır. /

Firkate kaptanlarından Kızılhisöri Mustafa Paşa'nın
Bodrrım'a yerleşmesinden Sonra kendisi, kAhyası Hasan Hoca, oğlu
Kaptan-ı Derya Cafer Faşa, diğer oğlu Ahmed Bey Bodrum'da vakıflar
kı-ırmrışlardır. Bunların yanında Bodrum'daki halk çok sayıda vakıf kurmuş
ve bu vakıflara önemli oranlarda para ve mülk vakfetmiştir, Bodrum
vakıflarının toplum hayatında önemli yeriniıi olduğu Ve yerleşim
yerlerinin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerde
bulunduğu görülmektedir. Din, eğitim, finans, su, yol, fakirlere yardım
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gibi pek çok alanda hizmet vermiş ve hatta hizmet alanının Medine'deki
fakirlere yardıma kadar genişlemiş olduğu anlaşılmaktadır.
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Keirıal Daşeloğlu-

Gİl"iş

13odrum, eski adları;r\a t-lalikarnassos, Alikaına, Bedro, Peteriunr'uır
M.Ö. 1200 yıllarına kadar lzanan tarihi bir geçrnişe sahiptir. Heredot
Bodrum'un ilk yerli hall<ı iılaral< Lelogler ve Pelasgları göstermektedir.
Bodrun-ı iarih boyıınca Perslerin, Makedon'ların, Ronıa iırrparatorlrığrı'nun
ve Bizans'ııı egemenliği altında bulunmuştur. XL ylizyı1 scınlarında Tiirk
egelıenliğine giren Bodıunı, X[V. yıizyıla kadar birkaç kez Bizans
egeınenliğinde kalmıştır. I414 yılına kadar Menteşe Beyliği'nin elinde kalan
keırt, bu tarilıten Sonra osnranh padişahıırıır izniyle Rodos şövalyelerine
geçııiştiı', Şövalyeler Bodrı"ırn'rı savunııak ınal<sadıyla deniz kenarında bir
kale inşa etmişlerdir. Akdeniz'i bir "Türk gölü" haline getiren Kanrıni Sultan
Süleyınan 152,2 yılınd'a diizenlediği Rodos Seferiırde R.odos ile birlikte
Brıdrrım'u da osmanlı topraklarına dAhi1etmiştir. l

osnıanlı döneminde }Jodrum Kalesi toplarla tahkim edilerek
muhafizlar yerleştirilmiş Ve askeri mahiyette kul1anılmaya devam
edilmiştir. |7]0'de Rus donanmaslnlll saldırısııra rığrayan Bodrum, l824
yılında Yunan ayaklanmasını bastiımak için osmanlı Donanması için
karargAh vazifesi görmüştiir. II. Abdiilhamit döneminde Bodrum Kalesi
siyasi suçlularla ağır ceza alan tutukluların gönderildiği bir hapishane
olmı-ıştur. Birinci Diinya Savaşı sırasında Fransız savaş gemilerince topa
tutulmuş ve kale dihil şehirde büyük hasar meydana gelmiştir.'idari olarak
gülnümüzde Muğla iline bağlı olan Bodrum, XIX, yuzyılsonlarında Aydın
vilayeti Menteşe Sancağına b ağlıbir kaza hüviyetindedir.

Eski çağlardan beri birçok uygarlığa beşiklik etmiş olan Bodrum,
tarih boyunca sürgün yeri, kalebentlik yeri, kürek merkezi ve nihayetinde

- 
Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli

' Pars Tuğlacı, "Muğla İıinde osmanh Şehirleri: Bodnım, Marmaris, Milas, Muğla'',
M ıı ğl a ı ıo ı ıı e, ( Haz. A-l i Abbas Çınar), Muğla/izmi r 2006, s. 45.

I uglacl, a.g.m., s.4).
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bir hapishane olarak görev yapmıştır. Kale günümüzde mize olarak
kullanılmaktadır.

Hapishane Kavramı ve osmanlı Devleti'nde Hapis Cezasr

Hapis kelime olarak dozlükte; men etmek, engellemek, alıkoymak, bir
yere kapamak, tutmak, tevkif etmek, bir şahsı bir yerde nezaret altında
bulundurmak gibi an|amlara,gelmektedir. Terim olarak; bir kişinin cebren
bir yerde tutulması; ceza|andırılmak maksadıyla hukuki tasamıflarının
engellenmesi, davası görülünceye kadar kaçmasına engel olmak için
güvenli bir mekAnda alıkonulması anlamlarına gelmektedir. Hapis hürriyeti
bağlayıcı ceza|arın en başında gelir. Bu qezanln infaz edildiği yere habs,

mahbes, hapsedilen kişiye de mahbus denilmektedir.'

osmanlı Devleti'nde hapis cezasr ve uygulaması ilk islöm
devletlerininkine benzer bir seyir takip etmiş, başlangıçta asli ve yaygın bir
ceza o|atak görülmemiş, giderek yaygınlık kazanmlş Ve çeşitli infaz
yöntemleri ortaya çıkmıştır.o Bilindiği izere osmanlı ceza hukuku şer'i ve
örfi hukukkurallarını içermektedir. Hapis cezas|da örfi hukuk içerisinde yer
almakta, kanunname ve adaletn0melerle düzenlenmektedir. Ta' zir ceza|ar ı
arasında görülen hapis cezasının verilmesinde hAkimin, uygulanmasında ise
ehl-i örfi.in geniş yetkileri vardır. Yetkililerin Zaman Zaman hapis cezasıyla
ilgili düzenlemelere gittiği görülmektedir.' osmanlı ceza hukukunda hafif
ve orta derecedeki suçlar için para cezasmrn yanl slra hapis cezasınrn da

çokça uygulandığı, ağır suçlar için ise XVI 'yıJızyıldan itibaren kürek, XVIII.
Yüzyıldan itibaren de kalebentlik cezaslnm uygulamaya konulduğu
görülmektedir.6

1. BODRUM HAPiSHANESİNİN YERİ VE rİzİrİ uuRUMU

'Ali Bardakoğlu, "Hapis", Türkiye Diyanet Vakfı İsldm Ansiklopedisı, Cilt:16, s. 54;

Metin Hülagu; Hapis Cezası, Rey Yayıncılık, Kayseri 1996, s. 56; Ferit Develioğlu,
osmanlıca-Türlrçe Ansiklopedik Lügat, 1 1 . Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara |993 

'
s.304.
a Bardakoğlu, a.g.m., s. 63.

' M. Akif eydın, "osmanirı Ceza Hukuku'', Türkiye Diyanet Vakfı İstdm Ansiklopedisi,
cilr.7, s. 478480;
uUrielHeyd,,S/udiesinOldOtomanCriminalLaw,Oxford,London, 1973,s.303304.
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Kemal Daşçıoğlu

Bodrum Kalesi.'uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Bodrum Kalesi iki
liman arasında, üç tarafi denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine
kurulmuştur. Kuzey yönünden karaya bağlıdır. Kare şeklinde bir plana sahip
olan kale 180 x 185 metre ölçülerindedir. '

Bodrum Kalesi, Rodos şövalyeleri tarafından bir Türk ve Bizans
kalesi üzerine 14061522 yılları arasında inşa edilmiştir. Daha sonraki
dönemlerde tamir edilmiş ve ek yapılarla güçlendirilmiştir. Halikarnassos
Mausoleumu'nun taşları kullanılarak yapılan kale, I 522'de Kanuni Sultan
Süleyman'ın Rodos seferi sırasında istanköy ile birlikte osmanlı
topraklarına katılmıştır. Kaleyi XVI. yüzyıl başlarında gören Piri Reis,
Bodrumu küçük bir kale olarak tarif eder. Yine 1671'de bölgeyi dolaşan
Evliya Çelebi, Bodrum'dan henüz çevresinin yerleşime açılmadığı bir kale
olarak bahsetmektedir. 9

iti girişi olan kale iç içe üç surdan oluşmaktadır. Kuleler ile
güçlendirilen yaplnln duvarlarında azize kabartmaları, haçlar ve şövalye
armalan bulunmaktadır. Kalede bulunan kilise osmanlı egemenliği
döneminde camiye çevrilmiştir. 

9

....i_'_-

En yüksek kule deniz seviyesinden 4v.50 m. yükseklikte Fransız
Kulesi'dir. Bu kuleden başka İngiliz, İtalyan, Alman kuleleri ile Yılanlı kule
olmak üzere döıt kule daha vardır.'o

' http://www.kuüturt (0 l.08.2007); T' oğuz- Uğur
Yenseni-M. O ğuzHamza, B odrum, Rehber B asım Dağıtım, istanb ul 2002' s. 23 .

'TuncerBaykara, "Bodrum'',Türkiye Diyanet Vakfı İsldmAnsiklopedisi, Cilt:6,S.248
'Yurt Ansiklopedisi, "Muğla", c. 8, Anadolu Yayıncılık, istanbul l98283, s. 5952.
'oFransız kulesinin alt katı, ibadet yeri olarak yapılan şimdiki Cam Salonu, Liman
kulesi ve doğu duvarlar bu döneme aittir. Temelleri Bizans döneminde atılan Yılanlı
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Bodrum Kalesi XIX. yüzyıl başlarında tamir edilerek güçleııdirilmiştir.
Kısa bir süre sonra kalenin askeri özelliği değiştirilmiş ve burada sadece

topçularbırakılmıştır. 1878yılındatopçubirliğidekaldırılanBodrumKalesi,
ı895'te hapishaneye dönüştürülmüştür. I. Dünya savaşl sırasında
Fransızlarca bombalinan Bodrum, savaş sonrasında |talyanişgaline uğramış
ve kale İtalyanlarca karargdh olarak kullanılmıştır. Milli Mücadele'nin
başarıyla sonuçlanmasından Sonra italyanlar Bodrum'dan çekilmek zorunda

kalmışlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Bodrum bir sürgün yeri, kale ise bir
hapishane olarak kullanılmıştır. II. Dünya Savaşında |939-1945 yılları
arisında askeri birlikler kaleyi yeniden kullanmışlar Ve savaşın bitiminde de

burayı terketmişlerdir. " 
'

Uzun süre atıl vaziyette kalan kale, 1960 yılında George F. Bass'in
Antalya-Finike-Gelidonya Batığı eserlerini kaleye getirmesiyle, burada bir
müze deposu oluşturulmuştur. |962 y/lında emekli öğretmen Haluk Elbe,
Bodrum kalesini müzeye dönüştürmek üzere buraya atanmıştır. Bodrum
Müzesi 6 Kasım |964'te ziyarete açılmıştır. Bu tarihte kalenin sonradan
Camiye çevrilen Şapeli, Miken Salonu olarak düzenlenmiştir. Kalenin
hapishane döneminde, osmanlı Türklerince revir olarak inşa edilen üç odalı
bina, Sualtı eserleri bölümü olarak 1966 Ekim'inde açılmıştır. Italyan

kulesinin altındaki dendaneli yapı da,1970 yılı Eylülünde Kayra Salonu adı
ile açılmıştır. Günümüzde Bodrum kalesi içinde, ülkemizin tek, dünyanın
sayıli müzelerinden biri olan Sualtı Arkeolojisi Müzesi yer almaktadır.l'

kule sağlık ocağı olarak kullanılmıştır. Baü hendeği ve kale beden duvarları Türkler
dönemindend ır.1qzı-ıqgo orta dönemdir. İtalyan kulesi l436'da bitirilmiştir. Kalenin adı

bilinen ilk komutanı Angela Muscetola'nın arTnasl bu kulenin kapısı üzerindedir. Alman
kulesi 1440 yıllarında yapılmıştır. ingiliz kulesinin yaplmlna IV. Henry zamanında

başlanmıştır (1399-1413). 1482-|494 ara dönemdir. Kalede önemli bir ekleme

o|mamıştir. Şövalyeler 1495 yılından Sonra, top menzillerinin artmasına paralel olarak,

sur önü siper duvarları. inşa etmeye başlamışlardır. Bu eklemeler 1522 yılına kadar

sürmüştür. http://www.bodrumonline.com/tarih/kale0 l .php (03.08.2007)

" Baykara, o.g.ffi., s.248-249.
'' http://w*w.bodrumonline.com/tariVkale0 1.php (03.08.2007)
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23 Mayıs 1844 tar1h|i belgeye göre, Bodrum Kalesi izerindebazı
resimli taşlai bulunduğu ve bu taşlarla ilgili inglliz elçisi Mösyö
Alison'nun bir rapor iazırladığl anlaşılmaktadır. Söz konusu raporda
kalede bulunan mevcut taşlar üzerinde insan ve hayvan figürleri olduğu
belirtilerek beş adet taştan bahsedilmektedir. Bu taşlardan üç tanesi deniz
seviyesinden iki kulaç yükseklikte, biri kalenin ikinci kapısı üstünde,
diğeri ise kalenin ikinci burcunda bulunmaktadır. Alison bu taşların
buradan alınarak başka bir yere taşınmasının bir mahzurunun olup
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olmadığını sormaktadır." 31 Arahk 1845 tarihli belgede ise Bodrum
kalesinde bulunan taşların ne durumda oldukları bir tablo ile belirtilmiştir.
Buna göre taşlara birden başlayarak numara verilmiş ve taşların ne halde
oIdukları beliıti lmiştir.

Bodrumda Bulunmuş olan Taşların Tarifi

Uzamanlar ilk üç taşı yerinden çıkarılamaz bulmuşlar ise de deniz
suyundan yıprandığı için taşların çıkarılması elzem bulunmuştur. 4 ve 5.

taşların çıkarılmasında bir problem yoktuı ingiliz elçisi Mösyö Alison'nun
raporu doğrultusunda taşların çıkarılması ve yerlerine benzer şekilde yeni
taşlar konulması ve tamir yapılması için osmanlı Devleti'nden izin
istenmektedir. Neticede kayıt altına alınan bu taşların çıkarılmasına karar
verildiği anlaşılmaktadır.'o Bu eserler günümüzde British Museum'da özel
bir salonda bulunmaktadır.'' 1857 yı!ında çıkarılan mermer taşlardan bir
kısmı istanbul'a gönderilmiştir.'u 3 Ekim

'' BoA. A. MKT. nr. 12165 (5.Ca.l260/23 Mayıs 1844)
'n BoA. İ. rıR. nr. 32l1478 (2.M.1262/31 Aralık 1845)

'' ı 844'de yılında ingiliz Elçisi Stradford Canning'in özel isteği üzerine Bodrum'a Charles
Alison gelir. Alison'un görevi Bodrum kalesinde bulunan bütiin değerli kabartmaların,
sanat eserlerinin bir dökümünü çıkartıp Canning'e bildirmektir. l846'daAlison'un raporu
okuyan, ingiliz elçisi Lord Stradford Canning, PadişahAbdulmecid'den Kaledeki eserleri
Ingiltere'ye götiirmek için izin istemiş, Abdülmecid bir ferman çıkararak eserlerin
taşınmaslna izin vermiştir. Kabartmalar bir İngiliz savaş gemisine yüklenip İngiltere'ye
götürülmüştür.

http://www.bodrum-interact.org/modules.php?name:bodrumtarihi (01.09.2007)
'o Tugıacı, a.g.m., s.l46.
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l918 tarihli belgeden anlaşıldığına göre, Bodrum kalesine yabanclların
ilgisinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Aydın, Milas ve Bodrum
havalisine ilmi araştırmalar yapmak için gelen, Alman Arkeoloji
Müessesesi müdürü Karo ile ikinci müdür Huderet ve arkadaşlarının
Bodrum kalesinde izinsiz olarak hafriyat yapma teşebbüslerine engel
olunmuştur.''

osmanlı Devleti'ndeki hapishanölerin fıziki yapıları ile ilgili
sorunların başında tamirat, tadilat ve bakım tahsisatları gelmektedir.
Üıkedeki her hapishanede olduğu gibi Bodrum Hapis\anesi'nde de bu tür
problemlerle karşılaşılmıştır.

Bodrum Hapishanesj.' Bodrum Kalesi hapishaneye dönüştürülmeden
önce de kalebentlik, sürgün ve kürek merkezi olarak kullanılmaktaydı.
Dolayısıyla o dönemlerde de bir kısım tamirat ve bakım işleri yapılmıştır.
Bodrum Kale hapishanesinin osmanlı döneminde geçirdiği'tamir ve
tadilatlara ilişkin elde ettiğimiz belgeler pek açlklayıcı olmasa da genel bir
fikir vermesi açısından önemlidir. Örneğin kalesinin harap olan iki adet
ahşap köprüsüyle kapı kilitlerinin tamir ve bakımı gerekmektedir. Gerekli
olan para 1385 kuruştur. Ancak merkezden yeterli ödenek
gönderilemeyeceği için paranın mahalli emvalinden ödenmesine karar
verilmiştir.'*

İlk hapishane inşaatına başlanacağı dönemlerde bazı sıkıntıların da
yaşandığı belgelerden anlaşılmaktadır. Aydın Valiliğince D6hiliye
Nezaretine gönderilen bir y azıda, kalenin hapishane haline dönüştürülmesi
konusundaki gecikmenin sebebi olarak inşaat için gerekli olan kereste ve
emsali malzeme ile ustaların bulunamamasl gösterilmektedir. Ayrıca inşaata
nezaret etmek için Andon adında bir kalfa gönderilecek ise de projeden
(plan) anlayan bir fen memuru veya inşaat ryühendisinin gönderilmesi de
talep edilmiştir.'' Akabinde inşaata nezaret etmek için İzmir'de bulunan
torpido Kolağası Fikri Efendi aylık beş yüz kuruş maaşla tayin olmuştur.'o

14 Haziran l893 tarihli belgeye göre, Bodrum Kalesi'nin yeniden
düzenlenerek hapishane haline getirilmesi için İzmir Redif Fırkası Erkanı
Harp kaymakamlarından Hüsnü Bey görevlendirilmiş Ve gerekli

'' BoA. DH. EUM. SsM. nr. 33 l 23 (3 Teşrinievv el l33 4 l 3 Ekim l 9 1 8)

''BoA.A. MKT. MHM. nr.388/l2 (4'P.' l284lsAğustos 1867)
'' BOA. DH. MKT. nr. 2l 12 (28 Haziran I 309/ I 0 Temmuz 1 893)
'oBOA. DH. MKT. nr.2ll2(24Mart]3lol5 Nisan 1894)
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osmanlı arşiv belgelerine göre Bodrum kalesi ve hapishanesi

keşifleri yaparaksadarete bir tezkere göndermesi istenmiştir. Hüsnü Bey iki
adet harita ile bir keşif defterini tanzim ederek merkeze göndermiştir.
Kalenin 257440 kuruşluk bir rnasrafla hapishane haline geleceği ve 700
kişiyi barındırabileceği hazır|anan rapotda belirtilmiştir. Ayrıca tezkerede
hapishane yaplmlna hemen başlanması halinde birkaç ay içinde
bitirilebileceği Ve böylece diğer kürek merkezi hapishanelerindeki
izdihamın da hafifletilmiş olacağı ifade edilmektedir. Hapishane
tamamlandıktan sonra ise 1500 kuruş maaşla bir müdüı 750 kuruş aylıkla
bir kötip, 200'er kuruş maaşla 10 gardiyana ve hapishanenin daimi Surette

muhafazası için bir bölük jandarma temin edilmesi gerekmektedir. Daha
sonra Döhiliye Nezareti'yle yapıla n y azışmalardan kalenin askeriyeye |azım
olup olmadığının da sorulduğu anlaşılmakthdır. Tophane-i Amire tarafindan
verilen cevapta kalede bulunan bazı topların buradan a|ınacağı, burayı
korumakla görevli bir çavuş ile askerin birliklerine geri gönderilecekleri
beyanıyla herhangi bir sakıncanın olmadığı bildirilmiştir. Hapishanenin
müdürlüğüne Ada kalesi müdürü Selim Efendi atanmış,'' hapishane
katipliğine de Yusuf Ziya Efendi tayin edilmiştir."

osmanlı Devleti değişik sebeplere bağlı olarak artan hapishane
ihtiyacını karşılamak için uygun yerlerdeki mevcut kaleleri hapishaneye
dönüşttirme yoluna gitmiştir. Bodrum Kalesi de bunlardan biridir. Bu
bağlamda, Bodrum kalesinin gerekli tamirat ve tadilatının yapılarak bir an
önce hapishaneye dönüştürülmesi için Adliye Nezaretinden Aydın
valiliğine emir verildiği görülmektedir. Belgeden anlaşıldığına göre,
hapishane tamamlanırsa Draç hapishanesindeki 9 kürek mahkümu
Bodruma gönderilecektir. Boylece diğer kürek merkezlerinin (Rodos,
Akka, Trablusşam, Selanik, Sinop gibi) yoğunluğu azaltılmış olacaktır. "

Sadarete Ve Adliye Nezaretine gönderilen belgeden, Bodrum
Kalesi'nin 31 Temmuz |894 tarihinde hapishaneye dönüştürülmesi

çalışmalarının bittiği anlaşılmaktadır. Ayrıca gerekli olan memur Ve
jandarmanın da gönderilmesi talep edilmektedir.'o Bu dönemde Kale
içindeki Türkhamamı da inşa edilmiştir.

'' BOA. DH. MKT. nr. 40/2 0 (29 Za.l3 l0 I 1 4 Hazir an 1 893)
" B oA. DH. M I{T. nr. 2 l 12 (22 Za. 13 l I l 27 }/ayı s l 894)

" BoA. DH. MKT. nr.2/12 ( l 8. S. 13 1 1/3 l Ağustos 1893)
'o BoA. Y..A. HUS. nr. 3041 63 (27 .M. l3l2l3l Temmuz 1 894)
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Bodrum hapishanesinin ihtiyacı olan su için de bir çalışma başlatılmış
ve gerekli olan su yollarının inşası için ödenek istenmiştir. Sonraki
yazışmalardan anlaşıldığına göre, su yolları için 1|252kuruş harcanmıştır "
Yine ilerde mahküm yoğunluğu olması durumunda izdihamı önlemek için
ilaveten bir koğuşun daha yapıldığı anlaşılmak tadır.'u

2 Aralık 1914 tarihli belgeye göre, Bodrum kalesi düşman tarafindaıı
tahrip edilmiştir. Bu yüzden hapishanede fiziki şartları son derece bozulmu^ş

Ve mahkümlar için hapishane olabilme özelliğini kaybetmiştir."
Hapishanedeki mahkfimların fiziki yetersizlikten dolayı Aydın, Denizli,
Isparta gibi yakın çevredeki hapishanelere nakledilmeleri zorunluluk haline
gelmiştir. "

2. BODRUM HAPiSHANESINDEKi MAHKÜMLAR VE sUÇ
rÜnı,rnİ

osmanh Devleti'nde XX. yizyı|başlarına kadar vilayetlerde bulunan
hapishane ve tevkifhanelerin tufuklu Ve mahkümların durumlarını gösteren

yotıuınu defterleri, Zaptiye Nezaretine gönderilmekteydi." Mebani-i
Emiriye ve Hapishaneler idaresi kurulduktan sonra ise bu defterler DAhiliye
Nezaretine gönderilmeye başlanmıştır. Yoklama cetvellerinin Mart,
Temmuz ve Kasım aylarının ilk günü yapılması ve ardından da en seri

şekilde merkeze ulaştırılması gerekiyordu. Mevcut hapishane Ve

tevkiftıanelerden gelen bu bilgiler sayesinde hapishanelerde bulunan
mahküm ve tutukluların sayıları, suç türleri vb. bilgiler tespit edilip kayıt
altına alınarak merkezi idareye bildirilmiştir.'o

Bodrum hapishanesindeki erkek ve kadın hükiimlü ve tutukluların
Saylsl ile işlemiş oldukları suçların ti.irlorini gösteren cetveller de

dörder aylık dönemler halinde hazırlanmış ve Döhiliye Nezaretine

"BoA. DH. MKT. nr. 2l |2(25 Teşrinievvel I 3 l 0/6 Kasım l 894)

'u BoA. DH. MKT. m. 2 l 12 ( l 0 Könunusan i |3 l 0 l 22 o cak l89 5)

''BoA. DH. MB. HPS. nr.105/41(14.M'l333lzAralık 1914)

" BoA. DH. MB. HPS. nr.105/30 (24.M'l333ll2 Ara|ık 1914); Bu dağıtlmdan önce
hapishanede 480 mahküm bulunduğu belirtilmektedir.
" Aıi Rıza Gönüllü, "20.Yizyı|ınBaşında Alanya Hapishanesi", Zindanlar ve Mahktımlar
(Haz. Emine Gürsoy_Naskali; Hilal oyfunAltun ), BabilYayınları Istanbul 2006, s. 6l .

'o Ömer Şen, osmanlı,da Mahktım olmak, Kapı Yayınları istanbul 2007, s. l43l44.
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gönderilmiştir." Yoklama cetvellerinde geçen suçlar cinayet," cünha,"
kabahat'o ve borç şeklinde tasnif edilmiştir. Ancak Bodrum hapishanesinde
daha ziyade cinayet ve cünha suçlarına rastlanılmaktadır. Mahküm Ve

tutuklular zükur (erkek) ve inas (kadın) olmak izere iki sütun halinde
cetvelde yer almıştır. Bodrum hapishanesindeki tutuklu ve mahkümları
gösteren cetvellerle ilgili birkaç örnek aşağıda gösterilmiştir.
1916 senesi Mart ayından Temmuz başına kadar ilk dört aylık yoklama
cetveline göre, Bodrum hapishanesinde cinayet suçundan 12 erkek mahküm
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere hapishanede o tarihlerde kadın mahküm
ve tutuklu yoktur. 14 Temmuz I9T6'da düzenlenen bu cetvelin altında
hükümet tabibi, hapishane umumi vekili ve bidayet mahkemesi reisinin
imzalarıvardır."

|4 Temmuz 1 9 1 6 tarihli cetvele göre, hapishanede 3'ü erkek 2'si kadın
toplam 5 kişi cünha suçundan mahkim bulunmaktadır. Hapishanede tutuklu
bulunmamaktadır. Mahkfim sayılarının toplamı 5'dir.'o Bu bilgilerin
DAhiliye N ezaretine ne zaman gönderildiği belirtilmemiştir.

Bodrum hapishanesinin ikinci yoklama cetvelinde hern mahküm hem
de tutuklu sayısında bir artışın olduğu gözlenmektedir. Buna göre, cinayet
suçundan 10 erkek mahküm, cünha suçundan 10 erkek 4 kadın olmak üzere
toplam 14 mahkCım ile 1 erkek tutuklu bulunmaktadır. Hapishanedeki
toplam mahküm say ısı 24,tutuklu s ayls l i se 1'dir. "

Hapishanenin üçüncü dört aylık yoklama cetveline bakıldığında
önemli bir değişikliğin olmadığı görülecektir. Erkek Ve kadın

" Hazt|aıan bu cetvellerin altında " işbu cedvel senenin her dört mah hitamında
mahallince imla edilecek ve en seri' vasıtayla DAhiliye Nezaretine irsal olunacaktır.
Yoklama tarihleri Mart, Temmuz ve Teşrinisani aylarının birinci günüdür. Zikr olunan
günlerde bil'icra aynı günün tarihi cedvele vaz' olunacaktır.'' şeklinde açıklama yer
almaktadır.
" Cinayet: idam, kalebentlik, sürgün, ömür boyu medeni haklardan mahrumiyet gibi
büyük cezaları gerektiren suçları kapsamaktadır.
'' Cünha: Suç, kabahat, te'dib cezasına müstahak olanın suçu anlamındadır.

'o Kabahat; Kusurlar, çirkin hareketler, çirkin işler, suçlar anlamındadır.
"BoA. DH. MB. HPS. nr. 2914 (lMartl332ll4 Mart 1916)

'680,\. DH. MB. HPS. nr. 2914 (l Temmuz l332ll4 Temmuz 1916)

''BoA. DH. MB. HPS. nr. 2914 (l Teşrinisani l332l|4 Kasım 19l6)
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mahkümların sayıları Ve Suç türleri aynı kalırken sadece tutuklu saylsl iki kişi
aıtmıştır.'*

14 Kasınr 1916'dan 1917 Mart ayına kadar dört aylık hapishane
yoklamasında 7 şahsın cinayetten mahküm olduğu görülmektedir.
Hapishanede tutuklu kimse'bulunmamaktadır. Ayrıca kadın mahküm ve
tutuklu dayoktur."

Hapishanenin genel durumuna bakıldığında ilk dönemlerinde ortalama
400-500 civarında mahküm bulunurken sonraki zaman\arda özellikle de I.
Dünya Savaşı yıllarında hapishanede çok az sayıda mahkümun kaldığı
görülmektedir. Muhtemelen ülkenin diğer hapishanelerinde olduğu gibi hem
fıziki yetersizlik nedeniyle hem de SaVaş Zamanlarında güvenlik sebebiyle
mahkümlar iç bölgelere sevk edilmiştir.

3. BODRUM HAPİSHANESiNDE cÜNurr,İKYAŞAM
osmanlı hapishanelerinde asayiş ve güvenlikten birinci derecede

müdür ve gardiyanlar sorumludur. Arşiv vesikalarında geçen ve Bodrum
hapishanesindeki mahkümların asayiş, güvenlik ve gündelik yaşamlarıyla
i|gl|ibazı bilgi ve belgelere aşağıda yer verilecektir. Ayrıntılı şekilde olmasa
da hapishanede geçen bazı olay|ardan genel anlamda hapishane hakkında
fi kir sahibi olunabilmektedir.

Asayiş; Öncelikle asayiş konusunda diğer bütün osmanlı
hapishanelerinde olduğu gibi Bodrum hapishanesinde de bir kısım zaafların
olduğu görülmektedir. Bu hem hapishanenin fiziki şartlarının
yetersizliğinden hem de bazı görevlilerin vazifelerini gereği gibi yerine
getirmemelerinden kaynaklanmaktadır.

' Hapishanenin huzur ve düzenini bozmak isteyen fesatlık çıkaranbazı
mahkümlarla ilgili olarak Aydın vilayetiyle yazışmalar yapıldığı ve bu tür
hareketlerin önlenmesinin istendiği anlaşılmaktadır.oo

Bazen hapishaneden firar olaylarına da rastlanmaktadır. Örneğin 3
Mayıs T920 tar1h|i belgeden anlaşıldığına göre, Kel Ali ve arkadaşı Hidayet
Bodrum hapishanesinden firar etmişler ancak kısa sürede yakalanmışlardır.o'

'' BoA. DH. MB. HPS. nr. 2914(lTeşrinisani l332ll4Kasım l9l6)
"BoA. DH. MB. HPS. nr. 2914(lMarrl333/lMarİ1917)
oo BoA. DH. MKT: nr. 58l/15 (l7.C.132ol2l Eylül l902)o'BoA. 

DH. EUM. AYŞ. nr. 39178 (14 Ş. 1338/3 Mayıs l920)
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Nakiller: Bazı olağanüstü durumlarda hapishanelerin yoğunluğu
artmakta zaten kısıtlı imkAnlara'sahip olan hapishanelerin durumu bir kat
daha zorlaşmaktadır. İşte bu yoğunluk dönemlerinde, çoğunlukla
hapishaneler arasında nakillerin olduğu gözlenmektedir' 2 Ekim 1894
tarihli belge Edirne Hapishanesindeki mahkümlardan bir kısmınrn
yoğunluktan dolayı Bodruma sevk edildikleri anlaşılmaktadır.o' Cüıuş-ı
hümayun dolayısıyla affedilenlerin yerine Selanik hapishanesinden
mahkümların Bodruma sevk edilmeleri talep edilmektedir.43 Yine Selanik
hapishanesinin yoğunluğundan bahisle Bodrum hapishanesinin ne kadar
mahküm alabileceği konusünda bilgi istenmektedir.44 Kosova Vilayeti
Gilan Kazasının Şükre Karyesi ahalisinden olan bir kişi katl maddesinden
dolayı Bodrum hapishanesinde mahküm iken isteği üzerine kalan cezaslnl
Üsküp hapishanesinde tamamlamasına müsaade edilmiştir. 

o'

Bodrum Hapishanesinde gayrimüslimlerin de olduğu
anlaşılmaktadır. Üsküp Divan-ı Harbi tarafindaır yargılanıp suçlu bulunan
Meyhaneci Ribono oğlu David ile Bob Estoviçe Bodrum hapishanesine
gönıJerilmiştir. ou

DAhiliye Nezaretine yazılan 13 Eylül 1911 tarihli bir belge, Bodrum
hapishanesinin yoğunluktan dolayı koğuşlarının birleştirildiği, üstelik
Suriye'den 40 mahküm daha gönderildiğinden bahisle artık başka mahküm
kabul edilemeyeceği bildirilmektedir. Ayrıca yoğunluktan dolayı
hapishanede bir takım hastalıklar da zuhur etmiştir.o'Yine Divan-ı Harp
Mahkemesince Bodrum Kalesi'nde kalebentlik cezası verilen bir tıp
öğrencisi Sinop'a nakli konusunda müracaat etrniş ve şartları daha iyi olan
Sinop Kalesi'ne sevk edilmiştir. 

o'

olağanüstü durumlarda hapishanelerdeki mahkümların yerlerinin
değiştirilebildiği bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sıraslnda da bazı
hapishanelerdeki mahkümlar daha güvenli yerlere nakledilmişlerdir. Bu

o'BOA. Y. PRK. ASK. nr. 101/9 (l8.R.l312l2Ekim1894)
o'BoA. Y. EE. KP. rır.20l1936 (28.B.|32|120 Ekim l903)
* BoA. Y. EE. KP. ıır.3113036 (l8.N.l324l5 Kasım 1906)
o' BoA. i. ııus. Nr. 163/1326 ( 29 Kdnunusani 1326l11 Şubat 191l)
ou BOA. DH. EUM. THR. nr. 30161 (21Mart 132613 Nisan l9l0)
o'BoA. 

. DH. MB. HPS. nr. 103/34 (l9 Ramazan l329l|3 Eylül 19l1)
o' BoA. DH. EUM. THR. Nr. 35/2 (21.ca.1328/30 Haziran l9l0)
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bağIamda, Bodrum Hapishanesinden nakledilecek mahkümların Konya
uzak olduğu Ve masraflı olacağı için daha yakın olan Aydın ve Denizli'ye
sevkleri uygun görülmüştür. o'

Af'osmanlı Devleti'nde belli dönemlerde aflar çıkarılarak cezaslnln
üçte ikisini çekenlerin salıverildikleri Ve bu şekilde hapishanelerin
yoğunluğunun aza|tı|maya çalışıldığı bilinmektedir. Bunun yanında
hapishanelerde sağlığı bozulan mahkümların yerlerinin değiştirildiği veya
affedildikleri de görülmektedir. l895 tarihli yazışmadan anlaşıldığına göre,
Bodrum hapishanesinde katlmeselesinden dolayı on beş Sene ceza alan bir
kişi felç geçirdiği ve sakat kaldığı doktor raporuyla da tasdik edildikten sonra
affedilmiştir.'o Degişik sebeplerle özellikle XX. yüzyıl başlarında Bodrum
Hapis.hanesi'nde mahkümların af edilmeleri ile ilgili pek çok kayda
rastlanmaktadır.

Hapishanede Üretim: Hapishanelerdeki mahkümların üretim
faaliyetlerine katılarak bir işle meşgul olmalarl nizamnamelerde
belirtilmiştir. Bu anlamda Bodrum hapishanesindeki bazı mahkümların
sanatlarını icra edemedikleri, kendilerine ihtiyaç halinde verilmek için
hapishane idaresince saklanan paruIarın kendilerine verilmediği gibi
gerekçelerleAydın Vilayetine şikAyet dilekçesi yazdıkları görülmektedir. 5'

Mahkümlara Yardım: 1880 tarihli hapishaneler Nizamnamesine
göre, Devletin hapishanede kalanlara belli ölçülerde elbise, yatak,
yofgan, yemek Vs. yardımı yapmasl öngörülmüşttir. Hapishanelerde
kalan mahkümların ihtiyaçları için devlet tarafindan be||i zamanlarda
para gönderilmektedir. Bazen de gönderilen bu para|ar yeterli
olmamakta ve idareler tarafindan devletten tekrar tahsisat talep edilmektedir.
Mesela, 21 Eylül 1898 tarihli belgeden anlaşıldığı kadarıylaödenek eksikliği
yüzünden bazı mahkümların ekmeksiz kaldıkları beyan edilmiş Ve

o'BoA. DH. MB. HPS. nr.105/30 (27 Teşriniewel 1l30/9 Kasım 19l4)
" BOA. Y. PRK. A. nr. lI/2 (ll Haziran l3lll23 (laziran 1895); Doktorun raporu,
"Bodrum hapishanesi tabibinin rapor sureti: Katil maddesiyle mahküm olub Bodrum
hapishanesinde mevküf Manastir viliyet-i celilesinin Göriçe sancağına muzdf Kesire
kazAsının Uşak karyesinden Süleymdn binAli'in mübtelA olduğı felc-i nısf-ı tülönimen ise
illet_i merküme külliyen amelden iskitını isböt itmekde olduğı inde'l- mu'ayyene
anlaşılmağla işbu rapor bi't-tanzim takdim kılındı. ol b6bda fermön. fi 1l Haziran sene
l3 l1" şeklindedir.
'' BOA. DH. MKT. nr.363170 (4 Nisan 1311116 Nisan 1895)
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gereğinin yapılarak mahkümlara yiyecek temin edilmesi istenmiştir. Bu
sadece Bodrum Hapishanesi için değildiğer hapishaneler için de geçerli bir
durumdur.'

4. HAPiSHANENİN SAĞLIK ŞARTLARI
osmanlı hapishanelerinin sağlık şartları ile ilgili düzenleme 1880

tarihli Hapishaneler Nizamnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna
göre, her hapishanede bir hastane bulunacak, hapishanelerin sıhhi durumları
Adliye Nezareti tarafından tayin olunacak doktorlar tarafindan sağlanacaktır.
Doktorlar her gün hasta mahkümları muayene edeceklerdir. Diğer yandan
hapishane doktoru en az haftada bir defa hapishaneyi, dükkan od-alarını,
koğuşları, cezayerlerini ve diğer alanları kontrol edip gerekli sıhhi tedbirleri
almak ile mükelleftir. Kadınlar için ayrı odalar bulunacaktır. Ayrıca her sene
sonunda hapishanede ortaya çıkan hastalık ve diğer sağlıkproblemlerine dair
bir rapor Adliye Nezaretine gönderilecektir."'Ancak osmanlı Devleti gerek
saVaşlar gerekse Sosyo ekonomik buhranlar sebebiyle hapishanelerin sıhhi
durumlarını gerektiği gibi düzeltememiştir. Bu bağlamda Bodrum
Hapishanesinin de sağlık şartlarının yeterince uygun olmadığı söylenebilir.

Belgelerden anlaşıldığına göre, Bodrum Hapishanesinde başlangıçta
doktor bulunmamaktadır. Dolayısıyla hastalara Bodrum tabibi bakmaktadır.
Ancak Vasiliyadi adındaki doktor istenilen düzeyde uzman'(usta)
olmadığından gereği gibi ilgilenmemektedir. Bu nedenle uygun bir maaşla
hapishaneye İslöm bir tabibin tayin edilmesi istenmektedir. Tayin edilecek
doktorun maaş1 800 kuruş olarak belirtilmiştir.'o Sadece doktor bulmak işleri
düzeltmemektedir. Fiziki şartların uygunsuzluğu da pek çok mahkümun
hasta olmasına sebep olmaktadır

Hapishanelerin sağlık şaıtlarından dolayı bazen mahkümlar başka
yerlere nakillerini istemektedirler. Bunun için öncelikle doktor raporuna

" BoA. DH. TMIK. S. nr.2Lll (9 Eylül l314l2l Eylül 1898)
" Güıtekin Yıldız, osmanlı Devleti'nde Hapishane Islahatı (l8391908), Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. TürkiyatAraştıımaları Enstitüsü, istanbu12002.s. 300302.
'oBoA. DH. MKT. nr.2ll2 (l5. Ca.|3l2l14 Kasım 1894)
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ihtiyaç vardlr. Mesela, Bodrum hapishanesinde on sene kürek cezaslna
çarptırılmış olan Samva| Zeplikyan adındaki gayrimüslim, Rodrum'un
havasına upm sağlayamadığını, romatizma hastalığına, tufulduğunu ve
uzun süredir tedavi olmasına rağmen hastalığının iyileşmediğini beyan
ederek Bodrum'dan Rodos Kalesine geçmeyi talep etmiştir. Yapılan tahkikat
neticesinde doktorun da oluru alınarak bu istek kabul edilmiştir." B enzer bir
uygulama nikris (gut) hastalığına yakalanan tebea-i Yunandan Tanaş
Potivas isimli birkişiye de uygulanmlş Ve Rodos'a sevk edilmiştir.'u

Yine Bodrum hapishanesinin sağlık şartlarının uygun olmadığı
gerekçesiyle siyasi mahküm Ragıp ve arkadaşları Sinop veya Dersaadet
hapishanelerine nakledilmelerini talep etmektedirler."

5. HAPİSHANE PERSONELi
osmanlı Devleti'nde yeni tipte hapishaneler oluşturulurken buraları

yönetecek, asayişini temin edecek, bir takım hizmetleri yapacak
görevlilerin de belli kurallar çerçevesinde belirlenerek alınmaları
benimsenmiştir. osmanlı hapishanelerindeki ilk ciddi düzenleme
diyebileceğimiz 1880 tarihli Hapishaneler Nizamnamesinde bir
hapishanede bulunması gereken görevliler, bir müdür, bir başkötip, yeteri
kadar kötip, bir başgardiyan, yeteri kadar gardiyan, bir doktoı bir çamaşrcl,
gereği kadar hastane hademesi, aşçı, imam, rahip, kadınlara mahsus
odalarda kadın gardiyan şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca nizamnamede,
hapishane müdürlerinin Adliye Nezareti tarafindan atanacağı, yeniden
atanacak gardiyan ve kapıcıların yirmi beş yaşından küçük, kırk yaşından
büyük olamayacaklan ifade edilmiştir." Bu görevlilere ek olarak
mahkümlara eğitim vermek için belli zaman|arda dışardan muallimler
temin edilmesi de karara bağlanmıştır. Zikredilen bu görevlilerin sayıları
hapishanelerin büyük küçüklük durumlarına göre değişiklik
göstermektedir.

Bodrum hapishanesindeki görevlilerle'ilgili belgeler daha ziyade
maaş tahsisatı, ilave gardiyan isteği, görevlilerle ilgili şikAyetlerden
oluşmaktadır.

"BOA. DH. MB. HPS. nr. 103/22 (16.R.1329116 Nisan 1911)
'uBoA. DH. MB. HPS. nr. 103/15 (22.S.|32g/z2 Şubat l911)
"BoA. DH. MB. HPS. nr. 105/15 (23 Könunuevve| l329l5 ocak l9l4)
"Yııdız, a.g.İ. s.296.
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Vazifesini gereği gibi yerine getirmeyen memurlar görevlerinden
alınabilmektedir. işte bunlardan birisi de Bodrum Hapishane Müdürü
Mehmet izzet Efendildir. Müdü r itirazdabulunmuş tahkikat devam ederken
hapishanenin önemine binaen yerine Polis komiseri Ahmet Efendi
atanmıştır." Hapishanedeki bir şik6yet de başgardiyan ile ilgilidir. Buna
göre kendisine emanet olarak verilen senedi saklamakla suçlanan Bodrum
Hapishanesi'nin başgardiyanı Mehmet Çavuşun davasının adliyeye sevk
edilmesine karar verilmiştir. uo

Hapishanelerle ilgili önemli konulardan biri de yeteri kadar personel
ihtiyacının karşı1anıp karşılanamadığıdır. Hapishanelerin fiziki
eksikliklerinin yanında personel sıkıntısı çekilen zamadıarı da olmuştur.
ozellikle mahküm sayılarının arttığı dönemlerde gardiyanlara duyulan
ihtiyaç artmrştır. 6 Temmuz 1900 tarihli belgeye göre, Bodrum
hapishanesinde 20 koğuş bulunmakta ve koğuşlarr 9 gardiyan idare
etmektedir. Ancak hapishane yoğunluğuna gardiyan Saylsl yetersiz geldiği
için beş gardiyan ek olarak ialep edilmekiedir.- Bunun için gerekli olan
tahsisahn ayrılması da istenmektedir. Fakat sonraki yazışma|ardan gerekli
paranın temin edilemediği anlaşılmaktadıı u'

HapishaneI ere gönteri l en tahsi sat eksikl iğin in yan ı nda bazenmemur,
gardiyan gibi görevlilerin maaşları da eksik gönderilebilmektedir. Bununla
ilgili bir belge de, Bodrum Hapishanesi memur ve gardiyanlarının
maaşlarının eksik gönderildiği belirtilerek, kalan kısmın bir an önce
gönderilmesi talep edilmektedir.6'?

DAhiliye Nezaretine gönderilen bir belgeye göre, Bodrum
hapishanesi harp zamanında bombalanmış, tahrip olmuş ve tamirinin
mümkün olmadığı belirtilerek buradaki mahkümlar Muğla ve Aydın'a
nakledilmişlerdir. Hapishane görevlilerinin' başka yerlerde istihdam
edilmelerinin mümkün olup olmadığı araştırılmaktadt.u' Ancak sonraki
y azışmalatdan anlaşıldığına göre, müdür ve gardiyanların açıkta kaldıkları

tt .tl 1 , ı, 64gorulmerceorr.

" BoA. DH. MB. HPS. nr. 85/12 (5.Z.l327/l8 Aralık|909)
oo BoA. DH. iD. nr.l46/-2/42 (1l.L.133t/l3 Eylül 19l3)u'BOA. DH. TMIK. S. nr.30/68 (8. Ra. l3lSl6Temmuz 1900)u'BoA. DH. MB. HPS. nr. 3132 (l R. l330/19 Şubat l912)u'BoA. DH. MB. HPS. nr. 163134 (24Mayıs |335/24 Mayıs 19l9)

'
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MemuriyetTürü AylıkMaa$ıKuruş Adet Toplam(Kuruş)
Müdür 1500 I I 500
KAtip 800 I 800

Gardiyan 500 I 500
450 t 900
400 6 2400
300 J 900

Kadın 300

Kemal Daşçloğlu

800
B Gardi

Yukarıdaki tabloda 1919 yılındaki Bodrum hapishanesindeki
görevlilerin listesi ne vazife yaptıkları ve aldıklarl maaşlar gösterilmiştir.
Buna göre, toplam 17 görevli vardır. Aylık toplam maaşlarl 8700 kuruş,
senelik maaşları toplamı ise 104400 kuruşfur.

SoNUÇ
' osmanlı klasik döneminde hapis cezasl Ve uygulamaları yaygın

olarak görülmezken, XIX. yizyı| başlarından itibaren ülkenin hemen her
yerinde gerek yenileşme hareketleri ve ceza kanunlarındaki değişikliklere
bağlı olarak gerekse dış baskılardan kaynaklanan sebeplerle hapishaneler
kurulmaya başlanmıştır. Özellikle 1880 tarihli Hapishaneler ve
kvkiJhaneler Nizamnamesi göre bütiin eyalet, vilayet vekazalarda modern
tarzda hapishaneler inşa edilmesi için çalışmalar başlamış ya da hapishane
yapmaya müsait binalar tamir edilerek yeni sistem hapishanelere uygun
'rale getirilmeye çalışılmıştır. Hürriyeti kısıtlayıcı cezaların başında gelen
hapishaneleri geliştirmek için öngörülen bu iyi niyetli çabalar ne yazık ki
maddi olanaksızlıklar yüzünden tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir.

Ülkemizin pek çok yerinde osmanlı döneminden kalan
hapishaneleri görmek artık mümkün değildir. Varlığından haberdar
olduğumuz Anadolu'nun değişik bölgelerindeki hapishanelerin yerlerinde
şimdi başka binalar bulunmaktadır' Bu durumun istisnaları kale
hapishanelerdir. Bu bağlamda Bodrum kale hapishanesi de şanslı
olanlardandır. Kalenin yüzyıllardır tarihi bir değere sahip olmast Ve

800
600I
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osmanlı arşiv belgelerine göre Bodrum kalesi ve hapishanesı

1895'te hapishaneye dönüştünilmesi günümüze kadar varlığını koruması
b akımından önem arz etmektedir.

osmanlının diğer hapishanelerinde olduğu gibi Bodrum
Hapishanesinin de fiziki açıdan yeterli olmadığı görülmektedir. Bunun
sebebi osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik
buhranlardır.

Diğer bir mesele hapishanelerdeki personelin özellikle de
gardiyanların yetersizliğidir. Yeterli ve kalifiye eleman bulunamaması
yönetim mekanizmasında birtakım sorunlara sebep olmuş, hapishanede
asayiş ve huzursuzluğun artmasına zemin hazırlamıştır.

Bodrum Hapishanesi'nin mahküm görüntiisü daha çokkürek, cinayet
gibi ağır ceza mahkümlarından oluşmaktadır.

Bodrum Hapishanesinde mahküm sayılarının faz|a olduğu
dönemlerde sağlık şartlarının tam sağlanamadığı ve bir takım hastalıkların
oluştuğu görülmektedir. l

Büttin olumsuzluklara rağmen hapishanedeki mahkümlara devlet
tarafindan günlük yiyecek, içecek, yatak, battaniye, elbise vs. yardımı
yapıtdığı anlaşılmaktadır.

Bodrum Kale Hapishanesi, başlangıçtan itibaren kalebentlik, ktirek
ve sürgün cezalarının uygulandığı merkezlerden birisi olmuş, tarihin her
döneminde önemini muhafaza etmiştir. Günümüzde ise Bodrum Kale
hapishanesi yerini, ülkemizin tek, dünyanın sayılı müzelerinden biri olan
Sualtı Arkeolojisi Müzesi'ne bırakmıştır. Bu sayede de ülkemiz turizmine
önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir.
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oLAY BAĞLAMLI BoDRUM TüRxüı,rcnİNİN
ıvırc rİN s nr çözüivıı, rc nnn s İ

("Bodrum HAkimi'' ve "Çökertme TürküIerİ'o)

Ümral Devecİ*

Giriş
Bodrum, dün çok küçük bir kasaba iken de bugün dünyanın adından

söz ettiği bir turizm beldesi olduktan Sonra da hep dışarıdan gelene kucak
açmlş, onu yadırgamamış hatta sahiplenerek kendinden Saymtş
Bodrumluların yaşadığı bir kenttir. Bodrumlular, Van-Ercişli Halil'den,
Kütahya-Tavşanlılı Meftıaret Tüzün'e, Halikarnas Balıkçısına dönüşen
Cevat Şakir Kabaağaç'tan, sanat güneşi olarak tanınmış Zeki Müren'e kadar
birçok tanınmış, tanınmamış isme ev sahipliği yapmakla kalmamış, ödeta
onları evden saymışlardır.
Bodrum'a ait olay bağlamlı birçok türkü bulunmaktadır,' ancak burada
metin merkezli olarak incelemeye alınacak ttirküler, Bodrum'a çeşitli
sebeplerle yerleşmiş iki dışarlıklı gencin öykülerini konu olan "Bodrum
HAkimi" ve "Çökertme" türküleridir. Çökertme Türküsü aynl zamanda aynı
kişiye Halil'e işaret eden iki ttirküyle "Yörük kızı Türküsü" ve dolaylı olarak
da "SatıoğluZeybeği" ile de bağlantılıdır.

"Bodrum Hökimi'' ve "Çökertme" Türkülerİ
Bodrum'un en çok tanınan ve sevilen "Bodrum H6kimi" ve

"Çökertme" Türkiileri, Bodrumlu olmayıp Bodrum'a dışarıdan gelip
yerleşen iki genç için yakılmış ağıt formunda iki türki.idür. Her iki türküde de
Bodrumluların, kendi memleketlerinde yaşamlarını yitiren farklı
zaman|ardave farklı sebeplerden Bodrum'a gelip yerleşmiş bu iki dışarlıklı
genci; Van Ercişli Halil ve Kütahya-Tavşanlılı Meftıaret Tüzün'ü nasıl
sahiplendiklerini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

* Yrd. Doç. Dr. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı|Aspatlı Türküsü, Karaova Düğünü Türkiisü, Ayva Dibi Türküsü, Ayrılık Ttirktisü, Zalim
Baba Türküsü, Değirmenci Türküsü, orhan'ım Türküsü gibi bkz. Deveci, ümral (2007),
Deniz Ustii Köpürür (Muğla Türküleri ve Hik6yeleri-İnceleme-) Muğla iı ruttır
Müdürlüğü Yayınları, Muğla



olay bağlamlı Bodrum ttirkülerinin metinsel çözümlemesi

Anadolu halkı, ağıtları yüreklerini yakan acılardan yakar. "Ağıt
yakmak" deyimi bu aclyl hisseden toplumun sevdikleri, saydıkları,
önemsedikleri canlardan birinin ani beklenmedik ölümü ya da öldürülmesi
sonucu ne kadar derinden sarsıldıklarını göstermesi açısından anlamlıdır.
Ağıt yakıtırken yanan ytireklerdir; en yakınlar, en kendinden bilinenler
yürekleri de en çok yakanlardır. Mefharet Hanım da Halil de bu anlamda
Bodrumlular tarafindan yğreklerini yakacak kadar tanınmrş, yakın
bilinmişlerdir. ikisinin yaşadığı dönemler, anlatıla gelen öyküleri, çıkıp
geldikleri coğrafyalar da birbirinden çok farklıdır. Hatta öyküleri birçok
açıdan birbirine karşıttır bile. Ancak aralarındaki bunca farkı ortadan
kaldıran Bodrumluların onlara duydukları sevgi ve gelip memleketlerine
yerleşenleri dolayısıyla da bu iki genci kendilerinden sayacak denli
sahiplenme duygusudur.

"Bodrum Hökimi" tiirküsünün kahramanı Mefharet Hanım, tiirkü
metninde de vurgulandığı gibi Kütahya-Tavşanlılıdır. Çökertme
Türküsü'nün Halil'i Van'dan göçmüş bir ailenin bireyidir. Mefharet Hanım
mesleği gereği yasalara hizmet etmekle görevli biriyken; Çökertme'nin
Halil'i yasaları çiğnemiş ve yasaları uygulayanlara karşı çıkmış, yasalar
önünde adi suçlar işlemiş ve kolluk kuvvetleri tarafindan aranan biridir.
Mefharet Hanım; halk arasında çeşitli biçimlerde söylenegeldiğine göre
um'utsuz bir sevdanın ardından canlna kıyarken, Çökertme'nin Halil'i en

başta -adına öldürüldükten sonra Yörük kızı türküsü yakılmış- kız kardeşi
olmak üzere birçok cana kıymış yaralama ve benzeri suçlardan ararurken
kolluk kuwetleri tarafindan öldürülmüştür.

"Bodrum H0kimi" ttirküsünde "Nasıl astın Mefharet Hanım
kendini" dizesi ile Meftıaret Hanım'a canrna kıydığı için sitem edilirken,
"Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini" dizesinde Meftıaret
Hanım'ın otopsisini gerçekleştiren doktorlara da dolaylı yoldan sitem vardır.
Bodrum Hökimi o kadar çok sevilmiştir ki tenine değecek Ve onun
büttinlüğüne Zarar verecek olan herhangi bir şey bile Bodrumlulara göre
değer bir şey olmalıdlı tiirküde makasın altın, bıçağın gümüş olması gibi.

Öte yandan "Çökertme" türküsünün metnine bakıldığında
Bodrumluların Halil'i de yalnız bırakmadıkları görülmektedir: "Gidelim
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Ümral Deveci

gidelim Halil'im Çökertme'ye varalım/Her tarafı kolcular Sannlş nerelere
kaçalım/Teslim olmayalım Halil'im aman kurşun saçalım1' dizeleriyle
onunla gönülden hareket ettiklerinin vurgulandığı görülür. Adeta Bodrumlu
Halil'le birlikte ölümü göze almıştlf "Burası da Aspat değil Halil'im aman
Bitez yalısı/Ciğerime ateş saçtı aman kurşun yarası'' dizeleri ise kurşunun
sadece Halil'in değil Bodrumluların ciğerini de yaktığı vurgulanmaktadır.
"Güvertede gezer iken aman kunduram kaydı/İpekli mendilimi Halil'im
aman özgerler aldı'' dizesini takip eden."Çakır gözlü Gülsüm'ümü Çerkez
kaymakam aldı'' dizesi "özger(:1şzgar)" ve "Çerkez kaymakam" ile "ipek
mendil" ile "Çakır gözlü Gülsüm" örtüşttiğü görülmektedir. Kaymakam
bulunduğu sosyal ve hukuksal konum gereği o'rüzgdr" gibi bir güçtür
önlenemez, engellenemez, Gülsüm ise bir ipek mendil misali naif, değerli,
güzel ama ruzgdr karşısında dirençsizdir." Güvertede gezer iken
kundurasının kayması", 'iİpek mendili rizgdrın alıp götüimesi", "Çakır
göz1ü Gülsüm'ü kaymakamın alıp götürmesi" söyleyişleri birbirlerine
paralell ik gösteren ifadelerdir.

Her üç söyleyişte de gücün insanı gafıl avlamasr söz konusudur.
"Kunduranın kayması" ve'' fizgdtın ipek mendili alıp götürmesi" insan dışı
bir oluşu gösterirken, "Kaymakamın Gülsüm'ü alması" yine bir gücün ancak
bu sefer sosyal oluşum temelli bir gücün etkisi olarak yanstr türkü metnine.
Ancak insan, denetleyemediği insan dışı oluşumları kabullendiği gibi sosyal
gücün bu öznel yaptırımını da kabullenemez. o yüzden de tiirkü metninin
sonunda "Her tarafı kolcular SarmıŞ nerelere kaçalım / Teslim olamayalım
Halil'im aman kurşun sıkalım'' dizeleriyle bu güce teslim olmak istemeyen
Bodrumlulann Halil'le birlikte hareket etmek istedikleri görülür.

Gülsüm'ün Çerkez Kaymakam karşısındaki dirençsizliği, "Bodrum
Hökimi" tiirktisünde Mefharet Tüzün'ün felek karşısındaki dirençsizliği ile
örtüşür' Türkünün başlangıcındaki "Bodrumlu,lar erken biçer ekİnİ /feleğe
kurban mı gitti Bodrum H6kimi': 'dize|eri ile türkünün
sonlarında"Bodrum'unda ekİnlerİ erkenden bıtti / Hdkime hanım kendisini
intihar mı etti'' dize|erinde "ekinin erken bitmesi, erken biçilmesi"
ifadeleriyle genç ölümünün vurgul anar ak yinelendiği görülür. Genç ölümü
trajik bir ölümdür, genç birinin kendi canlna kıyarak ölmesi daha trajiktir,
genç birinin canından onulmaz bir sevda uğruna vazgeçip kendini
öldürmesi ise en trajik olandır. Bodrum hökimi bu en trajik olanı
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yaşatır Bodrumlulara... Bu ölümü trajik kılan bir başka neden de canına
kıyanın, bir hökim olmasıdır. Hökim, "yargı|ayan egemen olan" dır yani
guçttiı bu durumda, böyle birinin intiharı toplum karşısında gücün zaafa
uğramasıdır ki, aslında bu toplum taraflndan hoş görülecek bir şey değildir.
Ancak sevda gibi bir nedene bağlı olarak bu zaaf kabul görebilir, üstelik gücü
zaafa uğrayanın bir erkek değil de kadın olması, gücü daha çok erkek artı
değeri olarak gören toplum için bu zaafı daha kabul edilebilir bir noktaya
taşır. Öte yandan Meftıaret Tüzün'ün kendini asarak intihar etmesi dikkate
alındığında, intiharın, aslında dini inançlar gereği Anadolu'da günah sayılıp
kınandığı, çoğu zaman böyle bir olay için değil tiirkü yakmak, hatırlanmak
bile istenmediği bilinmektedir. Bunun temelinde "Allah'ın verdiği canı ancak
Allah alır" inancı ve anlayışı yatmakla birlikte ayrrca intiharın özelliklere
gençlere örnek oluşturması endişesi de toplumu rahatsız etmektedir. Ancak
1954 yılında, birçok kız çocuğunun okumak firsatı bile yakalayamadığı
Anadolu'da genç cumhuriyetin genç bir bayan hikimi olarak Bodrum
halkının sevgisini Sayglsml kazanan Mefharet Tüzün'ün intiharı üstü örtülüp
unutulmayacak kadar sıra dışı bir durumdur. Bodrumluların bütiin bu

çelişkileri bir arada hissedip yaşamasl ve Mefharet Tüzün'ü ölüm biçiminin
önüne geçecek denli sevmesi de bu sıra dışıhğı vurgulamaktadır.

Ayrıca bu ölümün, türkü metninde Ve Varyantlarında Bodrum
kenti ve Bodnımlularla nasıl ilişkilendirildiğine bakıldığı zaman şu dizeler
dikkati çeker: "Bodrumlular erken bİçer ekİnİ/ feleğe kurban mı gitti
Bodrum Hdkimi'',"Bodrıım'unda ekinlerİ erkenden bİıti / Hdkime hanım
kendisinİ intihar mı etti", "Bodrum dağları fundalık orman/Bodrum'a
çökmiiş aman bİr kara 'dııman'', "Hdkime Hanım'ın meml,eketi
Kütahya Tavşan/Bodrum'da olmaz mı Sanü hİç ağlayan/yrptın
Bodrumluları Sen perİşan'', "Hdkime |ıanım senin adın Me/haret
Tüzün/Ağlaya ağlaya uğurladık senİ yazın". Bu dizeler,
"Mbfharet Tüzün- ölüm- Bodrum ve halkı" çerçevesine Vurgu yapan
söyleyişlerdir' Bodrum'a ilkbahar-yaz mevsiminde kara dumanlarrn
çökmesi, Bodrumluların Mefharet Hanım'ı ağlaya ağ|aya uğurlaması ve
özellikle dizenin birinde Mefharet Hanım!ın memleketinin vurgulanmasl Ve
bunu takip eden "Bodrum da olmaz ml Sana hiç ağlayan" dizesiyle de
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Bodrum hökiminin bir Bodrumlu gibi kabul görüldüğünün göstergesidir.
Türkü metninin ilk ve son dizesinde Bodrumluların ekini erken biçmesi ve
ekinlerin erken bitmesi bu ölümden dolaylı olsa.da kendilerini bir parça
suçlu gördüklerini de yansıtmaktadır. Bu duygu, çok sevdiği birini yitiren
bir kişinin suçluluk psikolojisine benzer. Sevdiğine sahip çıkamamlş, onu
koruyamamış olma duygusudur bu. Bütiin bunların bir aruyagelmiş olması
Bodrum Hdkimi tiirküsünü daha dokunaklı kılar. Belki de büttin bu
inceliklerbir arayagelerek bu ttirktinün sadece Bodrum'a ait olmaktan çıkıp
bütün Türkiye'ye mal olmasına neden olmuşfur.

"Bodrum'un Kalesi denize bakarl HAkime Hanımın ölümüne.
herkesler yanar'' dizeleri ilk bakışta tümüyle birbirinden ilgisizmiş gibi
görünse de "Bodrum Kalesi" ve "Bodrum Hökimi" ifadeleri dolaylı olarak
birbirini çağrıştıran bir arka planda buluşurlar. Kale, coğrafik ve stratejik
olarak Bodrum'un korunup kollanmasında bir güç göstergesi olarak yer
a[ırken, "Bodrum HAkimi" ifadesi de hem anlamsal olarak "Bodrum'a
hökim olan" bir gücü çağrıştırır hem de aynl zamanda da sosyal ve hukuksal
açıdan Bodrumluların korunup kollanmasını sağlayan bir gücün varlığı
olarak tanımlanabilir. "Deniz" Ve "ölüm" sözcükleri dikkate alındığında,
deniz içinde binlerce canlı barındlrması ve hayatın kaynağı olan suyun en
çok bir arada bulunduğu bir yer olması sebebiyle yaşaml simgelerken, ölüm
tam bunun tersi olarak bir sonlanışın bitişin ifadesidir. Bu durumda Bodrum,
Bodrum Hikimi'nin caruna kıyması sonucu iki kalesinden birini yitirerek
güç kaybetmiştir.

Dizelerden birinde kullanılmış olan "Feleğe kurban gitmek" deyimi
duyulan aclnln hafifletilmesini sağlayan bir söyleyiş biçimidir. "Feleğe
kurban gitmek", insanın başa çıkamayacağı ve denetleyemeyeceği çaresiz
kaldığı bir durum olduğu için kutsallık yü\lenen Ve o psikoloji içinde
insanın aclstnl hafifleten yarar bir ifade ediştir. "Kurban edilme" düşüncesi
içinde yine kurban edildiği düşünülen kişinin özelliklerini de içerir, çünkü
kiiltiirler boyunca kurban edilen canlı, daha çok ergen yani genç olmuşfur.
Genç ve ergen bir değer ifadesidir aynı zamanda.

Halil'in kendisi bir suçtan dolayı hapishane de yatarken
birkaç genç tarafından tecavüze uğradığı söylenen kız kardeşini çıkınca
öldürmesi ve bunun sonucu olarak bu genç kıza Bodrumluların "Yörük Kızı
Türküsü"nü yaktıkları halk arasrnda söylenegelmektedir. olayın
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içinde Halil'in olması sebebiyle Çökertme tiirküsüne bağlanan ve yapısal
olarak da mani dörtlükleri biçiminde ve sıralanmış bir türkü metni olan
"Yörük Kızı Türküsü"nde de "Dam başının tozuyum/Ben kurbanlık
kuzuyum/Niçin almazlar beni/ben bir Yörük kızıyım" dizeleriyle 'okurban
edilme" olgusu vurgulanmıştır. Bu türkünün üzerine inşa edilmiş bir başka
trajedi de kendisine saldıran Ve ona zarat veren gençlerin yerine Yörük
kızınrn, abisi tarafindan ölümle cezalandırılmış olmasıdır. Bu, toplum
karşısında kendini temize çıkmma, sahip çıkması gereken bir değere yanikız
kardeşine- sahip çıkamamaslnın bedelini yine onu kurban vererek ödeme
gibi çelişkili ve trajik bir eksikliği giderme psikolojisidir. Halil, kardeşine
tecaviz eden gençlerin birden fazla olduğunu öğrenince toplum tarafindan
kınanmamak ve toplumdaki saygınlığını yeniden kazanmak adına kız
kardeşini kendi elleriyle kurban verir. Aslında, Yörük kızı, ti.irküsünün ilk
dörtlüğünde de "Niçin a|maz|ar beni" dizesinin de yansıtıldığı gibi
toplumsal bir baskının kurbanıdır zaten. o' tecavize uğramış bir genç kız
olarak neyazıkki toplumun gözünğe "değer" olma özelliğini kaybetmiştir.
Eğer ona saldıran belli bir kişisiyse onunla istemese de dvlenerek "değer
olma" özelliğini yeniden kazanmaya çalışacaktır. Ancak Yörük kızının
öyküsünde böyle bir şansı yoktıır. Aslında buradaki tek kurban Yörük kızı da
değildir, toplumun böylesi bir yaptırımlna maruZ kalan Halil de bir nevi
kurbandır. Kız kardeşini toplumun saplantılı yaptırımlarına kurban verecek
ve buna karşı çıkamayacak denli çok sevse de, o da toplumun böylesi
yaptırımlarının kurbanıdır. Çünkü işin içine "ılamus" kavramı girmiştir.
"Namus" kavramı, her anlamda ahlaklı, erdemli olma, maddi ve manevi
olarak başkalarına zafar vermeme niteliklerini kapsarken, zamanla büttin
bunlardan soyutlanarak sadece "kadına ait, değer olma, olmama, bu anlamda
toplumsal kabul görme, görmeme" bağlamında değerlendirilen bir kavram
halini almıştır. Dolayısıyla da "namus" kavramın içinin bu biçimde
boşaltılmasmm sonucunda bu kavram, pek çok genç kızı ve kadını kurban
alan kutsal bir konuma taşınmıştır. Aslında bu kutsala kurban edilen sadece
Yörük kızı değildir, Meftıaret Hanım da bu kutsalın kurbanıdır. o da
öyküsünde anlatıIanagöre toplum tarafindan kabul görmeyeceğine inandığı
onulmaz bir sevdanın ağırlığını taşıyamayacağı için intihar etmiştir.
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Görüldüğü üzere her iki tiirkünün dizelerinde de güç/güç kaybı
karşıtlığı görülmektedir. İnsana hizmet e.tmesi temel olan toplumsal ve
hukuksal yaptırımlar yine insantn Ve onun oluşturduğu toplulukların
marifetiyle ' zaman zaman insanın, insan hayatlnln Ve insan haklannln
önüne geçtiğinde, güçlerin çatışması olağan hale gelir. Bu bağlamda
Bodrumlular tercihlerini bu tiirkü metinlerinde görüldüğü gibi h"p
güçsüzden yana kullanmışlardır. Bu yüzden onulmaz bir sevdanın kurbanı
olmak zorunda kalan ve hem bir genç kız olarak hem sosyal ve hukuksal bir
hizmeti yerine getirmekle görevli biri olarak güç kaybeden Mefharet
Hanım'a sahip çıkmışlardır. Öte yandan ağabeyi tarafindan saplantıh
toplumsal yaptlrımlara kurban edilen Yörük kızını da aynl içtenlikle
bağırlarına basmışlardır. Çökertme ttirküsünün Halil'i ise hüküm giydiği
giymediği suçlarına rağmen, kardeşini öldürmek zorunda kalışı ile
saplantılı toplumsal yaptırımın erkek kurbanı olarak aynr zamanda
Kaymakam gibi bir sosyal ve hukuksal güç karşısında ısrarla Gülsüm'e ve
sevdasına sahip çıkmaya çalışması, Bodrumluların onun yarunda yer
almasına onun için ağıt yakmalarına neden olmuşfur. iıginç ve incelenmeye
değer olabilecek bir başka şey de, "Çökertme" ağıt formunda bir tiirkü iken
belki de zamar. içerisinde farklı anlamların yüklenmesi sonucu bugün
yurdun her yerinde çalınmaya başladığında çıkıp oynanan ve zeybek
olmadığı halde zeybek tiirküsü muamelesi gören bir biçime dönüşmüş
olmasıdır.
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öıvırcn SEYFETıİN'ix ANILARI

Recep Duymaz

Giriş
Ömer Seyfettin Türk edebiyatı tarihinde modern/realist hikAyenin

kurucularından biridir. Eserlerini daha çok Milli edebiyat döneminde (191l
1923,1940) yazmıştır.

rıiköyeıeiinin yanında foman, tiyatro, deneme, makale Ve
eleştirme ttirlerinde de yazılar yazmlş ve eserler vermiştir. Bir kitabı
dolduracak kadar şiirleri de vardır. Eser verdiği edebiyat ttirlerinden bir de
"hatıralanı" tiirüdür' Anılarını daha çok "günlük" tarzındakaleme almıştır.

Çocukluk, gençlik ve çalışma hayatının ilk yıllarında gözlemlediği veya
yaşadığı olaylardan yola çıkarak yine anı tarzında yazdığı şiirleri ile
hikfiyeleridevardır.

Ömer S eyfet tin 22 Ağustos 1 9 03 tarihinde Istanbul'daki Mekteb-i
Harbiye'49n mezun olduktan sonra çektiği kuraya göre, merkezi Selanik'te
bulunan Üçüncü ordu'nun Izmir Redif Tümeni'ne piyade üsteğmen olarak
atanmış, oradan da Kuşadası'ndaki Redif Taburu'na nakledilmiştir.
Yazarımız, Kuşadası ve Selçuk dolaylarında yaklaşık dört yıl görev
yapmıştıı 

iire karşı öğrencilik yıllarında başlayan ilgisi burada da devam
etmiştir. "Müekkile-yi Fenne", "Gurbet Ellerde I) Yalnızlık", "Gurbet
Ellerde 2) Kervan'', "Baykuş'',"Martllar", "Hicran-ı Müzmin" şiirlerini bu
çevredeyken yazmlş ve o yıllardaIzmfu'de çıkmakta olan Çocuk Bahçesi,
Kadın, Bahçe ve Tenkid dergilerinde yayımlamıştır.. Ömer Seyfettin, bir
süre buralarda görev yaptıktan sonra, 17 ocak |907 tarihinde artık Izmir'e
yerleşir.

"onun döıt yıl kadar Kuşadası ve Ayasluğ dolaylarında kaldıktan
Sonra iz'mir'e naklettiğini görüyoruz. o sırada Kamil Paşa sadrazamlıktan
ayrılmış, izmir valiliğine gelmişti. Izmir Askeri Hastanesi baştabibi
doktor Faik Paşa ise bu valinin damadr, Ömer Seyfettin'in ise dayısı

Prof. Dr. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
rduy:maz@gmail.com



Ömer Seyfettin'in Anıları

idi. onun, nüfuzlu akrabalarının yardımıyla Kuşadası'nın kapalı ve yalnız
dünyasıildan kurtarı ldı ğını tahm in etmek güç değil 1323 l l 907 "dir' .

Ömer Seyfettin, izmir'deki Jandarma okulu'na öğretmen olarak
atanmıştır. Buradaki öğretmenliği sırasında Türkçü Necip, Baha Tevfik,
Şahabettin Süleyman ve Yakup Kadri gibi yeni yetişmekte olan İzmirli
gençlerle tanışmış, o yıllarda İzmir'de çıkmakta o|an Serbest İzmir Sedat, ve
Muktebes gibi gazete ve dergilerde yazıIaryazmıştır.

o, bu bölgede yaşadığı yıllarından, şiirlerinin yanında, hatıra
tarzındayazdığı hikfiyelerinde de kısmen söz etmiştir.

onun "İlk Namaz'', "Sahir'e Karşı", "Sebat", "Erkek Mektubu",
"Çirkin Bir Hakikat", Ve "Ay Sonunda" hikdyelerini de İzmir ve çevresinde
yazdığını biliyoruz. Bu hikAyelerin "... ortak bir tarafi da bunlarda geçmiş
Zaman duygusunun çok kuvvetli oluşudur. HikAye kahramanları çoğu
zaman geçmişle hallhazırı karşılaştıran ve geçmişi hatırlamaktan haz duyan
gençlerdir ve bu gençlerin iç dünyaları daima ön planda gelir. Bu sebepten
hikiyelerin hepsinde de l. şahıs ağzından anlatma metodu kullanılmıştır.
"Ilk Namaz", "Sahire Karşı'', "Sebat", "Çirkin Bir Hakikat", "AY Sonunda"
hikiyelerinde gençler hatıralarını naklederler. Bu, hikdyelerin başına ve
sonuna konan kayıtlardan da bellidir. "İlk Namaz"ın başında "1 K6nun-;
sdni 320'', sonunda "Kuşadası"; "Sahire Karşı"nrn başında "Bir defter-i
metrüktan kopya edilmiştir"; "Sebat"ın başında "2l Ağustos, Selanik'';
"Hatırat_1 Tahsi1" başlığıyla yayınlanan "Çirkin Bir Haklkat"in
başında "Atideki satırlar henüz bir Fransız evinde pansiyoner
bir mekteplinin defter-i hatıratından kopya edilmiştir"; "Ay Sonunda"nın
başında "Bir mekteplinin. defter-i hatıratından kopya edilmiştir",
sonunda "Aslına mutabıktır'' kaydı yer alır. "Erkek Mektubu" ise mekfup
şeklinde yazılmıştır. Ömer Seyfeddin'in bu metodu kullanmadaki

' TahirAıangu, Ömer Seyfettin, Ütkücü Bir Yazqrın Romanı,MayYayınları, istanbul l968,
s. 85,93.
TahirAlangu, Ömer Seyfettin'in izmir Jandarma okulu'na tayin edilişini
arkadaşlarından dinlediğini yazmıştır: "onun izmir Jandarma okulu'na tayinedilişini
Aka Gündüz'den ve Kabataş Lisesi'nden arkadaşı Süreyya Saltuğ'dan dinlemiştim.
İzmir günlerinden arkadaşı Bezmi Nusret Kaygusuz'un i<itabında da aynı bilgi
verilmekte, üstelik onun bu okula "ulum-ı diniye" hocasr olarak tayinedildiği
belirtilmektedir: Bezmi Nusret Kaygusuz,'Bir Roman Gibi,izmir lgss, s. zsızs.

218



amac1 anlattlğı şeylerin inandırıcılığını artırmak, okuyucuda bunların
yaşanmlş şeyler o lduğu izlenimini uyandırm aktff"' .

omer Seyfettin, aralarında Bodrum'un da bulunduğu Selçuk ve
Kuşadası dolaylarındayken yazdığı azyukarıda adlarını verdiğimiz şiir ve
hiköyelerinde yalnızlık duygusu, bölgenin sakinliği, Efes harabeleri,
martıların ve sahillerdeki gurubun güzelliğinin anlatımına geniş bir yer
vermiştir.

Ömer Seyfettin, 1908 yılının sonlarına doğru o sırada merkezi
Selanik'te bulunan Üçüncü ordu'nun nizamiye taburlarına atanmıştır. Bu
tarihten itibaren bu sefer Selanik ve çevresinde yaklaşık beş yıl kalmıştır.
Anılarının büyük bir bölümü bu yıllarına aittir.

onun anılarını içeriklerine göre iki bölüm halinde ele almak
mümkündür: I) Balkan Harbi Hatıraları,Il) "Hatırat" Defterinden".

1) Balkan Harbi Hatıralarr
Ömer Söyfettin, Balkan Savaşı'na 39. Alay'ın Üçüncü Taburu'nda

bir subay olarak katılmıştır. Savaşa dair anılarını günlük tarzındayazmıştır3 .

Günlüklerinin ilki, 27 Eylnl 1-32811ı0 Ekim I9I2 tarihlldir. İlt günlükte
Selanik kaydı yazılı olmakla beraber, bulundukları yer, Selanik'in kuzey
batısında b irhay|iuzakta yer alan Köprülü'dür.

Yazarımız anılarrnın başında bu Savaşm çıkmasının sebebini
anlayamadığını belirtir; çünkii Balkan hükümetlerine istedikleri zaten
verilmiştir. Kendisi ordu mensubu bir subay olmasına, hatta cepheye
bile gitmesine rağmen savaşm gerçekten başlayıp başlamadığına dair
hiçbir bilgiye sahip değildir. Bunun sebebi, ordunun sağlıklı bir iletişim
ağından yoksun olmasıdır. Savaşa dair bütün bilgiler, ortalıkta sözlü olarak
dolaşan birer dedikodudan ibarettir. Bulunduklarl yere ne telgraf, ne gazete

' Ömer Faruk Huyugüzel, "Ömer Seyfettin'in izmir yılları ve Bu devrede Yazdığı
Hiköyeler'', Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfqıtin'',Matmara Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Yayınları, istanbul l984, s. 95. Ömer Faruk Huyugüzel, çalışmasının
başında, Tahir Alangu'nun Ömer Sedyfettin'in izmir'e gelişi ve çevresinde yapüğl
görevlerle ilgili verdiği bilgileri, özellikle tarihlendirmeleri, ciddi bir eleştiriye tabi
tutmuştur. 

'

' Ömer Seyfettin'in "Balkan Harbi Hatıral arı'' , Hayat dergisinin s. 3 ( l2 ocak l 967) l l
(9 Mart 1967) tarihleri arasında yayımlanmıştır. HülyaArgunşah da Ömer Seyfettin'in
hatıralarını bastırmıştır: Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri, Şiirler Mensur Şiirler
Fıkralar Hatıralar Mektuplar, DergAh Yayrnlarr, istanbul 2000, s. 269 310. Verilen
sayfa numaraları bu baskıya aittir.
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gelir. onlar bu tereddütleri yaşarken Karadağ'ın iki gün önce, 8 Ekim
I9l}'de,' savaş . ilan etmesiyle Balkan Savaşı başlamıştır bile. Sosyal
durumdaki bu olumsuz|ıklara ek olarak Ömer Seyfettin'in kendisi de
rahatsızdır: "Benim gözlerim ağrıyor, nezleyim. Ne düşünüyor, ne hareket
edebiliyorum".

Ömer Seyfettin, gerek hareket, gerek konaklama halindeyken
ordudaki erlerin durumlarını yakından gözlemiştir. ona göre daha savaşın
başında yönetimi altındaki askerlerde şu özellikleri görür:

-Acemiolmak,
- Bir bölümü Pomak olmak,
-Türkçebilmemek,
- Hissiz ve maneviyatsız olmak,
-İntizamsızolmak.
Buna karşılık Bulgar ordusu, hayata bağlı olmak ve heyecanlı

olmak özelliklerine sahiptir.
Y azar ımız, 23 Ekim I 9 | 2 tar lhlıi günlüğünde bu zıt ö zel l i kl ere s ah ip

iki'ordunun, ilk kez savaşa giriştiğini yazar: "Bugün muharebeye girdik".
Ömer Seyfettin, bu muharebenin sonucunun tam bir "felaket" olduğunu
anlatır. "Ne felAket yarabbi! Ric'atin, inhizamın en çirkinini gördüm". Bu
felfiketi, "inhizam'', "ticaİ" ve "müthiş surette mağlubiyet" kelimeleriylle
anlaİmaya devam eder. Bu mağlubiyetin sonunda beş bin evlaile, güneye
doğru çekilerek Kiliseli'ye, oradan da Köprülü kasabasına dökiilür.

28 Ekim l9l2 tarihli günlüğünde güneye doğru çekilmeye devam
ederken bu sefer yemek kazan|arının yolda bırakıldığını belirtir! Üstelik
dağlara kar düşmeye de başlamıştır... Köprülü'den geçtikten sonra, Edirne
taraflarından "muzafferiyet" haberleri duyulmaya, padişahın yüz yirmi bin
kişiyle Edirne'ye hareket ettiğine dair haberler yayılmaya başlarsa da başta
kendisi olmak üzere askerlerin arasında kimsenin bunlara inanmadığını
görür. Yine o günlerde Ömer Seyfettin, bir sanatkör önsezisi ile acı bir
gerçeği, herkesten önce fark eder: "Artık Rumeli'nin gittiği muhakkak. Fakat
büttin şu kolordu, şaşıImlş koyun sürüleri gibi kurşun ve gülle altında, kar,

çamur Ve hastalık içinde mahvolacak.
Ah, acaba ondan sonra aklımız baş ımıza gelecek mi?"o.

o Argunşah, 1., E.,9., s.274.
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' Yüzbaşı Eşrefin beslenme ihtiyacını karşılamak için Köprülü'de
kalması üzerine bölüğün idaresi bütiinüyle Ömer Seyfettin'in üzerine
yüklenir. Bu sebeple askerlerin afasrna girer ve onları daha yakından tanır.

İki ozellik dikkatini çeker: Birincisi, emrindeki askerlerin çoğunun
ihtiyatiyedeklerden olması, ikincisi de Pomak olmaları, "Bir kelime Türkçe
bilmemeleri"dir. Haberleşme sağlıklı ve düzenli bir şekilde sağlanamadığı
için subay ve kumandanların emirleri, ilgili yerlere zamanrnda ve düzenli
olarak ulaşamamaktadır. "intizamslzlık", sadece Ömer Seyfettin'in
bölüğünde değil, Balkan Savaşı'na katılan büti.in askerlerde görülmektedir.
Böyle bir ordunun düşmanla daha ilk çarpışmada darmadağın olacağı
bellidir. Nitekim Ömer Seyfettin'in bölüğü de aynı sonuca uğramış ve
hemen ricate başlamıştır.

Ömer Seyfettin'in anıları, bundan sonra bu ricatın/geriye doğru
kaçışın bir bakıma hüzünlü bir hik0yesidir. Bu kaçış, Köprülü'den başlayıp
zamafliçinde güneye doğru ilerleyerek Kiliseli, Pirlepe, Manastır, Florina,
Berat, Könice, Yanya, Arta ve Preveze'ye kadar devam eder.

Asker bölüğünün güneye doğru çekilişini, harita üzerinden takip
edebildiğimiz kadarıyla şöyle gösterebiliriz: Köprülü, Kiliseli, Pirlepe,
Manastır, Florina Berat, Könice, Yanya,Artave Pfeveze.

Ömer Seyfettin'in güneye doğru çekilişinin yaklaşık
güzergf,hı

Bu çekiliş yolunda yıişadığı olayları anlatırken zaman zaman
duygularına yer verir; özeleştiriler yapar. onlardan biri 17 Teşrin-i ewel/30
Ekim I9|2 tarihli olanıdır: "Biz bu saatte her tarafla münasebetimiz
kesilmiş, habersiz ve ümitsiz, bu rutubetli taşların, ıslak toprakların
üzerinde sürünürken acaba BabıAli ne yaplyor? Mütareke ne vakit olacak?
Konferans ne vakit başlayacak? Artık bu korkmuş ve perişan asker geriye
dönemez. .. /

Rumeli eski şeklini alamaz. Artık Rumeli bir daha yapışmamak
izereTürk ilinden kopmuştur. Avrupa'nın orduları gelip Sırp ve Bulgarları
buralardan çıkar amaz y a!, .

Sekiz sene evvel, mektepten yeni çıktığım vakit gezdiğim bu
yerleri bir günböyle kaçarakterk edeceğimi hiç aklıma getirirmiydim?

Heyhat!.. Madem kibiz asker değl|iz, madem ki bizde askerlik
için lAzım olan zekd ve itaat yok, madem ki bizde bir ideal, bir vatan hissi,
nihayet bir lisan yok. . .
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Bölüğün yarısından ziyadesi Türkçe bilmiyor.fabur Babil kulesi
gibi. Ne alanın satandan, ne satanın alandan haberi Var"'.

Bu geriye çekilişi dramatik duruma getiren sebeplerden biri de
Makedonya dağlarındaki çetin kış mevsiminin başlamasrdır. Pirlepe'ye
geldiklerinde şehrin sırtlarını tutarlar. Düşman sözde oradan gelecekmiş.
Uzaktan tiifek seslerini duyarlar; fakat Örher Seyfettin kımılda:yamadığını
fark eder: " Geğe o kadar soğuk oldu ki benim çaiıklarım donmuş. AyağImı
kımıldatam1yorum!". /

Güneye doğru çekilmeye devam eden bölük, Manastır yakınlarına
kadargelir:

"Gece Manastır'a döküldük. Fakat Garp ordusu kumandanıbizi
şehrin içine sokmadı. Şehrin dışarısında serseriyane dolaşıyoruz. Kuşbaşı
kar yağıyor. Ayakları donan neferler haykırıyorlar. Yaralılar arabalarin
üstiinde, yerlerde, karların ve çamurların içinde kıvranarak, inleyerek can
veriyorlar"

Ömer Seyfettin'in günlük tarzında tutfuğu bu anılarında zaman
zaman duygularına ve öze\eştirilerine de yer verdiğini söylemiştim.
onlardan biri, 8 Teşrin-isdnil}I Kasım l9l2 tarihli anısidır. Garp
ordusu'nun neferleri Görice'ye doğru kaçarken Bizernice köyünde moli
verdiklerinde, neferler zabitlerirı eşyalarını yağma eder, cephane
sandıklarını keserek onların üzerinde otururlar! Türk ordusunun bu
perişanlığı karşısında birkaç yıl öncesine kadar uyruğumuz olan
Arnavutların tavrı ise anlamlıdır:

"Krrçovalılar, Arnavutlar birbirlerini arıyor, kahramanc a naralar
atıyorlar. Uzakv-e yakın silah sesleri işitiliyor ki Arnavutların attıkları keyif
silihları olacak"u.

Türk ordusunun bu acılı gününde, Rumeli'nin elden çıkmakta
olduğu bfu zamanda Kırçovalı Arnavutların hep birbirlerini aramaları,
kahramanca naralar ve keyif silöhları atma\an, kuşkusuz kendi milliyet
duygularının bir ifadesidir. Ömer Seyfettin'in daha sonra yazacağıhikAyeve
makalelerinde o kadar kuvvetli Ve sürekli görünecek . olin miiliyet
duygusunun kaynağında, kuşkusu zbu gözlemlerinin büyük bir payı vardıi.

'Argunşah, a., g., s.275
. ı'.e;;;;i,; i."2.",'. is1.

)
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Dönüş yolunda önünden geçtikleri Arnavut köylüleri, onları
köylerine yanaştırmazlar: "Önünden geçtiğimiz Toska köyleri bize silah
atıyorlar. Herköy, askeri yanaştırmıyoı silöh atıyor.

Bir köye geldik içeriye asker sokmuyorlar, ateş ediyorlar. Suyun
başında yükleri indirdik. Taşlann üzerinde ateş yaktık".

Dönüş yolları üzerinde bulunan Fraşar'a yaklaşınca ömer
Seyfettin, biraz umutlanır gibi olur ve bir an önce oraya ulaşmak ister; fakat
umduğu alakayı orada da göremez:

"Iki saattir buradayız. o kadar kafalı adamlar çıkaran bu köy, bir
kaya paryasından başka bir şey değil. Her taraf taş. Binalar büyük ve
muntazam. Sokakta Arnavutlarla konuştum. Buranın çıkardığı büyük
adamlardan, Sami Bey'den, Abdül Bey'den ve diğerlerinden bahsettim.
Bana uzaktan birtakım taş binaları gösterdiler ve:

- Hepsi şimdi boş, dediler.
Ve anlattılar ki onlar kasabalarda arİık rahalı bulduklarından

buraları unutmuşlar. Hakikaten yaşanacak yer değil. Gözle görmek bile
insanıüzüyor".

Berat'a vardıklarında karşılaşt ıkları manzara, Ömer Seyfettin için
artık sürpriz değildir:_ 

"Buraiıın ahalisi kendi kendilerine istiklillerini ilan etmişler.
Belediye dairesinin üzerinde istiklAl bayrakları sallanıyor. Zavallı ay Ve
yıldızın karşısında sallanan bu sancak, kırmızr satıh üzerinde çifte siyah
kartaldan yapılmış bir şey.

Ahali o kadar Türk düşmanı ki belediye dairesine .kartallı
bayrakları çekmekle kalmayarak Redif dairesindeki al ve beyaz boyalı
sancak direğinin rengini bile değiştirmişler.

Kırmızı ve siyaha boyamışlar"'.
Yanya'ya yaklaştıklarında askerlerin arasında savaş, zafer veya

mütarekeye dair o kadar çok, değişik ve birbiriyle çelişik haberlerin
dolaştığını görür ki onlara kendisi de inanmaz ve onlardan "efsane"
kelimesiyle bahseder. Pire'nin tarafımızdan zapt edilmesi, iki gün sonra
mütareke olması, istanbul'da saltanatın değişmiş olması, BulgJr, Sırp ve
Karadağ'la ateş kesilmiş olması... haberlerini, anrlarında hep "efsane"
kelimesiyle anlatır ve bunun doğal bir sonucu olarak bunlardan hiçbirisine
inanmaz.

' Argı.ınşah, a., g., s' 289.
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Sonunda kafasının bir yerinde daima soru işareti olarak duran acı
gerçekle karşılaşır: Esaret. 7 Kanun-ı söni 1328/20 ocak 1913 tarihli
günlüğünde esir düşüşünü sade bir şekilde anlatır:

"Biz Kanlitepe'deyiz. Toplar o kadar müthiş patlıyor ki... iki
istihkAm yıkıldı, neferler altında kaldı. Bir saatten beri belki bin gülle
olduğumuz yere düştü. İhtiyatlar ve büttin tabur geri çekilmeye başlamış.

olmeyen askerler kaçıyorlar. Yalnız kaldım. Ben de gidiyorum.
Artık harp sayfası4ı kapamalı. Kaçamadım. Yirmi bir neferle esir

düştiim. Bulunduğumuz tepeden efzunlar göründü. "Teslim olun!"diye
haykırdılar. Biz de ellerimizi kaldırdık. "Teslim" diye bağırdık. Neferleri
bağladılar, beni yüzbaşıya verdiler"'.

'Argunşah, 4.,E. Q.s. 30l. Tahir Alangu, Ömer Seyfeffin'in esir düşmesini arkadaşı aka
Gündüz'den de dinlemiştir: "... Düşman yaklaşıyor, zekösını işletiyor, bakıyor ki,
hastabakıcı askerlerin kollarında Kızı|ay bantları var. Yunan askerleri bunlara
dokunmazlarmış. Bunlar zaten silahsızdır. Geriye muharip olarak kendisiyle çavuş kahyor.
o halde ikisini de esir etmeyip parça|ayacaklar. Hemen çavuşun kolundaki işaretle kendi
mülazım işaretlerini ve apoletlerini kopanp şehitlere iliştiriyorlar. Sıhhiye çavuşlarından
birinde fazlabirKızı|ay bandı var. o, çıkarıp veriyor. Ömer, bunu hemen çawŞun koluna
takıyor. 'Sen sıhhiye neferisin, unutma!'diyor. 'Ya sen ne olacaksın?'diyorlar. Neferlerden
birisi kendi bandını ısrarla ona veriyor. Ömer almıyor ve kendisi de doktor oluyor. Düşman
hücum edince, Ömer, yerinden kıpırdamıyor. Hemen bir yaralının başında tedavi yaparmış
gibi davranıyor. Sıhhiye neferlerine itidalle emirler dağıtıyor. Yunan askerleri şaşırıyorlar,
tepede kimseler yok. Öltiler, yaralılar ve sıhhiyeler, o kadar. 'Sen kimsin?' diye Ömer'e
soruyorlar. o da'Ben bu alayın doktoruyum, bunlar da sıhhiye erleridir' diye cevap veriyor.
'Başka kimse yok mu?'diye sorduklarında'Hepsi öldüler'diye cevap veriyor. Yunan zabiti,
omer'i kısaca sorguya çekiyor. omer de Fransrzca sözler ve ilaç isimleriyle konuşmaya
başlayınca, k6ni oluyorlar. Bunları toplayıp üsera karargAhına getiriyorlar. Doktora,

.tepedeki krtanın kumandanını soruyorlar. Ömer de 'o korkak bir zabitti, kaçtı' diyor. 'Bu
kadar büyük bir harbi başaran, böylesine çarpışan bir adam nasıl korkak olur?' diye sorunca
da 'Korkak olmasaydı, o da ölürdü' diye cevap veriyor. Bunları daha geriye, Atina civarında
bir esir kampına gönderiyorlar. orada doktor olmayıp muharip subaylardan olduğu
meydana çıkmıştır. Ama aıtık karargAh subayları ile de dost olmuştur. Bu da şöyle oluyor:
Bizim esir zabitlerden birisi bir münasebetsizlik yapmış. o binbaşı olduğu halde, Ömer
dayanamamış, ihtar etmiş. 'Böyle şey yapma, itibarımız bozulur'demiş. o da tıynetsiz bir
adam olduğu için aynı haltı yapmca' Ömer'den bütiin zabitlerin huzurunda müthiş bir dayak
yemiş. Karargöhtaki Yunan subayları bu durumu seyrediyorlar. Kavgaya katılanların kimler
olduklarını soruşfururlarken, bizim esir zabitlerden biri meselenin ne olduğunu bilmiyor
Ömer Seyfettin'i göstererek 'filan tepenin müdaflli m:d.lazım Ömer Efendi deyiveriyor.
Yunanlı zabit de 'o doktor değil miydi?' diye sorunca, adam da'Hayır, bizim kıtada doktor
yoktu. Slhhiye onbaşısl vardı' diyor. Ömer'i çağırıyorlar. 'Sen doktor değilmişsin
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Ömer Seyfettin, esirlik günlerini Atina yakınlarındaki Nafliyon'da
geçirir.

Günlük tarzındakaleme aldığı bu "Balkan Harbi Hatıraları"nı, 15
Teşrin-i s6,ni T329 l 28 Kasım 1 9 1 3 tarihli günlüğüne y azdığı"Necat isminde
bir vapur geldi" cümlesiyle bitirir.

II. o'Hatırat" Defterinden
Ömer Seyfettin'in hatıralarının ikinci bölümü, "Hat|rat"

Defterinden" başlığını taşır'. Bunlar da yine günlük tarzında futulmuş
notlardan ibarettir. iıki, 7 Kanun-ı evvel/Aralık|9I],Sonuncusu ise 4 Eylül
1 9 1 8 tarihini taşır. Anılarının bu bölümün de Ararken adlı bir rom anyazmak
istediğinden, 0 günkü edebiyat Aleminden, kendisine yapılan eleştirilere
verdiği cevaplardan ve eşi Calibe Hanım'dan ayrılışından söz eder.

7 Aralık |9|7 tar1h|i ilk günlüğünde, istanbul'da devamlı yağan
karın her tarafi bembeyazyaptığı bir kış günü, evinde yapayalnızkaldığını
yazar. Küttiphanesinin raflarında birkaç tane"yarlm kalmış roman ile
düzeltilecek hikiyeleri vardır. Zihninde planını hazırladığı "Ararken"
romanml yazmaya başlamak isterse,de bir türlü harekete geçemez: "BıJ
roman azıcıkısmarlama bir şey olacak: Muhitimizde milli Türk kadını yok!
Alaturkalar ile alafrang alar var.Alaturkalar hayattageri kalmış, hala ümmet
devrinin zlhniyetiylıe yaşayan zava|lı|aİ... Bunlar model Türk kadını
o|amazlar. Medeniyete giren, Avrupalılaşanlar ise onlar da milli değil; kimi
Fransız, kimi ingiliz terbiyesi almış kuklalar. Evlenmek isteyen bir genç
kendisine karı ararken bu kuklaları görecek! Bir ttirlü halis Türk enmuzeci
bulamayacak. Kahramanım ararken epeyce gülünç şeyler de seyredecek".

Romanının konusu ve şahıs kadrosu kafasında hazır olduğu halde
yazmak için "hani o içerden gelen şevk eksik" olduğundan eli bir tiirlü
kalemine gitmez. Yarım saat boş sayfanın karşısında düşünür. Böyle isteksiz
zaman|arında içinden "şevkin yok... Sakın yazmaya başlama. Eserin fena
olur" sesini duyar. Bu, aslında ona ('- Biraz otur dinlen!" diyen

muharip zabitmişsin?' deyince, o da'Evet doğru, ama orada doktordum!' demiş. 'Bunu
niğin böyle yaptın?'diye sorunca da, o da'Buraya gelebilmek için'demiş. Yunan zabitleri
kendisini pek sevmişler. Bu yalanından ve çıkardığı kavgadan dolayı ceza|andıımak
cihetine gitmemişler..." Alangu, a. g', e. s. 258 -260.
'Argunşah, &., 9., S. 253 268.
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tembelliğin sesidir. o bu sesi çok iyi tanıdığını Ve on beş senedir hep onun
emrini dinlediğini yazaL on beş seneden beri boş vakitlerinde ya oturur, ya
okur. "Ökumantn şehvetini benim kadar duyan yoktur" diyen yazarlm:lz,
okuma ileyazma eylemlerini karşılaştırır. ona göre okumak bir eğlencedir.
Bu eğlencede okunan eserin konusuna göre heyecanlanmak, gözyaşları
dökmek veya gülmek vardır. "Fakat yazmak? işte bu güçtiir. Ben yazarken
çok ıstırap çekerim. Sinirlerim bozulur. Sağ ayağım buz kesilir. Ağzım
kurur". /

Canı y azı y azmakistemediği zamanlardaEmile Zola' nınsözlerini
hatırlar: "Bazen carum sıkılır; ya^ yazamam' Yazsam fena olacağını
bilirim. Lökin yazış itiyadımı kaybetmemek için saatim gelince, masamln
başına ofururum. Kiğıtların üzerine saçma sapan çizgilrer yaparım". o da
Emile Zolagibiyapar.

omer Seyfettin, önceleri Alim, fen bilgini, tarihçi olmak emelini
beslediğini, ancak daha sonra hiköyeci olduğunu yazar. O zamana kadar
yazdığı hikAyeleriyle "haksız bir şöhrete" ulaştığını belirtir. Baha Tevfik'in
"Tarih Ezelİ Bir Tekerrürdür" hikAyesinden yirmi dört bin nüsha
bastırdığını, milli şairMehmet EminBey'inhediye ettiği kitaplarınınkabına
"Türklerin en büyük hiköyecisi" diyeyazdığını ifade eder- Ömer Seyfettin,
bunları "mübalağa" olarak görür. o zatrıanakadar yiz on hikdye yazdığını,
ancak o kadar azhikdyeyle bu kadar çok şöhreti hak etmediğini itiraf eder.
Bu kadar şöhreti hak etmek için bundan böyle duımadan yazl yazmasl
gerektiğini düşünür.

"Hattat Defteri"ni yazmaya başladığı I9I7 yılına kadarki
hayatının yazı bakımından verimsiz geçmesini üç sebebe dayandırır:

1) Harbiye Mektebi'ni bitirdiliten sonra ikinci Meşrutiyet'in
ilanına kadarki beş seneyi, tarihçi olmak azmiy|e felsefe ve tarih kitaplarını
okumaklageçirmek,

2) Meşrutiyet'in ilanından sonraki üç seneyi üç döıt hiköye ile 
,

birkaç şiir yazmakla yetinip kalan zaman|arında "intizamslz" kitap
okumakla geçirmek,

3 ) S ub aylıktan ayrı hp tam y azı hay atına atılac ağı zaman b irtakım
buhranlarla karşılaşmak. Balkan Savaşına katılmak, Yanya Kalesi'nde esir
düşmek, annesini kaybetmek, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığını görmek
bunların başhcalarıdır

Yazarımız bütün bunları sıraladıktan sonra Ziya Gökalple
aralarında geçen bir konuşmayt aktarır:

I

)
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"Eskiden:
- Şubuhrandageçsinde.. ' derdim.
içtimaiyatç ıZiyaGökalp bir gün bana:
- Türkiye'de buhran bitmez. Biri biterken biri başlar... Eğer

yazmakiçin hayalibir devirbekliyorsan, o başka, dedi.
Düşündüm. Bu hükmü doğru buldum. Faaliyetim o günden

başladı. Bir sene içinde, on beş sene içinde yazdığımdan daha çok eser
vücuda getirdim"'o.

8 Kanun- i söni/ocak 1918 tarihli günlüğünde "... edebiyat
öleminin bugünkü vaziyetini kısaca yazmalıyım" dedikten sonra, Birinci
Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru o günkü edebiyat dünyasının genel
durumunu şöyle ortaya koyar: Edebiyat-ı Cedide üyeleri, edebiyat
bakımından ölmüş sayılabilir. Halit Ziya profesör, Hüseyin Cahit
milletvekili olmuş, Mehmet Rauf yazarlığı bırakmıştır. Süleyman Nazif ile
kardeşi Faik Ali solda sıfirdır. "Yeni Lisan" hemen herkesçe kabul
olunmuş, mlllİvezinlhece vezni, Acem aruzuna galebe çalmıştır.

Bununla beraber basın alanında "eski terkipli" dili kullanmaya
devam eden yazarlar vardır. onlarr, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazi'f,
Abdülhak Hamit, Celöl Nuri, Hoca Baytar Akif, çömezi Midhat Cemal, Ali
Emiri, Saki, İsmail Müştak, Muhittin (Taninci) ve Tasvir-i Efkörcılar
şeklinde sıralar. Bunların dışındaki yazarlarınhepsi, "terkipsiz, tabii lisan''
taraftarı olduklarını söylemekle beraber, isim vermez. O yıllarda çıkmakta
olan edebiyat dergilerini de Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Yeni Mecmua,
Edebiyat-ı (Jmumiye Mecmuası, Donanma Mecmuası, Darülfi)nun
Mecmuaları, İçtimaiyat, Milli Tetebbular Mecmuası.. . şeklinde gösterir.

Aynı tarihli günlüğünde kendisine yapı|an itirazları da
cevaplandırır. Çağdaşları ona tiirlü bakımlardan itirazlar yöneltmişlerdiı
onları şöyle sıralayabiliriz: Argoya kaçmak,,yanlış cümle kurmak, yapay
benzetmeler yapmak, kanuni bir hakikati, hikAyenin hatırı için tahrif etmek
ve ısmarlama hiköye ya zmak.

Bunlardan sadece birisine, yanlış cümle kurmak itirazına, verdiği
cevabından kısaca söz edelim.

' Ömer Seyfettin'in "Başını Vermeyen Şehit'' adh hikAyesi, o'Yarın

arifeydi" cümlesiyle başlar. Bu cümleye, Yusuf Ziya itiraz etmiştir:

'o Argunşah, a', g., e. s. 255
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".. . 'BaşınlVermeyen Şehit' serlevhalı hiköyesi güzel ve canlı. isminden de
anlaşılacağı vechile, vak'ayı, efsanevi bir kahramanlık teşkil ediyor. Kendi
mevcutlarının on mislinden fazla bir düşmanla kahramanca dövüştükten
soffa şehit olan, fakat kafasını kesip göttiren şövalyenin arkasından kanlı
cesediyle koşarak başını elinden alan Deli Mehmet ve Kuru Kadı ile HüSrev,
hiköyenin çok canlı şahıslarrdır. Yalnız Hiköye "Yarın arifeydi" diye
başlıyor ki, bu pek şiveye uygun bir Türkçe değil. . . ".

Omer Seyfettin, Yusuf Ziya'nın bunu, Yahya Kemal'den işittiği
kanaatindedir. Burada Yahya Kemal hakkında kısa bir değerlendirm e yapir.
ona göre Yahya Kemal, edebiyatımızın Kabakçı Mustafa'sıdır. Yalan yanlış
her şeye itiraz eder. Ömer Seyfettin, daha da ileri giderek Cenap
Şahabettin'in, ona"edebiyatımızınkatırı'' dediğini nakleder! Devamındabu
sözü, "Y-ani bir eser doğurmasınrn ihtimali yok" şeklinde yorumlar.

Ömer Seyfettin bu dokundurmadan son-ra, YahyaKemal'in, birkaç
gün önce Yeni Mecmua idarehanesinde kendisine, "Yarın arifeydi" Türkçe
değil. Hem de yanlıştır. "Yarın arifedir" denilir. Fakat "Yarın arifeydi"
denilmez. "Ertesi gün arifeydi" demek lAzım" dediğini hatırlatır.

Yazarımız önce bunun şiveye mi, sarfa ml uygun olmadığını sorar;
fakat Yahya Kemal herhangi bir cevap vermez. orada hazır bulunanZiya
Gökalp, cümlenin şiveye uygun olduğunu, Fuat Köprülü ise, yan gözle
Yahya Kemal'e bakarak, bunun bir sarf yanlışı olduğunu söyler. Ancak
yazaTlm|z' Yahya Kemal'den bir cevap almakta ısrarlıdır. ona hitaben
soruyu tekrar Sorar. Tartışma uz ay|ncasinirlenen Yahya Kemal,

"- Zaten Türkçe'nin sarfl yapılmamıştır" diyerek kesip atmak ister.
Ömer S ey fettin, onun bu eks i ği n i y akalar y akalam ai,

"_ Sarfı olmayan lisanda "yanlış" da olmaz!" deyip tartışmayı
kapatır"._ 

Ömer Seyfettin'in günlük tarzındaki bu anrlarınln Soncusu, 4 Eylül
1918 tarihli olanıdır. Burada beş sene önce annesinin ölümüyle ailesinin
dağıldığını, kendisinin "apartmanlara düştiiğünü" hatırlatır. Çalışmaya

"ömer Seyfettin, Milli edebiyat döneminde Nev-Yunanilik akımını çanlandırriıak isteyen
Yahya Kemal ile Yakup Kadri'yi, daha önce yazdığı "Boykotaj Düşmanı" hikdyesiyle
eleştirmişti. Yüksel Topaloğlu, bu hiköye çevresinde ömer Seyfettin'in Yahya Kemiı,e
dair eleştirilerini oıtaya koymuştur: "Nev-Yunanilik Akımına İlk Tepki'', Türk Kültürü
D ergis i,Y ıl'. XLIX, Sayı : 5 l 5 -5 l 6, (Ankara), Mart-Nisan 2 006, s. 7 5 -92.
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Çalışmaya, bir aile hayatının huzuruna ihtiyaç duymaya başlayınca
evlenmeye karar verir. Bir komşusunun tavsiyesi üzerine Calibe Hanım'ın
ailesiyle tanışır: "Bir gün sabahleyin Fenerbahçesi'nde buluştuk' Görü$ük.
Ben onu fena bulmadım. Zaten güzellikte gözüm yoktu. Hayalimde daima
bir ev hanımı yaşattığım.için, onu, sade çarşafiyla, mahcup halleriyle tam
zevkime münasip buldum. Niköhlandıktan sonra evlerinde görüşmeye
başladım... Bir alafrangalık müptelası karşısında kaldığımı anlayınca
titredim.

- Fakat tashih ederim, diyordum. . ."
Ancak hayaİ, Ömer Seyfettin'in düşündüğü gibi akmaz.

Evlenmelerinden kısa bir süre sonra bir kız çocukları dünyaya gelmesine
rağmen karı koca arasındaki duygu, düşünce, zevk ve hayata bakış tarzları
arasındaki uyumsuzluklar giderek artar. Hepsinden önemlisi birbirlerine
karşı "saygıları" yok olur. En Son çare olarak karısına, iç güveyi girdiği
evlerinden, kendisinin Erenköyü'nde tuttuğu köşke gelmesini teklif eder.
Annesinden, babasından ayrılamayacağı cevabını alması üzerine,
hizmetçisinden aldığı boş bir kAğıda "Refikam Celile Hanım'ı tatlik ettim"
cümlesiyle evliliğini bitiriverir.

ö*., Sğfettin, boşanmasını anılarında çok sade olarak anlatmış
olmasına rağmen, o ayrılıktan derinden etkilendiği anlaşılmaktadır. Ertesi
sabah kendisini erkenden Sarıyer'deki babasının evine atar. iki ayını "sessiz
azaplar, ıstıraplar içinde" geçirir. Tenha ve yalnız yaşama ihtiyacını duyar.

Sonuç
Ömer Seyfettin, çalışma hayatının ilk yıllarında Kuşadası, Selçuk

ve dolaylarında yaklaşık dört yıl görev yapmıştır. Hem ilk dönem şiirlerinde,
hem anı tar zında y azdığı hikAyelerinde bu böl gedeki yaşadıklarından kısac a
da olsa bahsetmiştir.

onun asıl anıları, hayatının dah6 sonraki dönemlerine ait
olanlarıdır. Balkan Savaşı'na bir subay olarak katılan yazarlmlz, bu savaş
boyunca yaşadıklarını "Balkan Harbi Hatırları"nda günlük tarzında kaleme
almıştır. Hayatının Birinçi Dünya Savaşı'nın son yıllarına ait dönemini de
yine günlük tarzındayanya geçirdiği "Hatırat Defterinden" başlığı altında
anlatmıştır.

onun anıları, hem Balkan Savaşı'na, hem Birinci Dünya Savaşl'
nın sonlarındaki edebiyat ortamına yakından tutulmuş birer ışıktır. Biz
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bugün, yakın tarlhimizin en çalkantılı yıllarındakibazen hüzünlü, bazen
umutlu olaylarını bu ışığın aydınlığında daha açık görüyor ve
değerlendiriyoruz.
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rünxrnn nöNuivrİNon B oDRUM YARIMADASININ
ranİrri ToPoGRAFYASI

M. Akif Erdoğru-

Bodrum yarımadasının tarihi topografyası üzerine ilk ciddi
araştırmalar müteveffa Prof. Paul Wittek tarafından yapılmıştır.' o, genel
olarakMenteşeili'nintarihi topografyası hakkında bilgiler verirken, Bodrum
yarımadasında bulunan dokuz yerleşim yerini tespit etmiş ve bunları harita
üzerinde yerleştirmiştir. onun bu konudaki esas kaynağı Kdtip Çelebi ile
Evliya Çelebi'nin verdiği bil gilerdir.

Son yıllarda yeni yayımlanan bir arşiv belgesi, Anadolu Defteri'bu
konuda daha çok veri sunar. on altıncı Ve on yedinci yüzyıllarda bu
yanmada üzerinde on sekizden faz|a yerleşim yeri vardır ve bunların
lokalizasyonu hemen hemen yapılabilir.

1- ASBAT|AZPNI| USPUT: Sırasıyla Venedikliler, Maltalılar ve
Menteşe oğulları ve osmanlılar elinde bulunan Kara-bağlar kazasında
bulunan bir kale. Evliya Çelebi, İstanköy'e geçmek için buradan gemiye
biner.'

2-BAFLA: 1530 yılındabir mezra, Bodrum ve Peçin kalesinin tımarı
ve hala düşman saldırılarrna maru zkairanbir y er.o

3-BEKSiMED/ PEKSIMED: Halen ldy o|arakvarlığını koruyan bu
yerleşim yeri 1530 sayımında bir köydü ve Kanuni Sultan Süleyman'ın
hasları içindeydi. Burada bulunan bir maden ocağı işletiliyordu. Çeşitli
sebeplerden dolayı bu ocağın işletimi 1530 yılında terkedilmişti.'

4-BODRUM/ BODURUM: Frenk kaynaklarında Halikarnasos
yanındaki St. Peter Kalesi, Petronion veya Budrum olarak bilinen

- 
Ege Üniversitesi, Tarih Bölümü, m.akif.erdogru@ege.edu.tr

' Paul wittek , Menteşe Beyliği, ] 31 5 inci Asırda Garbi Küçük Asya Tarİhine Ait Tetkik,

çev. o. Ş. Gökyay, Ankara l986, TTK yaylnt' (2. baskı), s. l6017l.
' ] 66 Numaralı Muhasebe-i Wlayet-i Anadolu defteri, g 3 7 / t 5 3 0,Ankara l 995,
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel MüdürIüğü yayınl'
'wittek, s. ı69
o Anadolu Defteri, s. 562
' Anadolu Defteri, s. 490, 561



anakara üzerindeki Hıristiyan egemenliğinde kalan son kale.u Sırasıyla
Şövalyeler, Menteşe oğulları, Timurlular ve osmanlıların elindekalan kale
ve iskele.153O'lu yıllarda hala askeri önemini koruyan, içinde askerlerin ve
bol miktarda askeri malzemenin saklandığı bir kaledir.' Evliya Çelebi,
Karabağlar v e Sarıclar. (muhtemelen Sarnıçlar) yönünden gelerek uğradığı
ve ayrıntılarıyla tanımladığı kaledir. Evliya Çelebi döneminde Kara-ova
kazasına bağlıdır. Bilindiği gibi, Evliya, Efes harabelerini de Bodurum adı
altındayazar.

S-BURLIN: l530 yrlında 12 haneli bir köy (karye) ve tımara bağlı.8
6-BÜSKEBIı ıvıÜsrBgi: 1530 yılında 87 hanelik bir tımar

köyüydü. Aynı isimde başka bir köy DiGER ııııÜsrcBgi vardı. Seksen altı
hanelik bu köy de 1530 yılında tımata bağlıydı.' Bunlardan biri şimdiki
ortakentolaraki}T]rr""r1THlTrhanelikbirköyvetımarabağlı.,o

S-TSRAVOLOS/ STRALAVAZ (S)t ESERULUS/STRALOS:
osmanlılar döneminde Menteşe sancağında hem bir bölgenin (nahiye)hem
de kadılığın (kaza) adı." Prof. wittek, SARAVALOS, SIRAVALA,
SIRAVALOS okunuşlarını da verir' Peçin IIe Yarvil Tuzlası arasında
antik bir yerin adı. Evliya Çelebi, Peçin'den geçerek Savaralos geçidi
üzerinden Varvil Tuzlasına ulaşmıştır." Prof. Baykara'ya göre, Sarıulus
isimli bir Türk aşiretinden gelen bir isim.'' Sanırım, Aydın'da bulunan
Stavrupolis antik kentiyle ilgili bir kelime olmalı. 1530'da bu nahiyenin
beytulmali Kanuni Süleyman hassıdır.'o 1530 yılında on akçalık bir
kadılıktır.'' Menteşe sancağının on iki kadılığından biridir.'u on üç köy bir
çiftlik Ve otuz tane değirmen bulunur üu bölgede.'' Bölgedeki iki
u Eric Brockm an, The Two Sieges ofRhodes, l48ll522,Londra 1969, s. 1,20,35,51,
63, ll0, ll8, l4g, 154
' Anadolu Defteri, s. 49 l, 492, 502, 5 18, 523, 561, 57 4
' Anadolu Defteri, s.490, 561
n Anadolu Defteri, s.561
'o Anadolu Defteri, s.561
" Anadolu Defteri, s. 561, 563, 573,488,492
'' wittek, s. 163, 168
'' frr.", nuyturu, SoO*- mad. TDViA,istanbul.
'o Anadolu Defteri, s. 488
" Anadolu Defteri, s. 561
'u Anadolu Defteri s.. 573. diğerleri: Peçin, Çine, Balat, Milas, Bozüyük, Muğla,
Mazun' Tavas, Köycegiz, Plrnaz ve Megri'dir.
" Anadolu Defıeri, s. 563
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kaleden biri olan Bodrum bu bölgededir. Peçin ve Bodrum kaleleri için on
sekiz köy, iki çiftlik ve elli tane değirınen ayrılmıştır.'* Bu kadılıkta on üç
köy, bir çiftlik ve otuz değirmen bulunmaktadır. ''

9-1530 yılında iki Karabağ köyü bulunuyor: KARABAĞ/KÜÇÜK
KARABAG köyü, 49 hanelik, Bodrum ve Peçin kalesinin trmarı, diğeri de
KARABAĞ/ YUMRUBURLIN köyü, 54 hanelik bir tımardır.'o Karabağlar
farklıbirisim.

10-KARABAĞLAR KAZASI: Yarımadada bir kadılığın ve burunun
adı. Prof. wittek'e göre, Muğla'nın güneyinde bir nahiye. Evliya, Karaova
kaza merkezinden Sonra Karabağlar'a, oradan Sarıclar'a ve oradan da
Bodrum kalesine ulaşır.'' Sıravala denilen yer Karabağlardır, bunun
doğusunda Milas v ar dır."

II-KARAOVA/ KAROVA/ KARAABAD: 1530 yılında köy, 87
hanelik bir köy' tlma1 7 hane gebr var. Peçin'deki imaret için çalışırlar."
Geçilmesi zor bir belin adıdır. wittek'e göre, Bodrum kazasının bir
nahiyes idirve Bodrum'un kuzeydoğu kısımlarını kapsar.'o

l2-KARGU/ KARGI: 1530 yılındabir mezra ve Bodrum ve Peçin
kalelerinin tımarl"

l3-KEMER: Kara-ova kadısının oturduğu bir köy ve kazadır.
Kalab alık bir hafta p azar- durur. Ka r a- b ağl ar bu kazay abağtı b ir bö lge,dir.'u

Çelebi, Varvil Tuzlasından Kemer'e oradan'da Karaova kaza merkezine
ulaşır.''

I4-MAYMUNCUIğMEYMUNCUK: 1530 yılında 6 hanelik bir köy.
Bodrum ve Peçin kalelerinin tımarı''

" Anadolu Defteri, s.574
'n Anadolu Defteri, s.563
'o Anadolu Defteri, s. 490, 561

'' wittek, s. ı68
" wittek, s. ı67
" Anadolu Defteri, s. 4i92,493,561
'o wittek, s. 164.

'' Anadolu Defıeri, s. 562
'u Evüiya Çelebi Seyahatnamesi, (Haz.: Yücel Dağlı, S. A. Kahraman, R. Dankoff), 9

Kitap, istanbul 2005,
s. ll0
'' wittek, s. ü68

" Anadolu Defteri, s.562
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15-ÖTİREM/ETERiM, 1530'da 30 hanelik bir köy. Bodrum ve Peçin
kalelerinin tımarı'n

16-SANDIMA/ SANDANAi VARiLYA: l530'da 45 hanelik bir köy.
Bodrum ve Peçin kalelerinin tımarıdır.'o

17-SANIRMA(?):1530'da 27 hanelik bir köy' Bodrum ve Peçin
kalelerinin tımarıdır.''

l8-ViTİZ l viTEZl BİTESi giınz Evliya Çelebi zamanında 50
haneli ve bir camili Müslüman köyü." Evliya buradan geçerek Aspatka|esine
ulaşır." /

Sonuç olarak,
l-Türklerin Bodrum yarımadasında bulunan yerleşim yerleri için

kullandıkları yer isimlerinin bir kısmı Türkçe, bir kısmı ise başka dillerdedir.
P eksimet, Burıın, Karab ağ, Karaova, Kargı, Kemeı; Meymuncufr yer isimleri
Türkçedir. Diğerleri, Bites, Büskebi, Varilya, Eterim, Sıravalos, Bafla, Asbat,
Erimiye, Sandıma gibi isimleri ise sanrlm Türkler öncesi dönemlerden
kalmadır ve bunların etimoloj isi ayrı bir araştırma konusudur.

2-Türkler, Bodrum yarımadasındaki yer isimlerini yarımadanın
coğrafi rengine göre vermişlerdir. Yarımadanın görünümü Türklerin
gözünde kara renklidir' Zira Karabağ, Karaova, Karaabad, Karova,
Karabağlar, Karatoprak gibi yer isimleri bundan dolayıdır.

. 3-Bu isimlerin hemen hemen hepsi yerel halk ağzında şimdi de
yaşamaktadır. Sadece birkaç yer ismi değiştirilmiştir.

4-osmanlılar döneminde Menteşe bölgesinin en fakir yerlerinden biri
olarak görünen Bodrum yarımadasında iskön birimi olarak, mezra, köy ve
kaleler bulunur. Müskebi, Karabağ köyleri, Karaova köyi, Sandıma köyi
yarımadanln en zengin zirai köylerdir. Bu köyler, Bodrum ile Peçin
kalelerinin masrafl arını karşılarlar.

5-osmanlılar dönemindeki idari yapı Bodrum ilçesinin şimdiki idari
sınırlarıyla karşılaştırılırsa, şimdiki idari sınırlarrn daha geniş olduğu ve yeni
iskön birimlerinin (köy, belediye, belde vs .) yarımadada kurulduğu görü1ür.

'n Anadolu Defteri, s.481
'o Aııadolu Defteri, s. 490, 56l, 562
" Anadolu Defteri, s. 561

" Evıiya Çelebi Seyahatnamesi, s. |l2
" wittek, s. 169
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Liste 1: Bodrum yarımadasında l522'den sonraki meskün mahal
isimleri (Kaynak: ] 66 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri 937/
I 5 3 0, Ankar a |99 5,Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, s. l 45 - 1 5 0)

. ASBAI/ ISBAT I(ALESİ: Venedik, Malta, Menteşe oğulları
elindeki Kara-bağlar kazasındaki kale.[ 1 ]

. BAKLA: mezr1Bodrum ve Peçin kalesinin tımarı

. BEKSİMED: köy, 72 hane, maden çıkarılıyor, 1530'da muattal,
Kanuni Süleymanhassı

. B0DRUM/BODURUM/BUDRUM: kale ve iskele. Evliya Çelebi
döneminde Kara-ova k azasınabağlıdır. [2 ]

. BURLIN: köy, l2 hane, tımar

. BÜSKEBil HıÜsrıBİ: köy, 87 hane, tımar

. oiĞBR gÜsrEgi: köy, 86 hane, tımar

. ERİMİYE: köy,9 hane, tımar

. ISRAVOLOS/SIRAL AVAZ (Sy ESERULUSiSIRALOS : Hem bir
bölgenin (nahiye) hem de kadılığın(kaza) 3dıdır.' . KARABAG/KUÇUK KARABAG: köy, A9hane,Bodrum ve Peçin
kalesinintımarı

. KARABAĞı yunzınuBURUN: köy, 54hane, tımar

. KARABAĞren raZASI: burun adı[3]

. KARAOVA: köy, 87 hane, tımar, 7 hane gebr[4] var. Peçindeki
imaret için çahşırlar. Geçilmesi zor bir belin adıdır. [5]

. KARGU/ KARGI : mezra,Bodrum ve Peçin kalesinin tımarı

. KEMER: Kara-ova kadısının oturduğu köy vekazadır. Kalabalık bir
haft apazarıdurur.Kara-bağ|arbukazayabağlıbirbölgedir.[6]

. MAYMLINCUI(MEYMUNCUK: köy, 6 hane, Bodrum ve Peçin
kalesinintımarı

. ÖıiRBır,ı/ETERiM: köy, 30 hane, Bodrum ve Peçin kalesinin tımarı

. SANDIMA/ SANDANA/ VARiı,ylır'anaLYA: köy, 45 hane,
Bodrum ve Peçin kalesinin tımarı

. SANIRMA: köy, 27 hane,Bodrum ve Peçinkalesinin tımarı

. VİTiZ(?) : 50 haneli ve bir camili Müslüman köyü. [7]
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, Türkler Döneminde Bodrum Yarımadasının Tarihi Topografyası

1530'da Menteşe kadılarının günlük ücretleri ( Kaynak: l66 Numaralı
Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri 937/ 1530, Ankara 1995, Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını)

. 1-Megri kadısı: 55 akça

. 2-Pırnazkadısı: 20 akça

. 3-Köycegiz kadısı: 30 akça

. 4-Tavas kadısı: 20 akça

. S-Mazun kadısı: 30 akça

. 6-Muğ1akadısı: 40 akğa

. 7-Bozüyük kadısı: 30 akça

. 8_Milas kadısı: 15 akça

. 9-Balatkadısı: 35 akça

. lO-Çine kadısı: 50 akça

. 1 1-Peçinkadısı: 80 akça

. 12-Isravolos kadısı: 10 akça

Liste 2: Bodrum yarımadasında mevcut şimdiki meskün mahal
isimleri

. AKYARLAR: Köy

. BAHÇEYAKASI:Köy
, BODRUM:belediyelik
. BiTBz:belediyelii<
. ÇAMLIK:köy
. ÇÖMLEKÇİ: Mumcular barajının altında.
. DAĞBELEN (GİRELBELEN) köy
. DEREKÖY köy
. Göı<PıNAR:kby
. GÖııÜRrgÜrü: belediyelik
. GÜnııoĞAN GARALYA): belediyelik
. GÜRrCr: koy
. GüVERCİNıİr:ı<oy
. İSıAMııANELERi: köy
. KARATOPRAK: bkz. Turgut Reis
. KEMER: köy
. KONACIK (KIRLAR) belediyelik
. KUMKÖY:köy
. MAZIKÖY köy

i
I

I
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M. Akif Erdoğru

. MUMCULAR (KARAOVA) belediyelik

. ORTAKENTYAHŞi (MÜSKEBİ) belediyelik

. PEKSİMET: köy

. PINARLIBELEN:köy

. SAZKÖY köy

. TEPECIK:köy

. TURGUTREİS: Bölge adı, coğrafi bir terim (nahiye),
Karatopraft[8] adıyla da anılmış, şimdi belediyelik

. YAKAKOY: köy

. YALI:belediyelik

. YALIKAVAK (SANDIMA) : belediyelik

. YENİKÖY: köy
a

|ll Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Haz". Yücel Dağlı, S. A. Kahraman, R.
Dankoff),9. Kitap, Istanbul2005 s. 112

. |2] Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 1 1 0

. |3l Evliya Çelebi Seyahatnamesi,s. 1 l2

. [4]Müslümanolmayan.

. |5]EvliyaÇelebi Seyahatnamesi, s. 110

. |6] Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 1 1 0

. |7l Evliya Çelebi Seyahatnamesi,s. 1 1 2
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ıvıüsrarİı, rİn İoanİ gİRİiu oLARAK BoDRUM
İı,çrcsixİN ÖxcüSÜ : XVL YÜZYıLDA SIRAVoLoS

x,q.zAsr

Turan GÖı<çtr-

Giriş
Bugün, Muğla iline bağlı bir ilçe konumunda bulunan Bodrum, idari

bakımdan karmaşık bir tarihi arka pldna sahip bulunmaktadır. osmanlı
döneminde, yaklaşık bugünkü ilçe hudutlarını kapsayan yarımada üzerinde
bulunan kırsal yerleşmelerin Menteşe Sancağı bünyesinde organize edilmiş
olmasına karşılık, |522 yılında fethedilen Bodrum kalesinin Kaptanpaşa
Eyaleti'nin istanköy Sancağı'na bağlı bir konumda değerlendirilmiş olması,'
daha çok Türk dönemi ile ilgili olarak ifade edilmiş olan bu durumun ortaya
çıkmasında etkili olan faktörlerden biri olmuştur. 15l7'de Beçin'den ifraz
olunan yarımada üzerindeki köylerin bir aruya getirilmesiyle oluşfurulan
müstakil kazdnınadının zamanlafarklı imlA özellikleri ve ifade şekilleri ile
kullanılmış olması da bunda etkili olmuştur. Bu ve benzeri zorlukların da
etkisiyle, XIX. yizyıl sonlarına doğru, Bodrum merkez olmak izere
yeniden düzenlenen Ve ana hatlarıy|a bugünkü i-lçeyi oluşturan Bodrum
Kazösı'nın teşekkiilüne kadar yaşanan değişimin ayrıntılarıyla ortaya
konulamamış olması, söz konusu karmaşıklığın yeterince açıkhğa
kavuşturulamamasl sonucunu doğurmuştur.

Bir bildiri şeklinde tasarlanmış olan bu çalışma ile, "XVI. Yüzyılda
Sıravolos Kazisı''nınyerleşme düzeni ve nüfus potansiyeli ile birlikte ele
alınıp değerlendirilmesiyle, söz konusu karışıklık çizgisinin önemli bir
kesiti aydınlatılacaktır. Böylelikle, başlığa da yansıyan ifadeyle, müstakil
bir idari birim olarak bugünkti Bodrum ilçesinin öncüsü olrna özelliğini
taşıyan yarımadaüzerindeki ilk kapsamlı id01i yapılanma ortaya konulmuş
olacaktır.

" Doç. Dr., Ege ÜniversitesiTürkDünyasıAraştıımaları EnstittisüÖğretimÜyesi.
] Bkz. Tuncer Baykara, "Bodrum", Türkiye Diyanet Vakfı İslEm Ansiklopedisi,6, istanbul
1992, s.248.



Bodrum Yarrmadasının Fethi ve Osmanlı ioarİ Taksimatındaki Yeri

İıgiıi araşıımalar, Güneybatı Aqadolu'nun eSaSlru teşkil eden Menteşe
bölgesi ve bu arada Bodrum yarımadasının daha XI. yüzyılın sonlarından
itibaren Türk varlığına sahne olduğunu oftaya koymaktadır, 1071 Malazgirt
zaferinden sonraAnadolu'ya hAkim olan Türkler, kısa sürede Ege kıyılarına
kadar ulaşmışlardır. Bu cümleden olarak, l081- l090 yıllarında Ege sahilleri
ile Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos adalarına yönelik faaliyetleri ile dikkati
çeken Çaka Bey'in, yarımadanın da dihil olduğu Karya bölgesindeki
etkinliği önemli yer tutmaktddır.'

Bununla birlikte, yerleşmeyle sonuçlanan geniş çaplı hareketler ancak
XIII. yüzyılda gerçekleşti. Moğol istilasının hızlandırdığı Türkmen göçü, uç
bölgelerinin kısa Zaman zarfında Türkleşmesini sağladı. Daha çok Kayı
boyunun faa|iyet sahasını teşkil eden Denizli'nin güneyindeki TürkmenleE
T260'|ardan itibaren Karya bölgesine yayıldılar. Menteşe Bey'in
liderliğinde, Dalaman çaylru aşarak ilerleyen Türkmen grupları, XIII. asrın
sonlarında Bodrum yarımadasırun uç noktalarına kadar ulaştılar ve
muhtemelen buraları bir denizüssü olarak kullanmaya başladılar. Buzaman
zarfında, büyük oranda nüfus kaybına maruZ kalarak ıssızlaşmış olan
yanmada, giderek yoğunlaşan Tiirkmenlerin yerleşmesiyle, günümüze
kadar devam edecek olan yeni bir döneme girdi.'

Menteşe Beyliği idaresinde yürüttilen imar ve iskön faaliyetleri ile
önemli bir gelişme kaydetmiş olan yarımada, 1389-1392 yıllarında
osmanlı hAkimiyetine girdi. Ancak, 1402 Ankara mağlubiyeti sonucunda
tekrar Menteşeoğulları'ndan ilyas Bey'e iade edilen bölge, II. Murad
döneminde (T424) nihai olarak osmanlı Devleti'ne ilhak edildi. Bu
ilhakın, Batı Anadolu'nun genelinde olduğu gibi, ciddi bir sarsıntı

'osman Tıran, Selçuklular Zamanında Türkiye, istanbul 1984, s. 53 vd. Çaka Bey'in
bölgedeki faaliyetleri için ayrıca bkz. Akdes Nimet Kurat, Çakq Bey' İzmir ve Civarındaki
Adaların İlk nirk Bey.i, I08t-I096, Ankara 1966; Mücteba ilgürel, "ÇakaBey'', TDV
Is ldm Ans iklop edisi 8, Istanbul 1 993, s. I 86- I 8 8.

' T. Baykara, "aynı madde'', s.248; Paul Wittek, Menteşe Beyliği ] 3-] Sinci Asırlarda
Garbi Küçük Asya Tarihiııe Ait ktkik, Çev' o.Ş. Gökyay, Ankara l986, s. 14 vd.; i.
Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyuıılu, Karakoyunlu Devletleri,Ankara
1984, s. 70-83; Erdoğan Merçil, "Menteşeoğulları'', TDV İsldm Ansiklopedisi 29,
Ankara 2004, s. 152-153.

)
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yaŞanmadan gerçekleşmiş olması, yerleşme, imar ve iskön faaliyetleri
bakımından bölgedeki istikrarın devamında etkili oldu.o

Bugün, yarımada üzerinde teşkilatlanmış bulunan ilçe merkezini
oluşturan Bodrum kalesinin fethinden (|522) yaklaşık bir asır önce osmanlı
hakimiyetine girmiş olan bölgede yer alan kır isk6n yerleri ve konar-göçer
teşekküller, evvela Anadolu eyaletine tabi Menteşe Sancağı'nın Beçin
Kazisı'na bağlı olarak organize edildi. Ancak, Beçin kaz6 dairesini
oluşturan bölgedeki yoğun iskAn faaliyetleri ile birlikte yerleşim
birimlerinin çoğalması, Beçin'in güneybatı uzantısını teşkil eden yarımada
üzerinde bulunan iskAnyerlerinin ayrı bir idari ünite halinde düzenlenmesini
gerekti1di. Bütiin osmanlı coğrafuasında, yaşanan değişim sonucunda
beliren idAri ve m6li ihtiyaçlara cevap vermek izere, büyük kazdların daha
küçük birimlere bölünmesi uygulamasının' tipik bir yansıması olarak
teşekkül eden yeni kazd "Sıravolos" adını aldı. ilgili kayıtlara göre,
Sıravolos kadısına 1528'deo 15, 1530'da'ise l0 akça yevmiye tayin edilmişti.

Yarımadanın tarihi ile ilgili çalışmalarda, bildiriye konu edilmiş
olan kazanın adı daha çok "Sıravolos" ya da "İsravolos" olarak
zikredilmektedir.8 Bazı çalışmalardada"Serulus'' veya"ESerLılus'' şeklinde
belirtilmektedir. İıgiıi arşiv Ve kütüphöne kaynakları, 1517'de
Bodrum yarımadasında teşekkül etmiş olan kazdnın adı ile ilgili bu
karışıklığın, eSaS itibariyle, XV. asırdan x|x. ynzyı|a ızanan çizgide,
Arap alfabesi ile farklı imlA özellikleriyle yazılmış olan ismin en az 1ki
ayrı şekilde okunmaya müsait olmasından kaynaklandığını göstermektedir.
Nitekim, bildirinin asıl kaynağını oluşturan xVI. yizyı|

o Bkz. Feridun Emecen, "Beylikten Sancağa: Bah Anadolu'da ilk osmanlı Sancaklarının
Kuruluşuna dair Bazı Mülahazalar'', Belleten2l7 (Ankara l996), s. 91.
'Bununla ilgili genel bir değerlendiıme için bkz. Turan Gökçe, "XVI. Yüzyıl Sonları ve
XV[. Yüzyıl Başlarında osmanlı idari ıaksimötında Görülen Kaz6 Sayısındaki Artışa
DAirBazıTespitler''',Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. T7ıncer Baykara'yaArmağanTarih
Yazıları,Der.Prof. Dr. AkifErdoğru, istanbul 2006, s. 237 -266.
o Turan Gökçe, *934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vlöyeti Kadılıkları ve
Kadıları", 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı,Yay. Prof. Dr. ismail Aka vd., izmir
1994, s.85.
'BoA.rD-r66,s,563.
'."Eseravalos'' vgya"Seravalos'' okunuşu için bkz. Ekrem Uykucu, Muğta Tarihi'
Istanbul 1983, s. 96.
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tahrir defterlerinde' "r*rJrır".;' ya da "cr=9l3l pl" imlisıyla kaydedilmiş olan
kazdnın adl, "Sıravolos" veya "İsravolos" şeklinde okunabildiği gibi,'o
" S ar ı] lıı S" y a da " E s eru lus" biçiminde de i fade edi l ebi lmektedir.

İkinci okunuş biçimi, Türklerin, tarih boyunca, yeni geldikleri
bölgelerde ve bu arada Anadolu'da yerleştikleri yerlere Lendi topluluk
adlarını vermek suretiyle varlıklarını temellendirmek isteği doğrultusunda
benimsemiş oldukları ad verme usfllleri ile ilişkilendirilerek izah edilebilir."
Buna göre, "Eserıılıls"un XIII yld,zyıldan itibaren yarımadaya gelerek
yerleşmiş bulunan, Türkmen taifesinin mensup olduğu topluluğun a-dı olan
"Sarıılus" ya da "SerLılus"|ıil sonraki y:üzyıllirda soyıenlşi ile-ilgili olarak
aldığı şekil olduğu düşünülebilir. Nitekim, kazd dahilindiki yaya
çiftliklerinin kaydedilmiş olduğu piy6de tahrir defterlerinde" ,,Serıllus''
okunabilecek (cı-ıJ-ılı") şekilde kaydedilmiş olması da bu düşünceyi
kuwetlendirici bir unsur olarak görülebilir. Nitekim, emin olmamakia
beraber, önemseyerek bu ihtimöle işaret etmiş olan Baykara'', bir başka
çalışmasında XVI. asırda "ESerıılılS", XVIII ve XIX. yizyı|larda ise farklı
imlö özellikleriyle yazılmış olduğu için"SeruluslSarulus" okunuşunu tercih
etmiştir. Bunun yanında, arşiv belgelerine göre, osmanlı İmparatorluğu'nda
oymak, aşiret ve cemaatlerin tespit edilmiş olduğu kapsamlı çalışmada'o,
Menteşe Ve Adana sancaklarında bulunan "Türkmdn tdiftsinden
Sarulus (Serulus)'' adlı bir topluluğa işaret edilmiş olması, kazdnın adının
"Serı]lus" ya da XVI. yüzyıl boyunca daha yaygın kullanıldığı şekliyle
"ESerulı,ıS'' biçiminde ifade edilmesinin daha doğru olacağı düşüncesini

n B}ı.TD-6],s.220;B)A.TD-166' s. 56l; B)A.TD-337,v.268b;TKGM.KKA .TD-1]0,
v.233b.
'o "Saravalos'' ye "İSravalos" okunuşu için bkz. ]66 Numaratı Muhdsebe-i Vildyet-i
AnadoluDefteri (937/l530) HüdEvendigar, Biga, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe, kkeve
Aldiye Livdları, Dizin ve Tıpkıbasım' T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara l 995, s. 5 5' 1 47, l 49.
" Bkz. Bahaeddin Yediyıldız, "Türkiye'de Yer-Adı Verme Usulleri", Türk Yer Adları
Sempozyumu (1l - I3 Eylül 1984 Ankara) Bildirileri,Aııkara 1984,s.25-41.
'' BoA.DFE. TD- 3 60,s. 172;Bo A.TD- 5 7 3,s. 96.
'' T. Baykara, " aynı madde",s. 248.
'o Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgeleri'ne Göre osnıanlı İmparatorlıığu'da
oymak, Aşiret ve Cemdatler, istanbul l979, s. 658.
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kuvvetlendirebilir. Ayrıca, Suraiya Faroqhi'' başta olınakizere, az da o|sa,
yarımadayı ve üzerindeki idari ünitenin aynı adla anıldığı dönemi kapsayan

6azı çalışınalarda da bu doğrultuda kullanılmış olması,'u kazdnın adıyla
ilgili bu görüşe en az diğeri kadar itibar edilmesi gereğine işaret eden önemli
bir husus olarak görülebilir. Ne var ki, bildirinin ana kaynağını oluşturan
tahrir defterlerinde, Bodrum yarımadası da dAhil olmak izere, Menteşe
dağlık bölgesinde Sarulus Veya Eserulus adını taşıyan herhangi bir Yörük-
Türkmen topluluğuna Veya yaygın bir biçimde aynl adla anılan isk6n
yerlerine tesadüf edilememesi, bu ihtimali önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
Kazd adının, aynl adlı kıyı şeridi ve köye bağlı olarak, harekelendirilerek
yazılmış olduğu bazı arşiv kayıtları ve, sAir tarihi metinlerde "Sıravolos''
okunacak biçimde kaydedilmiş olması, ismin telaffuzu ile ilgili kargaşayı
büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

Aynı adlı Yörük-Türkmen toplulukla ilişkilendirilmeye çalışılan
okunuşuna rağmen, Sıravolos, doğrudan doğruya XVI. yüzyıl ortalarına
kadar varlığı takip edilebilen köy nitelikli küçük bir iskAn yerinden
kaynaklanmaktadır. Kazdya adını veren bu köy, XV. yüzyıl sonlarına ait
tahrir defteri parçasında " :,js o-s*" im16sıyla kaydedilmiştir.''
Harekelendirilerek, "Sıravoloz" şeklinde okunması gereğine işaret
edilmiş olan bu kayıt' aynl Zamanda XVI. y:üzyıl kaynaklarında "U"j3lJ.-"
(Sıravolos) imlisıyla yazı|maya başlayan ve zamanla başına elif harfinin
konulmasıyla ",.ı-ıl-.ıl-ı*l" (isravolos)a dönüşmüş olan kazd adının, esas
itibariyle "Sıravoloz" olabileceğine işaret etmesi bakımından da önemlidir.
Bununla birlikte, Sıravolos ismine esas teşkil eden köyün XVI. yüzyılın ilk
yansma ait tahrir defterlerindg "tJ*Jj3lJ*," imlAsıyla yazılmış olmasına
karşılık, dahil olduğu kazd adrnın mufassal defterlerde "gurJrlJ*l"

şekiinde kaydedilmiş olduğunu da belirtmek gerekir. ismin aynt
doğrultuda okunmasının daha doğru olacağına işaret eden önemli
kaynaklardan biri de, ünlü Türk denizcisi Piri Reis'in Kitdb-ı
Bahriye'sidir." Eserde, Bodrum kıyılarının tasvir edildiği bölim, "Bu

'' "Sixteenth-Cenfury Periodic Markets in Various Anatolian Sancaks: içel, Hamid,
Karahisar-ı Sahib, Kütahya, Aydın and Menteşe'', Journal of the Economic and Social
History,ofthe OrientXlI(Leiden 1979), s. 65.

'n Bkz.'Erdoğan KeIeş, "XIX. Yüzyılın ilk Yarısında Muğla'da Evlilik Kurumu'',
H ac ett ep e Ü niv er s i t e s i E d eb iy at F a kül t e s i D ergis i 2 | l I (2004),s. l 90- 1 9 1 .

" B}A.TD-39, s.64.Kazd adı ile ilgili önemli ip uçları veren bu kayıtdan haberdar eden
değerli meslektaşım Dr. ZekAi Mete'ye müteşekkirim.
'* Piri Reis, Kitdbı Bahriye, Editör: Ertuğrul Zekai Ökte, Ankara l988, v.l07a, s.477.
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Sıravolos Kazası

fasıl Sıravolos kenarların beydn ider" başlığını taşımaktadır.
Harekelendirilmiş olan metinde ",-r-.ıl-ı o-ıı-" imlösıylayazılmiş olan isim
açıkça "Sıravolos" şeklinde okunmakta dır.Kezd,K6tip Çelebi'nin Tuhfetü,l-
Kibarfi Esfari'l-Bihar adlı eserinde,'' Turgutça olarak ifade ettiği tin|ü Türk
denizcisi Turgut Reis'in, "Menteşe sancağından Saravuloz ndhı|yetinden bir
köyde'' doğduğuna işaret etmiş olması da bunu teyid etmektedir. benizcilikle
llgili bazı yabancı kaynaklara'o da aynı şekilde "Saravuloz,, imlAsıyla
yanslyan adın, aynı müelllfin, bir başka eserinde Menteşe kazdlaiını
verirken, bildiriye konu edilmiş olan idari ünitey j "Saravolos,, okunacak
şekilde "tüJj:lJL'' imlösıyla kaydetmiş olduğunu da beliı1mek gerekir. ''

Diğer taraftan, XYI. yizyıl mühimme defterlerinde tJsadüf edilen,
kadısına hit0ben yazılmış olan hükümlerde," tahrir defterlerinin
çoğunda olduğu gibi, başına elif getirilerek "İsravolos" şeklinde
okunabilecek imlA ile değil, "Sıravolos" biçiminde kaydedilmiş olduğunu da
belirtmek gerekir. Kaz6, adıyla ilgili XYL ynzyıl kaynaklarlnln aIz.ltigi u,
çeşitlilik, sonraki y:dızyıllarda da devam etmiştir. Nitekim, 1573 tarihli
mufassal defterde", ilgili kayıtlarııı başlangıç kısmınd a"İsrav,olbs" şeklindeyazılmış olan kaz6, adının, hemen yanında yer alan ve esasen Dere
köyündeki maden ile ilgili 23 Rebi'ü'l-evvel 1304 (Ig.T2.1886)
tarihli vassalaya atıfdabulunan derkenarda"Saralos" şeklinde okunabilecek
olan "oıo-ıJl-ı*" imlAsıyla belirtilmiş olması, zaman|a daha da artmış
9lan bu çeşitliliğin aynı deftere yanslyan ça(plcl bir örneğini sergilemektedii.
Söz konusu derkenarda atıfda bulunulmuş olan vaJsalada yer
alan bazı ifadeler, aynt zamanda, sonraki y:dızyıllarda kaz6 adinınfarklı şekillerde kaydedilmiş olmasının 

-yol açtığı ilginç
problemlere de işaret etmektedir. Vassalada adı geçen simıi kuişun

-'^[Iip -Ç-elebi, 
Tuhfetü'l-Kibar fi Esfori't-Bihar,Yay. Haz. orhan Şaik Gökyay, istanbul

I 973, s. 98.
'o Bkz. E. Hamilton Curney, Akdeniz'in Büyük Korsanları,Ter. Kerem özdural, istanbul
2007,s.245.
" Katip çelebi,Cihannümd, istanbul 1l45, s. 638.
" 8 Rebi'ü'ı-ewe|973 (03.10.l565) tarihli Menteşe Beyine ve Beçin ve Sıravolos Kadılarına
hüküm: B0A.MD-6, Hik. 234, s. ll1; 12 Zilka'de g72 (1ı.iıo.ısos; tarihli Sıravolos
Kadısına hük:J.m: Aynı Defter,Hik.l275, s. 58l.
" TKGM.KKA.TD-]]0,v.233b.79 numaralımühimme defterinde (Hük. 38, s. 15) yer
alan benzer bir kayıt için bkz. Rahmi Hüseyin Ünal, "Arbeitsberichi zum Münzschatz
von Beçin", Anzeiger der philosoplıisch-historischen Klasse l39. Jahrgang,2004, s. 203.
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madeni ile ilgili yazışma|arda, nAhiye adının "Seralvdki"(ilrlly) şeklinde
belirtilmiş olması dolayısıyla, ilgili kaydın bulunamaması, mahallinde
yapılan tahkikat sonucu, madenin bulunduğu köyün "mülgd Saralos" kazdsı
döhilindeki Dere karyesi olduğunun tespiti ile açıklığa kavuşturulabilmiştir.
Böylelikle, madenle ilgili sorun giderilmiş olmakla beraber, sorunun
kaynağını teşkil eden isim sapmasl, XIX. yizyıl sonlarına doğru,
" S er a lv ahi" ( a=+l _ıJl -x) şekline dönüş erek devam etmiştir.

XVII ve XVIII. yizyı| avdrız defterlerinde'o genellikle Sıravolos
(u:]_ıl*) şeklinde kaydedilmiş olan kaza adı, 1845 tarihli temettiiat
defterlerinde'"'Saralos" (eJıy) imlAsıyla yazılmıştır. Aynı zaman
zarfında, değişik kaynaklara farklı.imla özellikleriyle yansımış olması, kazö
adının kullanımı ile ilgili çeşitliliğin devam ettiğini göstermektedir.'u Daha
da önemlisi, XIX. asrın sonları ve XX. yizyıIbaşlarına ait salnAmelerde''ve
dığer bazı kaynaklarda", Bodrum kazdsına bağlı nAhiye adı olarak, daha
önce hiç görülmedik bir biçimde, "Seralvahi" (.*l:ll>,) imldsıyla
kaydedilmiş olması, söz konusu isim kargaşasrrun giderilememesi bir yana,
zamanladaha da içinden çıkılam azhale geldiğini ortaya koymaktadır.

Bütün bu kayıtların şekillendirdiği tabloya göre, bildiriye
konu edilmiş olan ve kaynağını Turgut Reis'in doğum yeri olan aynı
adlı köyden alan kazd adı, başlangıçta "Sıravoloz" Veya "Sıravolos"

şeklinde kaydedilmiş olmakla beraber, XVI. yizyı| tahrir
defterlerinde "Sıravolos'' Ve daha çok mufassal tahrir defterlerinde
kullanılan şekliyle "İsravolos"a dönüşmüştür. Sonraki yüzyıllarda da farklı
imlö özellikleriyle varlığını devam ettirmiş o|an kaz6, adl, "Sıravolos''
yanında "SarQloS" biçiminde de kullanılmıştır. Bu durumda, XVI. yüzyılla
sınırlandırılan bildirinin ana kaynağını oluşturan mufassal tahrir
defterlerindeki yaygın imli özelliğine bağlı olarak, sempozyuma ilk

'o B)A.KK.MKF-3 980,s. 1 ; B)A.KK.MKF-267 2,v. 5tb;BoA.MAD- 3 I 67.
" Bo A.ML. yRD.TMT-z 2 4 9 I,s. 2.
'o 1255 (l839-l840) tarıhli Takvim-i Vekdyi'de (Sayı l93) de Saralos (ııı]ı-ı-) şeklinde
kaydedilmiş o|ankazd aü, |273 (l856-l857) tarihli Devlet Salndmesi'nde (s. 95) biraz
daha farklı bir imld ile Saravolos veya Sarulus okunacak şekilde (u*ı!-ıl-.,ı1-) yazılmıştır.
" Saıname-i Vildyet-i Aydın I307-t308, s.508, 6l4; Salndme-i Wldyet-i Aydın I326, s.
701.
" Bkz. Aıi Cevad, Memdlik-i osmdniye'nin Tarih ve Coğrafya Lügati,Dersaadet l313,
s.204-2,05.
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etapta "ESerı)luS" okunuşuyla teklif edilmiş olan bildiri başlığının
" S ır av o l.o s" biçiminde ifade edilmesi daha uygun olacaktır.

Uzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de, merkez
konumunda bulunan ve "nefs" tAbir olunan herhangi bir şehir ya d,a
kasabanın bulunmaması yanında, kaz6, adıyla anılan köy nitelikli küçük
iskAn yerinin XVI. asrln ikinci yarısından itibaren faal isk6n yeri
olma özelliğini yitirmiş olması dolayısıyla, kazd merkezinin
belirsizliğidir. Menteşe bölgesinin tarihi topografyası üzerine önemli
tedkiklerde bulunmuş olan Wittek", Piri Reis ve Evliya Çelebi'nin ilgili
kayıtlarından hareketle, Sıravolos'un yerini tayin etmeye çalışmış olmakla
beraber, antik bir isim olması ihtimalinin ötesinde kesin bir sonuç elde
edememiştir. Bununla birlikte, Sıravolos adını, bazı kaynaklarda geçen
"Strobilos"'u iıe iıişkiıendiren çalışmalara da rastlanmaktadır." Bu huiusta,
arşiv kay_^naklarında, açık bir bilgi bulunmamakla beraber, Evliya
çelebi'nin" Menteşe Sancağı d0hilindeki kazdları sayarken, Sıravolos'u
kastederek, "Sıravala ya'ni Karabağlar" ifadesini kullanmış olması,
yakınlarında aynl adla anılan fakat birbirinden ayırt edilen iki yerleşim
biriminin de bulunduğu, bugünkü Turgutreis beldesinin esasmr oluşturan
Karabağ köyü ve çevresini ön plöna çıkarmaktadır. Gerek, doğum yeri
olması bakımından Turgut Reis ile i|gili bazı bilgiler, gerekse Evliyö
Çelebi'nin ifadeleri, kazdya isim teşkil eden Sıravolos köyününKarabağ
civarında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kesin olmamakla birlikte,
bütün bulgular, kazdya isim teşkil eden Sıravolos'un, yakın mesafede
bulunan Kadıkalesi başta olmak izere,Turgutreis çevresinde izleri bulunan
tarihi yerleşmelerden biri ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Tahrir Defterlerine Göre Srravolos Kazf,sı

KöyIer
Güney-Batı Anadolu'nun girintili-çıkıntılı kıyılarından içerilere

uzanan dağlık bölgenin üzerinde teşkilatlanmış bulunan Menteşe

" P. Wittek, ay nt es er )s. I 63- 1 70.
'o P. wittek, aynı eset.'s. 3,25-26.
'' ZekaiMete, XV. ve XVL Yiizyıllarda Mıığla ve Yöresi' (i.Ü. Sosyal Bilinıler EnStitüSü,
Yay ını Iaıımanıış Doktora Tezi), İstanbul 2004,s. 22.
'.' Evli1,d Çelebi Seyalıatnanıe.ıi, 9. Kitap, Haz.Y. Dağh, S. A. Kahranraır, R. Dankof},
Isranbul 2005, s. 166.
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Sancağı'nın genelinde olduğu gibi, Bodrum yarımadası da oldukça engebeli
bir arazi yaplslna sahiptir. Güllük ile Gökova körfezleri arasında yer alan
yarımada, genellikle doğuya doğru yükselen orta yükseklikteki tepelerle
dikkati çeker. Batısı volkanik kayaçlardan oluşan yarımadanın doğusu daha

çok kalkerlerden oluşmaktadır. Kalkerin yaygın olduğu kesimler, irili ufaklı
çukur, oyuk ve sarnıçları ile dikkati çeker. Yarımadanın uç kısmındaki
küçük koylar, burunlar, yarımadalar ve adalar da coğrafyanın karakteristik
özelliklerini yansıtır. "

Genel görünüm itibariyle, küçük dağ Ve tepelerden oluşan
yarımadanın bu coğrafi özelliği, bugün olduğu gibi, XVI. yizyılda da
yerleşme düzeni ve nüfusun dağılımını belirleyen önemli faktörlerden biri
olmuştur. Güvenliğin sağlanması halinde yerleşmeye müsait durumda
bulunan kıyı şeridindeki iskdn yerleri dışında, iç kısımlardaki yerleşim
birimlerinin genellikle, tepeler arasındaki küçük düzlüklere dağılmış
olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, sınırlı da olsa hububat ve daha çok
meyve- seb ze zir aat alanl arını o luşturan düzlüklerin etrafindaki y amaçlar a
kurulmuş olan köyler, ancak kuruldukları alanların verdiği imkön
nisbetinde gelişme gösterebilmişlerdir. Bununla birlikte, doğu kesiminde
yer alan, hafif killi, çakıllı ve kumsal tabiatıyla dik*ati çeken Karaova,
yarımadanın en geniş düzlüğünü oluşturmaktadır' Burada teşekkiil etmiş
olan aynı adlı köy, aşağıdaki tablolardan da takip edilebileceği üzere, XVI.
asır boyunca, d6hil olduğu kazdnın en büyük iskAn yerini oluşturduğu gibi,
sonraki yizyıllarda da kaz6' ve nöhiye merkezi konumuna yükselmiştir.
Bunun yanında, Bitez ve Akçaalan ovalarının, yarımadanın nispeten diğer
geniş düzlüklerini oluşturduğu görülmektedir.'o

Beçin'den ifraz olunan köylerin bir araya getirilmesiyle tesis edilmiş
olan Sıravolos kazösı ile ilgili en eski bilgiler T5|7 tar1hli mufassal tahrir
defterine dayanmaktadır. Buna göre" kaz6', hdlen osmanlı hAkimiyeti
dışında bulunan Bodrum hariç olmak izere, yarımadaüzerinde yer alan 14
köyden oluşmaktadır. /

" Tafsiıat için bkz. Besim Darkot - Metin Tun cel, Ege Bölgesi Coğrafyası,istanbul l978, s.
tz2-123.
'o Bkz. Aıi kıza, Menteşe Sancağının Ahvdt-i Zıriliye ve Ardziyesi,İstanbul l33 1 , s. 12, 33,
50-5l, 58; Doktor Esad, Türkiye'nin Sıhhi ictinıdi Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı,
Ankara 1338, s. 5-26; Köy Envanter Etüdlerine Göre Muğla, Ankara l970, s. l8,41.
" BoA.TD-6I, s.220-232; 5i7-578.
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Tablo 1

1517'de Sıravolos Kazisı Köyleri ve Nüfus Durumu

Tablodan da takip edilebileceği izere, 1517'de kazi dahilinde
bulunan köylerde toplam 1.101 vergi mükellefi kaydedilmiştir. Karaova'nın
vakıf hissesi ile ilgili icmöl defterden aktarılan 87 nefer hariç olmak
izere, bunun Yo 2'57'sini çrft, Yo 23.96'sını nim, o/o 30.69'unu benndk, o/o

31.18'ini kara, % 8.61'ini nıücerred, Yo 2'97'sini ise muaf
kaydedilmiş olanlar oluşturmaktadrr.'u Bu da, Karaova'ya ilave

* 87 nefer köyün vakıf hissesi ile ilgili olup, 1 530 tarihli icm6l defterden (BOA.TD- l66, s.
492) llave edilmiştir. Sadece "höne, kara" toplamları ile- verilmiş olduğu için,

1003.7973087317312242).6l.ı 0l

Beksimed
Büskebi
Büskebi-i Diger.
Karabağ
Karabağ [-ı Diger]
Karabağ n.d.
Yumruburun
Karaova
Burun
Erimive
Etrim
Sandrma
Sandıma n.d. Varilya
Meymuncuk
Sr

TOPI,AM:

0.361).),24

l.t83775I13

7.442'70tlt242615382
5.r7r9325ı823957
3.901639418t243

l.l849224513

2.12866l09530
20.25831I151'41424I 36+87*

8.6230744382026395
9.3 53434123l2927r03
t2.s349027434t354138

14.71534Jl55450346162
12.53482llI5I383r6t38

%Tahınini
Nüfus

MuafMücerredKaraBenndkNimÇiftNeferenKöy
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1 5 l7 tarihli ınufassal deftere göre hazırlanınış olan tabloda diğer süfunlara dağıtılaınaınış,
sadece toplam nefer sütununda beliıtilmiştir.
'u Deftere kayıtlı vergi nüfusu, "askerf'kategoriye dAhil olaırlar yanlnda çeşitli sebeplerle
muafiyetleri bulunanlar dışında, tam çiftlik tasamıf eden ve "çift resnıi''ödemekle
mükellef olanlar "çifı''; yarım çiftlik tasamıf eden\er "niın''; daha az toprağa mutasarrıf
olan veya başkasının yanlnda çalışan ve "beıındk resnı.i'' ödemekle müke]lef tufulanlar
"beıındV' kaydedilınişlerdir (Çift-Höne sistemi kapsamında değerlendirilen bütün bu
statüler hakkında genel bir değerlendirme içiır bkz' Halil İnalcık, "osmanlılar'da Raiyyet
Rüsümu'?, osınanlı İnıparatorlıığıı Toplıun ve Ekonoıni, istanbul l993, s. 3l-55). Hepsi
birer h6ne reisi konumunda bulunanların oluşturduğu bu nüfus kategorileri dışında, iş
gücü potansiyeline ulaşmış olan bekar erkeklerin iki ayrı kategoride değerlendirilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. iıgiıi araştırmalardan da takip edilebileceği üzere, zaman ve
zemine göre değişmekle beraber, XVI. yizyıldabazıbölgelerde ve bu aradabildiriye konu
edilmiş olan kazönın da d6hil olduğu Menteşe sancağında (Bkz. Mübahat S. Kütiikoğlu,
XVI. Asırda Tavas Kazasının Sosyal ve İhisadi Yapısı,istanbul2002, s. 64-65, 69-72; Z'
Meİe, aynı tez, s. 228-230), ailelerine yardımcı iş gücü potansiyeline bağli olarak,
"mücerred'kavramıyla ifade edilen grup dışında, kendi başına çahşabilecek yetişkin
bekarlar "kqrl'' olarak kaydedilmiş olmalıdır (kara ve mücerredin aynı anlamda
kullanıldığı Saruhan sancağındaki dururn için bkz. Feridun Emecen,WI. Asıı,da Mqnisa
Kazdsı, Ankara l989, s.229,n.28). Nitekim, l517 ve l530 tarihli defterlerde her iki nüfus
kategorisine de tesadüf edilmekle beraber, l563'de sadece l , l583'de ise hiçbir mücerred
kaydına rastlanmaması, çeşitli spekülasyonlara zemin hazırlayaı bir uygulama olarak
dikkati çekmektedir. Son iki tahrirde müceıred kaydının ortadan kalkmasına karşılık, kara
saysındaki artış, açık olmamakla beraber, kara yazılmış olan ve 6 akça resim ödemekle
mükellef tutulanların önemli bir kısmının yetişkin bekar erkek nüfusu ifade ettiğini
düşündürmektedir. Ancak, bunların bir kısmının pek çok yerde olduğu gibi, hiç toprağı
olmayan evli reayayıifade etme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir (Kütahya ve diğer
bazı k6nunnAmelerde yer alan hükümlerden hareketle, "ez'af-i re'öyd" tdbir olunan
kara'nın, topraksz köylü raiyyeti ifade ettiğine dair değerlendirmeler için bkz. H. inalcık,
".aynı makale" , S.42; M. Kütükoğlu' aynı eser' S' 70-7 l; AynıYazar, Xv ve XVI. Asırlarda
İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadt Yapısı, izmir 2000, s. 68, n. 69). Bununla birlikte,
yaklaşık da olsa bir fikir verebilmek için tablolara ilave edilmiş olan tahmini nüfus
hesaplamasında kara kaydedilmiş olanlar bekar olarak değerlendirilmiştir. Deftere kayıtlı
vergi mükellefi nüfus kategorilerindeki bu kapalıhk yanında, özellikle h6ne katsayısının
belirsizliği, defterdeki vergi nüfusuna ait rakamlardan hareketle gerçek nüfus tespitini
zorlaştırmaktadır. Buna rağmen, defter kayıtlarından hareketle gerçek nüfus tahmininde
bulunabilmek için çok çeşitli formüller geliştirilmiş olmakla beraber, bunlardan hiç biri
istenilen Sonucu verememiştir' Nihayet gelinen noktada, demografik tespit ve
değerlendirmelerde, herhangi bir hesaplamaya girişmek yerine, deftere kayıtlı vergi
nüfusunu esas almak en güvenilir yöntem olarak benimsenmiştir (Bu hususta genel bir
değerlendirme için bkz. Mehmet Öz, "Tahrir Defterlerinin osman1ı Tarih
Araştırmalarında Kullanılması Hakklnda Bazı Düşünceler'', . Vakıflar Dergisi XXII
(Ankara 199l), s. 436-438; Aynı Yazar, "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler",
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edilmiş olan 64 höne ve 23 kara ile birlikte, yaklaşık 3.797 gerçek nüfusa
tekabül etmektedir. Karaova'nın vakıf hissesine ait olup, "imdret içün
günlük eşerler" kaydı düşülmüş olan J hdneden ibaret olan "Cemdat-i
Kefere" hariç olmak izere, kazA nüfusunun tamamını Müslüman Türkler
oluşturmaktadır.

Bulundukları mevkiin topografik özelliklerine göre, nispeten geniş
araziye sahip olan köylerin kaydetmiş olduğu gelişmeye rağmen, daha dar
bir alana hapsedilmiş bir ko,numda bulunan vadi yamaçlarında ve dağlık
bölgelerdeki iskAn yerlerinin aynı gelişmeyi gösterememiş oldukları
anlaşılmaktadrr. Yarımadanın hakiki anlamda tek ovasını oluşturan düzlük
kesiminde yer alan Karaova, 1 5 1 7'de bünyesinde barındırdığ ı o/o 20 .25'l1k
nüfus potansiyeli ile kazdnın en büyük iskin yerini oluşturmaktadır.
Bugünkü Mumcular beldesinin esastnr teşkil eden Karaova'nın, dAhil
olduğu kazd dairesinin en büyük iskön yeri olması ve nihayet sonraki
yizyıllarda müstakil bir kazd Ve ndhiye merkezine dönüşmesinde,
yarımadayı Batı Anadolu ulaşım sistemine bağlayan Bodrum-Milas yol
güzergöhında önemli bir noktada bulunması" da etkili olmuşfur. Bir hissesi
tımara, diğer hissesi Milas'da bulunan Ahmed GAzi Bey vakfina tahsis
edilmiş olan Karaova, 1 5 l7'de yaklaşık 83 1 gerçek nüfusa tekabü| eden223
neferi bünyesinde barındırmaktadır. Kısmen tahsis edilmiş olduğu vakfa
hizmetle mükellef, yaklaşık 35 gerçek nüfusa tekabül eden 7 hanelik küçük
topluluk ile, tibi olduğu kazdnıngayrimüslim nüfus bulunan tek isk0n yeri
olması da Karaova'nın diğer bir özelliğini oluştuımaktadır.

Yarımadanın verirnli kesimlerinden birinde kurulmuş olan
ve bugünkü ortakent'in esasmı teşkil eden Büsgebi, yaklaşık 534 gerçek
nüfusa tekabül eden 162 nefer vergi mükellefi lle (% I(.l|)kazdnın ikinci
büyük iskAn merkezini oluşturmaktadır. Muhtemelen yakın bir mevkide
daha sonra gelişmiş olan ve "Büskebi-i Diger'' adıyla anılan'' köy ise
yaklaşık 490 gerçek nüfusa tekabül eden 138 neferin (% 12'53)

osmanlı Devleti'nde Bilgi ve İstatisıik,Der. Prof. Dr. Halil İnalcık-Prof. Dr. Şevket Pamuk,
Ankara 2000, s. 17-32). Bununla birlikte, sadece bir fikir verebilmek için, en yaygın
kullanılan yöntem olan "h6ne x 5 * mücerred" formülü ile tespit edilen tahmini nüfusa dair
rakamlara da yer verilmiştir.
'z Usha M. Luther, Historical Route Network of Anatolia (stanbul-İzmir-Konya) ] 5 50's to
I 8 5 0's : A Metho do lo gical S tudy, Ankara I 989, s. 25,
" Aynı köy |773-177 4 (1l 87) tarihli Menteşe avarız defterinde Müsgebi'den hemen
sonra " Müs gebi D ep es i'' adıyla kaydedilmiştir: Bo A. KK. MKF - 2 6 7 2, v' 5 lb.

250



Turan Gökçe

kayıtlı bulunduğu büyükçe bir iskAn yeri olarak dikkati çekmektedir. Yakın
mesafedeki yerleşim alanlarının genişlemesiyle, muhtemelen sonraki
yüzyıl|ardabirleşmiş olan bu iki köy birlikte değerlendirildiğinde, yaklaşık
l.024 gerçek nüfusa tekabül eden 300 nefer ile toplam köy nüfusunın oh

27.Z{'inibünyesinde barındıran büyük bir yerleşim bölgesi olarak diklkati

çekmektedir.
Kazdnın, Pödişah hassına tahsis edilmiş olan tek iskön yeri

durumunda bulunan ve günümüzde aynı adla Bodrum ilçesine bağlı bir
yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmekte olan Beksimed, yaklaşık 482
gerçek nüfusu temsil eden 138 nefer (o/o |2.53) vergi nüfusuyla kazAnın
dördüncü büyük köyünü oluştunnaktadır.

Ünlü Türk denizcisinin doğum yeri olan köy ile ilişkisi dolayısıyla
aynı ad|a anrlan bugünkü Turgutreis beldesinin çekirdeğini oluşturan
Karabağ, aynl Zamanda kazd dairesinde bulunan aynı adlı birden faz|a
yerleşmeden meydana gelen gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu
yerleşim bölgesinin merkezini teşkil eden Karabağ, yaklaşık 343 gerçek
nüfusa tekabül eden 103 nefer ile toplam köy nüfusunun oA 9.35'ini
bünyesinde barındırmaktadır. Bi.iskebi'de olduğu gibi, muhtemelen
yakınlarında teşekkül etmiş olan ikinci bir yerleşme olduğu için"Karabağ-ı
Diger" adıyla anılan ikinci köy ise yaklaşık 307 nüfusu temsil eden 95
neferin kaydedilmiş olduğu bir isk6n yeri olarak dikkati çekmektedir.
Defterde yer alan "ndm-ı diger Yumruburun" ifadesiyle diğerlerinden ayırt
edilmiş olan aynı adlı üçüncü köy ise 1517'de terkedilmiş durumdadır.

Yarımadanın kuzeybatı kesiminde yer alan Sandıma adlı iki köy,
yakın mesafede kurulmuş olup aynı adla anılan bir diğer yerleşim grubunu
oluşturmaktadır. Bunlardan, "ndm-ı diger Varilya" ifadesinden de
anlaşılacağı izere, aynl zamanda Yarilya adıyla anılan ve bugünkü
Gündoğan'ln esasrnr oluşturan köy, yaklaşık 270 nüfusu temsil eden 82
neferin (% 7.44) kayıtlı bulunduğu bir isk6n yeridir. Sandıma adıyla
kaydedilmiş olan ve bugünkü Yalıkavak beldesine temel teşkil eden köyde
ise 5 7 neferin temsil ettiği yaklaşık 1 93 nüfu sun yaşadığı anlaşılmaktadır.

Tabloya yansıtılan nüfus büyüklükleri itibariyle, nispeten büyük
olan bu isk6n yerlerini 43 nefer ile (% 3.90) Etrim, 30 nefer ile (% 2.72)
Burun, 13'er nefer ile (1.18) Erimiye Ve Meymuncuk köyleri takip
etmektedir. Sadece 4 vergi mükellefinin kaydedilmiş olduğu, kazdya isim
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teşkil eden Sıravolos ise en küçük isk6n yeri durumundadır. Yukarıda da
belirtilmiş olduğu izere,'muhtemelen Karabağ yakınlarında bulunan bu
köy, XVI. asrın ikinci yarısında faal bir iskAn yeri olmaözelliğini yitirmiştir.

Menteşe sancağına dAhil olan bazı bölgelerle ilgili çalışmalarda da
işaret edilmiş olduğu :üzere,'n esasen I5I] tarihli mufassal defterden
hareketle tanzim edilmiş olduğu kabul edilen mufassal-icmAl tahrir
defterininoo ortayakoyduğu tablo, bazı köylerin nüfus verilerindeki küçük
değişiklikler dışında önemli bir fark göstermemektedir. Bununla birlikte,
söz konusu küçük değişiklikLer yanında, özellikle, Karaova'nın1517 tarihli
mufassal defterde bulunmayan vakıf hissesi ile ilgili kayıtların telafisiyle,
önemli bir eksikliğin giderilmesine imkön vermesi bakımından ayrı bir
tablo üzerinde değerlendirilmesi y ar arlıolacaktır;

Tablo 2
1530'da Srravolos Kazösı Köyleri

1003.810t6893466s9TOPLAM =

0.3612224Sıravolos
1.175t7613Meymuncuk
1.65285Ilt244985Sandıman.d. Varilya
5.04188I5183256Sandıma
3.87163943043Etrim
1.174922913Erimiye
2.7086610t430Burun
20.008261556l5l*222Karaova

Karabağn.d.
Yumruburun

8.7330924405l97Karabağ [ıDigerl
8,463101l295494Karabağ
12.34485Il4386137Büskebi_i Dieer
16,395985186099182Büsgebi
12.074626I5176134Beksimed

ot/o
Tahmini
Nüfus

MuafMüc.KaraNeferen

* 7 Hönesi "CemEat-i Kefere".

" M. Kütiikoğlu, Tavas KazQSı, s. XXVIII; Z'Mete, aynı tez, s. 125-126 vd.; Mikail
Acıpınar, XVI. Yüzyılda Balat KazEsı (Tahrir Defterlerine Göre), E.ü.S.B.E.
YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, izmir 2005, s. 7-8.
oo BoA.TD-166, s. 492,561-563.
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Kazd dairesindeki yerleşim düzeni ve nüfus potansiyeli itibariyle
önemli bir değişiklikarz etmeyen bu tablo bir yana, |5T7 tahrilinden 46yıl
sonraki durumu yansıtan 1563 tarihli mufassal tahrir defteri,o' özellikle
kazdnın toplam nüfus potansiyeli ve bunun köylere dağılımına ilişkin farklı
bir tablo ortaya koymaktadır;

Tablo 3

1563'de Sıravolos Kazffsı Köyleri

Kazdnın yerleşme düzeni ile ilgili olarak, ilk dikkati çeken husus,
Sıravolos'un faal bir iskAn yeri olma özelliğini yitirmiş olmasına karşılık,
önceki tahrirlerde terkedilmiş durumda bulunan ve Yumruburun olarak

Köy Neferen Nim Benndk Kara Mücerred Muaf Tahmini
Nüfus %

Beksimed 193 28 59 105 I 541 12.13
Karabağ ll9 15 56 48 403 7.48
Karabağ-ı Diser 138 t0 60 68 418 8.67
Karabağn.d.
Yumruburun

2 I 1 6 0.12

Büssebi 258 2 t2 134 100 l0 890 16.22
Büssebi-i Diser 245 -t 32 92 118 153 15.40
Burun 55 4 20 3t l5t 3.45
Karaova 301 J 43 126 126 3 1001 18.93
Erimive t0 6 4 34 0.62
Etrim 75 34 41 211 4.71
Meymuncuk l0 I I 3 5 30 0.62
Sandıma 55 2 28 25 175 3.45
Sandıman.d. 118 7 65 46 406 1.42
Varilva
Akyaka tl 4 7 'r'r 0.69

TOPLAM: 1.590 9 688 5.046

o' BoA. zD--, 3 7, v. 26Bb-2i 5b, 2i 8a-278b; BoA. TD - 3 3 8, s. 43 -44
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da bilinen Karabağ'ın faal bir yerleşim birimine dönüşmüş olmasıdır.
Tabloda dikkati çeken ikinci öneınli husus,.bir sonraki tahrirde, aradan
geçen 20 yıllık Zaman zarfında kaydetmiş olduğu hızlı büyüme sonucunda
önemli bir yerleşim biriınine dönüşecek olan ve bugünkü Bitez beldesinin
esaslru oluşturan Akyaka adlı bir köyün oıtaya çıkmış olmasıdır.

Tablonun tetkikiyle dikkati çeken üçüncü önemli husus, kazd
dairesindeki köy nüfusunun, deftere kayıtlı nefer itibariyle, 46 yıllıkzaman
zarfında yo 44.4l'l1k bir artışla 1.l0l'den 1.590'a yükselmiş olmasıdır.
Deftere kayıtlı nüfusun o/o 0.56'sını (9) çift, Yo 9.68'ini (154) nim çift,o/o
43.2l'sini benndk, Yo 45.59'unu kara, % 0.8l'ini (13) ise muaf statüde
bulunanlar oluşturmaktadır. Sadece bir fikir vermek için tablolara ilave
edilmiş olan tahmini gerçek nüfus itibariyle % 32.89 olarak görünen bu
büyümede, mevcut köylerde yaŞayan nüfusun iç dinamizminden
kaynaklanan artışla birlikte, eskiden beri devam edip gelen, Menteşe dağlık
bölgesindeki büyük nüfus potansiyelinden beslenen iskön faaliyetleri de
etkili olmuştur. Ayrıca, özellikle Bodrum'un fethinden Sonra, kazdnındenize
açı|an kıyılarının daha güvenli hAle gelmesiyle, yarımadanın bütünüyle
yerleşme için daha cdzip bir alan haline gelmiş olduğunu da beliıtmek
gerekir. Nitekim, kıyıda bulunan Kargu ve Bağla adlı mezraalarla ilgili
olarak düşülmüş olan, "sdbıkd kdfir vehminden ekilmez iıniş şimdi ekilür
olmuş" kaydıo2 da bunu teyid etmekte,dir' Aynı sancağa töbi Balat kazisı
çiftçi-koyltı nüfusundaki artışın o/o 17.35'de kaldığı, Tavas kazösında iseo/o
1,1 oranında küçüldügtı" dikkate alındığında, yarımadanın bu zaman
zarfında' yaşadığı değişimle birlikte sağlanan güvenlik ve istikrarın
demografik gelişmeye etkisi daha iyi anlaşılmaktadır.

1517'den 1563'e uzanan çizgide kazd dah1lindeki köylerin her
birindeki nüfus değişimi ayfl ayfl değerlendirildiğinde, Erimiye, Sandıma
ve Meymuncuk dışındaki köylerin tamamının söz konusu büyümeden
pay aldığı görülmektedir. Deftere kayıtlı vergi nüfusu itibariyle 1517'de
tespit edilmiş olan I37 neferin, yaklaşık 753 gerçek nüfusa tekabül eden
245'e çıkmış olduğu Büskebi-yi Diger, % 77.53 1|e büyümenin en yüksek
oranda yansıdığı yerleşim birimini oluştuımaktadır. Bunu, % 59.25
oranında bir aıtışla, 162 neferden yaklaşık 890 gerçek nüfusu temsil eden

o'BoA.TD-337,v,2i5b.
o' M. Kütükoğlıu' Tavas Kazası, s.64-66
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258 nefere ulaşmış olan Büsgebi takip etmektedir. l517'den l563'e |Izanan
çizgide gerçekleşen demografik büyümeyi ifade eden bu rakamlar, bugünkü
ortakent'in esasml teşkil eden, yaklaşık 1.643 kişinin yaşadığı Büskebi ve
Büskebi-i Diger köylerinin yarımadanın yerleşme için en cazip bölgesini
oluşfurduğunu ortaya koymaktadır.

Aynı zaman zarfında' deftere kayıtlı nüfusu o/o 34'97 oranında artış
göstererek 223 neferden, yaklaşık 1.001 gerçek nüfusa tekabül eden 301
nefere ulaşmış olan Karaova, dAhil olduğu kazö dairesinin en büyük iskAn
yeri olma özelliğini sürdürmüştür. Nüfusun belirli oranlarda aıtmlş olduğu
Beksimed, Burun, Etrim ve diğer adı Varilya olan Sandıma yanında,
Kar abağve Karabağ- ı D i ger köyleri de s öz konusu büyümeden pay almıştır.
B u dönemd e, kazd d airesinde ivme kazandığı anl aşılan i skön hareketlerinin
en tipik göstergelerinden biri de önceki tahrirlerde hiçbir kayıtlı nüfusu
bulunmaya n v e ar azisi " h Er i ç r a iyy e t" tarafindan ekilen Yumruburun adıyla
da bilinen üçüncü Karabağ köyünün tahminen 6 kişilik bir ailenin yerleşimi
ile faal bir iskAn yerine dönüşmüş olmasıdır. Bir sonraki tahrir sonuçlarına
göre hazırlanmlş olan aşağıdaki tablodan da takip edilebileceği üzere, köy
küçük de olsa sahip olduğu nüfus potansiyeli ile sonraki tarihlerde de faal bir
yerleşim birimi olarak varlığını sürdürnıüştiir.

Özetle belirtmek gerekirse; 1563 tahririne göre, toplam nüfusun %o

.l8.93'ünü bünyesinde barındıran Karaova, daha önce olduğu gibi,kazanın
en büyük yerleşim birimini oluşturmaktadır. Bunu % 16.22 ile Büsgebi, %
15.40 ile Büsgebi-i Diger, % |2.13 ile Begsimed ve diğerleri takip
etmektbdir. Toplam nüfusun sadece Yo 0'62'sine tekabül eden 1O'ar neferin
kayıtlı bulunduğu Erimiye ve Meymuncuk ile birlikte 11 vergi mükellefinin
bulunduğu Akyaka, aynı tarihte kazdnın küçük yerleşim birimlerini
oluşturmaktadırlar. Yukarıda ayflca belirtilmiş olan, sadece 6 vergi
mükellefinin kayıtlı bulunduğu, Yumruburun olarak dabilinen Karabağ ise,
en küçük iskdn yerini oluşturmaktadır.

Yirmi yıl sonraki.durumu yansıtan 1583 tarihli mufassal tahrir defteri,
kazd dairesindeki yerleşim düzeni ve nüfusun isk0n yerlerine dağılımı
bakımından iki ayrı tabloyu ortaya koymaktadır. Öncelikle, kayıth nüfus
itibariyle köylerin demografik durumunu genel bir tablo üzerinde
değerlendirmek gerekirse, şöyle bir sonuç oıtaya çıkmaktadır;
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1583'de Sıravolos Kazf,sı Köylerİ ve Kayıtlı Nüfusu

Tablo 4

Tablo üzerinde ifade edilmiş olan rakamlar,l563'den 1583'e uzanan
yirmi yıllık zamanzatfında,kazAnın toplam nüfusunda önemli bir değişiklik
olmadığını gösteımektedir. Anadolu genelinde, XVI. yizyıl sonlarına
doğru ivme kazanan nüfus artışına rağmen, yarımadada 1530-

4.461225tt68|.435TOPLAM

0.2011I23Dedeler
0.69227J10Akyaka
3.69t6t5262tI53Sandlma-iDigeı

Varilya
8.01303I68406lt5Sandıman.d
1.185387IIt7Meymuncuk
3.16174I242954Etrim
0.6930I54l0Erimiye
13.0366346881262187Karaova
3.1615422920354Burun
17.707842311910225J254Buskebi_yi Digeı
17.908416111127lt2257Büskebi

0. t36II2Karabağn.d.

Yumruburun

8.85367675l9127Karabağ-ıDiger
8.01355554713,115Karabağ
12.33s37287672tt7lBeksimed

%

Tahmini

Nüfus
GaibMuafMücerredKaraBenn6kNimÇiftNeferenKöy
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l563 döneminde kaydedilıııiş olan demografik büyürnenin yerini
durgunlrığuıı da ötesinde o/o l.50'lik küçülııeye bırakmış olması, daha
ayrıntılı araştırırıalarla izah edilnıesi gereken öneınli noktalardan birini
oluşturınaktadır. Yıllık liAsılı ile birlikte, tek bir başlık altında kaydedilmiş
olan nüfiıs veı'ilerine göre, yaklaşık 84l gerçek nüftısa tekabtil eden 257
neferin tespit edilmiş olduğu Büsgebi, % 17 .90 oranıyla kazdnın en büyük
iskAn yerini oluşturmaktadır. Bunu % 17 '70 1le Q5ğ Büsgebi-i Diger, Yo
l3.03 ile (l87) Karaova, o/o |2.33 ile (l77) Beksimed ve diğerleri takip
etmektedir. Akyaka, Dedeler ve diğer adı Yumruburun olan Karabağ
ise bağlı bulundukları kazanın en küçük yerleşim birimlerini
olrışturmaktadlrlar.

Bununla birlikte, Büsgebi, Büsgebi-i Diger ve Karabağ genel
başlıkları altında kaydedilnıiş olan nüfusun önemli bir kısmın7n, "der-
kaıye-i..." şeklinde düşülmüş olan notlarla, başka köylerde bulunduğunun
belirtilmiş olması, yerleşme düzeni ve nüfusun dağılımı ile ilgili fiili durum
baklmından daha farklı bir tabloyu ortaya koymaktadır;

Tablo 5

1583lde Srravolos Kazf,sı Köyleri ve Fiili Nüfus Durumu

Köy Neferen Çift Niın Benn6k Kara Mücerred Muaf Gaib Tahmini
Nı'ifils

o//o

Beksimed 215 )7 83 105 5 655 14 9R
Kdrabağ 29 J 9 l7 77 2.02
Karabağ-ı Diser I2l 9 51 61 361 8.8s
Karabağ n.d. 2 1 I 6 0.13
Yunırııhıırıın
Belen 53 I )0 )R I 153 i69
Dem /.1 2 1l 10 75 1.60
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Yukarıda da işaret edilmiş olduğu izere' tahrir defterinde, yıllık
hAsılları ile birlikte kaydedilen 13 köyden, Büsgebi, Büsgebi-i Diger ve
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1.11

7.66
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Karabağ köyleri altında yine "kaıye" olarak kaydedilmiş olan küçük
yerleşmelerin her birinin ayfl ayfl tespiti ile birlikte ortaya çıkmış olan bu
tablo, daha önce büyük merkezlerde yoğunlaşmış olan nüfusun, zaman|a

etrafinda gelişen küçük yerleşmelerle birlikte ' daha geniş bir alana
yayıldığını ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak, Karabağ köyü altında
tespit edilmiş olan toplam 1l2 neferin "der-karye_i ..." ifadesiyle başlayan
alt başlıklar altında 26'sı dışında kalan kısııı Belen (25), Dem (23),

Kuyucak (4), Rumevleri (4) ve Akçaalan (30) köylerine dağılmış olduğu
görülmektedir. Aynı şekilde, toplam 249 neferin tespit edilmiş olduğu
Busgebi'deki nüfusun 68'i dışında kalan kısmının Yahşı (25), Akyaka (43),

Türkmeneğini (47), Belen (28) ve Beksimed (38) köylerinde olduğu
belirtilmiştir. Kezd, Büsgebi-yi Diger köyünde kaydedilmiş o|an 254
neferden, merkezdeki 71'i hariç, diğerlerinin Köfircik (16), Akyaka (57),

Yahşı (15), Göçer (37), Türkmeneğini (35) ve Kızılcakuyu (23)'da
bulunduğu anlaşılmaktadır. Fiili durumu yansıtan bu tespitlere göre, sadece
muafların kaydedilmiş olduğu kısımda tesadüf edilen Dedeler de dAhil
olmak üzere, Belen, Dem, Kuyucak, Rumevleri (bugünkü İslömhöneleri),
Akçaalan, KAfircik, Yahşr, Göçer, Türkmeneğini ve Kızılcakuyu adlı köyler
kazdnın yeni yerleşim birimlerini oluşturmaktadır. 1583 tarihli tahrir
dçfterinin ortaya koyduğu bu tablo, Bodrum yarımadasının sonraki
yizyıllardada devam edenyerleşim düzenine temel teşkil etmiştir.

1 5 1 7'den 1 5 8 3' e uzanan 6 6 yıllık çizgide, y arımada üzerinde bulunan
iskAn yerleri ve demografik durumlarını tablolar halinde ortayakoyduktan
Sonra, Sıravolos kazisının toplam deftere kayıtlı vergi mükellefi ve tahmini
nüfus seyrini özetlemek gerekirse, şöyle bir grafik ortaya çıkmaktadır;
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Grafik 1

XVI. Yüzyılda Sıravolos Kazffsının Demografik Gelişimi (15l7-l5s3)

Sıravolos kaz0sını teşkil eden köyler ve ntifus durumunu genel
tablolarla oftaya koyduktan şoqr9,. sadöce hcr bir kırsal 

'e;i;şfi.;i,j
ekonomik açıdan kaz?ı dairesindeki ağırlığı hakkında bir fikir vermek
bakımından toplam yıllık gelir kapaslteleiine dc işaret etmek vararlı
oltcaktır. Bqqy, ge1el bir tablo üzerinde ifade etmek ,zimaniçinde ar2 ettiği
değişimin takibi bakımından daha uygun olacaktır;

Srravolos Kazfl sı 
"} 

j.?"":ruruuu Hf, sılatı
(1sl7-1s83)

-:'\tıgi Niil'tısu

Tııhnıiııi Niitiıs
1 5831 5631 5301517

1 000

4000

6000

0

2000

3000

5000

1.4001.264876Erimiye
30.30026.34318.784Karaova
6.5006.3003.906Burun
21.50021.00013.1s3Buskebi-yi Diser
20.s0019.s00l 1.408B bi
22.0001.216Yumruburun
i4.00010.0005.920-ıD
r 5.00010.0001.170
20.60020.6008.150Beksimed

1 5831563t5t7Köy

260



Turan Gökçe

Daha önce de işaret edilmiş olduğu :J,zere, fiilen bünyesinde
barındırdığı nüfus itibariyle ayrrca belirtilmiş olmakla beraber, gelir
kaynakları bakımından merkezi teşkil eden yerleşim biriminin adı altında
tek kalemde kaydedilmiş olduğundan, sonradan gelişen küçük
yerleşmelerin yıllık gelirleri tabloya yansıtılamamıştır. Tabloya aktarılmış
olan her bir köyle ilgili rakamlar dikkatle incelendiğinde, 15l7'den l563'e
uzanançizgide tamamının iktisadi bakımdan önemli bir büyüme kaydetmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıı rakamlar. söz konusu büyümenin, özellikle
l517-1563 döneminde yaşanan,o/o 44. l'lik nüfus artışına paralel olarak
ivme kazandığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, ilgili defter
kayıtları, bulundukları mevki ile mütenasip sınırh bir yerleşme ve üretim
kapasitesine sahip oldukları anlaşılan ve 15 l] -1563 tarihleri arasında
demografik açıdan büyüme yerine düşük oranlarda da olsa küçülme
gösteren Erimiye, Etrim ve Meymuncukköylerinin de bu büyüme sürecinin
dışında kalmadığını göstermektedir.

Sıravolos kazdsı köylerinden P6dişah hassına tahsis edilmiş olan
Beksimed ve bir hissesi Beçin ve Milas'daki Ahmed Gdzi vakfına ayrılmış
olan Karaova dışında kalanların tamamının tımar olarak tasarruf edildiği
anlaşılmaktadır. Tımara tahsis edilnriş olan köylerin önemli bir kısmının
Bodrum ve Beçin kaleleri müstahfizlarına tahsis edilmiş olduğunu da
beliıtmek gerekir. Tablodan da takip edilebileceği tizere, yarımadanın en
geniş ovasında yer alan Karaova, yıllık gelir itibariyle ilk sırada
gelmektedir. 1583 yılı itibariyle 30.300 akçalık yıllık gelire sahip olan
Karaova'yı 2|.500 akça ile Büsgebi-i Diger, 20.600 akça ile Beksimed,
15.000 akça ile Karabağ ve diğerleri takip etmektedir. Bünyesinde
barındırdığı küçük nüfus potansiyeli ile mütenasip l.400 akçalak yıllık
gelire sahip olan Erimiye ise kazAnın iktisAd? bakımdan en küçük birimini
oIuştıırmaktadır.

Piy6deTeşkilf,tı
XVI. yüzyılda yerleşim ağı ve nüfus kapasitesi bakımından Sıravolos

kazasının önemli unsurlarından biri de piyAde teşkilatına bağlı olan yaya
çiftlikleri ile iizerinde kayıtlı yaya-yamak nüfus poiansiyeli idi.

261

Etrim 3.814 4.000, 6.000

Meymuncuk 1.343 r.991 3.000

Sandıma n.d. Varilya 7.000 1 1.184 14.300

Sandıma-i Diger s.200 9.248 12.300



Sıravolos Kazası

osmanlı Devleti'nin ilk muharip gücü olarak kabul edilen yaya ve
müsellem teşkilAtı orhan Gdzi zamanında kuruldu. Başlangıçta, sefer
görevi karşılığında ulüfe ödenen yaya ve nıüsellemler, barış zamanında
kendilerine tahsis edilen çiftliklerde üretilen mahsülün öşrünü de alırlardı.oo
Yaya ve yamaklardan oluşan "ocaV'|ar halinde teşkilatlanmış olan piyade
ve müsellemler, Yeniçeri ocağının kurulması ve kapıkulu askerinin
yaygınlaşmasıyla birlikte, fiilen savaşa iştirak eden muharip güç olmaktan
çıkarak, geri hizmetlerin ve bazımirİ vazifelerin ifasında görevlendirildiler.
Bu durum ocak nizamının bozulmasıyla, XVI. asrın sonlarına doğru
teşkilAtın lağvına kadar devam etti.

Daha önce de işaret edilmiş olduğu izefe, topografyanın arz ettiği
cAzibenin de etkisiyle, XIII. yüzyıldan itibaren büyük Yörük-Türkmen
topluluklarının yoğunlaştığı bir bölge olarak görünen Menteşe, aynl
zamanda yaya ve müsellem teşkilatına bağlı ocak tabir olunan çiftliklerin
kesafetiyle de dikkati çekmektedir. Kaynağını, daha çok Yörük-Türkmen
topluluklarlna mensup olanlarla, yerleşik Türk köylülerinin oluşturması
dolayısıyla, doğal karşılanması gereken bu kesafetin önemli ölçüde
bildiriye konu edilmiş olan Sıravolos kazdsına zemin teşkil eden Bodrum
yarımadası için de söz konusu olduğu görülmektedir.

PiyAde teşkilötının, Menteşe Yaya Sancağı'na bağlı olan yarımada
üzerindeki uzantılarını, dolayısıyla, Sıravolos kaza dairesindeki yaya
çiftlikleri ile nüfus potansiyelini tespit edebileceğimiz iki tahrir defteri
bulunmaktadır. Her ikisi de XVI. y.jzyılın ikinci yarlsma ait olan
defterlerden birio' l 565- l 566, diğerioo 1 578 tarihlidir.

PiyAde tahrir defterlerinde Sıravolos kazö dairesinde bulunan yaya
çiftlikleri, her biri bir yayabaşının idaresinde bulunan iki ayrı ünite
halinde kaydedilmiştir. Bunlardan, Beksimed, Sandıma ve Yassıbağ

* Kuruluşu ve muharip bir güç olarak kullanıldığı devirde yaya Ve müsellem teşkilatının
karakteristik özellikleri hakkında bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, osmanlı Devlet Teşkildnnda
Kapıkulu ocakları I Acemi ocağıve Yeniçeri ocağı, Ankara 1984, s. 1-5; Muzaffer
Arıkan, XI1 Asırda Yaya ve Müsellem ocakları (Toprak Tasarrufu, Vergi Muafiyetleri ve
Hizmet),A.U.D.T.C.F. Yayımlanmamış DoçentlikTezi,Ankara l966; Aynı Yazar,"Yaya
ve Müsellemlerde Toprak Tasarrufu", Atatürk Konferansları VIII (l975-1976), Aııkara
l9B3, s. l75-2Ol; Halime Doğru, osmanlı İmparatorluğu'nda Yaya, Müsellem-Thycı
Teşkildn (XV-WI. Yüzyılda Suttanönü Sancağy', istanbul l990, s. 1-8.
o' BoA.DFE TD- 3 60,s. ll 2-1 84.
ou B}A.TD-| 7 3, s. 96-103.
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köylerine bağlı olan çiftlikler "Piyddegdn-ı Nilhiye-i Sıravolos"; sonradan
yaygınlaşan ve bugüne kadar devam eden söylenişine daha yakın bir
biçimde, Müsgübi şeklinde yazılmış olan Büsgebi ve Karaova'ya bağlı
çiftlikler ise,'|Taallukdt-ı Piyddegdn-ı Beçin ve Karaova" başlığı altında,
ayrı bir ünite halinde kaydedilmiştir. Bu itibarla, 1565-1566 tarihli tahrir
defterinde kayıtlı bulunan yaya çiftliklerini iki ayfl tablo üzerinde
değerlendirmek daha uygun olacaktır;

Köy Çiftlik Yaya
Yamak Toplam

Mürde
Yamak Gaib

Arazi-i
Zirdat

Atik Cedid Dön Gallat

Beksimed

inehacı 7 5 2 14 J 6 60 120
Kulağuz 8 2 10 4 6 60 120
Beemis 6 I 7 4 60 150

Hamza l0 ll 2 23 J 7 60 70
Yusuf 5 2 '7 5 3 50 60
Resul 7 9 t6 5 4 60 80
Iman 10 7 t7 4 9 60 150

BAyezid 7 7 t4 2 3 60 150
Asılbesi 9 2 l1 4 4 60 80
Dündar 9 7 t6 4 8 60 60
Hasbegi 7 7 4 40 100
S6dık 8 J J t4 3 5 80 75

Mentese 5 2 7 5 40 60
Satılmış 6 4 l0 5 6 60 il5
Turud 7 2 9 5 60 100
lvaz 8 5 13 5 4 60 115

Rahman 6 I 7 6 60 77
inebesi 9 J t2 2 7 60 115

Hızır 7 7 2 J 100 80
Yahşı 6 7 l3 5 5 60' 70
Yusuf 9 9 18 4 2 50 125
Zeyneddin 6 I 7 5 5 60 400
Ismail l0 l0 J , 50 80
Mustafa .1

5 t2 4 5 60 100
Zekeryd 7 I 8 2 6 60 t20
Hamza 7 7 4 50 70
Gökqöz 4 J 7 60 r00
Aziz 6 10' l6 4 100 200
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1 565_1 566'o, n.çı,r*or*;", Yaya Çiftlikteri

1.4009806540t8256411313 ÇiftlikTOPLAM=

12060t4j/, /.7l5Alicelü

Müsgübi
(Müsgebi)

Yalıva
t206044166r0Mehıned v
8s6010592lsa v. Hızır
60608.520210RCiiııevd
8050lt4.7Umur
90408Itl7t0Osman
1401005215l68Bahidır

OrucpAzi
140100591I7Veled-i

60Mstinıad (?)

Karaova
16012054146RAli
160I504')t3IIIIMııstafa
t20607l)'714I3Uınur-ı Diser
1)\605IIHız:r

GallatDöniim
Gaib

CedidArik
Toplaın

Pir
vs.Çocuk

Yaya
Yamak

ÇiftlikKöy Arazi-i
Zir?ıat

Mürde
Yaıııak

Tablolardan da takip edilebileceği izere, 1565'de kaz6' dahilinde
iki ayrı birimde yer alan 5 köyde 48 çiftlik bulunmaktadır. Bunların
üç köye bağlı olarak yazllmlŞ olan 35'i "Piyddegdıı-ı Ndhiye-i
Sıravolos'', 2 köyde buluııan 13'ü ise "Taallulçdt-ı Piyddegdıı-ı Beçin ve
Karaova" başlığı altında kaydedilmiştir. Tamaını kurucu yayaslnm ismiyle
anılan kazA dairesindeki yaya çiftliklerinden 29'u günümüzde de aynl adla

3.8672.1308125rltJJJ9t3c25635 ÇiftlikTOPLAM:

7030J9I8Inel'ıan

Yassıbağ
t204064125Müsd
i0050J11Çavıldır

60l121147Küçükbee
70402416I6IMercaıı
906088SepidSandınra
20015054t8i89MfisA
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varlığıırı devam ettirırrekte olan Beksiırıed, 8'i Müsgiibi (Büsgebi), 5'i
Karaova, 5'i Yassıbağ, l'i de Saııdlırra köyii hrıdrıtları dahilinde
bulrınmaktadır. Has, zeaınet veya tımara tahsis edilmiş olduğu için diğer
tahrir defterleriırde de kayıtlı bulrınaır 4 köye rağmen, Yassıbağ'a sadece
bı"inyesinde barındırdığ:ıyaya çiftlikleri itibaı:iyle piyade tahrir defterlerinde
rastlanması, onun tipik bir yaya köyü olduğunu gösterııektedir.

|3 Cemlıziyelevvel 960 (27.04.l553) tarihli bir hiikiiınde, Menteşe
piyöde çiftliklerinin n-ıiktarı iyi yerden J0, orİa yerden l00 ve verimi diişük
yerden 150 dönüın olarak öngörülmtiş olınakla berabero', Sıravolos kazö
dairesinde 30 ila l50 dönüm arasıııda değiştiği görülmektedir. Buna göre,
Sıravolos yayabaşılığına bağlı olarak kaydedilıniş olan 35 çiftlik, toplam
2,130 döııüm yere sahiptir. Beçin ve Karaova yayabaşılığına bağlı 13

çiftliğin saliip oldrığu 980 dönüıı ile birlikte, |<aza dairesinde brılunan
piyade çiftlikleriırin toplam miktarı 3.l 10 dönüıne ulaşıı-ıaktadır.

Mevkuf durumda bulunan biri dışında, çiftliklerde kayltlı toplam
yaya-yamak sayısı 369'dur. Buııuır çiftliklere dağılımı, 5 ila 15 arasında
değişmektedir. Defterde "ııd-reside'' kaydedilmiş olan, henüz hizınetle
mtikellef tutulamayacak, çocuk yaşta buluıranların toplam SayıSl ise
l94'dür. Mrıaf drıruında bulunan küçük bir kesim de dahil olınak izere,
deftere kayıtl1 nefer itibariyle toplam çiftlik nüfusu 5l5 olarak tespit
edilınektedir. Btınun % 7|.65'ini yaya-yalnak, oh 37.66'sını çocuk, o%

2.7l'ini (l4) ise yaşlılık veya maluliyeti belirtilerek kaydedilnıiş olanlar
oluşturmaktadır. Tahrir sırasında yerlerinde bulunaınadıkları için "gdib"
yazılmış olan 8 nefer dışında, özellikle ocak tabir olunaır her bir çiftliğin
geçıniş ııensuplarını ifade eden "nıürde" adr altında kaydedilmiş olan
ölmüşlere de işaret etınek gerekir. Tablo üzerinde de belirtilmiş olduğu
izere,"Qtik'' ve"cedid'olarak iki ayrı kategoriye ayrılınış olan ölmüşlerin
toplam Saylsl 348'dir. Bunun 243'i Sıravol9s, l05'i Beçin ve Karaova
çiftliklerine mensuptur. Kazöı dahilindeki yaya çiftliklerinde mürde
kaydedilmişolanların, 158'inin"atik'' (eski), 190'ının"cedid' (yeni)başlığı
altında kaydedilmiş olduğunu da belirtııek gerekir.

l578'de gerçekleştirilen tahrir sonuçları, aradan geçen Zalnan
zarfında, kaza dah1lindeki piyade çiftlikleri lle yaya-yaınak kapasitesinde
önemli değişiklikler meydaıra gelmiş olduğunu göstermektedir.

" BoA.KK-63, s. 38S'den nkl. Z. Mete, ayııı lez, s.240
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Tablo 9
l578lde Srravolos Yaya Çiftlikleri

50MÇobanlu

Beksimed

20015055918MüsA
20010084l5I410Azİz
10060MGöksöz
7050MHamza
t2060MZekewd
1006085IIMırstafa
8050Mismail

40060688Zevneddin
1255092t32?,9Yısııf
7060R5ılI10Yahsı
80100MHız:ır
lls60Mnehesi
ls05047R8man

'7'760MRahman
ll560441)jIirar.
10050MTıınıd
11560MSıfılmıc
6040MMentese
'15RO'751?5RSffrlık
10040MHasbesi
60604813I)l0T)iindar
RO60748

,l
7Asılbepi

1506051I8P6vezid
RO60l0477Resul
6050739I8Yusuf
7060t47l569Hamza
1506074l028Resmis
12060l056.6Kulağuz
120606688Inehacı

GallatDönüm
Gaib

CedidAtik
Toplan

Pir
VS.Çocuk

YayaMevkufÇiftlikKöy Arazi-i
Zirdat

Mtrde
Yamak
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Tablo 10

1578'de Beçin ve KaraovaYaya Çiftlİkleri

Sandıma Sepid M 60 90
Mils6 M

Yassıbağ

Mercqn R 1 g ) q 40 '70

Göcheg R R il 1 60 75
Cavıldır M 50 100
MüsA M 40 170
Inehan M 30 70

,l Köseresid 8 8 80 ls0

TOPLAM: 38 Çiftlik 17 114 27 6 207 94 T4l 2:260 4.067

Köy Çiftlik Yaya
Yamak Çocuk

Pir
vs. Tonlam

Mürde
Yamak Gaib

Aıazi-i
T,irAat

Afik Cedii I)öniim Gal.Iaı

Karaova

Umur_ı Dise 7 ). I 10 '7 ,7 60 1)O

Ali 7 I 8 5 8 1)O 160
istimad (?) M 60
Mustafa M 150 160
Hızır M 60 725

Müsgübi

lJmur I 2 1l 4 50 80
BahAdır t0 3 l3 5 -l 100 140
Alicelü I 8 l7 14 13 60 120
isa v. Hlzır 8 I 9 10 6 60 85
Cünevd 10 2 I 13 8 7 60 60
C)sman s g 7 60 go

Mehmed v. R I s 4 I 60 1ro
Yıhva
Kıımral M RO

TOPLAM= 13 Çiftlik 77 18 4 60 57 980 r260
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' Tablolardan da takip edilebileceği izere, yine aynı şekilcle, iki ayrı
yayabaşılığa bağlı olarak kaydedilıniş olan toplam çiftlik sayısının 5l'e
yükselmesine karşılık, bunlardan 21'inin nıevkııf kaydedilııiş olması,
dikkati çeken en önemli değişikliktir. Slravolos yayabaşılığına bağlı 38
çiftlikteır, köyü beliıtilınenıiş olan biri dışında, 30'u Begsinred, 2'si
Sandıma, 5'i Yassıbağ'a bağlı olarak yazılınlştıı'. Çiftlik sayısıırdaki aıtşla
birlikte, toplam dönüın miktarı 2.260'ayükselmiş olan Sıravolos'ıın aksine,
Beçin ve Karaova yayabaşı|ıEııra bağlı iki köyde kaydedilmiş olan çiftlik
saylS1 ve dönüm miktarı değişmeıniştir.

ocak nizaınının bozulmasıyla birlikte oıİaya çıkan mevkuf çiftlik
sayısındaki artışın doğal bir sonucu olarak, çiftliklerdeki toplam nüfus
yaklaşık % 40.58 oranında bir kayıpla 5l5'den 306'ya dı.işmüştür. Deftere
kayıtlı 306 neferin o/o 82.02'sini (25|) yaya-yamak, yo |4.70'ini (45) "ııE-
'reside" tAbir olunan çocuklar, geri kalan o/o 3.26'sını (l0) ise yaşlılık,
maluliyetveya başka sebeple muaf kaydedilmiş olanlar oluşturmaktadır. Bu
takam|ara göre, özellikle 1565'de 369 olan yaya-yamak sayısının 251'e
gerilemiş olması, piyöde teşkilAtında yaşanan olumsuz gelişmelerin
Bodıum yarımadasındaki çiftliklere de yansıııasıyla birlik!e ortaya çıkmış
olan bir durum olarak değerlendirilmelidir.

Tasamıflarında bulunan çiftliklere mukabil, belirli hizınetlerin yerine
getirilmesi ile yükümlü o|an yayalar, göreve "altışar uylı'k zdd u
zevEdeleriyle" nöbetleşe gitırrek zorundaydılar. Bildiri kapsaınında ana
hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılan kazanın önemli bir boyutunu ifade
eden Sıravolos piyödeleri de töbi oldukları könunlar gereğince çeşitli
hezmetlere tayin edilmişlerdir. Aynı yaya sancağına dAhil olan TaVaSu',
Muğla, Milas ve Beçino' ile ilgili çalışııalarda da işaret edilmiş olduğu
izere, Sıravolos kazdsıpiyadelerinin memur edildikleri görevlerin başında,
tersane ve güherçile hizmeti gelmektedir. Bunun yanında, Bilecik ve
Samakov başta olınak iizere ınaden, Tophane, istaırköy memlahası ve
muhtelif yerlerde ortaya çıkan tamir. işlerine tayin edildiklerine dair
hükümlere de sıklıkla rastlanmaktadır.

Kuruluş devrinde, muharip bir güç olmakla beraber, sonraki
yizyı||arda geri hizmete çekilerek, önemli miri hizmetlerin ifasında
görevlendirilen yaya ve müsellem teşkilatı, zamanla ocak nizamınıır

u* Mübalrat S. Kütükoğlu,Tavas Kazası, s. 59-60
'o Z.MeIe, (rynı tez, s.239-240.
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bozulması ve miri hizmetlerin aksatılması sonucunda bir an önce çözülmesi
gereken önemli bir sorı'ın haline geldi. Bu süreç, nihöyet, 1580'li yılların
başlarında teşkilAtın lağvıyla birlikte sona erdi.'o Böylece, bildiriye konu
edilmiş o]an Sıravolos kazösının XVl. yizyı|da önemli bir boyutunu
oluşturan piyade çiftlikleri de tımara tahsis edildi. Üzerinde kayıtlı yaya-
yamak nüfus ise sahip oldukları muafiyetlerden arındırılarak, "raiyyef'
statüsüne indirildi.

Kon ar-Göçer TeşekkülIer
XVI. yüzyılda, l5l]-|583 tarihleri arasında Sıravolos kazAsında

tespit edilen meskün yerler ve nüfus kapasitelerini genel olarak ortaya
koydııktan Sonra, Menteşe sancağının diğer bölgelerindeki yoğunluğa
rağmen, az sayıda da olsa tesadüf edilen konar-göçer topluluklara da işaret
etırıek gerekir.

Kaz6ı dAhilinde herhangi bir isk0n yerinde meskün olmayan, yaylak_
kışlak arasında konar-göçer hayat yaşayan topluluklardan hiç biri esas
itibariyle Sıravolos kazasına tAbi olarak kaydedilmemiştir. Burada işaret
edilecek olan gruplar,kazdnıı^ı hemen kuzeydoğusunda yer alan Beçin başta
olmak izeTe, diğer kazdlarda kayıtlı olmakla beraber Sıravolos kazdsı
hudı-ıtları dAhilinde bulundı"ığu belirtilen, dolayısıyla, Zaman zaman fı1lT
varlık gösteren topluluklardır.

Bu cümleden olarak |5I1 tarlh|i tahrir defterinde,'' esasen Beçin
kazasına tAbi olmakla beraber, Sıravolos kazd dairesinde bulundukları
belirtilen tek bir topluluk kaydedilmiştir' Herhangi bir isim belirtilmeksizin,
Giinebarza cemAatine bağlı bir "tir''52 o|aTak kaydedilmiş olan bu topluluk,
5 nim, 5 bennAk ve 6 karadan oluşan, yaklaşık 56 kişilik küçük bir gruptan
ibarettir.

'0 TeşkilAtın lağvıyla ilgili 1582 tarihli hükümler için bkz. Feridun Emecen' aynı eser, s. I52;
Zeki Arıkan, w-XW' Yiizyıllarda Hamit Saııcağı,izmir 1988, s. 97;Turan Gökçe, "XV-
XVI. Yiizyıllarda Uşak Kazösı Piyöde ve Müselleıı TeşkilAtı'', Türk Diinyası İııceleıneleri
Deı'gisiIV (izınir2000), s. I09.
'' BoA.rD-6l, s.95.
" Menteşe dağlık bölgesincle dikkati çeken, eski Türk boy yaplslnln kademelerinden
birini teşkil eden"tiı}'(ok) adı alhndaki konar_göçer teşekküllerin bu özelliğine vurgu
yapan bir çaIışııa için bkz. Feridun M. Emecen, "Batı Anadolıı'da Yönikler'', Anadolu'da
ve Rıınıeli'de Yöriikler ve Türkıneııler Seınpozywnıı Bildirileri,Ankara 2000, s. l19.
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Menteşe, Aydın ve Hamid sancaklarındaki konar-göçer teşekküllerin
kayıtlı bulunduğu 1532 tarihli mufassal defterde, yine Beçin kazAsına tAbi
olmakla beraber, Sıravolos kazA dairesinde bulundukları belirtilmiş olan iki
topluluk tespit edilmektedir. Bunlardan biri", PAdişah hassına tahsis
edilmiş o\an Kayı cemaatine mensup, "Tir-i Nasuh ve Musd veled-i
Mııstafa" adı altında kaydedilmiş olan 175 neferlik nispeten büyük bir
topluluktur. ilgili kayıtl ara göte,39'u çift, 47'si nim, 54'ü bennök, 30'u kara,
5'i muaf statüde bulunan pu topluluk, yaklaşık 755 gerçek nüfustan
oluşmaktadır.

Diğeri ise, 15l7 tarihinde de kazl, dahilinde bulunan Günebarza
cemAatine bağlı "tir"dir'o. 5 çift, 3 nim, 4 bennAk, 2 kara olmak :üzefe,
toplam 14 neferden ibaret olan küçük topluluk, yaklaşık 62 kişiden
oluşmaktadır.

T563 tarihli defterde de aynı minvAl izerekazl,ile ilişkili iki topluluk
tespit edilmektedir' Bunlardan biri", Ginebarza cemöatine mensup aynt
tirdir. ilgili kayıtlara göre, 10'u nim, 4'ü çift, 3'ü bennAk, 7'si kara, 1'i muaf
olmak izere, toplam 25 neferden ibaret olan bu konar-göçer topluluk,
yaklaşık 97 gerçek nüfustan ibarettir. ikincisi ise yine Beçin kazasına tabi
olarak kaydedilmiş olmakla beraber, Sıravolos kazA dairesinde bulunan
Horzum cemAatine mensup bir tirdir'u. 1'i çift, 6'sı nim, 10'u benn6k, 2'si
kara toplam 19 neferden ibaret olan bu topluluk, yaklaşık 87 kişiden
oluşmaktadır.

1583 tarihli tahrir defterinde ise sadece daha önceki tarihlerde de
tespit edilmiş olan Günebarzacemaatine mensup olan, yaklaşık47 gerçek
nüfusa tekabül eden 19 neferden ibaret topluluğa tesadüf edilmektedir'?.

1517'den 1583'e uzanan çizgide,kaz6. ddhilinde tespit edilmiş olan
büttın bu konar-göçer toplulukları özet|e ifade etmek gerekirse, şöyle bir
tablo ortaya çıkmaktadır;

"BoA.TD-I76,s.24-26.
'oBC.A.TD-L76, s. l l8.
"BoA.?D--3 37,v,9b.
'uBoA.TD-337,v.43a.
" TKGM.KKA .TD- I I o, v. 9a.
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Tablo 11

XVI. Yüzyılda Sıravolos Kazf, Dairesinde Bulunan Konar-
Göçer Topluluklar

Genel Değerlendirme ve Sonuç
XVI. asır mufassaltahrir defterlerinde yer alan "Isravolos" imlAsına

rağmen, gerek ayfi y.iızylla ait piyade tahrir ve mühimme defterlerinde,
gerekse diğer arşiv kayıtları Ve Sair tarihi vesikalarda daha çok "Sıravolos''
o|ararak ifade edilmiş olan Bodrum yarımadasıru kapsayan nöhiye, 15 17'de
Beçin'den ifraz olunmak suretiyle müstakil kadılık haline getirildi. 15 17'de
henüz Rodos Şovalyeleri'nin elinde bulunan Bodrum kalesi hariç olmak
izerö, toplam 14 köyden oluşan kazdnın deftere kayıtlı toplam nüfusu,
yaklaşık 3.]97 gerçek nüfusa tekabül eden 1.101 neferden ibaret idi' 46
y ıl|ık zaman zarfında kazi hudutları dahi l indeki köy S ayl Smda herhangi bir
değişiklik meydana gelmemiş olmakla beraber, deftere kayıtlı nüfus %
44.4I oranında artış göstererek, yaklaşık 5.046 gerçek nüfusa tekabül eden
1.590 nefere ulaştı. Ancak, l583 tarihli tahrir defterinde yer alan yaklaşık
4.46| gerçek nüfusu temsil eden |'43I nefer, son yirmi yılda kaza
nüfusunun durağanlaştığını gösteımektedir. Bununla birlikte, 1583 tahriri
sonucunda ortaya konulmuş olan tablo, toplam nüfus itibariyle
durağanlaşmış olan kazdnın, yerleşme düzeni bakımından önemli
değişiklikler gösterdiğini ortaya koymaktadır. iıglıi kısımda, iki ayrı tablo
ile ayrıntılı bir biçimde ifade edilmeye çalışıldığı izere, esasen kazdnın
kuruluşundan itibaren varlığını devam ettiren büyük köylerde kaydedilmiş
olmakla beraber, tahrir srrasrnda fiilen bulunduğü başka köye işaret edilmiş
olanlarla ilgili kayıtlar, 1583'de Sıravolos kaz6 dairesinde bulunan köy
saylsmln 25'e çıkmış olduğunu göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu
olarak, önceki tahrirlerde belli büyük merkezlerde yoğunlaşmış olan kazö
nüfusu, söz konusu 25 köye dağılarak, daha büyük bir a|anayayılmıştır.

1517'de, deftere kayıtlı nüfusun o/o 20'25'ini bünyesinde barındıran
Karaova, kazdnın en büyük yerleşim birimini oluşfurmaktadır. Bunu, 0/o
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|4']| ile Büsgebi, % 12.53 ile Büsgebi-i Diger Ve aynl oraırla Beksimed
takip etmektedir. Kayıtlı nüfusun sadece oZ 0.36'sına sahip olan Sıravolos
ise aynı zamanda isiın teşkil ettiği kazanın en küçük iskAn yerini
oluşturınaktadır. Sıralamantn değişmenıiş olduğu 1 563'de kazA niiftısunun
o^ 18.93'i Karaova, o/o |6.22'si Büsgebi, o/o |5.40'ı Büsgebi-i Digeı', Yo
|2.l3'.j ise Beksiıned'de bulunınaktadır. Nüfusuır sadece o/o 0.|z'|ik kısııılı-ıı
bünyesinde barındıran diğer adı'Yumruburuıı olan Karabağ, aynı tarillte
kazdnın en küçük yerleşiın birimi durumundadır. Yukarıda da işaret edilırıiş
olduğu izere, yeııi köylerii teşkili ile birlikte, yarıııadadaki yerleşirn
düzeni ve nüfusun dağıIımında önemli değişikliklerin görüldüğii 1583'de,
nüfusun % 17.90'nının kaydedilmiş olduğu Büsgebi, sahip oldıığu
deınografik potansiyel ile ilk SlTaya yükselıniştir. Bunu 0% I].70 1le
Büsgebi_i Diger veo/o 73.03 ile Karaova takip etmektediı'. Ancak, Karabağ;
Büsgebi ve Büsgebi-yi Diger köylerinde kayıtlı nüfusun, önemli bir
kismınrn, son yirıııi yıllık zaııran zarfında teşekkül etmiş olan yeııi köylere
dağılnıış oldrığu gerçeği dikkate alındığında, fiilen dalıa farklı bir tablonun
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, kaza hudrıtları dAlıilinde
bulunan 25 köy içerisinde, toplam nüfusun %o |4.98'ini fiilen bünyesinde
barındıran Beksimed, en büyük iskön yeri durumuııdadır. Bunu %o 13.03 ile,
7517 ve 1563'de kazdnın en büyük yerleşiın biriınini oluşfuran Karaova
takip etmektedir. Nüfusun sadece % 0.13'lük bir kesiınini bünyesinde
barındıran, diğer adı Yumruburun olan Karabağ, l563'de olduğu gibi,
1583'de de kazAnın en küçük yerleşim biriırıini oluşturmaktadır. Kezö, yeni
köylerden Kuyucak ve Ruıııevleri ile eskiden beri varlığını devaıı-ı ettiren
Erimiye kazönın küçük iskön yerleri olarak dikkati çekmektedir.

Kaz6' dairesindeki köyler ve ırüfus durumu ile ilgili bu tabloya ilave
edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de, biri Sıravolos, diğeri de
Beçin Ve Karaova yayabaşılıklarına bağlı olarak, iki ünite halinde
kaydedilıniş olan piyAde çiftlikleri I|eyaya-yamak nüfus potansiyelidir. Bu
cünrleden olarak, 1565'de 29'u Beksimed, 8'i Müsgübi (Büsgebi), 5'i
Yassıbağ, 5'i Karaova ve 1'i Sandıma köylerine bağlı olarak yazılııış olan
toplaırr 48 çiftlikte 5l5 yaya-yaıııak niifus kaydedilnıiştir. 1578'de çiftlik
Sayrslnrn 51'e çıkmış olmasına rağmen, önemli bir kısınıırın ınevkuf
durumda bulunması dolayısıyla ' yaya-yamak sayısı 306'ya düşnıtiştür.
Kaz?ı dairesinde bulunan köylerle ilgili değerlendiırıeye, lıudutları
dahilinde bulunan piyade çiftlikleri ile yaya-yaırrak nüfus da
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ilave edildiğinde, Beksimed'in oldukça önenrli bir potansiyele sahip olduğu
dikkati çekınektedir. Kezd, Büsgebi ve Karaova'nın nüfııs potaıısiyeli
üzerinde durulrırken, sahip oldukları piyade çiftlikleri de göz öniinde
bulundıırulmalıdır. Biinyesinde barındırdığı 5 çiftlik iIe, tipik bir yaya köyü
konumundabulrınanYassıbağ ise, kazAnln farklı iskAn özelliklerinden birini
yansıtmaktadır.' iıgiıl kısımda da dikkat çekilmiş olduğu jzere, tahrir defterlerinde,
Sıravolos kazAsında kaydedilmiş olan herhangi bir konar-göçer topluluğa
tesadüf edilememektedir. Ancak, başta Milas ve Beçin olmak üzere, diğer
kazalardakayıtlı olmakla beraber, farklı tarihlerde gerçekleştirilen tahrirler
sırasında, fı1llen kaza dahilinde tespit edilmiş olan küçük çaplı gruplara
rastlanmaktadır. Dolayısıyla, bildiriye konu edilmiş olan Sıravolos
kazdsının sahip olduğu nüfus potansiyeli belirlenmeye çalışılırken, fiilen
varlığı tespit edilmiş olan bu gruplar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
cümleden olarak, l 5 1 7'de Günebarza, | 532' de Gunebarzave Kayı, l 5 63 

ide,

Günebarza ve Horzum, 1583'de ise Günebarza cemdatine mensup "tir'' adl
altında kaydedilmi ş olan topluluklara rastlanmaktadır.

Kazd dairesindeki yerleşme dizeni ve nüfus potansiyelinin tespit
edildiği |5l] , |563 ve 1583 tarihli mufassal defterlerle aynı tarihli piyade
tahrir defterlerinin bulunmaması sebebiyle, her bir tarih için kazö nüfusunun
terkibi hakkında etraflı bir değerlendirme yapmak mümkün olmamaktadır.
Ancak, yine de bir fikir verebilmek için, 1563 tarihli mufassal defterin eksik
bıraktığı piyöde çiftlikleri l|e yaya-yamak nüfusuyla ilgili verilerin 1565
tarihli defterden alınarak tamamlanmasıyla ortaya çıkan tabloyu
değerl endirmek yararlı olacaktır;

Tablo 12
1563_65 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre Kazh Nüfusunun Bileşimi

Deftere kayıtlı vergi nüfusu itibariyle düzenlenmiş olan tablodan da takip
edilebilece ği izer e, 1 5 63 - 1 5 6 5 tarihl erinde, kazd dairesinde tespit

NüfusKategorisi Nefer ' o,//o

Çiftçi.KöylüReaya 1.590 73.98
Yaya-YamakNüfus 51s 23.96
Konar-Göçer Topluluklar 44 2.04
TOPLAM 2.r49 100

213



Sıravolos Kazası

edilmiş olan 2.1 49 neferin o/o ] 3 .98' inı çiftçi-köylü reiyö oluşturmaktadır.
Beş ayrı köye bağlı olarak kaydedilmiş olan piyöde çiftliklerinde bulunan
y ay a-y amakların iopl am nüfusa or anı o/o 23 .9 6' dır. Bu oran ın, ayn ı tarihte,

aynl sancağa bağlı olan Tavas' da% |8.7 |, Balat'da % 13 .l 5 olduğu dikkate
alındığrnda, Bodrum yarımadasındaki yoğunluk daha iyi anlaşılmaktadır.
Kazö dAhilinde, konar-göçer hayattarzıy|a, farklı bir kategoriye döhil olan
topluluklar ise ancak oA 2.04'lıiik bir kesimi oluşturmaktadır. Bunu, bir
grafikle netleştirmek gerekirse, şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır;

Grafik 2

1563_65 Tarihli Defterlere Göre Kazff Nüfusunun Bileşimi

Yaya-Yamak
24%

Konar-Göçer
2%

Çitiçi-Köylü
Reaya

'74%

Beçin kazisından ifraz olunan Bodrum yarımadası üzerindeki
köylerin bir araya getirilmesiyle l517'de teşkil edilıniş olan ve bu bildiri
ile XVI. yüzyıldaki yerleşme düzeni ile nüfus kapasitesi ortaya
konulmaya çalışılan Sıravolos Kazisı, bir idari ünite olarak, bugünkü
Bodrum ilçesinin ternelini oluşturmuştur. Bu idari birimin aynl. zamanda
bildirinin Zaman diliminde Kaptan Paşa EyAleti bünyesinde istanköy'e

M. S. Kütüko ğllı, Tavas Kazds ı,s. 66
M. Acıpınar, aynı lez, s.222-224.
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bağlı olması sebebiyle hariçte kalıııış olan Bodrum ile ilişkilendirilnresi
XVII' yüzyida,yarımada üzerindeki iskAn yerlerinin daha küıçiik birim]ere
bölünerek, S ıravolos yanında Karaova'nın Bodrum'u da kapsayan y e " Kaz a -

yi Karaova nıa'a Bodrıırz" şeklinde ifade edilen birkazörya dönüşmesi ile
başlamıştır. Bu süreç, XIX. yıjzyılda, özellikle l864 Vilayet
Nizamnamesi'nin uygulanması ile Aydın Vilayeti'ne t6bi Menteşe
Sancağı'na bağlı, yarımada üzerinde bulunan bütün yerleşim birimlerinin
bağlı bulunduğu Karaova Ve Seralvahi adlı iki nahiyeden oluşan Bodrum
kaz6sının teşkili ile olgunlaşmıştır. XIX. asrln sonlarına doğru
belirginleşmiş olan bu yapı, Bodrum'un Cumhuriyet döneminde, Muğla
iline bağlı bir ilçe olarak değerlendirilmesinde belirleyici olmuştur. Diğer
taraftan, genel hatlarıyla aktarılmaya çalışılan tdrihi arka plönın, bildiriye
konu edilmiş olan XVI. yüzyılda Sıravolos kazAsının büyük yerleşim
birimlerini oluşturan Karaova'nın Mumcular, Büsgebi ve Büsgebi-yi
Diger'in, daha geç bir tarihte teşekkül etmiş olanYahşı ile birlikte oıtakent-
Yahşı, Karabağ'ın Turgutreis adlarıyla Bodrum'un belde statüsünde bulunan
önemli merkezlerine dönüşmüş olmasında da belirleyici olduğunu ifade
etmek gerekir.
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HALİKARNAS BALIKÇISI'NIN
uixAyrı,BnixuE*İNSAN"

Türkan Kodal Gözütok-

l. Giriş
Cevat Şakir KabaağaçIı'nın "Halikarnas Balıkçısı" olarak doğuşu,

Cevat Şakir'in yaşadığı trajik bir olayla başlar. Bu trajik olaysa, Cevat Şakir
Kabaağaçlı'nın, 13 Nisan 1925 yılında, ResinıIi Hafta dergisinde No:35)
Hüs eyin Kenantakma adıy1a y azdığl "Hapishanede Idama Mahkum olanlar
Bile Bile Öıtıme Nasıl Giderler ?" adlı' "masum" öyküsü yüzündenAnkara
istiklal Mahkemesi'nce üç yıl sürgün cezasma çaıptırılarak kalebentlikle
Bodrum'a sürülmesidir. Derginin sahibi Zekeriya Sertel de Kabaağaçlı'yla
birlikte yargılanır ve o da Sinop'a sürgün edilir. (Borak: 2002,s.7)'

Halikarnas Balıkçısı, yaşadığı bu trajik olayı Mavi Siirgiin adlı
romanında anlatırken, aynı zamanda, bu sürgünliikten, Türk kültür
hayatında, düşünsel, siyasi, edebi ve coğrafi mekan anlamında yepyeni
kavran'ılar doğar. Her şeyden önce, bu "Inavi sürgün"le, bir yaiar olarak
Halikamas Balıkçısı ve bir eski Karya başkenti olan Halikamas (Bodrum)
doğar. AzraErhaİ'ın deyimiyle Türkiye'de ilk defa "ufak bir taşra kentini
turizme, turizmden çok da Türk kültiirüne açmlştır, yaratmıştır adeta."
(Erhat: 1982,s.11).

Balıkçı, cezasmrn bir buçuk yılını Bodrum'da geçirdikten sonra
istanbul'a dönme izninin verilmesiyle Bodrum'dan ayrılır fakat tekrar
Bodrum'a dönebilmeyi sabırsızlıkla bekler. Bodrrım'a yerleşir ve burada
çeyrek yljzyıl. yaşar. Bundan sonra, Bodnım'un Karia dönemindeki adından
hareketle "Halikarnas Balıkçısı" müstearınl ktıllanır. Bodrum'un
ilerlemesine veAnadolu medeniyetlerinin tanltılnıasına çok büyük katkıları
olur. 13 Ekim T973'te izmir'de ölür. Mezarı, yerini yaşarken seçtiği ve çok
sevdiği Bodrum'dadır. (Gökovalı: 1996, s.8)

'Dr.Pamııkkale Üııiversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitinıi Böl.DeırizIi.
'Sözü ecıiıen öykünün yeni lrarflere aktarılınış tanı metni için bk. Borak: 2002, s.24-3l
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Halikarnas Bal ıkçısı'n ın Hikayelerinde'insaıı'

2. HaIikarnas Balıkçısı'nda İnsan Kadrosu'

Kurmaca metinler diye adlandırılan roman ve hikAyelerde insan
kadrosu en genel anlamıyla iki şekilde bulunur. Bunlardan ilki, edebiyat
kuramı çerçevesindeki değerlendirilmelerde anlatıcı ya da "ben'' diye
nitelenen insandır. Bunlar da, anlatına eylemi sırasında değişik duruşlar
gösterebilirler. HikAye ya da romanda gerçekleşen olaylar ya da durumlar
bizzat bu anlatıcı'nın başından geçebileceği gibi bazen de anlatıcı, bir
gözlemci, izlenimci konumunda olabilir. Anlatma sorunu açısından bu
gruptaki insan tipleri 'B'en' Çevresindekİ İnsan" başlığı altında
değerlendirilirken, kurmaca metin içindeki insanlarsa sosyal statülerine,
cinsiyetlerine göre sınıflandırılarak, kısaca olmak şartıyla, kişilikyapıları ve
değerleri algılayış biçimleriyle bir arada verilmeye çalışılacaktır.

2.l. "Ben'' Çevresindeki İnsan

Halikarnas Balıkçlsının yayınlanmış ilk hikAye kitabı Ege
Kıyılarından (1939)'dır. Servet-i Fünun-Uyanış'ta l938'den itibaren
yayımlamaya başladığı bu hikiyelere bakıldığında, Balıkçı, Türk
hikAyeciliğinin 1940'lara dayandığı bu yıllarda, Memduh Şevket Esendal ve
Sait Faik Abasıyanık hariç tutulacak olursa, insanı anlatma bakımından çok
ileri bir noktadadır.

Balıkçı'nın hikAyelerinde en çok görülen hiköye kişisi, bir tabiat
unsuru olarak denizdir. Deniz, bir kıyı, yamaç' bük, koy, ada, güneş,
gök olarak, gücü, cazibesi, esrarengizliği, enginliği ve ölümsüzlüğüyle
bir hikAye kişisidir. Hiköye kitapları bile insanın denizle iç içeliğini
hatırlatır: Ege Kıyılarından -1939, Merhaba Akdeniz-1947, Ege'nin Dibi-
1952, Yaşasın Deniz-|954, Gülen Ada-lgs], Ege'den-1972, Gençlik

' Bu çalışmanın öncülleri olan başlıca eserler şunlardır: Takiyettin Mengüşoğlu, 1zsaıa
Felsefesi, Remzi Kitabevi, istanbul l988; Doç.Dr.Sevda Şener, Çağdaş Tiirk
Tiyaİrosunda İnsan (I923-]972),Dil ve Tarih-Coğrafua Fakültesi Yayınları, Ankara
l972; Nurettin Öztürk, Türk Edebiyatında İnsan, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ankara
2001; Yakup Çelik, Sait Faikve İnsan, Akçağ Yay., Ankara 2002.; Ayrrca, bu çalışmayı
yaparken, Yakup Çelik'in sözü edilen eserinden büyük oranda yararlanıImıştır.
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Denizlerinde-|973. Denizden sonra ise slrayl, yazarln kendisi alır
(Hepçilingirler: 1 987' s.3 4)'

Balıkçı'nın hik0yelerindeki "ben" çerçeveli insanr, genelde, anlatma
esaslna dayalı edebi eserlerin asli unsurlarından olan anlatıcı çevresinde
gerçekleşir. Hikdye kahramanl bazen büttiniıyle olayııı dlşındaki anlatıcı
'iben", bazen, birinci derecede kahraman, bazen de olaylara seyirci
konumundaki müşahit "ben" olabilmektedir. Her durumda da yazarın
yanlılığı ya da yansızlığı, kahramanlarının benimsediği değerleri onaylayıp
onaylamadı ğı, genel anlatma tutumu içinde ayırt edi lebilmektedir.

Balıkçı, çok karmaşık bir ruhun ve felsefenin insanıdır. Bir yerde, bir
dalda durması çoğunlukla mümkün olmaz. Pek çok hikAyesinde olaylar
hAkim bakış açısıyla verilirken, yazat kendisini müşahit konümuna çekse
de, aslında bu gözlemcinin arkasında duran, yazafln kendisidir. Bu anlatma
tekniğini, daha çok, Balıkçı'nın, Bodrum ve çevresini keşfe çıkan, tabiatı,
mitolojiyi, tarihi, eski uygarlıkları bir Yeni Çağlar Tarihi hocası gibi
yorumlayıp irdelerken görürüz. İıt hik6yelerinden olan "Knidos
Afroditi"nde; Balıkçı, dinleyici konumunda, Ege'nin (Arşipel) altı yedibin
yıllık geçmişini bir balıkçı aracılığıyla bu güne taşırken, benzer konumlarla,
"Tam Çoban", "Halikamas", "Egenin Öfkesi", "Etrim Yolunda" gibi
hik0yelerde de karş ım ıza çıkar.

Bahkçı'nın, bu ilk hiköyelerindeki anlatıcı konumları gelişmiş bir
teknikle f'akat kolay ayırt edilir tarzda verilir. Fakat zamanla'yazar' anlatıcı
kim olursa o1Sun, anlattığı olayın, konunun içine girmeyi, çıkmayı, anlattığı
şeyi kendi varlığı ve düşüncesiyle zenginleştirmeyi ve hepsinden önemlisi
hikAye kişilerini yaşatmayı başarır. Özellikle tabiat ve deniz tutkunu,
yaŞama Susamış, içi, ışık, renk ve ses dolu denizci tiplerinde ve birer
özgürlük siıııgesi olan çingenelerde bu durumutörebiliriz

"Gülen Ada"da, gece uykuya "Adalar|a birlikte uyanacağım" diye
yatan Deli Davut, tam bir ada sevdalısıdır. Gecenin loşluğrınu her şeyden
önce alıp götüren ve tan ışığını içine çeken adanın bir yeni gün müjdesi
karşısında "dünyaya yeni gelmişe dönen'' (Ege'den Denize Bırakılmış Bir

E-

279



Halikamas Ba[ıkçısı'nın Hikayelerinde'insaıı'

Çiçek, s.79) Deli Davut, coşkunluğu, özgürlüğü yorumlayışı, tabiat Ve yaşaıl'l
anlayışı bakımıııdan Halikarnas Balıkçısı'nın izlerini taşır' Balıkçı'ırıır
ınizacındaki özgürlük, bundan kaynaklanan özgünlük ve bir tür gizemlilik
duygusu, deniz tutkusııyla yanan bütün tiplerinde vardır. "Değirmenci
Ateşoğlu Nasrettin", "Flrıncının K|Zl'', "Cura", "Cennet Gemisi'', "Kancay"
gibi hikdyelerde de, Balıkçı yazar-an|atıcı olarak olayın bir yerinde vardır.
Kendi Varlığını, en azındandüşünüşüyle hissettirir.

"Kancay"da, dağlı bir çingenenin kişiliğindeki "gerçek özgürlük''
yoruınuyla, Balıkçı, yazar-anlatıcı olarak orda vardır. Bilen ve görmüş bir
insan konumundaki anlatrcı, tıpkı bir ideolog gibi bir düşünceyi, bir yaşayış
felsefesini yorumlar. Bir ütopyanııı kurucusu Ve Savuılucusu durumundadır.
Kancay, kiıni köylülerin " Pis Kıpti karıs ı Müslünıan nıezarlığına gömiilmez "
(EDBBÇ, s.l 14) türünden davranışlara maruz kalabilecekken, ruhundaki
gerçek özgürlük ifadesiyle, adeta tabiatın kendisidir ve bu özellik onu
sıradanlaştırmaktan kuitarır:

"Özgürlük, eşitlik, adalet gibi sözler mernıerler iizerin.e oyulur,
kitapların ak kağrtlarının üzerine kara kara yazılır; hele para pul üzerine
bası.larak, geçer akçe diye elden ele dolaşırdı. Kancay, özgürlük sözünü hiç
ağzına olmaz, hatta o sözün anlamını bile bilmezdi. Ama Kancay'ın gönlii,
özgiİrlüğün ta kendisiydi. Hür olmaksa, ancak parslar, yaban kedileri ,

kartallar, atmacalar ve şahanlar gibi yaşamakla nıı'imkün olduğu için,
Kancay da, ağabeyleri olan dağların ve kız kardeşleri olan ağaçların teşkil
ettikleri kalabalık ailesiyle birlikte' kana kana hür olarak yaşıyordu!'''
(EDBBÇ' s.114).

Balıkçı, sosyal yara|an, sömürüleri ve insan emeğinin ölmezliğini,
burada olduğu gibi bağıra çağıra, sırf eleştiri olsun diye değil de, içten içe ve
kendine has bir gerçekçilikle birlikte verir. onun, insan sevgisi ve emeğe
saygı noktasında dile gelen en gize| hikAyelerinden birisi de yine
Gülen Ada'da yer a|an "Cura" adlı hikAyesidir. Dağlardan toplayıp
getirdiği hindibayı neredeyse yok fiyatına satan Cura kızın karşısında,
bir alıcı olarak anlatıcı vardır. Anlatıcı, bu sade duruşu Ve
tokgözlülüğünden dolayı, Cura kız|a içsel bir alışverişe girer. Hindibaya
fiyat olarak, kızın söylediğinin on katını teklif eder. Bu duruma Cura kız
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çok şaşırır. Anlatıcının "Tıpkı senin gibi bir kızım vardı da, onıın için...''
(Giilen Ada, s.98) demesiyle de, Cura kız, sanki onun öz kızıymışçasına
hindibaları anlatıcıya hediye eder. Anlatıcı da Cura kızkadar soylu ve iyilik
doludur. Ertesi gün, Cura kızın otlarını alsınlar diye komşu|ara giz|ice para
verir.

Elbette ki, bu insan tiplerinin böylesine bir yalınlık ve sevgi
ortamında, insan yüreğini ezen bir iyilik ve erdemlilik duygusuyla
davranmaları, Balıkçı'nınyazma amacı ve tutumuyla da yakından ilgilidir.
Cura'nın niçin böyle davrandığını ya da pek çok tiplerinin, böyle, insanın ilk
haliyle var olmasını, Balıkçı'nın, "İnsan iyiliği, insan güzelliği üzerine ne
biliyorsam, ne yaşamlşsam, kitaplarıma geçirdim. Sade insanların,
köylülerin,'balıkçıların içlerinde büyük zenginlikler buldum." sözlerinde
aramak gereklidir. (Borak: 2002, s.201 ).

Balıkçı, düşünsel olarak hümanist felsefeyi Savunur. Batıdan
öğrendiği bu felsefi bakışı Anadolu insanına yöneltir. Bu bakış zamanlabir
kimlik ve kök arama çabasına kadar gider. Yirminci yizyı| başlarında,
osmanlı aydınlarının ortaya attığı ve daha sonra devletin de Tarih Tezi,
Güneş Dil Teorisi gibi resmi tezlerle desteklediği bu görüş, Cevat Şakir
Kabaağaçlı, Sabahattin Eyuboğlu ve Arza Erhat'la "Mavi Anadoluculuk" ya
da "Mavi Anadolu Hümanizmi" denilen, özünde, batıcılık gelmişiyle
geçmişiyle "Anadolulu olmak" (Belge: 1998; s'282) fikri vardır.

Balıkçı'nın "ben'' anlatıcı yoluyla kurguladığı en ilginç hik0yelerden
birisi de "Denizkızı"dır. ilk yaylnl "Gülen Ada" adlı kitapta bulunan bu
hikAyede, yazar-ap|atıcı, bir uyumsuz evliliğin erkek tarafi olarak, içinde
bulunduğu dı.ırumu alegorik bir yaklaşlm|a ortaya koyar. Yaşça kendinden
çok küçük bir kızı, zenginliği ve sosyal statüsüyle Ve aynl zamanda kızın
babasının da yardımıyla adeta kafese kapatars adam, bu alegorik tabloyu
"Başıma büyiik birfelaket geldi. Karım bir deniz kızıydı. Bir gün başını alıp
kaçtı' Bu olay üzerine ben deli olmuştum. Ben deli olmadığımı biliyorum.
Ama doktor o yolda rapor verdi. Beni tımarhaneye tıktılar

Ben karımın bir denizkızı oldıığunu ileri sürüyorum. onlar,
"Hayır, yaptığın- bir benzetmedir onun belinden aşağısı balık değil,
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insandı,'' diyorlar." (Denizkızı, EDBBÇ, s'l26) şeklindeki sözlerle ortaya
koyar.

"Son Türkü" de yine, deniz tutkunu bir tipin denizle iç içe geçen
hayatını, değerleri kavrayış biçimini, bir deniz kazasında gözlerini yitirişini
fakat yine de denizden vazgeçmeyişini ele alan hikAyelerden birisidin.Hökim
bakış açısıyla anlatılan hikayede) yazaf, tıpkı "Kancay''da olduğu gibi
burada da, Kör Hüseyin'in "neden deniz'' Sorusllna, hikayenin bir yerinde,
yine bir bilge edasıyla şu karşılığı verir:

"Ey güzel deniz, senin soıısuz ufukların, cinıri köylüye ve toprak
adamları.na gelir getiren tarla olamaz. Milyarlarca dönümünü kinıse-
benimdir diye- kendisine mal edemez. İnsanın o kadar güvendiği zebunkeş
kııwetinin boyı.ındıırıığunu Sana takmaya kalkışınca hemen kabarırsın. Ey
özgürlük simgesi! o insanı, ister dilenci, ister kral olsı.ın, inaııdığı Tanrıdan
Sa'Çını başını yola yola 'iındat' lıaykırmak zorunda bırakırsın ve gürleyen
köpüklerle onu altüst ederek köpek ölüsü gİbi kuyruğundan tutııp "Ben
ölümsüz deniziın! '' diyerek gerisin geriye, geldiği yere fırlatırsın! Dağı taşı
ihtiyarlatan Zaman senin SonSuZ güzelliğine bir kırışık katmıyor!
Gençliğinde, kara saçlıyken neysen, şimdi Saçın akkenyine osun! Sevdiğim
kızlar cadı oldu. o),sa,,yaradılışın şafağında ne idiysen, bugün deyine osıın.
Güzel deniz! Tatlı deniz!.. ". (SonTürkü, EDBBÇ, s.134).

2.2.'oBen'' Dışın dakİ İns an

Halikarnas Balıkçısı, kendi içini çok gözleyen ve dinleyen bir
yazardır. Hayata, hayatın kendisine, doğaya, doğanın devamlılığlna Ve
dolayısıyla hayatın devamlılığına inanan birisidir. Hayatın ve evrenin
sınırsızlığını insanda görür. Bu nedenle de insanı verirken, hem kendini ve
duyuşunu çok iyi irdelemiş hem de kendi dışındaki insanın problematiğini
büyük bir ustalıkla işlemiştir. Fakat bu çizilen insan tiplerinin ve yapıp-
etmelerinin gerçekle ilgisi nedir ?

Balıkçı'nın gerçeklik algısı, osmanlı aristokrat yaşamından
bireyci bir vatandaşlık anlayışııra uzanan bir çizgide seyreden
yaşama serüveniyle,paraya, servete ve şöhrete değer vermeyişiyle, yaşadığı
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gelgitlerle (tarikatla bağlantı kurnrası), ülküsel bir gelecek beklentisiyle ve
kimliğini yeniden keşfe çıkma çabasıyla doğru orantılıdır. Diyebiliriz ki
tıpkı romanlarında olduğu gibi hikİyeleriırde de hikAye kişileri, yapyalın
insan tipleri olarak, düşsel bir ülke araylşlna çıkmış ve idealize edilmiş
tiplerdir. Kötüler tamamıyla olumsuz kişilik özellikleri yansıtır. Zenginlik,
zorbalık,acımasızlık, sevgisizlik bu kottı tiplerde el ele yürürken, iyiler hep
iyidir. Masalımsı bir dünyanın yoksul, merhametli, erdem dolu, cesur,
coşkulu ve bilge insanlarıdır. Halikarnas, denize özlem duygusunu ve
tutkusunu bu insanlarda yaşatır. Hayatı bir "türkü" gibi algılar, yaşar Ve
türküleriyle ölümsüzleş irler.

Halikarnas Balıkçısı, hikAye Ve roman kişilerinin gerçekliğini
eleştirenlere karşı, bir Cura kızı, bir Domino Ayşe'yi, Hoş bulduk Selim
Dede'yi (Parmak Damgası), örnek vererek bu konuda yeterince
anlaşı lamad ığından dert yanar:

"Böyle davranışların içtenliğine, güzelliğine diyeceği olmayan, ama
özlemini duyan insanoğlu, inanmazlık göstermiştir, benim gerçekliğimi pek
anlamamıştır. Gerçek özlenen değilse, o gerçekten bana ne be yahu! İnsan
hep kötülüklerden kaçıp kunulmak ister. Kötülüğün bulunmadığı bir dünya
neden gerçek olmasın?" (Borak: 2002,s.201).

Balıkçı'ya "mavi hümanizma" çerçevesinde yol arkadaşlığı edenAzra
Erhat da, Balıkçı'nın diğer bütün yazınsal eserlerinden başka, hikAye ve
romanlarında beliren yaratıcı kişiliğinin "doğa ile 'kaynaşma ve insanca
yapıcılık içiııde özdeşleşme çabası"nın bir sonucu olduğunu söyler. Bu
çaba, bir yerde, hikAye Ve roman kişilerine yansırnıştır. onların gerçekliğini
gün ışığına çıkarır. "Kendisi, yani Cevat Şakir'dir bu kişilerin hepsi,
gerçeklikleri de onda ve ondan kaynaklanır. Şözleri ve edimleriyle hepsi
Cevat Şakir'i betimlerler, tanımlarlaı" (Erhat: l982, s. l0).

Gerçekten de Balıkçı, farklı bir kimlik, kişilik ve bir yoruımdur.
Sıradan davranışlar sergilemesi beklenen insan tipleri bile bir gizemlilik,
olağanüstülük ve duygu taşması yaşarlar. En ktıçtık anlar, en kötü mekanlar
bile bu tipleri sevinçten çıldırtmaya yeter. Çünkü, ister'oben" çevresindeki
insan olsun, ister, doğrudan hikaye kişisi olsun, hatta isterse,
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kişileştirilmiş tabiat unsuru ya da hayvan olsun, bu durumla sıkça
karşılaşmak mümkündür. "Fırıncının Kızı''nda, Bodrum Güllük'ü görmeye
giden, eşeği ve kendisine rahat bir mekAn bulan yazar-an|atLclnın sevinci,
eşeğine, eşeğin sevinci ise kendisine geçer:

"Ne ise, altı eşek ahırı olan bir odacık kiraladun. odanın içi
bembeyaz badanalanmıştı. Ufacık tefecik, lıoş bir şey...Ne bileyim, oda
değil; gülümseyen ve gülümseten bir kutu'.. onun içinde ben kendimİ
oyuncak sandım! Yürürken bir türkü mırıldana nıırıldana ve küçük
SıÇrayışlarla hoplaya zıplaya yürüyordum. Balkonu da vardı haspani'ın!
Hele ahırdaki eşek'..Banl o yumuşak, kara kadife gözlerİyle bakıyordu.
"Dünya hoş değil mi" diyor ve havaya bir neşe çifiesi atıyordu. Sonra gidip
nalları havaya dikiyor ve tozlar içinde sevinç çalkaııışlarıylo yeryüzüne
yaltaklanıyordu' Aliınallah, bana da, gidip yanına yatınak ve çalkanmak
is t eği gel iy o rd u.'' (Fırıncının Kız1 E D B BÇ s. 8a).

Bu anlatım tutumu, daha önce, Memduh Şevket ve Sait Faik'le
başlayan, hikdyede "küçük insanl" anlatmanın Halikarnas'ça ifadesinden
başka bir şey değildir.

2,2.1.Sosyal Konumuna Göre İnsan

2.2.l.a.Denizciler

Balıkçı'nın hikAyelerinde deniz insanı, kara insanından daha çok
işlenmiştir. Hikaye dünyasının, daha çok, denizciler, balıkçılar, sünger
avcıl.arı, deniz işçileri ve tıpkı karada olduğu gibi denizde de güçsüz ve
ekmek mücadelesi Veren insanların emeğini sömüren'denizpatronlarından
oluştuğu bilinen bir şeydir. Türk edebiyatında, denizi ve deniz insanının
küçük dünyasını "bizde benzeri olmayan bir yan"la, ilk defa Halikarnas
Balıkçısı işler. (Yazıcı: 2002, s.).

Denizci tiplerini, taşıdıkları kişilik özelliklerine ve hikAyelere düşen
dağılıma göre şöyle derleyip toplamak mümkündür:

Deniz tutkusu,. karada yaşayamama, denizi, ülküsel bir mekAn
olarak görüp çağırışına koşma, özgürlüğe düşkünlük, maddi değerleri
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hiçe sayma, f'edakarlık, göza peklik, güleçlik, coşkulu ve aksiyoner tavır
sergileıne, duygu gelgitleri yaşama, içkiye düşkünlük, ağzı bozukluk.

Denizle ilgili hemen bütün hikAyesinde, deniz patronları hariÇ, deniz
insanında olumlu kişilik özellikleri toplanmıştır. En üst, evrensel ve insani
değerleri taşırlar. Yazar, onları bize sevdirme çabası içindedir. Denize
tutkunluk, uzak|ara özlem ve karaya bağlanamayış bu tiplerde en fazla
görülen kişilik özelliğidir. Yazar, bu tiplerle, oxford'tan başalayarak devam
eden ve gerçekleşememiş denizci olmak hevesini adeta bu tiplere geçirir.
Deniz tutkusuyla içi kavrulan bu tipler denizde yaşamanln zorluğunu bilip
isyan etseler de, karadaki hayatları da bir o kadar sıkıcı ve anlamsızdır.
Deniz tutkunu tiplerin başlıcaları "Gülen Ada''nrn Deli Davut'u, "Son
Türkü"nün Kör Hüseyin'i, "Yaşasın Deniz"in yaşIı balıkçrsı, "Açıkhklar
Yolcusu"nun lağım temizleyicisi Hasan Usta, "Gençlik Denizlerinde"nin
seksenlik B arka Reis'i hep deniz tutkunu insanlardır.

Denizciler, özverili, fedakör insanlardır. Bu fedakdrlıkları, çoğu
Zaman ölümle burun buruna gelmeyi gerektirir. Hatta' başkalarının
hayatlarını kurtarmak adına ölüme giderler. "Yol Ver Deniz, Gemici
Geliyor!''da, seçme yirmi denizc| doğuramadığı için ölmek üzere olan
Fatma ve çocuğunu kurtarmak için, çok kötü bir havada denize açılır.
Fırtınalı bir denizde, boğulma tehlikesine aldırmadan Fatma ve bebeğini
Rodos limanına ulaştırırken; llSon Fırtına"nın yetmişlik tayfası Dede
Kaptan, yıllar önce, Hint okyanusu'nda boğu|antayfalannln aclslyla yanan,
tecrübeli bir denizcidir. Datça yakınlarındaki Palamut büküne götürülen
tüccarlara kaptanlık eder. Fırtınali havada d,enize düşmesin diye
bodoslamaya bağlanan Dede Kaptan, bu zorlu görevi başarır fakat
bodoslamada öle kalmıştır. Denizdeki son kaptanlığını yapmış, 'oson
firtınasını" alt etmiş ve son nefesini denizde vermi$tir.

Diyebiliriz ki, denizci tipleri, tıpkı çingenelerde olduğu gibi, insanın
özünü ilk haliyle saklayan insan tipleridir. Özgürlük, doğa ve gizin
harmanladığı bu tipler, karada ya da denizde, parayla haşır neşir
insan tiplerinin de zıddıdır. Balıkçı'ya göre, en hoyrat, şiirli ve hülyalı
insan tipi olan denizciler bile, paraya bulaştığı anda değişir, eski ruhunu

kaybeder. Belki de bütün bunlar, kara yaşammln bir sonucudur.

!-
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"Boğulmuş Enginliler"deki Bakkal Hasan, gençlik yıllarında, "nıalı mülkti
yerinde" babasının sunduğu tek düze hayattan kaçıp engin denizlere
açılmak ister. Maviliklere açılınca, gönlü bir keman teli gibi öter, içinde bir
türkü yükselir. Denizde bulduğu bu mutluluk, belki de ancak, cennetteki
meleklerde vardır. Fakat, Afi'odit dediği karısına Aşık olunca, karada
yaşamaya mecbur kalır. Çocuklarının sünnet düğününde "elden çıksın''
diye konuk|ara "bayat " lokumları ikram edecek kadar iş bilir ve hesapçı bir
esnafolur. 

,

Balıkçı, bu doğrudan hikAye kişilerinin hayatlarını verirken ve
onların dünyasını okuyucuya aktarlrken, çok başarılı bir biçimde,
çoğunlukla da müşahit anlatıcı konumuyla, kendisini ya da düşüncesini
olayların içine sokar. "Boğulmuş Enginlilef' de, y azar, müşAhit konumdan
Bakkal Hasan konumuna geçerek , denizöz|emini ve güzellik araylşını şöyle
anlatır:

"Sen, babanıın tarla tokatlarından söz ediyorsıın. Ben, göz
uzaklığının ötesİndeki enginlere atılmak istiyorunı... Fırtınayı istiyorum..'
Güzelliği istiyorum. Burada giizelliği bıılmııyor değilim. Bulııyorum. Ama
güzellik gerek çiçekte, gerek insanda, gerek bulut ve denizde hep kendinden
öte bir başka güzelliği müjdeliyor... Ve işte bunun için güzel olı'ıyoıi bıınıın
için bir uçıış, bir parlayış oluyoı:" (Boğulmuş Enginliler, Gençlik
Denizlerİnde, s.8 l).

Balıkçı'nın düşünce dünyasını yansıtması açısından, bu tutkulu
tiplerin en dikkate değer yan|arı, "Cennet Gemisi", "AçıklıklarYolcusu" ve
"Gençlik Denizlerinde" kuramlaşan bir ütopyadır.

"Cennet Gemisi"nde, bu ütopya, Deli Memiş adlı bir
hayatzedenin ağzından aktarılır. Deli Memiş'e göre, denizcilerin
ütopyası, ölmüş bütün denizcilerin bir gün cennet gemisinde buluşmasidır'
Bu geminin reisi NuhAleyhisselam, ikinci kaptanı ise Yunus Peygamberdir.
Diğer peygamberler de gemiye gelip giderken, geminin
içi meleklerle doludur. Bu nazariyeye göre, öIen denizci, cehenneme
gitmez. Fakat cennete de gitmez. Çünkü, cennette deniz yok,
kara vardır. Tuba ağacından bir "tirandil teknesi.'' yapsan bile deniz
olmayınca bir işe yara|naz. Ayrıca, yaralı bir denizcinin yarası asla
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gör|inmez, kopan azaları, cennet gemisinde yenideıı yerinde olur.
Diyebiliriz ki, HaIikaıııas'a göre bir denizcinin cenneti, yine denizdir.

Balıkçı, bu ütopyayı, "Açıklıklar Yolcusu"nda, "bilinmeyen bir
iilke'' ya da uzak ülkeler olarak yorumlar. insanları, lıayatın ona sunduğu
sıradanlığı yaşayıp tüketmek ve tıpkı karada ağaçlar gibi toprağa çakılı
kalmak yerine, hülyalı bir an için ütopik mekAnlara koşarlar. "Açıklıklar
Yolcusu"nun kırk yıllık lağım ustasına, deniz, "seven bir kadın gibi" şöyle
seslenir ve onu kendine çeker:

"Gel koynuma gİr! Ben senin mavi saçlı, mavi bakışlı, navi güliişlü
sevgilinim. Sana koynumda can vereceğinı, sağnağımla ruh vereceğim,
seni güçlii kanatlar iizerinde ııçuracağım, neden orada cansıZ bir odun
yığını gibi duruyorsıın? Sen ormandaki o köklii ve çakılı duruşundan bezip,
ıısanmadın mı? Gel... Işığa, giİneşe, rüzgara, denize, açıklara, uzaklara
çık... (... ) " (Açıklıklar Yolcusu, Genç lik Denizl erinde,s. 1 8).

b. Köylüler

Cumhuriyet dönemi hiköyeciliğinde, özellikle, I940'tan Sonra,
daha çok, toplumcu gerçekçilerce, ezilmiş sınıf olarak öne çıkarılan,
bundan başka köy Ve köylü sorunlarının edebiyata yoğunlukla
aktarılmasından oluşnıuş bir köy edebiyatı popülizmi doğınuştur. Bu
eserlerde, köylü, genellikle toprağa bağlı, geçim sıkıntısı içinde, belli
çevrelerce sömürülmüş, bürokrasi maduru, cahil, saf ve çaresiz insan tipleri
olarak çizilir.

Halikamas Balıkçısı, ise, denizden geçinen insanlardan başka,
hayatını karada geçiren insanları da ele almıştır. onun köylüleri daha çok
kıyı Ege'nin toprakla uğraşan ya dabiraz içerdeki dağ köylüleridir. Köylü
tiplerinde şablonlaşma yoktur. Geçim sıkıntıları vardır. Az ekip az
kazanırlar. Sosyal sorunlar yaşarlar. Ağa sorunu, kuraklık, merkezi
otoriteyle yaşanan sorunlar vs. gibi. üatiı inançIardan, sosyal hayattaki
aksaklıklardan bıkıp şehre kaçanlar da olur. Fakat, Balıkçı, bu köylü
tiplerini, dönemin hAkim modası haline gelen kısırlaştırma rizgarına
atmaz.
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Kıyı Ege köylüsünün geçim derdini, sıcaklar yüzünden az mahsul
alan köylünün sıkıntısını "Kara Gölge'' adlı hiköyede, Fadime'nin dedesi
Mahmut Emmi "Bu kıtlıkla yılı nasıl geçireceğiz? " diye dövünerek ifade
ederken (Kara Gölge, Gençlik Denİzlerinde, s.98), "Köy Ağasl"nın
köylüleri ise çok daha köklü bir sorunla yizyizedir' E-kip b.ig9cek toprakları
yoktur' Geçimlerini, köy ağasının kapısında gündelikçilikle sağlamaya

çalışırlar. Ağır işçilik ' azar ve emeğe karşılık olmayan ücretle yaşamaya

çalışırlar. Kadınlar-kızlar bile ağanın malıdlr. Ağanın yanaşmasl Güllü klz,
kendi şahsında, ağa-köylü ili,şkisini, "Ağam bana ekmeğimi veriyor' jnsan

ekmeğini yediği ağasına hıyanetlik mi edermiş? '' söz|eriyle ortaya koyar.
(KöyAğası , Gençlik Denizlerinde, s. l 56).

Balıkçı, en ilginç köylü tiplerini "Yağmur DuaSı" Ve "Deccal"de çizer.
"Yağmur Duasl''nda, köylü Kel Mehmet'in sosyal hayat içindeki konumu ve
yaşayabileceği sıkıntı lar, hi kayeye giriş cümlesinde şöyle sezdiri lir:

"Kel Mehmet kıyı köylüsüydü' Deniz kenarında on dönüm kadar
tarlası vardı. Bu toprak Mehmet'in malı değİl, Mehmet onun malıydı.

Çapanın sapıvardı, Sapın da Mehmet'i... Vücudu, yiiz altmış beş santimetre
boyunda eski bir tarım aletinin benzeriydi. Yaradılışın elİyle kesip biçilmiş
ve yeryiizünün şıı on dönüm toprağını stirmek için oraya mıhlanmıştı. ''

(Kel Mehm et, Gençlik Denizlerinde, s.III).

Kel Mehmet, bu konumuyla dar ve kuşatılmış bir köy yaşamlnln
insanı da olsa, yaplp etmeleri ve düşünüşüyle diğer köylülerden farklıdır.
İmamın yaptırdığı yağmur duasıyla bataklığa dönen tarlasını kurtarmak
için, ince ve alaylı bir yol seçer. Denize okunup atılmış taşları gençlere

çıkarttırıp bir bir kurutur ve denize atar. Afet ğeçer.

"Deccal"de ise, Meşrutiyet dönemi idaresi ve bürokrat anlayışının
eleştirisi, köylünün bu kesimlerce madur edilişi Çopur Mehmet'in şahsında
ifade edilirken, aynı Zamanda Anadolu köylüsüııün işlek zek0sl Ve

bu çevrelerin istismarına karşı geliştirdiği direnç de sergilenir. Çopur
Mehmet, dağ yamacında "enine boyuna tutan'' tarlasından başka bir
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geçim kaynağı olmayan bir köylüdür. Diğer köylüler de ondan farksızdır.
Yıllarca öşür vergisine tabi tutulan köylü, devlet erkAnı gelirken dağa
kaçarken, Çopur Mehmet, kendilerinden bağış almaya gelen kaymakam'ı
"Cahalız, bağışlayın, dün siz köye yanaşırken, bizi bir korkudur aldı.
Sornıayın halinıizi. (...) Donanma Derneğinden ödünç para alsak da,
önümiizdeki yıI iki ınisli ödesek olmaz mı?" (Deccal, Ege'den Denize
Bırakılmış Bir Çiçek, s.71) diyerek kıvrak zekAsıyla zor durumda bırakır.

c. Esnaf (Patron, Sermayedarvs.)
Balıkçı'nın hemen bütün paraadamları olumsuzdur. Zengin ve güçlü

insanları sevmez. Yoksul, güçsüz ve sade insanları, insanın doğasına daha
uygun bulur. Bu yüzden, şehirleri, metropolleri, büyük çıkar savaşlarını ve
paranın esiri olmayı sevmez. Tüccarların, insanın özüne yabancı, paraya
tutkun, insani değerlerin taciri olduklarını düşünür. Pek çok esnaf,
sermayedar, deniz patronu, armatör, onun hiköyelerinde evrensel insanlık
değerlerinden uzak, zorba,firsatçı Ve aclmaslZ tiplerdir.

"Dalgıcın Parçaları"nda, deniz patronu ve bu işe sermayesini koyan
armatör, denizde boğulmuş Ahmet'in cesedi başında, kendi kazancını
düşünür ve sünger avlamakta geç kalındlğına sinirlenir. Çünkü, "Sünger
avlamadan geçen her saat, liralarca Zorarı vardı. " (Dalgıcın Parçalar,ı,
Parmak Damgos4 16) Süngerci Ahmet'i patlak boruyla denizin dibine göz
göre göre ölüme gönderen armatör, Ahmet'in kardeşi Mehmet'e karşı da
aynı duyarsızlık içindedir. Mehmet, kardeşinin ölümüne neden olan patlak
boru, hemen oracıkta otomobil lastiğiyle yama yapıldıktan sonra, dibe
gönderilir.

"orsa Kaptan"daki köy bakkalı Hacı üehmet, tefeci, istismarcı ve
firsatçı bir tiptir. Balıkçılık için gerekli sermayeyi verdiği Balıkçı Mahmut,
seksen yıllık hayatının sonuna kadar bu borçtan kurtulamaz. Tip öylesine aç
gözlü ve materyalisttir ki, ölüm döşeğindeki Mahmud'un halö kendisine
borçlu olduğunu iddia eder.
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Balıkçı, bu tipleri verirken, onları olumsuzlaştırdığının farkındadır.
Her şeyi paray|a ölçen bu yoz insan tipleriyle yer yer alay eder. Çeşitli
durumlar karşısında küçük düşürür. 'oSon Fırtına"da (Gençlik
Denizlerinde), izmir'in önemli tütün eksperlerinden, ticaret erbabı arasında
hatırı sayılır bir tüccar olan Haşmet Çongurtekin'in sözde tüccar azameti,
yaptığı bir deniz yolculuğunda sönüp kalır. Kibirli, korkusuz, pohpoha
alışmış Çongurtekin ve dostlarının bildiği ticaret yasasl denizde işlemez.
Deniz yasası bu adamlara haddini bildirir.

Bozulan Ahilik sisteminin bir yansıması olan olumsuz esnaf tipi,
dönemin pek çok hikAyecisinde olduğu gibi, Balıkçı'da da zaman Zaman
abartılr, belirgin oranda üzerinde düşünülmüş tipler olarak
verilebilmektedir. Buna en gizel örnekse "Bonfile" ve "Doğum" (Gençlik
Denizlerinde) adlı hiköyelerdir. "Bonfile"nin, Süt danasının bonfilesine
alışkın Kasap Mehmet'i, aç göz|i, para canlısı ve kurnaz bir esnaftır. Bu
karakter özellikleriyle örtüşen bir fiziki yaprya sahiptir. Pancar gibi
"bükümlü" ensesi kat kat olmuş, göbeği yağdan bıngıl bıngıldır. Düşmüş bir
kadın karşısında iştihası oldukça kabaran Kasap Mehmet'e ise, insanlık
dersini ise düşkün bir kadın olan Canan, kendi "bonfile"sini de Kasap
Mehmet'in boğazına sokarak verirken; "Doğum"da ise, slrf para
harcamamak için bekör kalan, ihtiyacını, savaş ortamında çoğalan
vesikalılardan karşılayan ve elli yaşında zoraki evlenen firıncı Hasan Molla,
yine paragözlülüğünden dolayı karısı Fatma'nın ölümüne sebep olur.

d. DinAdamları
Cumhuriyet dönemi Türk hiköyesinde din adamı tipi şablonlaşacak

düzeyde olumsuzlaştırılmıştır. Kutsal buyruklar, dini, ahlaki ve insani
değerler açısından görevleri topluma yüksek değerleri sunmak olan din
adamlarının geneli olumsuz tiptir. Bunların kişilik özellikleri ise yobazlık,
fesatçılık, dini olguları çıkarları ve sosyal nüfuzları için kullanmaları, Ve

ahlöki ve dini değerlerinin çürüklüğü gibi olumsuz karakter özellikleridir.
Halikarnas Balıkçısı, dönemin sosyal gerçekçi hik6yecileri gibi bu konuda
bir genellemeye gitmemiş, gerçek yaşamda olduğu gibi din adamı tiplerini
olumlu ve olumsuz tipler olarak yaymıştır.
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"Hakikatin Direkleri"ndeki Hoca Tevfik Efendi, Halikamas'ııı
hayata, insana ve hatalarına karşı ınüsamahalı tavrının bir ürünüdür. Hoca,
altmlş yaşlarında, "iyi yürekli, ırz ehli bir adam "dır. (Gerçeğin Direkleri,
Parmak Daıııgası, s.57) Evlilik dışı hamile kalan Kara Fadik'in
nikdhlaııması, bölgedeki Tahtacı Türkmenlerin Kızılbaşlıktan vazge,çip
hanefi mezhebine girmesi ve dinin beş direği hakkında köylülere verdiği
Vaaz slraslnda heyecanlanarak Kara Fadik için incitici sözler söyler.
Sinirlenip yıazlnl terk eder. Daha sonra bu yaptlğına üzülür. Kara Fadik,
doğan çocuğunu Hoca Tevfik'e götürür. Kara Fadik'i samimi duygularla
eleştiren ihtiyar, onu çabucak da bağışlar. Hatta çocuğun adını bile kendisi
koyar.

Balıkçı'nın bu olumlu din adamı tipinden başka, icraatlarinı kısık bir
alayla eleştirdiği ve değerleri açıslndan olumsuzlaştırdığı tipler de vardır.
Bu tiplerin sosyal hayıittaki pozisyonları kusurlu, yaplp etmeleri güzel ve
doğrunun dışındadlr. Bu tip ise, "DavutHoca'nın Yaazı''ndayaşar:

"Davlıt Hoco, yetim nıalına el uzatmamış, haram yememiş, el
avradına uçkur çözmemiş, beş vakit namazında kıısıır etmemiş, sözün kısası,
kanısına göre cennete girmek için ne yapmak gerekse, hepsini de bir bir
yerine getirmiş bir adamdı(r)'" (Davut Hocanın Yaazı, Gençlik
Denizlerinde, s.146).

Davut Hoca, istisnasız, katı kuralcı, insani özrü kabul etmeyen,
cemaatini günah işlemekten korku ve sindirme yoluyla uzak tutmaya
çalışan bir hoca tipidir. Hatta vaaz|arı öyle keskin ve şiddetlidir ki, bu
vaaz|arınbirinde kendi karısı ve dokuz aylık gebe Hafıze Kadın çocuğunu
düşürür. Bu olay, köylüler arasında farklı yorumlanır. Davut Hoca,
"başkasına verir talkını, kendi yutar salkımı" türünden bir ortama düşer.
Düşen çocuğun veled-i zina olabileceği şüphesiyle uykuları kaçan Hoca,
Hafıze Kadın'ın hamile kaldığı gece, rüyasındaZilkameyn'i gördüğü için
kendini suçlu hissettiğini söylemesiyle huzur bulur.

e. Çingeneler
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Balıkçı'nın hikdyelerinde sıklıkla karşımıza çıkan insan tiplerinden
biri de çingenelerdir. Cura ve Cura'nın Varyantı olan pek çok hikAye
yazmıştır. Halikarnas'a göre, ister şehirde ve isterse tabiat içinde olsun, bu
esmer, kara gözli, yanık tenli insanlar, Akdeniz ikliminin bir ürünü olarak,
tabiatın bağrından kopup gelmiştir. Hiçbir yere sığdırılmasalar, kovulsalar
da toplumun kirlenmiş Ve yoz değerlerinin dışında, insanın ilk yaratılış
günlerindeki masumiyetini taşırlar. Haliarnas'ın en güzel çingene hikAyeleri
"Çingene Ali", "Cura", "Kaflcay","Çingene Falcı"dır.

Balıkçı'ya göre, çingeneler, tokgözlü, tabiattan kopmamış, insanın ilk
haliyle korunduğu tiplerdir. insan insani özünü ancak tabiattabulur. insan
toplum içinde Ve onun yozlaşmış değerleriyle kirlenir. "Çingene Ali"de,
Çingene Ali, idam edilecekleri sırf kendisi Kıpti olduğu için yarım altın
karşılığında ona astırmak isteyen toplumdan kaçarak,yine tabiata sığınır.

Çingeneler, Balıkçı'nın özgürlük rüyasının simgeleridir. onların, başı
boş, bir orda bir buiada, üst üste yığılmış toplum kanunları altında
ezilmeyen, dinamik insan olma özellikleri, Balıkçı'yı büyüler. Çingeneler
güneşin insanıdır' Güneşinarkasındanbirhülyayakoşarlar. "Kancay''da, bir
"kıptİ karısı " olan. Kancay, kasabalı kadınların buyruklarına Ve
aşağılamalarına dayan amay ar akyerli zengin b ir kadın ı tokatladıktan Sonra,

toplumun kokuşmuş insanlık değerlerine sırt çevirip kasabadan ayrılır.
Bundan sonra onu muhtelif yerlerde ve zamanlarda, bu değerlere
bağlanmadan yaşar görürler.

f. Eşkiya

Bilindiği izere yazınsal türlerde eşkıya idealize'edilmiştir. Eşkıya
tipleri, başkaldırı edebiyatının vazgeçi|mez unsurlarındandır. Temel
espirisini halk edebiyatından alır. Batı eposlarından Hint, Kırgız
destanlarına, "Türk kahramanlık romansları"na kadar dünyanın hemen her
yerinde, "kurtarlcı" kahramanlar olarak işlev görür. Manas, oğuz Han,
Battal Gazi, Köroğlu gibi destan tipleri de birer "kurtarıcı" kahramandır.
(Moran: 1996;s.79).
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Eşkıya tipleri, genelde soylu tiptir. Adaleti ve asaleti temsil eder.
Bozkır kültüründen doğmuştur. Halk üzerinde nüfuz oluşturmaya çalışan
zotba kesimlere karşı çıkma (toprak ağa|arı, zabtiye,jandarma, tahsildar
vs') eşkiya tipini ortaya çıkarmıştır.

Balıkçı, benzer iki soylu eşkıya tipini "Haydut Kerimoğlu" ve
"Haydut" adlı hiköyelerinde çizer. Eşkıya türkülerini sevdiği bilinir. En
tanınmış haydut hikAyesi "Haydut Kerimoğlu"dur. Gerçek bir eşkıya olan
Çakırcalı Efe gibi Kerimoğlu'da Bodrum yöresinin tarihi kişiliklerinden
biridir. Eşkıya Kerimoğlu'nun dağa çıkmasının nedeni, kızınatecavüz eden
Ve sonra 'da uçurumdan atan zorba ağadır. Ağa, varlıklı, güçlü ve
bürokrasiyle içli dışlı kesimi temsil eder. Fakat, Kerimoğlu, ağanın bu
haksız düzeni ve zulmü karşısında sessiz kalmaz. Ağayı öldürerek eşkıya
olmuştur. Zenginden alıp fakire vermesi, güçsüzlerin yanında yer almasıyla
da olumlu eşkiya tipi olarak sunulur: '

"Kerim oğlu dağa çıkıyor!
Tıptıp etsin zenginlerin yüreği.'' (Haydııt Kerimoğlu, Çiçeklerin

Düğünü, s.l72).

Eşkiyalar, .çevre tarafindan korkulacak Ve aclmaslz tipler olarak
bilinseler de asllnda duygulu, merhametli ve çok vefah tiplerdir. Balıkçı bu
tiplere sevgi ve hayranlığını giz|emez.

"Haydut"ta ise silahlarından ve soygundan başka değer tanımayan
Kerimoğlu Hasan ise, yörede ün ve korku salmış bir eşkıya iken, dağ
başında tanıdığı gençkıza soyduğu beşibiryerdelerden iki tane verir. Bu kız
aracı lı ğ ıyla kendi sine tuzak kurul duğunu anl asa da kaçmaz . Açılan yaylı m
ateşinde ölür.

g. Ağalar

Ağa tipi de feodal düzenin bir parçasıdır. Daha çok köy yaşamında
(bozkır) görülür. Özellikle, Cumhuriyet dönemi hikİyeciliğinde görülen bir
başka a$a tipi de "kasaba ağası"dır. Küçük toprak sahipliğinden
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küçük esnaflığa geçişte ortaya çıkııııştır'. Balıkçı'nın hikAyelerinde ağa tipi
çok olmasa da bir sosyal sorun ve toplumsal bir tip olarak hikayelerinde yer
alır. Daha çok da köy ağası biçimindedir. Ağalar, genellikle sosyal hayatın
bir yarası olarak sunulur. olumsuz tiplerdir. Balıkçı'nın hiköyelerindeki
başlıca ağa tipleri ise "Kara Gölge", "Köy Ağası" ve "Haydut Kerimoğlu"
adlı hikAyelerdeki ağa tipleridir. Bunların oıtak kişilik özellikleri, kadına-
kıza düşkünlük, zorbalık ve acımasızlıktır,

"Kara Gölge"nin ağası,Hacı Resul'un yapıp etmeleriya da değerleri,
daha hikAyenin ilk satırında şöyle betimlenir:

, 
" Hacı Resul yaman avcıydı; elinden uçarla kaçar kıırtulmazdı. Büyük

avlarda on galaklı geyik tekelerini şakkadak alınlarından vurıırdu. Ama avı
bu kadarla kalmazdı. Hele bir tarla, ya da çayıra göz koymasın...Artık
namluyu, arpacığı ve avı bİr çizgiye değil, fakat tarlayı ve kara kitabı

çalımına getirirdi' (.'.) Böylelikle Hacı Resııl yedi köyde Ali kıran baş kesen
o ldu''' (Kara Gö l g e, G enç l ik D enizl er İnd e, s. 94).

Hacı Resul'un bu 'oav"cılığı, bütün köylüyü, maddi manevi
sömürmekten öte, alegorik bir anlatımla, beğendiği kadın ve kızları
kirletmek anlamını da taşır. Hacı Resul'ün doğuştan getirdiği bir sapkınlık
duygusu ve tatmin olmayan bir şehveti vardır. ortakçısı Mahmut'un yeni
yetişen kızı Fadime'yi ağına düşürüp "berbat etmek" ister. Kızın arkaslnda
adeta bir "kara gölge" gibi dolaşır. Fakat Türkmen kızının direnciyle, bu
hevesi kursağında kalır.

"Köy Ağası''nın Mahmut Ağa'sı da uyanık, aç gözlü, bencil,
midesine düşkün, ağzı bozuk bir ağadır. Yanaşmalarınl karın tokluğuna

çalıştırır ve etrafindaki herkesi horlar. Hırsl sayesinde sefaleti yenmiş, duvar
işçiliğinden müteahhitliğe kadar çıkmıştır. Malı mülkü çoktur. ilerleyen
yaşma rağmen hala bekArdır. onun için hayatta en değerli şey, para, güç ve
nüfuzdur. Yanaşması Güllü'nün ona karşı duygularını kullanır.
Kendi denginde birinin kızıyla evlenerek yaklnda güç birliği

' Daha geniş bilgi için bk. rtl)mn Gözütok, "Ataıiirk Döneıııi (I923-t938) Tiirk
Hikayeiiliğinde Anadolıı'', Doktora Tezi, A.Ü.Sosyal Bilimler EnStitüSü, Ankara 2006
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yapacak olmasına karşın Güllü'yü cinsel anlamda istismar etmekten de geri
durmaz.

2,2.2. Cinsiyetine Göre Insan

Balıkçı'nın hik0yelerindeki insan kadrosu oldukça zengindir. Bazı
yazarlarda hikAye ya da roman kişisi özellikle erkekler arasından seçilirken
ve erkekler, kadınlara oranla, saylca daha fazla yer tutarken, Balıkçı'da bu
oran birbirine çok yakındır. Kadın tipleri de önemli bir yekun tutar.

2.2.2.a. Erkekler

Balıkçı'nın hikdyelerindeki erkek şahıs kadrosuna bakıldığı zaman,
bunların daha çok denizci (balıkçı, sünger avclsl, nakliyatçı vs.) oldukları
görülür. Kıyı ya da dağ köylerinde yaşayıp daazdaolsa toprakla uğraşanlar
olduğu gibi, çobancılık, kaçakçılık yapan|ar da vardır. Ama karada da
olsalar, deniz,genç yaşlı bütün erkekleri önünde sonundakendine çeker.

Balıkçı'nın hikAyelerinde ve hatta romanlarında oluşturduğu insan
kadrosunda Güney Anadolu tabiatının biçimlendirmesi Ve "Mavi
Hümanizma"nın etkisi sözkonusudur. Hatta, tabiatın şekil alması, mekanın
insan hayatındaki belirleyiciliği de çok iyi kullanılmak suretiyle, yine bu
"Mavi Hümanizma" bakışı altında oluşmuştur.

Kadın tiplerinde daha bariz olsa da erkek tipleri de Akdeniz
medeniyetinin ürünüdür. , Bunlar da "güneyli" erkek tipleridir.
Türkmendirler. Çoğu denizcidir. Çelik gibi bir fıziğe ve iradeye sahiptirler.
Çoğu yoksul ve sade insanlardır. Geçim sıkıntısı çekerler. Bu nedenle de yer
yer kaçakçı ya da zor|u deniz işlerinde çalışap tayfa olurlar. Denize karşı
bilinmeyen bir özlemleri ve cesaretleri vardir. içlerinden, gerçekte birer
tarihi şahsiyet olan Turgut Reis, Uluç Reis gibi büyük denizciler yetişmiştir.
Gençler, genç denizciler, yaşlı denizciler ve karada bir tür mahkum hayatı
sürdüren olgun kara erkekleribolca işlenir.
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BaIıkçı, en farklı erkek tiplerindeıı birini "KocaKız"da çizmiştir.
Köy demircisi Ayı Mehmet, taşkın fiziki gücüne rağınen yufka yüreklidir.
Bir zaman pehlivanlık da yapmıştır. Çelik gibi bir insandır. Nalbantlık
yaparken yılkı olacak atın kurşunlanarak öldürülmesine dayanamayıp
gözyaşı döker. Bir daha işini yapmaz. Denrirci olur. Kafdağı gibi cüssesi
yüzünden evlenememiştir. Çünkİi' "en hofif ue yumuŞak okşayışının bile
kadının belini kıracağından korkuyordu ve korku adına diinyada başka bir
ş eyden korkmuy ordu bıınun kada r.'' (G enç l ik D en iz l er inde, s. 63 ). Fakat, Ayı
Mehmet, kendisi gibi çelik bi,lekli Türkmen kızıAkkız'latanışır ve evlenir.

Balıkçı'nın insan tipleri, ister erkek isterse kadın olsun, Mavi
Hüminizma düşüncesinin belirgin bir biçimde '|'ütopik' bir kamusal alan
tasavvuru"na göre biçimlenir. (Yazıcı: 2005, s.35). Bir başka deyişle,
Balıkçı'nın insan tipleri, beklend lk zamanlarda beklenmedik davranışlar
sergileyen, biraz mitleşmiş ya dabiraz masaldan düşmüş insan tipleridir.
Buna pek çokhikAyesi örnek verilebilir:

"Öteleyen"de, açık deniz işçisi Mehmet, geçim sıkıntısı nedeniyle
kaçakçı olurken, karısıyla arasında muhabbet dolu bir ilişki vardır. Fakat
zaman|a duyguları değişen karısı, Mehmet'i Çalık Süleyman'la aldatarak
ölmesi için tuzak kurar. Karısıyla aşığını birlikte yakaladığı zamanMehmet
büyük bir acı ve öfke duysa da, karısına karşı duyguları hızla merhamete
dönüşür. Hiçbir şey olmamış gibi açlk denizlere geri döner. oradan karısına
para göndermeyi sürdürür. Anlatıcı, Mehmet'in bu davranışml şu sözlerle
açıklamaya çalışır:

"Herkesi, durduğunu gördüğümüz yerde kalır sanırız' Bir
felaketin çakışı insanı uyandırır ve gerçeği gösterir.

Doğmaya başlayan gerçekler uğrunda ateşe yanmak
işkencesinigözealnıış olanlar vardı. Anıa o ateş eskimiş gerçeği,
kokmuşyalanı "Hayat! Hayat'' diye kendilerini aldatanları, gerçeğin
yaknğı kadar yakamazdı. '' (Çiçeklerin Düğünü, s.l46-I47).

Mehmet gibi trajik anları, adet, töre, inanç, alışılmış beklenti
gibi unsurlardanayrı algılan erkeklerden başka, çevresini, insanlara sevgisi
ve neşesiyle çevresini sarıp sarmalayan ve açıldığı denizden dönerken,
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kıyıdaki arkadaşlarını görmüş olmanın coşkusuyla, gemisini kıyıdaki
kahveye bindirerek ölen kaptan (Merhaba Kaptan, Merhaba!); Kaçakçı
Haşmet'in, sevkıyatı tehlikeye düşüreceği endişesiyle kuşları öldürme isteği
karşısında, kuşları değil Kaçakçı Haşmet'i öldüren denizci Memiş (Gülen
Adam, Çiçeklerin Düğünü);Göçmen kuşların yorulup da denize
düşmelerini önlemek için flrtınalı havada kayığını kuşlara tünek yapan
Tünek Ahmet (Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek), hileyle tuttukları
balığı içlerine sindiremeyen Ve balığı denize sağ salim bırakan balıkçılar
(Yaşosın Deniz); Açgözlü ve ihtiraslı insanların halden anlamaz tavrı
karşısında gülmekten kendini alamayan değirmenci Ateşoğlu Nasrettin
(Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çİçek) gilbitipler de sıra dışı insanlardır.

Yine sıra dışı erkek tiplerinin bir grubu da meczup diyebileceğimiz,
gerçeklik şaşmast yaşayan ya da yazarln' mitolojik unsurları kullanarak
gerçeği farklı algılatma çabasıyla, hayal 6lemintİen kopmuş birer mitos
yanılması içindeki tiplerdir. Bunlar da aslında yazafn "ütopik" bir dünya
kurma isteğinin bir yansımasıdır. Bu tiplerin başlıcaları ise şunlardır:

"Amfitrit'i Nasıl Tuttum?"da Balıkçı Hüseyin, 0şık olacağı ve
evleneceği kızı tanımadan üç gün önce teknesinde bir rüya görür.
Rüyasında , deniztanrısı Poseidon'un tanrıça karısı Amfitrit'i ağıyla yakalar
ve güzelliğine vurulur.Ancak, Poseidon, karısıAmfitrit'i Hüseyiiı'in elinden
alır. Uyandığında ise, karşısında güzel bir Türkmen kızı vardır. Kıza Aşlk
olur. Balıkçı Hüseyin, denizler tanrısı Poseidon'un karısıyla tanışması,
aşkları ve mutlu birlikteliklerine benzer bir durum yaşar.

"Koca Kız"dakiNejat Bey (Gençlik Denizlerinde), "Divan Reis" in
Divan Kaptaır'ı (Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek), "Kafa Gece"nin
ressaml, "Denizklz:1'nln Bay Muhsin'i (EDBBÇ.) de bu tiplerden
bazılarıdır.

"Çöpçatan Ahmet"te, geçirdiği bir deniz kazası yüzünden aklını
oynatan ve hayalle gerçeği ayırt edemeyen "çöpçatan'' lakaplı Ahmet,
kendini bir yunus balığı zanneder. Bunu sürekli çevresine anlatıp durur.
Inanırve inandırır:
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" Babamın o,rfos balığı' onamın da bir deniz kızı oldıığunıı söylerler
Söylerler ya, vallahİ de yalan, billahi de yalan! Güya ardımda balık
kuyruğu, sırtımda da balıkyelesi varmış ! İşte bakın göriİn, var mı? Bıınların
hepsi- arkamdan söylenen dedikodulardır Benim anomylınusbalığıydı.
onun bir yavrusu varmış. Ama onıı köpekbalıkları yemiş. Süt dişlerim

çıhnazdan önce benim anamı da bir köpekbalığı yLıtmuş. Beni, yavrıısunu
kaybedeıy dişi yunusbalığı emzirip, sütanalığı etmiş bana. (''.) (Geııçlik
Denizlerinde, s.42).

2.2.2.b. Genç Krz ve Kadınlar

Balıkçı'nln genç kız ve kadın tiplerinde Akdeniz Havzası kültürünün
etkisi vardrr. Bu kadınlar, çoğunlukla esmer, parlak ışıklı ve siyah gözlü,
atı|gan, bazen dağlı, fiziki ve ruhi güç olarak bazen bir erkeği bile
kıskandıracak vasıfta, sade ve samimi, şehir kadınları gibi paraya ve süse
düşkünlüktenuzak,denizkıyısında olanları için, çok iyi yüzme bilen, bazen
bir Afrodit kadar güzel kız ve kadınlardır. Balıkçı'nın bu genç kız ve
kadınlarını "güneyli" kadın tipi olarak adlandırmak gerekir. Özellikle
Türkmen (Yörük) kadını tiplemesiyle dikkati çekerler.

Zaten Balıkçı, "Mavi Anadoluculuk/Mavi Himanizma'' diye
adlandırılan bir fikri söylemle, osmanlı-Türk aydınına farklı bir kimlik
önerisinde bulunur. Bu öneri, orta Asya'dan çıkıp gelen oğuz So)runun,

Helenist bakışın aksine, eski iyonya mirasıyla buluştuğu ve mozaikleştiği
fikrini temel alır. Bir kültürel yoğrulma, bir kan karışması sözkonusudur.
Helen uygarlığı diye "tek çuvala sokulmaya çalışılan" (Doğan: 1982, s. 15)

bir uygiriık, Jslında, farklı farklı kökendeki insanların ürünüdür. İyonya,
bilginin, fennin ve bilim felsefesinin ata yurdudur. Başka bir deyişle, eski
iyonya, yani Antik Yunan'ın karşısındaki eski Anadolu, Batı medeniyetinin
de gerçek kaynağıdır. Dolayısıyla, bu kültürel miras, Türklerin en doğal
hakkıdır.

Balıkçı'nın yazınsa| eserlerinde göze çarpan bu yeni kimlik önerisi,
elbette ki bir tezattır Ve bu durum, bazı araştırmacılarca da
vurgulanmıştır: "Halikarnas Balıkçısı, bir yandan, "milliyetçi" söyleme
karşı farklı bir kültürel alan açarak yeni bir kimlik önerisinde bulunurken,
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diğer yanda osmanlı/Türk kimliğini (tarihi romanlarında) Batıya karşı
yücelten bir söylenı kurmaktadır.Yazarın eserlerinde yer a|an Ve yan yana
bulunması pek de mümkün olmayan her iki söylem, Modern Türkiye'nin
kimlik araylşları ve Batılılaşma karşısındaki' paradoksal tutumuyla
yakından ilgilidir." (Yazıcı: 2007 ,s.l8).

Balıkçı'nın, bu farklı kimlik önerisiyle Sunmaya çalıştığı, her
yönüyle Anadolulu ve Akdenizli kadın tipi, en dikkate değer yanslmaslnl
"Yakışık Alır mı Deli Kız?"'ve "Amfitriti Nasıl Tuttum?" adlı hiköyelerde
bulur. Bunlardan birincisinde, Türkmen kızı Emine, bir yanıyla, Arşipel'in
(Ege) GüneyAnadolu'su, bir yanlyla da antik çağda kalmış iyonya'nın, yani,
eski Helen uygarlığına atfedilen, yazara göre ise, gerçekte, tümüyle eski
Anadolu'nun kızıydı. Gücü, yiğitliği ve savaşçılığıyla Athena, çevikliğiyle
Artemis, dişiliği ve güzelliğiyle Afrodit'tir. Türkmen kızının fiziki ve ruhi
tanımı bu düşünce doğrultusunda şöyle verilir:

" on sekiz yaşında, boylıı posIu bir Türkmen kızıydı. Doğup büyüdüğü
yeıi Arşipel'in Güney Anadolusuydu. İşte bu nedenle, olimpos Tanrılarına
modellik etmiş insanlardandı.

Eline bir mızrak alıp, alnı da, bakışı da yülaek duruvereydi, Athena
olurdıı. Mızrağı alıp, bir elinde yay, öteki elinde ok, yarı çıplak ormanda
koşaydı, Artemis olurdu. oku da, yayı da atıp, tümden soyunduktan Sonra
denizde azman bir istiridye kabuğunıın iistüne dinelseydi, Afrodit olurdu.
Zaten Afrodit kadar sevgisi, Artemis kadar çevikliğİ ve Athena kadar öJkesi
vard1. Tüm olimpos Tanrılarını kendi gövde ve gönlünde toplamıştı.''
(Yakış ık Al ır mı D el i Kız?, G e n ç l i k D en iz l e r in d e, s.20 5)

"Amfitriti Nasll Tuttum?''da da Balıkçı, bu yeni Türk kimliği
önerisini yine mitolojik unsurlar yardımıyla "kamusal alana'' çbker.
Türkmen kızını, mitolojik bakışla yorumlar.'Bu Anadolu kadınları, tıpkı
mitolojik tanrılar kadar güçlü, çelik kollu, Afrodit'i beyaz köpüğünden

o Bu alıntı, Nermin Yazıcı'nın, l0-15 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara'da, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafindan düzenlenen 38.Uluslararası Asya ve
Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS)'ta sunduğu "Halikamas Balıkçısı'nın
Yazınsal Eserlerinde Türk Kimliğine İıişkin Söylemler" adlı bildiri metninden
yapılmıştır.
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yaratanArşipel kadar diri ve anaçtır. Deniz kıyısında çamaşlr tokaçlayan
Türkmen kızının, "Profilindeki ve alnındaki akis, doğan şafağın Akropol
doruğunda dimdik duran "Artenıis ''in alnında uyandu'dığı ışığı" anımsatır.
(G çnçlik D eniz l er inde, s. l 29).

Balıkçı'nın hikAyelerine yanstyan bu genç kızve kadın tipleri çok
güçlü tiplerdir. Zaten, Balıkçı'nın bizzat kendi yaşamında da Azra Erhat ve
Mina Urgan gibi çok güçlü kadınlar vardır. Bu kadınlar, bilim ve edebiyat
dünyasında önemli birer ad bırakmıştır.

Bu kadın tiplerinin çizildiği başlıca hikİyelerse, "Fırıncının Kızı"
(Nimet), "Deniz Klzl" (Anlatıcının karısı), "Ateş Fatma" (Fatma), !'Bir

Gece Kondu" (Fatma), "MıSır Bu Eday'' (Kara Fatma), "Koca Kız'' (Akkız ),
"Balık Fatoş" (Fatoş), "Kara Gölge'' (Fadime), "Doğum?' (Kara Ayşe),
'oKirman Belli" (Yörtik klz(', "YakışıkA1ır mı Deli Kız?" (Emine), ("Dağ
KlZl'' (Türkmen kızı) vs.

Bu hiköyelerin hemen hepsindeki kız ve kadın tipleri birbirine çok
benzer. Özellikle de "Kirman Belli" ve "Yakışık Alır mı Deli Kız'' adlı
hiköyelerdeki Türkme nkız|anbirbirinin tekrarıdır. Bunda, yazarın yaşadığı
mek6n olan Bodrum, Gökova ve Muğla çevresindeki nüfus yapıslrun etkisi
açıktır. Fakat, Balıkçı'nın Anadolu'ya bakış felsefesi olan "Mavi
Anadoluculuk" fikrinin de tesiri vardır.

. Bu, "güneyli" Türkmen kız ve kadınlarının aynl zamandaortak fiziki
özellikleri de dikkat çeker. Hemen hepsi boylu poslu, babayiğittir. Bazıları
ise ince, narin görünmelerine karşın, bu fizik yapıdan beklenmedik bir güç
ortaya koyar. Genellikle esmer, kara gözlü, kara bakışlı, yanık tenlidirler.
Balıkçı, çoğuzaman, bu kızları "kara kız" diye çağırır. Büti.in esmer|iğine
rağmen, yeşil gözlü olanlar da vardır. Çevik, atik, diri, gözü kara ve baş

edilmesi zorkız|ardır. Bakışlarında, doğadan gelme bir "vahşi"lik vardır.
Güney Anadolu'nun dağ, seki, yamaç' bük ve bayırında koşmaya,
tırmanmaya alışkın, kas gücü gelişmi ş kadınlardır.

"Amfitriti Nasıl Tuttum?"da balıkçı Hüseyin'in oltasına saçından
takılıp gelen Türkmen kızı-karakız' "Sülün gibi siizgün, geyik ve karaca
gibi ince ve çevik, bal tenli esmer güzeli bir yörük kızıydı. Denizlerin gel-

,i
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gitleri gibi yazın yaylağa, kışın kışlağa giderdi. Deve kafilesinin başında
yayan yüriirken, ovalara dağlara, tiirkü çığıra çığıra, kirmanını çevire
kıyısında çamaŞır tokaçlarken görmeliydi. Demir gibi bir elle çamaşırı
döver çelik kollarla burkııp, sıılarını sıkardı. o iklimin etkisi miydi ne,

kızdantemiz, doğru, çırılçıplakbir dirilikesiyordLı''' (GençlikDenizlerinde,
s.200).

"Kirman Belli"de, Yörük kızı Emine, "UZıın yaz günleri, güneşte
kavrulup ıSınan dağ yamacı toprakları gibi esmer ve sıcak bir Türhnen
kızı''dır. Eli çabuk, beli incedir. Kirmanı öyle süratle çevirir, "tire"yi öyle
hlzla eğirir ki, "parmakları arasından tire değil, bir güneş hıızmesini ya da
bir ay ışığını akıtıyor sanılır'' (dı). (GençlikDenizlerinde, s.200).

Akdeniz Havzası kadın tipinin en dikkate değer olanı ise "Kara
Gölge"deki Fadime ve "Koca Kız"daki Akkız'dır. Bu kızların ortak özelliği,
iradelerinin sağlamlığı, mücadelecilikleri ve gözü kara oluşlarıdır. Fadime,

şehvet düşkünü Hacı Resul'e teslim olmayışı bir yana, kartalın, akşamüstü
evinin önünden kapıp götürdüğü küçük çocuğu, gece boyunca dağa

tırmanıp çocuğu sağ salim kartalın yuvasından almasıyla da olağanüstü bir
kıztipidir.

"A|<klz"a gelince, "alamet'' bir şeydir. Gözleri "inadına kapkara''
f'akat teni "apak''tlr. Köyünde, bu beyazlığı yüzünden Akkız diye çağrılır.
Boyluposlu, "direkgibi" birkızdır. Kolları saııki "ikiçeliksütun''abenzer.
Aydın ovasından geçerken kaza yapan ve ters yüz olan Ayı Mehmet'inde
içinde olduğu jipi, çelik kollarıyla tavanından tutup "yağdan kıl
çekercesine" (Gençlik Denizlerinde, s.64) dört tekerin üsttine oturtuverir.
HattaAyı Mehmet'i kendine eş seçer.

Bu kız ve kadınların göze görünür 6ir özelliği de anaçlıkları ve
doğurganhklarıdır. Doğayla özdeşleşmenin bir sonucu olarak, bu kadınlar,
canlılık, bir tür süreklilik ve yaratma arzusu içindedirler. Çünkü doğadaki
heryaratılmışın bir "düşü"dür çoğalmakve doğurmak.

"Kara Gölge"nin Fadimesi, "içinde uyuyan bağışIamaz insan
analığı" (Gençlik Denizlerinde, s'106) duygusuyla gece boyunca kartal
yuvaslna tırmanır. Kartalın yuvasındaki insan yavrusunu sırtlayıp dağdan
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indirirken; Kara Ayşe, geçkin yaşına rağmen ve ölümü göze alarak

çocuğunu doğurur. Zir a anlatıcıya göre, ö lüm karş ı s ında hayat,. yani doğum,
hep galip gelıniştir. Öıtım anı,taze hayatı gölgeleyemeyecek bir andır."olü
ananın cansız uzanışındQ öliimü yenmiş olanların sessiz vakarı vardı.(r).''
(Gen çl ik Den izlerind e, l 64)'

Balıkçı'nın hikAyelerinde görülen bir başka kadın tipi da düşmüş
kadınlardır. Bunlar da genellikle çevrenin etkisi ve istismarcı kişiler
yüzünden kötü yola düşüp etlerini satan kadınlardır. idealize edilmiş ve
insani değerlerle donatılmışlardır. Balıkçı, toplum hayatının kusurlu ve
aclmaslz yanlarını bu kadınlarla öne çıkarır. Bu kadınlar da çingeneler gibi,
insanın doğalaşmış, yani en saf haliyle görünürler. Bu kadınların en

tanınmışları ise; "Pazen Don" (Daktilocu Gülşen), "Domino Ayşe",
"FosforluHandan''"'AygırZehra'nınKurabiyeleri"ve"KaraAyşe"dir.

Bu kadınların en ilginç olanları ise Domino Ayşe ve Kara Ayşe'dir.
Gençlere acıdığı için onlarla pafaszda birlikte olan, düşmüşlüğü herkesçe
bilinen, hatta aşağılanan ve bedenini satmaktan utanç duymayan Domino
Ayşe (Parmak Damgasy', resmini yapmak isteyen ressama soyunmaktan ve

çıplakpoz vermekten utanır. DominoAyşe, küçük yaştan beri alışkın olduğu
bu işi "masumlukla" yaparken, Soyunmaylayıp sayar.

Kara Ayşe ise, yoksulluğu ve kimsesizliği yüzünden, çevresindeki
erkeklerce sürekli taciz edilir. Hamile bırakılır. ona sahip çıkmayan devlet
de çocuğunu düşürmekten mahkum eder. Son olarak, Ayşe'yi maddi ve
bedeni sömüren Mehmet olur. Kara Ayşe, büttin bu yaşadıklarına,tepki
olarak, Mehmet'in boğazınıtırpanla yararak öldürür.

2.3. Tarihi Kişilikler

Balıkçı, bazı hiköyelerinde hatta romanlarında, Bodrum'un
yetiştirdiği ve tarihe mal olmuş ünlü kişileri işlemiştir. Bu kişilerse,
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Turgut Reis gibi Barbaros'un komutasındaki osmanlı donanmasının gözde
denizcisi ve Türk edebiyatının yergi ustası Neyzen Tevfik'tir.

Turgut Reis, tarihte, Preveze Deniz Savaşı'na katılmış, Tunus ve
Cezayir'in fethinde bulunmuş ve özetle, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren
denizcilerden birisi olmuştur. Balıkçı, bu ünlü Türk denizcisinin savaşlarını
ve geniş hayatını Tıırgut Reis ( l 966) adlı tarihi romanında işler.

"Deniz oğlu" adlı hik0yede ise, Turgut Reis'in ilk gençlik yılları,
Bodrum'un KarabağKöyü'nde çobanlıkla başlayan hayaİı, deniz özlemi ve
denize ilk açılışı anlatılır. Turgut, on üç yaşında bir davar çobanıdır. Fakat,
"bağrında için için yanan bir gidiş özlemi" vardır. (Çiçeklerin Düğünü,
s.66). Sürüsünü alıp sık sık deniz kıylsma iner. Bir gün, denizde gördüğü beş
kadırganın onda bıraktığı coşkuyla kavalını taşa çalıp kırar ve denizci
olmaya karar verir. Gümüşlük'e su almak için gelen bir kadırgaya tayfa
yazılır' Çok geçmeden bu çocuğun adını bütün dünya "Turgut Reis'] olarak
öğrenmiştir.

"Turgut Reis"te (Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek) ise, yine ünlü
denizciye ve hayatına gönderme yapılarak, Bodrum'lu.küçük çocukların
Turgut Reis'e olan hayranlığı anlatılır. Bodrumlu çocuklar, ilerde tıpkı
Turgut Reis gibi büyük bir denizci Ve savaşçl olmak için prova oyunları
oynarlar.

"Neyzen"de de Bodrum'lu şair ve ney ustası Neyzen Tevfik'in yaşam
felsefesi alegorik bir ifadeyle verilir. Balıkçı, bu felsefeyle, aynı zamanda
kendisinin de insan Ve yaşam anlayışını da sezdirir. Neyzen Tevfik de tıpkı
Turgut Reis gibi, çocukluğundan beri içinde taşan bir coşku taşır.
Bilinmezlikve sırlı biryere gidiş hasreti çeker.,

Balıkçı'nın eserlerindeki insan tiplerinin en büyük özlemi, tabiata
u l aşma arzusudur. Bütünl eşme isteği dir. Bu duyguy|a, zaman Zaman tabi at
varlıkları ve hayvanlar kişileştirilmek suretiyle tabiatla insan birbirine
yaklaştırılır. Bu, bazen mitolojik bir söylence, mitolojik bir ağaç (Bergama
Civarındaki, Yarısı Çınar Yarısı Ihlamur olan Ağacın Öyküsü),
insanın içindeki caniyi dışa vurdurtan bir fok (Ege'nin Öfkesi),
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kader ağı örer gibi insanı parmağında oynatan bir bük (Altmış Altı Bükün
oynadığı oyun), bazenölmüş çocukların bedenleri olaıı adam otu (Adam

oiu), sevgi açhğı içinde oraya buraya saldıran bir boğa (Karaoğlan), yine,
bu dünyada çektiği eziyetlerdeır ölüm sayesinde kurtulacağına inanan bir
eşek (Hayatımın Romanı), bazen de, acımasız bir avclnm kurşunları
yüzünden kör olan Ve yuvaslnı bulamayarak denize düşen bir miho
(Gündüzü Kaybeden Kuş) olabilmektedir.

3. Sonuç
Halikarnas Balıkçısı, insanı, düşüncesinin ve yazma amacrnln

merkezi yapmış bir yazardır. Dolu dizgin bir hayat yaşamlş, Batının değer
yargılarını çağdaşlarından farklı algılamış, saraydan Bodrum'a uzanan
kesitt" sade insanı duymaya ve duyurmaya çalışmıştır. Hikiyelerinde kıyı
Egenin sade insanını anlattığı gibi, bu insanın kimlik problemini mekanla
öideşleştirmiş, yer yer "milliyetçi" söyleme farklı bir kimlik önerisi
getirmiştir. Fakat hümanizmanın etkisiyle ortaya çıkan bu "ütopik'' kimlik,
irkların karışması noktasında düşündürücüdür. Yine de, toplumcu
gerçekçilerin sosyal tez uğruna insanı yok ettiği 1940'lı yıllar
hiköyeciliğinde, insanı hikiyede görünür kılması açısından önemli bir
duraktır.
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SAINT_JEAN şövlıvrcr-,rcni ranİrrı,rcnixor
BoDRUM HAKKINoa nİRxaÇ NoT

Jean-Louİs BACQurc-çnı,MMoNT
Çev. Ümit Sevgi Topuz

Kudüs Saint-Jean Tarikatı kroniklerinde (vekayiname) yapmış
olduğumuz bazı araştirmaların ardından, şövalyelerin Kariye tarafina
yerleşmeIeri üzerine daha önceden bilimeyen, yeni bir şey

'oyı.y...yeceğimizi 
farkettik. 1 403 yılında izmir'in Timurlenk taraflndan

ele geçirilmesinin ertesi günü, l396'dan I42l'e kadar Tarikatın başı olan
Philibert de Naillac'ın, Asya tarafinda başka bir yer ayarlamaya çalıştığını
hatırlıyoruz. oysa ki, Anadolu birkaç yıldır karışıklık içindeydi.Yerel
beylerin II. B0yazit'dan almış oldukları prenslikleri şimdi Timurlenk
tarafından yeniden kuşatılmıştı;II.Bdyazit'ın oğulları ise açgözlü bir taht
kavgasına futuşmuşlardı. İşte bu şartlar altında geleceğin fatihi Mehmet

Çelebi Naillac'a antik Halikarnas sitini bıraktı, bunu kolayca yaptı,.zira
kafasını meşgul eden başka şeyler vardı ve bu topraklar Menteşe Beyi Ilyös
Beg'den geldigi için ona ait topraklar degildi en başta. Almanya'nın
<diliniu <temel direği> olan Hosso Schlegelholz'un emirleri altında, ünlü
Anıtkabirin' kalıntıları pahasına yapılmış olan Saint-Pierre şatosunun
inşasının tarihine de ekleyecekyeni bir şey bulamadık.

Pek elverişli gözükmeyen durumuna rağmen, 1l5 sene boyunca
güçlü duran bu yerin, göreceli zenginliğine uzanabiliriz. Şövalyeler için,
karşılarında bulunan İstanköy(Kos) Kalesi, ada ve kıta arasında bulunan
boğazı kontrol etmeye yetiyordu. Aynı şekilde, Cnide (Knikos)
yarımadasının güney tarafl boyunca yapılan gemicilik, Symi (Sömbeki),
Rodos, Tilos (Ileki) ve Nisiros (incirli) 'den Şövalyelerce izleniyordu.
Yarımadanın kapalı bölümünde, oldukça kötii bir durumda olan yol,
etraftakileri hiçbir stratejik veya kayda ğeğer ekonömik bir çıkara
yönlendirmiyordu. Şüphesiz, çoğunluğu savaşçı gençlerden oluşan şato
garrnizonu iı" çeur"deki müslümanlar arasında, denizde ve karadaki

çatışmalar nadir değildi ama aslında, statu quo'yu korumak, 'buradaki iki
grubun da çıkarlarına daha çok uyuyordu. Saint-Pierre'in oraya gelebilen
Hristiyan mahkumlar için sürgün yeri olmasının, osmanlılar tarafindan
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az yada çok kabul görmesi, Şövalyelerin misafirperverliğinin de böylece
.ifade bulması, Tarikat için bu durumu doğrulamaya yetiyordu. Naillac ve
ardından gelenler, gamizona, kaleyi kuşatma altına sokabilecek ağırlıkda
çatışmalara girmekten kaçınmalarını öğütlediler. Diğer yandan, birbirleri
için Marmaris ve Fethiye ile birlikte Saint-Pierre Şatosu, Rodoslu tüccarlar
veya daha genel olarak hristiyanların Tarikatın koruması altında oraya
geldikleri, sık sık ticari değiş tokuşların verimli olduğu yerlerden biriydi.

Şimdiye kadar sahip olduğu yerler ada olan Tarikatın, Anadolu
tarafındaki bu güçlü yere yerl9şmesiyle;Filistin'den çıktığından beri ilk defa
müslüman komşularla çevrili kara sınırlarına sahip olduğunun da altını
çizrnek uygun gözüküyor. Kronikler ve seyyahların anlatıları okunduğunda,
bir yandan şatoyla, diğer yandan en yakın Menteşe kasabalarınln arastna,
oturulmayan geniş bir alanın yayılmış olduğu anlaşılıyor. Sayıca az o|an'
Saint-Pierre garnizonu, bu no man'S land'ingüvenliğine, onun korunmasını
eğitimli korkunç köpeklere bırakarak katkıda bulunuyordu'. |470'lere
doğru Rodos'da bundan bahsettiği sanılan Anselme Adorno'nun daha önce
olmuş olan tanıklığını bulamadık ama o zamandan beri, tanıklıklar birbirini
izlemiştir Ve en sonunda, bizzat.kendisi l519'da orada bulunmuş olan
Dietrick Ketteler'inkiyle ve bundan iki sene sonra da Pİrİ Re'is'inu kendisi
tarafindan doğrul anmı ştır.

Birkaç sene öncesinde papaz (tarikat kardeşi ?) Francesco Suriano,
< Korsika veya Fransız köpeklerine benzeyen > bu büyük hayvanlardan
bahsetmiştir. Fransız köpeklerini kesin bir biçimde tanımlama maceraslna
girişmeye ceğiz ama Korsika köpekleri, daha yeni olarak
türleri kaybolmaktan kurtarılmlş Ve resmi normlarla belirlenmiş, ünlü
Cursinıı olabilirler. Google arama motorunda, < Korsika köpeği >> yaap
ararsak, << kısa boyunlu, kurt başlı (lupoide), siyahla belirginleşen pas
rengine çalan tüyleri olan bir köpek > in söz konusu olduğunu
öğreniyoruz. Adada, bu hayvan çobanlar kadaı avcılar taraflndan da
beğeniliyordu, çünkü, korkmadan yaban domuzlarının peşinde de
mükemmel bir biçimde koşuyordu. Koruma köpeği olarak, yabancılara
karşı, uç noktadaki güvensizliğiyle tanınır. Yetişkin bir erkeğin omuz
yüksekliği 60 santimetreyi bulabilir ve genel görünümü, düşmanlığını
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gösterdiği Zaman' uç noktalarda korkutucu olabilir. Bütün bu özellikler,
Saint-Pierre'in Cursinıı köpeklerini tanımlıyabilir ama bir detay daha :

bunların varlığı XV. Yüzyıldan itibaren doğrulanmıştır. Bununla birlikte,
belki de, rahip Francesco, onların varlığını gerçekten dile getiren ilkkişidir.

Seyahatnameler ve kronikler, bu köpeklere, ilk bakışta, şaşırtıcı
gelen, bir özellik vermekte el birliği ediyorlar : no mqn'S land'de,
Müslümanların onu izlediği, firari bir Hristiyanı ayırt etme özelliği.
Böyle bir şeyi toptan reddetmeden önce, bazı noktakları değerlendirmek
lazım. oncelikle, bir köpekte 200.000 milyon koku alma hücresi
bulunmaktadır ve bu bir insandakinden 44 defa daha fazladır. Yüzylllar
boy.unca edinilmiş olan av deneyimleri ve son zamanlarda, askeri ve
polisiye alanlarda kullanımları, özellikle seçilmiş' bir köpeğin, uygun
eğitimler altında, başarılarını göz|er önüne seriyor. Diğer yandan, Daniel
P anzacu,vebanın y ay ılma zamanında, o smanl ı ların ve Avrupal ı ların, hij yen
ve temizlik anlayışlarının farkı uygulamaları olduğunu göstermiştir, bizi
burada ilgilendiren : eğer osmanlılar vücut temizliğine büyük önem
veriyorlars a ama çamaşır ve kıyafetl erini az değiştiriyorlarsa, Avrupalılar
neredeyse hiç yıkanmıyorlar, parfiimlerle ortaya çıkabilecek kokuları
engelliyorlar ama sık sık da yeni temiz bir gömlek giyiyorlardı. Böylece
üstün koku alma yeteneğine sahip bir Cursinu'nun, bu farkı anlayabilmek
için eğitilmiş olması düşüncesi çok da inanılmaz gelmiyor. Sonuçta,
Türkiye'de bizzat kendimiz, koku almadan daha çok duyma yetisini ortaya
çıkaran bir sahneye tanık olduk ama aynl sonuçlara göttirüyordu. I969'a
doğru, Antalya plajında dolaşan birkaç yabancıydık. Genç bir köpek gelip
bize katıldı ve gözle görülebilen bir zevkle bize eşlik etti. Böylelikle, ne
zaman dolaşan Türklerle karşılaşsak, köpek korkulu bir biçimde bizden
ayrılıyor ve bir tehlike olarak görmüş oldukları geçince, tekrar yan|mlza
geliyordu. Biz burada, büyük olasılıkla kötü muamele görmüş olduğu
Türkçe konuşanları, yabancı dil konuşanlardan ayırdığı önermesini
getiriyoruz. Bu gezintinin devamı, bu önermeııiizi dogruladı : Almanca Veya
Ingilizce konuşanların geçmesi onu hiç rahatsızetmiyordu. Bugün bu olayı
düşündüğümüzde, bu köpeğin, burnuyla mı, kulağıyla mı bu ayrlmt yapmış
olduğunu kendimize soruyoruz. Ama günümüzde yıkanmak Ve çamaştr
makinasının- kullanımı bütün dünyada yaygınlaşmış olduğundan,
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hayvanın Türkçe dilinin kendine has sesini aylrmayı başarmış olduğunu
düşünmeye devam ediyoruz. Üstelik bu köpek, büyük bir olasılıkla hiçbir
eğitim almamıştır. Benzer şartlarda bi r Cıırsinune yapardı acaba?

Saint-Pierre Şatosu köpekleri üzerine yaptığımız araştrrma şüphesiz
daha fazla derinleştirilebilir. Örneğin, acaba şövalyeler Filistin'deyken,
Suriye'deyken Ve izmir Kalesini işgalleri sırasında, bu hayvanları aynı
biçimde kullanıyor muydular ? Bir yerden ayrılırken onları da yanlarında
götürüyor muydular ? Bunun böyle olduğunu, Kanuni Sultön Süleym0n ile
yapmış oldukları anlaşma neJicesinde, Dokuzada'yı terkederken yanlarına
bütün mal varlıklarını : hazineleri, arşivleri, vs. a|arak gidebilmiş
olduklarına bakarak söyleyebiliriz.

*) Buradaki araştırma, Centre National de la Recherche Scientifique'in
Unitö de Recherche Mixte (UMR) n" 7|92 (Paris) ve istanbul Fransız
Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün, bu metnin yazarff:ın yönetiminde,
ortaklaşa yürüttüğü "Histoire et sciences auxiliaires de l'histoire ottomane"
araştırma programln içinde yer almaktadır

1) Özellikle Anthony Luttrell'in incelemesine bakrnız, < The Later
History of the Maussoleion> (referanslar infra bibliyografyasında), ayrrca

bu seri içinde yayınlanmış olan Danimarka Arkeoloji Misyonunun

çalışmalarına da bakabilirsiniz.

2) Anselmo Adorno, 50 şövalyeden ve 100 askerden bahsediyor.
Gerekli durumlarda, Rodos'tan deniz yoluyla çabucak destek
gönderilebiliyordu.

3) Yine aynı Adorno'ya göre < çok büyük ve çok güç1ü olan 14 veya 15

köpek vardı ve oradan iki veya üç mil uzağakadar koşabilen birçok küçük
köpek vardı çünkü bunu yapmak için eğitim işlerdi >.

4) ( Piri Re'is'in Kitfub-ı Bahriye'sinde Bodrum Yarimadası >> :ve göce

olıcak pdsbdnları ile kelbler bekler mezkfır kelbleri gündüz baglayub göce

olıcakboş korlar ddetleri bu dur isimli esere bakınız.
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5) Günümüzde Fransız jandarmaslnın seçkin birimlerinde, bir köpek
yaklaşık 500 aday arasından seçilmektedir.

6) La peste dans l'Empİre ottoman. 1700-]850, Paris, Leuvain,
Peeters, 1985. Türkçeye çeviri: osmanlı İmparatorluğu'nda Veba (1700-
1850), istanbul, Tarih Vakfı, YurtYayınları ,1997 .

sT. PIERRE ŞATOSU xÖpBxr,ERİNİN rÜcÜx
ANToLoJİSİ

AnselmeADORNO

[373] Istanköy adasının karşısında, deniz kıyısında, Türklerin sıkı
topraklarinda çok güçlü bir şato olan Saint Pierre bulunur. Rodos'dakinden
bitaz daha küçüktür ; Rodoslu elli senyör ve l00 asker şatoyu korumak ve
Türklere karşı saldırmak için her zamanorada kalıyordu. Her gün civardaki
Türklerle savaşıyorlar vq haklı göründüğü kadar şiddetli de olan
saldırılarıyla hem onlara zarar veriyorlardı, hemde kendileri Zatar
görüyorlardı. Bu nedenle, zorlukları ve tehlikeleri bir hayli büyük
göründüğünden, şatonun korunması için en genç Ve en cesaretlileri buraya
gönderiliyordu. Şatonun içinde her zaman ondört veya onbeş çok büyiik ve
güçlü köpekler ve öyle eğitildikleri için iki veya üç mil uzağa kadar
koşabilen birçok başka daha küçük köpekler bulunuyordu. Eğer onların
inancından olmayan Türklerle karşılaşırlarsa, onları ısırıyorlardı ve eğer
bunu başaramazlarsa, yakınlarda Türklerin olduğunu uyarmak için çok
güçlü bir biçimde havlayarak şatoya geri dönüyorlardı. Hristiyanlarla
karşılaştıklarında ise, ki bu sıklıkla oluyordu çünkü Türkiye'den kaçan
tutuklular, Saint Pierre şatosuna gelip sığınma}< istiyorlardı, köpekler onları
görünce çok seviniyorlardı ve şatonun yolunu onlara gösteriyorlardı.

Felİx FABER

[261] Non longe a Rhodo habent domini milites munitissimum
castellum in Turcorum confinibus, quod nominant S. Petri castellum,
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quod magno sumtu in insula custodiunt, quod non parvo eis usui et
Christianis est, qui manis Turcorum incidunt saepe eo fugientes salvantur, in
quo ingentes canes tenent et nutriunt ferocissimos, quos per circuitum
castelli currere permittunt, de quibus pro vero dicitur, quod Christianos
odore cognosunt eisque adventantibus blandiuntur, Turcos vero latrato
horribili produnt et morsibus insequuntur, sicut etiam superius dixi fol. 120.

deporco inAlexandria etP. I. ..
de cane in hospitio fol. 32. Habent enim se canes isti ad Christianos,

sicut canes Capitolii ad Scipipnem, cui canes occurrentes numquam latratu
prodiderunt, quare murrnure vulgi dicebatur, quod a Jove esset in serpentem
mutatus. Non sic canes Actaeonis venatoris ; de quo fabulantur, quod dum
venaretur, cum canibus lassus intravit vallem gargographiae, ut se in fonte
refocillaret ; dum autem accederet, vidit Dianam nudam se lavantem ; hoc
dum Diana aegre tulit, assumtam manibus aquam in faciem ejus sparsit, qui
repente in cervum conversus est, quo facto canes sui eum comederunt. (.. .)

[262] sicque aedificaverunt inexpugnabile castrum, quod Turci
numquam vi cepere potuerunt, verum dolo et fraude noctibus furtive multa
et saepe attentaverunt. Quod considerantes Johannitae canes pervigiles per
gyrum castelli locaverunt, qui omnia se moventia latratibus et morsibus
produnt, Christianos a Turcis evadentes et ad castellum transfugientes
odoratu cognoscunt. His canibus tantum insidiantur et Turci ipsi, et
quicumque Turcus aliquem de eis occiderit, statutum pondus auri de publico
aerario habet, et cui canem vulneraverit, etiam suum habet pretium, nec
hodie est Turcorum proelium in homines castelli, sed totum proelii pondus
est versum in in fidelissimos custodes Christianorum canes.

Fra Francesco SURIANO
t238] Türk topraklarında bulunan St. Peter şatosu Rodos

yönetimine bağlıydı Ve sadece Rodoslu St. John şövalyeleri orada
yaşıyorlardı ve onlarda daimi bir biçimde Türklerle savaş halindeydiler.
Bu şatoda, Korsika veya Fransız köpeklerine benzeyen çok korkunç büyük
köpekler vardı ve sadece kokularından bir Hristiyanla bir inançsızı
birbirinden ayırt edebilirlerdi. Bu topraklarda, şatodan altıdan on mile
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kadar uzaklara gidebilirler ve buldukları her Türk'ü öldürüp yerlerdi. Ama
Türklerden kaçan, tutuklu veya kaçak bir hristiyan bulduklannda, bu aynı
köpekler, neşe içinde onu yalarlar ve bir tanesi öne geçip yolu gösterip, onu

şatoya kadar götürürken, diğerleri orada kalırlardı. Ve çok olağanüstü olan
bir başka şey ise, çan çaldığında, bu sesle birlikte hep beraber yemeğe
dönerlerdi ve yemeklerini yedikten sonra, yeniden çaldığında ise hep
beraber geri dönerlerdi. Eğer içlerinden birisi arkada, şatoda kalır ve
diğerleriyle gelmezse, döndüklerinde hepsi onun üzerine çullanır, lsmr Ve
hatta etrafta korumalaryoksa, onu öldürürlerdi. Ve bütün bunlarbana, uzun
yıllar bu şatoda koruyuculuk yapanlar ve bu şekilde kaçmış olan birçok esir
ve Hri sti yan kı sıma götürmek üzerö gem imize aldıklarım ız an|atılar'

Ben Doğu'dayken, Türkleı şatow a|maya çalıştılar ve bu köpekler,
saldıran Türklere, şövalyelerden daha çok zarar verdiler, böylece, yeniden
saldırmaya cesaret edemediler ve kayıplar bir askere iki köpek şeklinde
oluyordu.

DiTickKETTELER

[74]Als wy by sunte Peters slot quemen, hebbe sey alle dat geschutte
los laten gaen, dat dar uppe was, des so vil was, dat eth nicht steit to seggen
und dey capteyn van den slotte hefft uns erliken getractertund wyn genoch
geschenket und hefft uns dat slot beseyn laten, dat ser stark is und licht an
mer. Und dar is dey hundt uppe als vorg. Streit. Und alle Cristen dey den
Torken entlopen, de gefangenen synd gewest, dey commen an dat slot. So
quam eth up eyn tyt, dat en Cristen den Turken entleip, und dey Torke warde
den Cristen in den geberchte, und hedden dey wege to sunte Peters slotte
belacht, dat hey dar en mochte. So lopen alle avende dey hunde van dem
slotte, so dar vil hunde upe synt, langes dat Torkenlandt umme dat slot. So
kommet en hundt und vyndet den Cristen in den bergen liggen, und dey
hundt kommet weder und nymmet syne portien van brode und brenget dem
Cristenmenschen. Dat dede [75] dey hundt l4 dage lanck. Do nam dey hundt
en by synen clederen myt dem munde und ledde en an dat slot.
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GiacomoBOSIO

[s8| Büyük efendi [Philibert de Naillac], bu Tarikat dinlenmede
ka|amayacağından firsatı kaçırmak istemedi ve kurduğu orduyla, Kariye
nehirlerini geçerek, kuşatma yaptı ve antik Halicarnasse sit kalıntılarının
bulunduğu yarımadada, Kariye krallarının oturmuş olduğu, ve inşa edip
Saint-Pierre adını velrdiği bu güçtü şatoyu Türklerin elinden zorla aldı'. o
zamandan itibaren bu şato dine çok hizmetler etti, civara yerleşmiş
Türklerin devaml ı çabalarınd karş l uzun Zaman ay akta kal dı ve sahiplerinin
ellerinden kaçabilen Hristiyan kölelere hem yardım hem sığınak oluyordu.

Şatoyu dışarıya karşı koruyan bir büyük köpek türü vardı, öyle bir
koku alma yetenekleri vardı ki, Hristiyanları Türklerden ayırabiliyorlardı,
Türklere havlıyor ve üstlerine saldırıyorlardı ve Hristiyanlara ise tam tersine
hemen tanıyorlar ve sevgi gösterisinde bulunuyorlardı ve şatonun surlarına
kadar onları götürüyorlardı. Bunu doğrulayan büyük tarihçiler var Ve
kendini kurtarmak için şatoya doğru koşan bir Hristiyanın, çok yakın bir
takip altında kaçtığı için, şatoya ulaşamadan yıkıntıların arasında yığılıp
kaldığını anlatıyorlar. Az daha açlıktan ölecekken, köpeklerden biri onu
farkeder Ve ona her günkü ekmeğinden bir parçayı hergün getirmeye başlar.

Birkaç gün sonra, onu besleyen bakıcı, onun bir neden olmadan
zayıfladığını farkeder : sonunda onu izler Ve onu yıkıntılara ekmeğini
taşırken bulur ve orada günlerdir köpeğin getirdiği ekmekle hayaİta
kalabidiğini söyleyen Hristiyanı bulır.

1) Yanlış bir açıklama : antik Halicarnasse sit kalıntıları şövalyeler
tarafindan hiçbir çarpışma veya karşı koyma olmadan işgal edilmiştir.

Geronimo MARULLI

l3S8l Queste guerre trd infedeli representarono ottima occasione d
Cristiani, di poter ricuperare le Provincie, che da gli Ottomani tolte le

furono, e tanto piü pareua se gli mostrasse crinita lafortuna, quanto che i
duefigtioli di Baiazzet, per cagion del paterno Regno guerregiananofra di
loro : nö tralasciö İl prudente Grd Maestro seruirsi del beneficio
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del tempo, per lo cheft con ogni diligöza mettere al ordine le Galere
della sua Religione, in compagnia di altri Vascellİ ben' armati, sopra de i
quali postosi in camino, nauigö verso la Caria, & [389I iui smontato, con
iııtti i suoi Caualieri, & Soldati, prese dopö vn lungo combattimento il
fortissimo Castello di Ceraunİco, da cui tolse il nome il seno di quel mare'
-non 

molto distante dalla Cittd d'Alicarnasso, hoggi nomato, il Caccamo

famoso luoco, per lo superbo Mausoleo, che Artemisia eresse al morto suo
consorte, le cui antiche ruine si scorgono con sereno Cielo, couerte dall'
onde, e come, ch'erafortissimo il sito, vi edificö il Castello di S. Pietro, iI
quale per molt' anni difeso, con le forze di questa Religione, dalla gran
potenzo de Turchi, ancorche situato nel contro de'loro Stati, ne acquistö per
quelle fabrica il Gran Maestro nel mondo grand' honore, & appresso il
Signore Dio infinito merito, per essere stato quel Castello vnfido ricouro di
poueri Cristiani, che dqlla dura servitü de Barbarifugendo, iui ritrouauano
scampo, & non tantosto ritornossane egli in Rodi.
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PıRİ RE'İS'IN xİrAn-ı ı,auüwı'sİNnn
BODRUM YARIMADASI

Jean-Louis neCqUf -GRAMMONT

Voici plus d'un siöcle qu'ont ötö publiös les premiöres travaux de recherche sur
le Kitdb-ı Bafuriyye de Piri Re'is. Pourtant, on commence ö peine ö en aborder
l'6tude avec la rigueur dans la m6thode qu'exige un texte occupant une place
aussi importante au sein de la litt6rature nautique mondiale. Rappelons tout
d'abord quelques faits essentiels. Aprös l'achövement de sa c6löbre carte datöe
de 1513 (dont seul a survöcu le fragment de gauche conserv6 ö la bibliothöque
de Topkapı), Piri Re'is entrepritlar5daction d'un portulan des cötes et des iles
de la Möditerran6e, |e Kitdb-ı Bafuriyye. Une lecture attentive du texte montre
que la rğdaction s'en poursuivit peu ö peu au cours de la deuxiöme döcennie du
XVI" siöcle, mais il est certain qu'elle fut achev6e en l521 . Les circonstances
firent qu'en |524,|'auteur se trouva prösent comme pilote öbord du navire qui
devait emmener en mission en Egypte le grand-vizir Ibröhim Paşa, et qu'il lui
montra Son Guvre. L'esprit rapide de ce dernier fit qu'il en comprit aussitöt
l'int6röt et encouragea l'auteur ö entreprendre une seconde r6daction plus
dövelopp6e, pröc6d6e d'une introduction en Vers et orn6e de cartes ö
commander ö d'habiles miniaturistes. En 1526, cette nouvelle version,
luxueuse, fut prösent6e au souverain rögnant, Kanuni Süleyman, et rapidement
copi6e ö denombreux exemplaires.

Tout cela est bien connu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le texte dı Kitdb-ı
bafuriyye a fait l'objet d'au moins trois reproductions complötes en fac-simi16 et
de nombreuses 6tudes partielles de son contenuıN6anmoins, il a fallu attendre
I'article de Svat Soucek en 1973 ' pour que les questions essentielles
commencent ö ötre pos6es. D'aprös les exp6riences que nous avons effectu6es
dans le möme esprit au cours des derniöres annöes, elles sont au nombre de
trois. Tout d'abord, quelles sont les differences entre la premiöre et la seconde
version de I'ouvrage ? Ensuite, comment expliquer la nature et I'origine des
donn6es de cette version de 1526, beaucoup plus volumineuse que la
pr6cödente ? Enfin, quelle place occupe |e Kitdb-ı bafuriyye au sein de



la littdrature nautique de la M6diterrande de son temps, brillamment illustrğe
en Italie depuis le XIII" siöcle au moins ?

Nos recherches achev6es ou en cours'nous ont permis de parvenir d'ores et
d6je ı quelques conclusions. Deux de celles-ci semblent peu contestables
car elles rdsultent de minutieuses vdrifications. Celles-ci font, on effet,
apparaitre qu'entre 152l et l 526, Piri Re'is a eu incontestablement açcös ) ce
qu" nom appelons le portulan Rizo, dunom de l'6diteur v6nitien qui le publia
en 1490. Bon nombre des donndes nouvelles de la version de 1526 trouvent
leur origine dans Rizo dont elles sont g6n6ralement traduites mot ) mot.
Toutefois, Piri Re'is faitglnlgalement usage de cette source en d6crivant des
lieux qu'il connait mal. Ainsi, dans le chapitre sur la Corse, il dit lui-m6me
n'avoir jamais vu cette ile autrement que de loin et on constate donc sans
surprise que son texte est une traductioir pure et simple du chapitre
correspondant de Rizo.En revanche, i propos de la Sardaignb, il raconte
qu'il y avait men6 plusieurs raids et, d'autre part, sa description des ancrages
et des points d'eau r6völe üne connaissance personnelle des lieux dvidente.
Dans ce cas, le texte de Rizo ne se retrouve alors dans le sien que dans une
proportion extrOmement faible. Poursuivie sur d'autres chapitres, cette
expdrience nous a confirm6 qu'elle pourrait servir }ı mesurer le degr6
d'expdrience personnelle qu'avait Piri Re'is des cötes qu'il d6crit. En effet,
notre auteur n'a nul besoin du portulan vğnitien pour d6crire les iles de la mer
Eg6e,1es cötes de la Mor6e et celles du Maghreb d'Alger ) Djerba. Mais il il
lui fait de larges emprunts lorsqu'il parle des cötes de l'Espagne ou de
France, bien que celles-ci ne lui soient pas totalement inconnues.

Autre r6sultat de ces exp6riences : si I'on compare la version de 1526 avec les
portulans italiens du XVI'siöcle, l'information qu'elle contient n'est pas trÖs

diff6rente. Elle serait möme plutöt plus riche pour les zones dont nous avons
dit que Piri Re'is en avait une bonne connaissaissance personnelle. D'une
maniöre g6n6raııe, on devine sans peine un savoir nautique 6quitablement
partagl entre les deux bassins de la M6diterran6e et leurs rivages oppos6s.

Notre int6r6t commun pour Bodrum et sa r6gion d'une part, le constat de
I'absence de contribution au sein de notre symposium sur les chapitres du
Kithb-ı Bal.ıriyye concernant cette rdgion d'autre part, nous ont finalement
encourag6 d prendre ceux-ci comme sujet d'exp6rience et h en prdsenter ici
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les rösultats. or, l'examen rövöle ici un dcas particuliörement intöressant : la
presqu'ile de Bodrum est totalement absente des nombreux poıtulans
italiens qu'on verra cit6s infra dans la bibliographje' Est-ce ö dire que
navigateurs et marchands d'Europe occidentale n'avaient aucune raison de
s'int6resser d la partie du littoral anatolien allant du Sud d'izmir aux abords
de Maımaris ? Quoi qu'il en soit, on conclura en premier lieu que la
pr6sentation qu'en donne P?ri Re'is est pour nous d'autant plus pröcieuse. on
s'interrogera dans un deuxiöme temps sur la genöse des chapitres
coı_respondants dans la seconde version.

Il suffıt de poser cöte ö cöte n'importe quel exemplaire de la version de l521
et un autre de celle de 1526 pour constater que le volume total de cette
derniöre est plus consid6rable de prös de deux fois. Un chapitre de la
premiöre se dödouble souvent dans la seconde. Tel est le cas ici. La version
de l52l offre un chapitre sur le golfe de Mandalya (SIR21) et un autre sur le
golfe de Kereme dont nous ne retenons que le döbut (BoD21), soit la partie
de la cöte allant d'Aspat İı la Karuada de Bodrum. on remarque que la
description de la cöte septentrionale de la presqu'ile de Bodrum s'y röduit ö
un paragraphe fort btef (SIR2l-| duquel un navigateur ne pouvait guöre
tirer de profit. Quant ö Bodrum, la place 6tait encore aux mains des
Chevaliers de Rhodes et Piri Re'is n'en retient que ce qui lui semble le plus
6trangement exotique : I'usage de chiens dressös pour la garde des alentours
de la forteresse' ainsi que les rochers plac6s comme brise-lames ö l'entr6e du
port. Bien diff6rent est le cas de la version de 1526. Tout d'abord, le
paragraphe SI R2 ] - I devient un chapitre entier (SIR2 6) oü les ancrages et les
points d'eau sont prösent6s de maniöre d6taill6e. Puis un nouveau chapitre
fait son apparition : KGK26, description des cötes occidentales de la
pöninsule, oü l'on trouve une part importante du contenu de SIR2 1 - 1 

o. 
Quant

ö la cöte de Bodrum (BoD26), la sifuation n'y est plus la möme : les
Chevaliers s'en sont allös trois ans plus töt et Piri Re'is ne fait plus aucune
mention d'eux, mais il cite trois ilots (3-5) ignor6s dans la version
pröc6dente.

D'oü Piri Re'is a-t-il pu tirer les nouvelles informations de la version de 1526
? De sa propre exp6rience ? De celle d'autres pilotes ottomans ? Nous ne
saurions apporter ö cela une röponse assur6e.

F,n conclusion, I'examen du cas de la presqu'ile de Bodrum met une
nouvelle fois en ğvidence la diversit6 du contenu, des sources et de la
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r6daction des chapitres du Kitdb-ı Baljriyye et encourage ö poursuivre
I'exp6rience sur d'autres parties de I'ouvrage..

*) La prösente 6tude s'inscrit dans le cadre du programme de recherche <

Histoire et sciences auxiliaires de l'histoire ottomane )), commun ö l'Unit6
mixte de Recherche no 7192 ds Centre National de la Recherche
Scientifique (Paris) et ö l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes
(Istanbul), et dirig6 par I'auteur de ces lignes. Nous exprimons notre vive
reconnaissance ö deux mçmbres de cette derniöre instifution : Madame
Ümit Topuz qıi atraduit en turc la prösente 6tude et ö Monsieur Pascal
Lebouteiller ö qui nous devons le traitement par l'informatique du cahier
de cartes qu'on trouvera ici infine.
I) Yoir infr a, dans la bibliographie, sous l'abröviatio n S o u c e k- T.
2) Voiı dans la bibliographie, KB-Corse, KB-Espagne, KB-Sardaigne,
KB-Sicile. En outre, nous pr6parons, en collaboration avec Henri Bresc, <<

Les cötes möditerran6ennes de la France dans les portulans de Piri Re'is >>,

ainsi que l'6dition d'un ouvrage collectif sur Le Livre des choses de la mer
Pröfaces et postface des portulans de Ptri Re'ts.
3) Voir i ce sujet notre contribution dans ce möme volume : < Saint-Jean
Sövalyeleri döneminde Bodrum üzerinde birkaç seyyahın bakışı >.

4) Contenu comparö de KGK26 : I: SIR2]-2,3 ;3 = SIR2]-4,5. ;4-5 :
SIR2 1-6 ;7 : SIR2 I-7 ;8 : SIR2 I -8,9 ;9 : SIR2 I -10 ; 12: SIR2 I-12. On
relöve donc cinq paragraphes de KGK26 qui n'ont pas d'6quivalent dans
sIR2l (2,6,10,11, 13).

BIBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR

Cette bibliographie constitue une version trös abr6göe de cello qu'on
trouvera, par exemple, dans KB- Corse.

[220]
PİRİ Re'ıs,
Kithb-ı Bal1riyye'nin birinci versiyonu, BnF, yazma Supp, turc 220'
XVIncı yy. sonu XVIIinci yy. başlangıcı, l 57 yap.
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les6l-PİRİ 
Re'is,

Kit6b-ı Bal.ıriyye'nin ikinci versiyonu, BnF, yazma Supp. turc 956, XVIncı
yy. ikinci y arısı, 43 4 y ap.

I1s44l
Nvovo Portolano non piv stampato molto particolare de'l Levante e de'l
Ponente,Yenedik, Paulo Gerardo, 1 544.

[1 s77l
[Guİllaume GIRAUD]
Le Portvlan contenant la description tant des Mers du Ponent despuis le
destroict de Gibeltar iusques d la Chiuse en Flandres, qııe de la Mer
Mediterran,e, oıl du Leuant, faict en vieux langage ltalien, & nouuellement
tr a dui c t e n F r an ç oy s, Aix-en-Provence, P ierre Roux, | 57 7 .

[1602]
Portolano della maggior parte de'luoghi da stantiar navi, et galee in
tutto il Mare Mediterraneo, con le sue trauersie, & luoghi pericolosi,
Roma, Bartholomeo Bonfadi no, I 602.

H" ALPAGUT --+ KBAK

IAMR]
Kemal ÖzonıvriR,
osmanlı Deniz Haritaları. Ali Macar Reis Atlası, İstanbul, Marmara
Bank,1992.

Archİvam ottomanİcum --+ Ao

Corradİno ASTENGO )

La cartografia nautica mediterranea dei secoli XVI e XI/II, Ceneviz,
Erga, 2000

Franz BABINGER,
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< Seyyid Nüh and his Turkish Sailing Handbook ll,IM, XII, 1955, s. 180-
182.

Jean-Louis BACQUf -cnaıvrıvıONT __+ KB -C ors e, KB-E sp agne, KB -
Sardaİgne, KB-Sİcİle.

Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT,
< Les atterrages de la r6gion d'Alexandrie dans les instructions nautiques de
Piri Re'is >>, Alexandrie ottomane, Centre d'Etudes Alexandrines ve Institut
Français d'Arch6ologie orientale, Kahire (çıkacak.).

Jean-Louis BAC QUE-GRAMMONI
< Les portulans et les cartes de Piri Re'is, 6crivain nautique ottoman >, Le
Monde des Cartes. Revue du Comitö Français de Cartographie, no 184,
Cartographier lamer Colloque du l3 janvier 2005, juin2005,Paris,2005, s.

3r-49.

IBD]
Avram GALANTI,
B o drum t ari hi, Ankara, I99 6.

E. L. BERLING---+ ğ'ZB

IBUBr]
PİRİRe'İs,
Kitdb-ı bafuriyye. Biblioteca Universitaria, Bologna, Codice furco 3612
(tarihsiz). Bk. KBK,s. XXN-XXVI.

IBaB2]
PİIti Re'is,
Kitdb-ı bahriyye. Biblioteca Universitaria, Bologna, Codice turco 3613.
97 7 l I 5 69' da kopyalanmış. Bk. KBK, s. XXIV-XXVII.

Denis Domİnique CARDONNE,
Le flambeau de la Mer Möditerranöe ou Description de toutes les Isles,
Cotes, Villes, Forteresses, Caps, Promontoires, Rochers, et Bancs de sable
qui Se trouvent depuis le dötroit de Gibraltar jusqu'd celuy de
Constantinople. Traduit sur un Manuscrit Turc par M. Cardonne, Secretaire
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Interprete aux affaires Etrangeres, et d la Bibliotheque du Roy, BnF,
manuscrits occidentaux, FF 22972 (y. l|1b : tercüme 9 Ekinı 7]65'te
bitirildi).

tCN]
Il compasso da navigare. Opera italiana della metd del secolo XIII.
Prefazione e testo del codice Hamilton 896 a cura di Bacchisio R. Motzo,
Annali della Facoltö di Lettere e Filosofia della Universitö di Cagliari, cilt
VIII, Cagliari, Universitğı, |947 ."

rcNrl
i<Arİn Çelebi
Kitab-ı Cihdn-nümıi, İbrahim Mütefenik d Y aY.,İstanbul, Matba'a-ı Amire,
fl451r732.

[Jacques COLOMI,
Colom de la Mer mediterrannee. Descrit par Iacqves Colomb, Amsterdam,
Jacques Colom, 1650.

C&P : D6partement des Cartes et Plans, BnF..

El , Eİ : Encyclopödie de l'Islam, Leyden-Paris, lnci ve 2nci yayın.

IELB]
E. L. BERLING,
EtarMa3or g6n6real de la Mrine, Service Hydrographique, Instructions
nautiques' Bassin oriental de la Möditerranöe, ||, Cöte Est de Gröce et
Archipel grec. Turquie d'Europe et d'Asie, Dardanelles, Mer de Marmara,
Bosphore, Paris, Imprimerie Nationale, 1 9 I 3..

IFMLJ
FrancescoMariaLEVANTO, /

Prima parte dello specchio del mare, nel qvale si descrivono tvtti li porti,
spiaggie, baye, isole, scogli, e seccagni del' Mediterraneo, Ceneviz,
Gerolamo Marino ve Benedetto Celle,1664.

Avram GALANTI ---> BD

Thomas D. GOODRICH,
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<< Atlas-i hümayun: A Sixteenth-Century ottoman Maritime Atlas
Discoveredin 1984 t),AO,X, 1985, s. 83-101.

Thomas D. GOODRICH,
< Suppleınental Maps in the Kitab-ı Bahriye of Piri Reis>>, Ao,XITI,
1993-1994, s. 117-l4l

Thomas GOODRICH,
<i A Cartographic Innovation of Piri Rais in his Kitab-ı Bafuriye >>, CIEPO.
XI V S emp ozyum B il diri l eri, 18 -22 Eylül 2000, Çeşme, Tuncer Baykara y ay,
Ankara, Türk Tarih Kurumu, Z00 4, s. 20 I -209 + levha.

tGP]
[Angela TERROSU ASOLE],
Il portolano di Grazia Pauli. Opera italiana del secolo XIV trascritta a cura
di Bacchisio R. Motzo, Cagliar| Consiglio Nazionale delle Richerche,
Istituto sui rapporti italo-iberici, 197 7 .

[Gravesl
Iles de Rhodes, Kos (Coo), Calino, Stampalia, etc., golfes de Kos (Coo),
Doris, Symi et Port Marmariee, d'aprös les travaux du Capilaine Th. Graves
pour l'ile de Rhodes et la c6te de Turquie et les travaux italiens les plus
röcents pour une partie du Dodöcanöse,Paris, Service Hydrographique de la
Marine, 1 855 (ölçek : 1 12|6.620).

R.HERZOG,
< Ein türkisches Werk über das Agöische Meer aus dem Jahr !520 >>,

Mitteilungen des Kaiserlichen Deutschen Archriologischen Instituts,
Athenische Abteilung,Xxvfi, 1 902, s.. 411 v. d.

IHGM]
200.000'lik Türkiye haritası, Ankara, Harita Genel Müdürlüğü,
< Marmaris >> paftası, |942.

IHM]
Henry MICHELOT,
Le Portulan de la mer Möditerranöe ou le vray guide des pilotes costiers,
Amsterdam,1709.
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Imago Mundi ---+ IM.

Henry & Ren6e KAHANE --+ LFL

Paul KAHLE,
< Piri Reis und seine Bahriyye >>, Beitrrige zur Hist., Geogr, Kultur-geogr,
Ethnogr und Kartogr. Vornehmlich des Orients, H. MZik yay. Leipzig-
Yiyana,1929.

Paul KAHLE --+ KBK

xArİn Çelebi -+ CNT

IKBAI'pinih.'ı',
Kitab-ı Bafuriye,Ertuğrul Zekl"iÖkte yay., 4 c1lt,Ankara, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 1 988.

IKBAK]
PİRİRe'is,
Kitab-ı bafuriye, H. Alpagut ve F. Kurtoğlu yay., İstanbul, Türk Tarihi
Araştırma Kurumu Yayınlar ı, 2, I93 5 .

IKBB]
PİRi ne'is 

'Kitdb-ı bafuriyye' Preussischen Staatsbibliothek, Berlin, Diez A Fol. 57
yazmas;. (1945'ten beri mahvoldu). Bk. KBK, s. XXX-XXXIV.

[KB-CorseJ
Jean-Louis BACQUf -GRAMMONT et J.-N. PASQU.{Y,
< La premiöre description des cötes de la Corse dans des instructions
nauti ques ottomanes (I 52 l - l 526)>>,. A o .' da çıkacak

[KB-Sardaİgne]
Jean-Louis BACQUf-GRAMMONT ve J.-N. PASQUAY,
< La premiöre description des cötes de la Sardaigne dans des instructions
nautiques ottomanes (| 52I - l 526) > (çıkacak. ).
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IKBD]
pİRiRe'ıs 

'Kitdbı bahiwe. Söchsische Landesbibliothek, Dresde, ms. Eb. 389,
96Il1554.'te kopyalanmmlş Krş. KBK, s. XXII-XXN.

IKBK]
Paul KAHLE,
Piri Re'fs' Bafurtje. Das türkische Segelhandbuch fiir das Mittelldndische
Meer vom Jahre ]52]' Herausgegeben, übersetzt und erklrirt von Paul
Kahle,2vol' (U|: metin ; IIl1, çeviri), Berlin-Leipzig,|926.

IKBM]'pİnİ ire'ıs, '

Kitdb-ı bafuriyye. Ms. 12 J. H. Mordtmann Kolleksiyonu, Berlin. Bk
KBK,
s. XXIX-XXX.

IKBır1
PİIüRe'İs,
Kitdbı bafuriyye.Österrreichische Nationalbibliothek, Vienne, Bild-Archiv
und Portrİt-Sammlung, Cod. H.O. 192 (tarihsiz). Bk. KBK, s. XXV[-
xxx.
IKellerJ
Carte des golfts de Scalq Nova et Mandelyah comprenant les tles d I'est de
Naxos. Dressöe par M . Kellen Ingönieur Hydrographe, d'aprös les tra vaux
les plus röcents. Publiöe sous le Ministöre de Son Excellence Mn Thöodore
DııcoS, Secrötaire d'Etat au Döpartement de la Marine et des Colonies,
Paris, Service Hydrographique de laMarinb, 1855 (ölçek :2|3.2I0).

IKİepertJ
Nouvelle carte gönörale des provinces asiatiques de l'Empire ottonıan,
dressöe par Henri Kiepert, Berlin 1883, Berlin, Dietrich Reimer, l884
(ölçek : 1 :1.500.000).

Hans Joachim KISSLING,
Der See-Atlas des Seyyid Nüh,Beitrdge zuf Kenntnis Südostoeuropas und
des Nahen orients, München, Rudolf Trofenik, |9 66..
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Konrad KRETSCHMER,
Die italienische Portolane des Mittelalters, Berlin, 1909 ; yeni yay.:.

Hildesheiın , l962.

FevziKURDoĞLU,
Ali Macar Reis Atlası, [İstanbul,] 1935.

Luigi LAMBERTI,
Por\olano del Mare Mediterraneo, Livorno, Andrea Nanni, 1844.

Francesco Maria LEVANTO --+ FML

ILFL]
Henry & Ren6e KAHANE, Andreas TIETZE'
The Lingua Franca in the Levant. Tuı*ish Nautical krmes of ltalian and
Greek Origin,yeniyay. Istanbul, ABC Kitabevi, 1988.

IMIe28l
Ş ofi t eş kilEt-ı mülkiyy ede köyl erimizifi adl arı, Istanbul, 1 928

IMtes3l
Dahiliye Vek6leti, Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü, Köylerimiz. Köy
kanunu tatbik olunan ve olunmayan köy isimlerini alfabe sırasile
gösterir, Istanbul, 1933.

IMre46]
T. C. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de Meskfın Yerler Klavuzu,2 cilt,
Ankara, 1946.

tMlefsl
T. C. içişleri Bakanığı, iııer idaresi Genel Mğdürlügü, Köylerimiz,
Ankara, 1968.

Henry MICHELOT ---> HM

Hans wıi'ıK,
< Pirİ Re'is und seine Ba!ırije >>, Beitrtige zur historischen Geographie.
I(ııltıırgeographie, Ethnographie und Kartographie, vornehmlich des
Orients. F ests chrift Eugen Oberhummer,Leipzig-Yiyana, 1929.
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IMZP]
Mehmet Zeki PAKALIN,
osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,3 cilt, İstanbul, Milli Eğitim
Basımevi,l983.

Ertuğrul zeııöi ÖKıE ---> KBAS

Kemal ÖznBvıin --+ AMR

M.E.OZEN,
Piri Reis andhis Charts,istanbul, 1998

Mehmet Zeki PAKALIN ---+ MZP

V.J. PARRY,
< Bodrum > makalesi, Eİ,I,s. 1 288- 1289.

J. N. PASQgdl ---+ 1(B -C ors e; KB -S ardaİgn e.

PİRİ Re'İs - B(JBI, BUB2, KB220, KBg56, KBA, KBAK, KBB, KBD,
KBK' KBM' KBıa

Portulano nel quale si descriuono tutte le citta, tewe, castelli, e porti
maritimij & con tuttj li suoi mari e lorofunda, isole e secc|ıe, Civita Vecchia,
t666.

IRİzoJ
Portolano per i naviganti composto-per un gentiluomo veneziano,Venedik,
Bernardino Rizo de No v aria, | 490.

ISB]
Sebastiano GORGOGLIONE,
Portvlano del Mare Mediterraneo, nel quale si contiene
tutta la Nauigatione, che si fd da luogo in luogo, e la descrittione
di tutti li luoghi, 'Terre, Porti, Isole, Capi, ş"6gli, e Secclıe,
che i trouano dalla nobile Cittd di Genoua sino al Capo San Vincenzo
verso Ponente;e da Genoua sino alla Sapienza verso
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Leuante. E cosİ della Barbaria di terraferma a Capo Spartello sino a Tripoli
nuoLıo, di Sebastiano Gorgoglione Genouese, Naples, Giovanni Francesco
Paci,1682.

Yavuz SENEMOGLU
Pir|i Reis Kitab-ı Bahriye. Denizcilik Kitabı,2 vol., İstanbul, Kervan
Kitapçılık, 1973'

[sHoM leeel
Service Hydrographique et ocöanographique de la Marine, İnstructions
nautiques.Volume D5. Gröce, Turquie (c6te ouest), Paris, 1999'

tSN]
< Seyyid Nuh Atlası >> denilen yazisiz Kit6b-ı bafuriyye'nin versiyonu,
Bologna, Biblioteca Universitaria, codice turco 3609...

ISoucek-TJ
Svat SOUCEK,
< Tunisia in the Kifib4 bahrirye by Piri Reis >>, AO,V, 1973, s. 129.296.

Svat SOUCEK,
< Islamic Charting in the Mediterranean )), J. B. Harley et David Woodward
yay., The History of Cartography,llll, Cartography in the Traditional
Islamic and South Asian Societies, University of Chicago Press, Chicago-
Londra,7992.

Svat SOUCEK,
< Piri Re'is >, Halil İnalcık ve Cemal Kafadar yay., Süleymdn the Second
and His Time,İstaııbul, isis, 1993, s. 343-352.

Angela TERROSU ASOLE ---> GP

AndreasTIETZF.---> LFL

GiorgiosTOLIAS,
oi ellönikoi nautikoi xartes portolanoi, ]Sos-]7os aiönas, Atina, Kentro
Neoell€nikon Ereunon Eie, olkos, l999.
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H. G.YURDAYDIN,
< Kitab-ı Bahriyye'nin telifi meselesi >>, Ankara Üniversitest Dil ve Tarih-
C o ğr afy a F akü l t e s i D e rgi s i, Xl l -2, l 9 52, s' I 43 - | 4 6 .

H. G. YURDAYDIN,
< Muradi ve eserleri >>, Belleten, XXVII, 1963, s. 453-466
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VERSION DE 152I

IKBD : 35r ; KBW :28v ; BUBI :23v ; BUB2 :44r ;

BU fulŞIL SIRAI/)LÖS KENARLALıYuN nşrlıİNÜı'ı
ıgyA]{ Ennn'

220:l
ŞERHİNİ'

CE CHAPITRE EXPOSE LE COMMENTAIRE
DU CROQUIS DES RIVAGES DE SIRAVoLÖS

sIR2l-1.
f mezkiır kendrlar |ağlu ve İnşlu ydbis yörler dür ammd hdlt ltmdnları çolç-
dur l'pilrydz tarafındayu|ıarufaşilde 7ilcr olan Kara adalar' eyü limdnlaro
dur amm6 Sır6vol6s' kendrlarında vdki'/o olan ltmdnlarufi her birin yErlü
yErinde beydn ödersenüzo başka bir kitdb olur murild olunan/' eşkdl'
ma'liım olufruz' ldkino bizüm tod'o murildumuz biiyük gemiler maşlafuatı-
. .. II ı..ıÇun dur

Les cötes susdites sont des endroits dess6chös, montagiıeux et
pierreux. Mais nombreux sont les ports vides. Du cöt6 du nordet, les
iles Noires '' mentionnöes au chapitre pr6c6dent sont de bons ports.
Mais si Vous exposiez İı sa place chacun des ports se trouvant sur les
cötes de Sırdvol1s, cela donnerait un autre livre. Prenez connaissance
de ce que vous d6sirez [en regardant] les croquis. Ce que nous
souhaitons [est de donner des informations] ö l'intention des grands
navires.

Cardonne:
fl}2vl Description de la cote de seraoulos en Natolie.
Cette cote est bordöe de montagnes et est fbrt escarpöe, mais en
revanche elle a une grande quantitö de ports' Ilfaudroit un livre entier
pour enfaire la description. Comme mon dessin enfaisant ce livre est
d'etre utile d la marine gueruiere, je ne parleray que des ports ou les
gro s v ais s e aux p euv ent ab order

1) KBW: şerhi'
2) BUB] : bufası.l Andtölt kendrında Sırdvol1s ve Kara Bdgların

Şerhini beydn öder Ce titre ne figure pas dans 220.
3) BUBL : adalarda.
4) 220 : limdn.
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1) KBW : Stravel1z; BUB2 : Sırdvel6s ; 220 : Şıravel6s..
2) KBW BUBL : ödersevüz ; 220 

" 
bir bir beyEn ödersevüz.

3) BUB2,220 : eşkdlden ;KBW: eşkdlde; BUBL : eşkdlinden.
4) KBW : olur; BUB] : olınur ; 220 

" 
ma'ltım-dur.

5) Pas dans KBD ni dans BUB2 ni dans KBW.
6) Pas dans BUBI ni dans 220.
7) KBW BUB2, 220 : mesdlihi-içün.
8) Il doit s'agir de l'ile Salih ou Gölcü de HGM'

sIR2l-2.
eyle olsa büyük gemilere kAhil ' mezbür yörlerde' /o KErdüı"' dür meşeld
K6rdül" burnın içerü' |olaŞdukdan Şofira hüddyi bir 5 hüb lfmiln-dur ve
içmegeu şuyı-da' ol' limdno/' kendrında olan kuyulardan sulanurlar

Adoncques, parmi les endroits mentionn6s qui peuvent acceuillir
degrands navires, i| y a Kİirdülu' 

o. Par exemple, aprös qu'on a doublğ le cap
de Khrdülu, il y a un bon port naturel ainsi que de l'eau potable. on prend
de I'eau dans les puits qui se trouvent sur le rivage de ce port.

Cardonne:
Le port de Keurdil qui est sur cette cote est trös bon et on y trouve de l'eau
douce dans des puits sur le rivage.

1) KBW: bildür
2) BUBL : limdn ö la place de ces deux derniers mots. 220 : zikr olan
yerlerde.
3) KBW ; ı<\ldır . BUB2 : K\rdel', forme qui apparait r6guliörement
dans la suite du manuscrit.
4) Pas dansKBD.
5) Pas dans KBD ni dans KBW ni dans BUB 2.
6) BUB2:içmek. ; 220: içecek.PasdansKBW.
7) BUB I : şuyı ; KBW : şuyi dahi ; 220 : şu.
8) Pas dans220.
9) KBW: lfmdnufi.
10) La version de 1526, plus explicite comme on le vetra, permet
d'identifier ce K6rdül' avec l'actuel Yalıkavak. Toutefois, la
description de .la cöte septentrionale de la p6ninsule se faisant ici
d'est en ouest, on constate qu'il y a dans ce cas rupture dans la
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continuit6. Il faut aussi tenir compte du fait que la documentation
ne rövöle aucun port notable entre Güvercinlik et les Far adaları.

sIR2l-3'.
ammd bu' l7uyularufi' bir balamdr uzuııı nıukdbelesinde bir şığvar durlr ol
sığufi üzerindeo yiiklü sandal' geçnıez velİu tarafeyninde' tolaşub
kuyularufi öfiünden' varurlar

Mais ö une encAblure en face de ces puits, il y a un haut-fond. Une ş

anddl charg6e ne peut passer sur ce haut-fond. Mais on contourne
celui-ci par les deux cötös et l'on passe devant les puits.

1) Le texte de ce paragraphe n'a pas 6t6 traduit par Cardonne.
2) BUB ] , KBw 220 : me7kür.
3) 220: l.cuyunufr.

0 BUB] : üzerinden.
5) BUB 1 : şanddllar.
6) BUBI :ldkin.
z) KBW: çarafında;BUB2:larafeynde ; BUB] : etrdfından';220:

larafeynden
s) KBW BUB2 : öfiünde;220: öfiüne.

sIR2l-4.
ve andan'ln Şofira' bir şıg' dahio var dur' olu limdnufi, ortasında göcelerde
' gözetmek gerekn çarilç-ı 

|0 müstaktm " l 'o ol-dur ki K\rdüt '' burnına yakın
yürüyeler dahi içerü khrfeze'3 girdükden şofirayıldız tarafları'o üc l'' bölük
'' körfez'u dür asıl limhn mezbfır lcuyulara karfb olan-dur zird ki " kıbley'
l6d6s' kzak adal"sı dur'' 5ve Zikr olan şığlai dahi'n keser defiizden gelen'o
iri'' lçum gelüb gİremez 

'

Ensuite, il y a un autre haut-fond au milieu de ce port. La nuit, il faut
garder l'ceil sur lui. La voie directe est de faire route prös du cap de
riaaı' Aprös qu'on a p6n6tr6 dans le golfe, il y en a' trois autres
distincts ö l'int6rieur de celui-ci, du cötğ de la tramontane. Le principal
est celui qui se trouve prös des puits susdits, car il y a l'ile de Kızak''
qui, de m6me que les hauts-fonds susdits, coupe les vents d'autan et de
suroit. Le sable grossier ne vient pas de la mer et n'y peut p6n6trer.

Cardonne:
Il y a un banc de sable au milieu de ce port a un cable en dedans, aux
environs de ce puits que l'on n'apperçoit point la nuit et qu'il faut
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t

eviter. La meilleure route que I'on puisse venir est de s'approcher du cap qui
est dl'entröe du port, parce que ce port est dl'abri duvent de sud et sud ouest
parl'isle de Casak.

]) BUB2: |arİk-t.
2) Pasdans220.
3) Pas dans KBW.
4) Pasdans220.
5) 220: ol şığufiüzerindenyüklü sandhl geçmez
6) KBW: o/.. Pas dans,BUBl.
7) 220: ffmiln.
8) KBW: göcede.
9) Ces deux derniers mots ne figurent pas dans 220.
to) BUB7: larfk-t.
]1) KBW:loğrıyol.
12) BUB2 : K6rdit.
13) BUBL : körfeze ; BUB2 : körföze. Cette forme apparait

r6guliörement dans la suite du manuscrit.
14) 220: tarafına.
ı5) Redoubl6 par elTeur dans KBD, au d6but de la ligne suivante.
16) BUBL : k6rfaz.
17) Pas dans BUBI.
18) Pas dans B(IB2 ni dans KBw' BUB] : kıble ve lödös rfizgarların

kesen Kızak adası-dur.
19) Pas dans BUBI
20) Pas dans KBD ni dans BUB2.
2]) KBW: ayrı.
2D TI doit s'agir de ce que HGM appelle les Far adalan.

srR2l-s.
ba'deh" ' meykir l.ftzak adası' bir yeşil ada dur l'' ol adanufi AnEtöIi ile mE-
b eyni de rifi - dür büy ük g emile r g e ç e r

La susdite Kızak estune ile verte. L'espace entre cette ile et l'Anatolie
estprofond. Les grands navires y passent.

Cardonne:
C'est une petite isle verte. L'on peut passer entre cette isle et la cote de
lanatolie.
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1) Pas dans KBD ni dans BUB2.nidans220
2) Pas dans KBD ni dans KBW nidans BUB2,nidans220.

sIR21-6.
ammT' me zbir y ö rle rde 2 

y arar hüdTyt ltmaıı G iimü ş lük- dür' /'' Gümü şIük
ltmfrnıo dödüklerine vech-i tesmiye bu dur kim bir ta'fihde meffir hmanufi
Burbinde gümilş ma'deni işlerler-imiş'/'' henfrz dahi o ol gümüş işIenen
yğrler ma'Iim-dur' ammd egero vaki' olub bu zikr olan lfmdn" büyük gemi'ile 

varurlarsa /'o şandCılda bahmar fuE7ır gerek o kim 'o defli kenara
yetişdürüb bağlayalar dra ki fur yör dür demür " düşmege kabil/'? degüt-
'dür 

ltken bir '' derifi hman''-dur ve-iIIE '' ol'o ltmEnufi '' \BUBI : 45v]
ağzındaya'nt'u kara-yel çarafında olan burunda kdfirt [KBD : 35v] dökündi
'' var dur ortaya yürüyeler ve '' eger 'o içmege'o şu hilcet'' olursa " oI

hmanufi içinde bir kuyu var dur ol/' kuyudan sulanurlar ve " bir akar şuyı
dahi'o v'ar dur güzel çay-dur IKBW : 29r] amma'' şuyı içilmez

Quant aux endroits susdits, le port naturel convenable y est Gümüşliik.
La raison pour laquelle on l'appelle Gümüşlük est qu'e une certaine
6poque, ily avait des mines d'argent en activitd prös du port susdit. Les
endroits oü l'on exploitait l'argent Sont encore connus. Quant au port
susdit, si l'on y Va avec un grand navire, il faut tenir l'aussiöre pr6te dans
la wndkl afin de l'attacher dös qu'on atteint le rivage, car c'est un endroit
6troit et on ne peut y jeter I'ancre car le port est profond. Sinon, ) I'entr6e
de de port, c'est-i-dire au cap qui se trouve du cöt6 du noroit, ily a un
r6cif m€cr6ant. Qu'on passe par le milieu. Si l'on a besoin d'eau potable,
il y a un puits i I'int6rieur de ce port. On s'y approvisionne en eau. Il y a
aussi une eau courante. C'est un beau torrent, mais son eau n'est pas
potable.

Cardonne:
Le meilleur port qu'il y aiı sur cette cote est celuy de Kumalilek ou
Gumuchlek. II porte ce nom d cause d'une mine d'argent que l'on
fouilloit autre fois aux environs de ce port.. Gumuchveut dire argent en
langue turque. Sil'onveut entrer dans ce port, ilfaut avoiruncablepret
dans Ia chaloupe pour moutller sur le champ, parce que ce port estfort
etroit. A l'entrıle il y a un courant fort rapide du cotö du nord ouest. Il y a
un puits d'eau dans le fond de ce port, et il y a [103r] aussi une riviere,
mais l'eau en est amere.
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1) Pas dans BUBI.
D 220 : yerlerden.
3) KBw : Gümiişlİik hmanı-dur ; BUB2 : Gümüşlik-dür. Cette forme
apparait ensuite r6guliörement dans le manuscrit.

4) Pas dans KB D ni dans B UB2.
,BUBL : işlenürmiş.
6)Pas dans (BD nidansBUB2.
7) 220 : ol ma' den ma'Iim-dur.
8) Pas dans KBD ni dans KBW ni dans BUB2.
9)BUB1 : gerek-dür'
ıo7220: tdki.
ll)Pas dansBUBl. /

12) Pas dans BUB I ni dans KBW ni dans BUB2.
l3)Pas dans220.
14)BUBI : ve.
1il220: ltmEn.
16)Pas dansKBW.
17)Pas dansBUBl.
18) BUB ] : dökündiler ; 220 : vaki' olub..
l9)Pas dans220.
20)PasdansKBIT.
2t)220: murEd.
zz1 Alaplace du texte qui suit jusqu'h la fin de ce paragraphe, on lit

dans 220 : ve bir akar çay dur lökin içilmez.
23)BUBI : ba'deh".
24)PasdansBUBI
25)Pas dansKBW

SIR21-7,,
ve andan Şofira' ol ltmanufr/' öfründe bir yumrı' burun var dur me1kiır
burunufi üzerinde bir harilb kal'e var dur mezbir ltmEno ma'mfrr/' iken ol
burun üzerindeki kal'eş ltmknbekler imiş

Ensuite, il y a devant ce port un cup rond. Sur le cap susdit, il y a une
forteresse en ruine. Lorsque le port susdit 6tait prospöre, la forteresse
qui se trouve sur ce cap veillait sur le port.
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Devant ce port, il y a un cap defigure ronde sur lequel on a bati une

forteresse.

t)Le texte de ce paragraphe n'apas 6t6 traduitparCardonne.
z) Pasdans 220.
3) Pasdans220.
4) Les deux mots qui pr6cödent ne figurent pa s dans 2 20 .

5) Les quatre mots qui pröcödent ne figurent p asdans 220.

sIR2l-8.
ba'delı"' mezbfır ltmdnufi ftıbleye' olan Kızıl burnı/' keşişleme |arafinda iki
mtı' 7220 : 32rJ .tglaşdukdan şofirao Kgro Bdğ dömekle meşhür yörler dür'
vhfir gemiler yaimağa/o kdbil yErıero dür ve-illd' şulı yörler degül-dür ve
bir azmaiç' var dur ol dafuio acı dur ammd eger'o şu murdd olıcak" ıral.cdan

getürürler/' azmal.cl.curbinde bir bıfiar var dur içilür
Ensuite, aprös qu'on a doubl6 par le cötö du suret le cap Rouge (Kzıl
burnı)" qui se trouve ö l'autan du port susdit, les endroits connus sous
le nom de !(ara Bdğ peıvent 6tre des points de mouillage pour- de
nombreux navires. Sinon, ce ne sont pas des endroits oü l'on trouve de
l'eau. Il y a un torrent, mais l'eau en est saumötre. Quant ö l'eau, si l'on
en Veut, on l'apporte de loin. Prös du torrent, il y a une source dont l'eau
estpotable.

Cardonne:
Au sud du port d'argent, et apres avoir doublö au sud est I'espace est de
deux miL Le cap Kizil' L'on trouve des cotes nommöes Carabagh. Il y a
sur ces cotes une riviere dont l'eau est amere.

1) Pas dansBUBI nidans220..
2) 220 : lçıble tarafına.
3) 220: milmikddrı.
4) BUB 1 : mezbfır limdnufr kıble tarafına'olan burunı keşişleme

tarafına iki mil çolaşdul.cdan şofira
5) Pas dans220.
6) Pas dans220.
7) BUBI:l6kin.
8) KBW 220 : ırmal7, qui apparait r6guliörement i la place de azmak

dans la suite de dce manuscrit.
D 220 ammd.
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1) Seulement dans BUBI.
2)KBW:olundukda ;BUBI '.olursa. ; 220: olunursa.
3) HGMmarque effectivement un cap de cenom öl'endroitindiqu6.

sIR2l-9.
mezkfır azmağa l7arşu' bir a.dacukvar dur adına' 7BıJB2 :24r] flEcİ adası f
dörler mezbürufi her laırafindan' gemiler geçer o 

şığları-da eşkdlde olan
. 5 ı..vechuzerıne dur

En face du torrent susdit, il y a un ilot qu'on appelle l'ilre fldcf 
o. Les

navires peuvent passer de tous les cötÖs de celle-ci. Les hauts-fonds y
sont comme il apparait sur le croquis.

Cardonne:
Proche cetteriviere estun islot nommö adjiadasi.

T) 220 : ve l.carşusında İılaplace de ces trois mots.

Z) Ces trois derniers mots figurent seulement dan s BUB I . 220 ; adaya.
3) KBW : larafında ; 2 20 : tarafı pdk-dür
4) BUB 1 : mezbür adanufi her tarafları gemilere geçidyerleri-dür
5) 220 : üzere.
6) Comme il apparaitra plus clairement dans la version de 1526, cette

ile doit 6tre la KüçükkiremitA., la BüyükkiremitA. ou la Çavus A. de

HGM.

sIR2l-10.
/o ba'deh" ' zikr olan Kara BEğufi' ikı mil mıkddrı mukdbelesinde Çatal adası

' dörler/'o bir adqo var durvil.rı'd çatal ada dur' ztrdkio ortayörleri' ifrEvla
alçal'c-dur ve olu / " adanufio içmege'o şuyı gün-batısı larafında bulunur

Ensuite, ö environ deux mil en face du susdit $.ara Bdğ, il y a une ile
appelöe l'ile de la Fourche (Çatal) ". Eııe ressemble effectivement ö

une fourche car elle est excessivementbasse en son milieu. On trouve

de l'eau potable du cöt6 du vent d'ouest de cette ile

Cardonne:
A deux mil. au large de cette cote est l'isle de tchatal ou de la pointe.

Cette isle qui est basse a deux sommets. L'ony trouve de l'eau douce du
cotö de l'ouest.
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l) Pas dans 220.
zj ı<ırr: Kara Bdğlarufi.
3)BUBI:ada.
4) 220 

" 
adacük.

5)BUB1 : çatal-dur
6)Pas daıs220.
7)BUBl:yeri.
8)BUB1 :7ikrolan..
9) 220: anufi.
l0)Pas dansKBW.
1 1 ) Cette ile porte touj ours le m6me nom dans HGM.

sIR2l-11.
ba'deh'" me7kfır lİmdndan/" Keçi adası beş mfl-dür' mezkfır ada bir ıssız
kara ada dur ol adanufr her |arafı eyü yatalç' dur

Ensuite, l'ile de la Chövre (Keçi adası) a 
se trouve ö cinq mil duport

susdit. L'ile noire susdite est d6serte. Tous les cöt6s de cette ile sont de
bons mouillages.

Cardonne
L'isle des chevres en est eloignöe de cinq miL C'est un ecueil de
couleur noire et desert' L'on y peut mouiller de tous cotös.

l) Pas dans BUB I ni dans 2 2 0.
2) La suite du texte de ceparagraphe ne figure pas dans KBW.
3) 220 : yatalslar.
4)Appel6e I. Denusa dans Keller.

srR2l-12.
/'' ve andan Şofira' me7kür adadan' İstdnkİy beş mil-dür ve' İstdnk6yden/''
Andç1tf kendrı' beş mtl-dür ancal.c' karİb olan kendra Kum burnı/'' dörler

Ensuite, Cos (İstdntıifl est ö cinq mtl dell'ile susdite.Il y a cinqmtl de
Cos ö la cöte d'Anatolie. on appelle cap du Sable (Kum burnı) 6la cöte
qui se trouve öproximit6.
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Cardonne
L'on compte cinq mil, de cette isle d celle de Stanchio; L,a cote de la
natolie qui est vis d vis cette isle s'appelle couın bourouni.

ü) BUB 1 : ba'delı" .Pas dans KB W. ni dans 2 20
2) Ces trois derniers mots ne figurent pas dans 220.

ı BUB1 : vedahi;220:veme7ktır
4) BUB1 : kendrları.
5) Seulementdans 220.
6) Au temps de la souverainet6 italienne sur le DodöcanÖse, ce cap
avait conserv6 son ancien nom traduit directement (della Sabbia). Son
nom grec actuel estAkr. Skand6ri.

sIR2l-13.
mezbür yörüii' üc ınil mikddrı' gün-doğusı 1arafındal'u bir yumrı depe var
dur' Üipfıto kal'esi dörler' *uzit, l" lçal'eye varan gemileru içmege' şuyı
dere' kiııdrında olan Şdrnıclardan l'' alurlarn w's-salöm 'o

A environ trois mfl au vent d'est de I'endroit susdit, il y a une colline
ronde qu'on appelle Üspüt ''. Les navires qui vont ö la forteresse
susdite prennent I'eau potable dans les citernes qui se trouvent sur le

rivage. Le salut !

Cardonne:
L'on a bati sur un monticule qui se trouve sur cette cote un chdteau.

Les vaisseaux qui y relachent trouvent de l'eau douce dans des

citernes.

I) KBW: mezbürlaruff.
2)Pas dansBUBL
3) 220 : ol depenüfiüzerindebir fuarEb l9al'evar dur adına.
4) KBW: Süpfıt ; 220: İsüt.
5) BUB 1 : ol depenüfi üzerinde Üspfıtt dörler bir kal'e var dur
6)220 : varanlar
DBUB l, 220: içecek
8)Seulement dans220.
9B(IB 1 : kendrda. sarnıçlar var dur ol sarnıçdan alurlar
t0)220 '' ve sd'ir levdzimin eşkdlden görüb afia göre 'amel oluna ğaflet

olunmaya. BUB2 : w' s-salim'alö d-dawdm; KBW : m.
I I)AspatdansHGM.
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IKBD : 38r; KBW: 30r; BUBI :47v ; BUB2: 25r; KBK : 51]

B(] fllŞIL ıÖonuu KENARLANN4
VE KERME rönrgzİwÜu f raıçAnıı'ıo.l 2LAN YERLERüN

şğR HLENNİ BEy,q,ıv Ennn 'w' S_SALAM '

CE CHAPITRE EXPOSE
LE COMMENTAIRE DES RIVAGES DE BODRUM

ET DES LIEUX SUR LES RIVES DU GOLFE CERAMIQUE. LE
SALUT !

BOD2l-1.
l'mezkür' B67rümo kendrları'Andİilltİarafındau v6lçi'olmış-durve-illd' ol
' ftal'enüfi lo hendekinden |aşra taşarruf ödecek yörleri yok-dur

La susdite Bodrum est situöe sur la cöte de l'Anatolie. Il n'est aucun
lieu qu'elle possöde au-delö du foss6 de la forteresse.

Cardonne:
[100v] Description de la C6te de Bodrum et du golfe de Kermö'
Bodrum est une forteresse sur la cote de la natolie : l'eau de la mer
entre dans lesfossös de la place.

1) Le titre est formul6 de maniöre diff6rente dans BUB] : bufasıl
Andtröli kendrında B6lrüm ve Kerme k\rfizinüfi şerl.ıini beydn öden
Dans B UB 2, la forme .B 67riım est constante.
2) Pas dansBUB I .
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3) KBW: mezbfır.
4) 220 emploie de pröf6rence laforme B6trum. BUB ] : B1triım
S)ras daisKBW
6) B(]B2, KBW : kenhrıııda; KBD: B6çrüın And|6lf kendrında.
7)BUBI : ldkin.
8) Pas dans KB D ni dans KB W.

BOD2l-2.
ve göce olıcak' pdsbdnl'ları ile' kelpler düro mezkfır' kelpleri gündüziu
bağlayub' göce olıcak'lu boŞ korlar'ddetleri bu durg

La nuit, les veilleurs sgnt des chiens. De jour, on attache les susdits
chiens et on les l6che la nuit. Tel est leur usage.

Cardonne
fl e s fo s s ös de l a p lac eJ qui s ont ouv ert s le j our, et que l' on ferme l a nui t.

1)Pas dansKBW.
2)Pas dansKBD.
3) KB D, B UB 2, KB W : p 6s bdnları-da'
3)BUBl:bekler
4) KBD' BUB 2, KBW : mezbür.
5) Ces deuxderniers mots ne figurent pasdans BUBL
6) BUB 1 : gündüz kelpleri.
7) BUB l : bağlarlar.
8) Pas dans KBD ni dans KBW.
6)Ces trois derniers mots ne figurent pas dans KBD ni dans BUB2 ni
dansKBW.

BOD2l-3.
ammd' mes/iır' üçal'e1ı<Bw ı 3Dv|nüfr öfründe otuz' kırk IBUB2 ı 25v ;

KBK ı 52| pdre lcadırğao yatmağa' l' mütehammil bir hüb ltm6nı var dur ol
limdnufi içineu |.cıbte çarafından l' rüzigdr girmemek içufi dökündi taŞlar l'
döhnişler düru ltmdna' giren gemiler ol' taşufi ortasından l'o geçerlern
girürler l0

Quant au devant de la susdite forteresse, c'est un bon port qui peut
accueillir cent quarante l.cadırğa. on a dövers6 des blocs de pierre afin que
le vent n'entre pas dans ce port quand il souffle de la direction de
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I'autan. Le navires qui entrent dans ce port le font en passant par le
milieu de ces pierres.

Cardonne:
il y a un bon port vis a vis ou 40 galeres peuvent mouiller ; on afait une
j ettöe vis a vis laforteresse, afin defermer le port des vents de sud.

l) BUBI ; ba'deh".
2) BUB1 : me7ktır'
3) Pas daıs KBW.
4) KBD: l7adırğaya.
5) Pas dans KBD ni dans 220 ni dans BUBI
5) KBW: içinde.
6) Pas dans KBW.
7) KBW: limdnına.
8) BUBl :7ikr olan.
9) Pas dans BUBI
10) Pas dans KBW.

BOD21-4.
ve ol limdnufi beş mİl mil.cddrı' mul.ıdbelesinde bir yüce l'' Şarb ada var dur
ismine Kara Ada dörler mevlefır adanufi iki mfl t'' pörydza lçarşu olan Andtillf
kendrları demüre kdbil' yör|er dir'

A cinq mil enface de ce port, il y aune haute ile escarp6e qu'on appelle
l'ile Noire ({ara Ada). Les cötes d'Anatolie qui se trouvent İıdeıxmtl
au nordet de celle-ci sont les endroits oü l'on peut jeter l'ancre.

Cardonne:
vis a vis ce port d 5. mil. de distance, il y a une isle deserte quE l'on
nomme Cara ada; l'onpeu,t mouiller sur la cote de la natolie qui est au
nord est de cette isle.

1) SeulementdansKBD.
2)Pas dansKBW.
3) La suite de la description des cötes du golfe C6ramique n'entre pas
dans le cadre de laprösente 6tude.

341



VERSION DE 1526

TKBAS : 107r; 956 : 11011
Ba FAŞIL sİnn-voı^s rnıvAnı,enıN ınyAu Eınn

CE CHAPITRE Df,CRIT LES RIVES DE sİnn-voıas'

sIR26-1.
|' me7kfır keııdrlar cünıle tag dipleri-dür velt dürlü dürlü bucal5lar henı eyü
ltmdnlar dur f cümleden hirine Kara Ada dörler ol ada-ile AnEtr1lü
kendrınufi arasına büyük f bdıçdlar girür yatur balamilr bağlarlar

Les cötes susdites sont toutes des pieds de montagnes, mais il s'y
trouve toute soıte d'anses ainsi que de bons ports. on appelle l'un de
ceux-ci [(ara Ada '. Les grandes bdrçd peuvent passer, mouiller et
attacher l'aussiöre entre cette ile et la cöte d'Anatolie.

1) L'ile Salih ou GölcideHGM'

sIR26-2.
ve anufr p6ıydz {arafında Muşla|ııddntık' burnı l' dörler bir burun vqr' ol
burunufipflrydz {arafinda bir bucakvar Güf gercinlikdörler

Du cöt6 du nordet de [cette ile], il y a un cap qu'on appelle le cap
MuşIahıddnlık. Du cöt6 du nordet de ce cap, il y a une anse qu'on
appelle Gügercinlik.

l) Yoir s up 7 q' ş S I R 2 6 - 2 .. YocalisÖ Muş l a fu a d dnl ı k dans 9 5 6.

2)Pas dans956.

srR26-3.
ve anuil l6d6s tarafinda T6rve dörler bir khrfez var mevkfır I ıchrftezae

içmege su da' bulunur
Du cötö du suroit de celle-ci, il y a un golfe qu'on appelle T6ııe'. on
trouve de I'eaupotable ddns le golfe susdit.

ı)L'acfuelTorba.
4956:dahi.
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sIR26-4.
nıezkfır kir/bzüfi burııın gün-ba|ısı larafına f dotaşdulçda Sire büki dörler
bir mikddr buca'cıl'cvar ol bucakda ln içıııege şu bı'ılıııur

Lorsqu'on a doubl6 le cap du golfe susdit vers le vent d'ouest, il y a un
certain nombre d'anses qu'on appelle anses de ^Şire '. on trouve de l'eau
potable dans cette anse.

1) Il doit s'agir des anses que HGM appelle Ilıcabükü et Tükbükü

sIR26-5.
ve anufr tekrdr l gün-ba|ısı farafında llıca dörler bir limdn l'o var ol limdn
ağzınufi gün-batısı çarafında içmege suvar dur

Encore du cöt6 du vent d'ouest de celle-ci, il y a un port qu'on appelle
Ilıca'.Il y a de l'eau potable du cötö du vent d'ouest de l'entr6e de ce
port.

l)Pas dans956.
2)Au fond d'Ilıcabükü.

sIR26-6.
ve anufi l'' tekrdr l6d6s cdnibinde Çömçe burnı dörler bir burun var ol
burunufi l" gün-ba!ısı tarafına içeri dolaşalar Kfrtür dörler bir körfez dür ol
ı'' ıc6r7ezın içindeüc adacuklar' var

Toujours du cöt6 du suroit, il y a un cap qu'on appelle le cap Çömçe''
Qu'on double du cötö du vent d'ouest ce cap vers l'int6rieur. Il y a un
golfe qu'on appel|e Kfrtür3 'lly atrois ilots ö l'int6rieur de ce golfe.

I) 956:üç ddneadalar.
ZCe cap a conservö son nom. Il söpare Ilıcabükü de Türkbükü.
ı; Vraisemblablement l'actuel Türkbükü.

sIR26-7. 
/

mellcfır k6rfez' içinde ya'ni gün-|'oba\ısı larafında Paldmüd büki dörler bir
bucakvar ol bucakda yatılur l'' hem orada içmege şu var dur

A l'int6rieur du golfe susdit, c'est-ö-dire du cöt6 du vent d'ouest, il y a
une anse qu'on appelle l'anse du Gland (Paldmfıd bükil. on peut
mouiller dans cette anse oü il y a aussi de l'eau potable.

l) 956: ıı646zm'
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srR26-8.
me/cfır bucakdan çıkub gün-batısı IKBA: 107v ; 956 : l|}v| dolaşurken
Boğlıca dörler bir dere kirEnıvar gemiyatacal.ıyör degül-dür açufuyör dür

En sortant de cette anse et en doublant au vent d'ouest, il y a la rive
d'une vallöe qu'on appelle Boğlıca'. Ce n'est pas un endroit oü un
navire peut mouiller.'C'est un endroit dÖcouvert.

l)956: gün-ba!ısına.
2) 956: kıra-kf.
3) Au fond du Küçük Farilyab nki de H G M.

sIR26-9. /

|' ve anufr tekrilr gün-batısı cdnibinde VErliye dörler bir k1rfez var mevkür

f lçirfezdeiki yörde akar şu var dur
Toujouı,s du cötö du vent d'ouest, il y a un golfe qu'on appe|le Vdrliye'
Il y a deux cours d'eau dans le golfe susdit.

1 ) Le Büyük Farilyabüki de H GM.

sIR26-10.
ve anufi lçarşusında Kara Ada dörler lo bir ada var dur ol ada ile Andı6lü
kenhrınufi arası büyük gemilere eyü yatak-dur

En face de celui-ci, il y a une ile qu'on appelle I'ile Noire (Kara Ada)' .

L'espace entre cette ile et la cöte d'Anatolie est un bon mouillage pour
les grands navires.

ı)LaKonel Ad.deHGM?

sIR26-11.
f ," i'zkrr kfirfezüfr gün-ba|ısı tarafında olan buruna Kızil burun dörler tu

biryumrı trağ-dur ol çağdal.raplan çok-dur sarpyör dür
on appelle cap Rouge (|Qzıl burun)' le cap qui se trouve du cötÖ du

vent dbuest du golfe susdit. C'est une montagne arrondie. Les lcaplan'
y sontnombreux. C'estun endroit escarp6.

1) On const ate dans HGMque ce cap a conserv6 son nom.
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2) La pr6sence de panthöres n'Ötant pas attestÖe dans cette r6gion au
cours des temps historiques, il doit plutöt s'agir d'un f6lid6 comme le
lynx, parexemple.

sIR26-12.
ıne7kİır |ağ l ıaA6s tarafına dolaşurlarsa bir lörfezde bir bıfrar var ol bıfiar
l'k6ı'feze gtrdükden şofira l6dös üzerine gelür

Si l'on double la montagne susdite du cötö du suroit, il y a une source
dans un golfe. Cette source est au suroit aprös qu'on ap6n6tr€, dans le
golfe.

sIR26-13.
ve ba'delı" mevkür yötden löd6s l' \arafına çıpub yürürlerse Dilkicekyata|c-
dur öfiünde bir adacük-devar dur

Ensuite, si I'on appareille et qu'on fait route depuis I'endroit susdit vers
le suroit, D itkicek ' est un mouillage devant lequel il y a un ilot.

l)TilkicikdansHGM.

srR26-14.
l'o me7kfır yöri ftoyub l6d6s üzerine tekrdr yüriirlerse burun l" ucunda bir
limdn var ol limdna Batdmiıd büki f dörler me7kfır ltmdnufi karşusında
defrizde l" bir yumrı l7aya var dur ol' l'o ırakdan hem-dn yelkene befizer kaya
dur' lt'wu.s-salAm

Si on laisse I'endroit susdit et qu'on fait toujours route vers le suroit, il y
a un port ö l'extrömit6 du cap. on appelle ce port l'anse du Gland
(Baldmtıd büki). En face du port susdit, il y a en mer un rocher rond.
C'est un rocher qui, de loin, ressemble tout ö fait ö une voile. Le salut !

I) 956:l.caya.
2) Ces deux derniers mots ne figurentpas dans 956.

351



IKBAş,.|og-9: 9|9 : 1llb
Bt] fu;SIL rönnİı vn cünıuŞıİr VE KARA ıAc rnuAnı,4nııv
, BEYAN EDER

CE CHAPITRE DECRIT LES cÖrEs
DE KÖRDİL, DE GÜMÜŞrİr nrDE KARA BAG

KGK26-1.
/'ewel Kfirdtl bir yumrı boz burun-dur ol burunufi kıble İarafı niçe pdre.' ,]gemilere/' eyü lfmhn-dur amm6 orta yörde bir laş var dur mevkfır taŞ Su

yt;rtnd" gaiınt;r / 
o ve ondan ğayrı bıfiarlar öfiüne varurlarsa doğrı

bıfrarlara varmayalar kim/' kendra yalçın şığ var dur ol siğufi üzerinde

şanddl oturur ve şığı/o gecicek içeri kendr kurbi derifi-dür şaııddl t6 kendra-

dek varur ve mevkfır kenErda /' iki ftuyular var dur ol ftuyulardan Şulanurlar
alçak düz yörler dür

D'abord, Khrdtt ', est un cap de couleur fauve. Le cötÖ de l'autan de ce

cap est un bon port [pouvant accueillir] un grand nombre de navires.

Miis, au milieu, il y a une pierre. on voit la pierre susdite Ö la surface

de I'eau. En outre, il y a des sources en face de celle-ci. Qu'on aille pas

tout droit aux sources, car il y a un haut-fond prÖs du rivage. Une

şandEl peut se tenir au_dessus de ce haut-fond. Lorsqu'on a pass6 ce

haut-fond, il y a du fondprÖs du rivage etıne şand^lpeut allerjusqu'au
rivage. Sur le rivage susdit, il y a deux puits. On prend de I'eau de ce

puits. Ce sont des lieux bas et unis.

1) Comme nous I'avons dit plus haut, la position de ce Kirdtt
corTespond ö celle de l'acfuel Yalıkavak.

KGK26-2.
eyle olsa/' mezkfır Kfirdtl burnınufi kıble İarafında üc bucak var ol bucağufi

/' her biri limdn-dur amm6 cümledenkdbil olan bıfiarlarayalçıh olan bucal7-

dur
Adoncques ,ily atrois anses du cöt6 de l'autan du susdit cap Kfirdfl'.
Chacune d'elles est un port, mais celle qui peut [le mieux accueillir des

navires] est celle qui se trouve prÖs des sources.
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1) Le KüçükBr' de HGM.

KGK26-3.
l"' ve ba'delı" bu' ffmanufr beş nıtl mikddr kıble taraİinda keııdra kartb !ftzak'
clörler bir adacük l" var mevkür ada otluca adacük-diir ot valçtinde yeşil ada
olur ol l" adanuii boğazından büyük gemiler geçer derifi-dür

Ensuite, ö environ cinqmil du cöt6 de l'autan de ce cap,.il y a un ilot
qu'on appe|le Kızak.L'İIe susdite est un ilot assez herbu. A la saison de
I'herbe, c'est une ile verte. Les grands navies peuvent passer par le
d6troit de cette ile, il est profond.

1) Pas dans956.
2) 956:KızılAii.

KGK26-4.
mezkür adanufi üc mil mikddr l'' üçıbıe l6d6s tarafında ada gibi bir yumrı
burun var ol burunufi içi' Gümüşlik l'o lfmdnı dörler mezkiır limdnufi ağzı
löd6sa l.carşu dur veli büyük gemiler girür l'' fuüddy' bfıb limdn-dur ve ol
l|nıdnufr içinde bir şu alçar 1956:112r| anımd ol Şu' içilmez [KBA: l09r|
me7kür suyakartb biı"bıfiarvar ol bıfiardaıı içerler

A environ trois mil du cöt6 du suroit de l'ile susdite, il y a un cap rond
qui est comme une ile. on appelle port de Gümüşlik l'intörieur de ce
cap. L'entr6e de ce port donne au suroit, mais les grands navires
peuvent y p6nötrer. C'est un bon port naturel. Une riviöre coule ö
l'intörieur de ce port, mais l'eau n'en est pas potable. Il y a une source
prös de la riviöre susdite, on en boit l'eau.

1) 956: içine.
2)Pas dans956.

KGK26-5.
ammdmezkfır ltmdna Gümiş /' lfmdnı dörler Gümiş ltmdnı ' dömege bd'tşbu
dur kim merhfım Sultdn Muhaınmed Han l' Ğdzt zamdnında ol lfmdnufr
|'curbinde gümiş ma'deni var-imiş sofira vdz gelmişler lo ol sebebden
Gümişlikdörler

Quant au port susdit, on l'appelle port de Gümiş. La cause en est
qu'autemps de SultinMuhammedHan Ğazi, ob.jet de lamis6ricorde,
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il y aurait eu une mine d'argent. Par la suite, on a renoncö [ö
l'exploiter] . C'est la raison pour laquelle on l'appelle Giimiş lik.

l) Ces deux derniers mots ne figurentpas dans 956

KGK26-6.
ve ol limdn ağzınufr And|6ltı kendrında bir yumrı/' burun var ol burunufi
üzerinde bir fuardb l'cal'e var ewel zamilnda ol /u fral'eden gözcilik öderler
ımıŞ

A I'entr6e de ce port sur la rive d'Anatolie, il y a un cap rond. Sur ce cap,
il y a une forterese en ruine. Dans les temps pass6s, on veillait depuis
cetteforteresse. /

KGK26-7.
ve ba'delı'' me7kfır limdnufi bir mil l6dös/' larafında Kzıl Lurun dörler bir
burun var ol burunufr ucı arı degül-dür/' ihfiraz ödeler

Ensuite, ö un mil du cötö du suroit du port susdit, il y a un cap qu'on
appelle le cap Rouge 6ı"rl burun)'. L'extr6mit6 de ce cap n'est pas
nette. Qu'on prenne garde !

1) Peut_6tre le Gökçe br. de HGM.

KGK26-8.
mevkiır burunufr bir buçuk mil mikddr gün-doğusı larafında/o bir adacük
var ol adacüge Hdcf adası dörler me7kürufi arasından /'o geçid dür
don anıma elrs-er o raya varurl ar ı 

y aturlar me7kfır y örl ere $.ara B ağ /' dörler
dür b6ğlu ve bafuçelü yörler dür ve defiiz kendrları-da heb yuJka şulu /'
demür yörleri-dür ve orada bir şu akar vel|' mevkfır su içilmez yulçaru' l.ruyu

var dur/'' ol lcuyudan içerler
A environ un mil et demi au vent d'est du cap susdit, il y a un ilot. On
appelle cet ilot l'ile HEcfo . Entre les deux, il y a un passage. C'est lö que
vient mouiller la majeure partie de la flotte. On appelle les endroits
susdits {ara Bdğ. Ce sont des endroits avec des Vergers et des jardins.
Les rivages de la mer ont tous des eaux calmes et ce sont des ancrages.
Une riviöre coule lö-bas mais l'eau n'en est pas potable. Il y a un puits
au-dessus et c'est de de puits qu'on boit I'eau.

l

j

I

.
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i
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2)956: ldkin.
3) 956 :yukaruda.
4) Comme nous I'avons dit plus haut, il doit s'agir de l'une des trois iles
indiquöes ö cet endroit par HGM: Küçükkiremit, Büyükkiremit ou
Çavus ad.

KGK26-9.
ve ba'deh" mevkür yörüfi iki bucuk mtt mikddr karşusında/'o çataı ada dörler
üç çatal bir ada var dur ol adanufi yatağı [956 : I12vJ lçıble ftarşu' olan/''
yörinde dür ve içmege bir mil.cddr şu da var dur güıı-ba[ısına lçarşu ydrinde
ve anufi IKBA: 109v] yılduz tarafında olan adalarufi araları cümle derifi-
dür murdd olıcak eşkdline/' naiar oluna td kim ma'lfım ola

Ensuite, ö environ deux mtl et demi en face de l'ile susdite, il y a une ile
ö trois pointes qu'on appelle l'ile de la Fourche (Çatal ada).L'endroit
de cette ile oü l'on peut mouiller fait face ö l'autan. on y trouve aussi
une certaine quantit6 d'eau potable ö un endroit qui fait face au vent
d'ouest. L'espace entre elle et les iles qui se trouvent ö la tramontane est
entiörement en eau profonde. Lorsqu'on voudra [le savoir], qu'on
regarde le croquis afin que cela soitpris en connaissance.

1 ) Ces deux deıniers mots he figurent pas dans 9 5 6

KGK26-10.
ve ba'deh" mevkür s.ara Bdg kendrlarınufi l' demir yörlerinden ' burun
ucına varıncq yatak-dur

Ensuite, depuis les ancrages des cötes du susdit !fura Bdğ ' jusqu'ö
I'extr6mit6 du cap, [tout estpropice] au mouillage.

|) 956: yörlerinde.
2) La vaste plaine s'6tendant ö l'arriöre du Karatoprakde HGM, appe16
aujourd'hui Turgutreis. Sur la montagne,qui la borde au sud existe un
village du nom de Karabağ . Keller en fait laprincipale agglom6ration
de lar6gion.

KGK26-11.
ammd ol buruna Kum' lo burun dörler mevktır burundan buçul.cmfl mikddr
defiizde bir |aş var dur l' şuya berdber velf ' görinür ol laŞufi-da' Anaçilff
kendrları ile lu arasından kedirğa geÇer
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Quant ö ce cap, on l'appelle le cap du Sable (sum burud'. }\environ
un demi-mil du cap susdit, il y a une pierre en mer. Elle est'au ras de
l'eau mais on peut la voir. Une kedirğa peut passer entre cette pierre et
les cötes de l'Anatolie'

l)Pas dans956.
2) 956:ve ltken.
3) 956: dahi.
4) Le texte pourrait ici induire en effeur. En effet, il ne s'agit pas du cap
marquant l'extrömitğ de la pdninsule de Bodrum au sud-ouest, appel6
aujourd'hui le Fener Br., mais de lapointe de l'ile de Cos situöe prös de
sa capitale. /

KGK26-12.
ba'deh" mevkfır burundan İstEnk*yde l Nilrınca l.cal'esi altı mtl-dür

Ensuite, la forteress e de Ndrınco, ö Cos, est öı six mil du cap susdit.

KGK26-13
ve andan şofira 7ikr olan l' Kum burnını' gün-doğusı tarafına dolaşurlnlarsa
Ayİ Bdlıği dörler bir k\rfez dür' l'o me7kiır eyü y:ataft-dur veli' l'' içmege şuyı
yolç-dur

Ensuite, si l'on double le cap du Sable par le cöt6 du vent d'est, il y a un
golfe qu'on appelle Ayt Bahği' Le susdit est un bon mouillage, mais il
ne s'y trouve pas d'eau potable.

ı)Pas dans 956.
2) 956:var dur.
ı956:ammdkim

KGK26-14.
l" şöyle ma'lfım l'' oluna' l'o wu s-sal6m /" m

Qu'on le sache ! Le salut ! Termin6.

I ) Ces trois derniers mots ne figurent pas dans 956

IKBAS : ll3r; 956 : 115v14'A.
BA FASIL KEREME KORFOZIN BEYAN EDER
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CE CHAPITRE upcnrr LE GoLFp cnnavııqutr '

BOD26-1.
ewel başdan Kerenıe k\rfeztnıı gün-doğusı [arafından başlıyalıım td kim
ol k\rfezi beydn ödelün'ı

Commençons tout d'abord par le cötö du vent d'Est du golfe
Cöramique afi n d'exposer celui-ci.

1) Le texte de KBAS commence au paragraphe 6.

BOD}6-2.
imdi bu zikr olan lıbrfezüfi ewel başında Esptıt fual'esi var mezkür l.cal'e defiiz
üzerine havdle bir yunırı depenüfi üzerinde v6l.ci' olmış-dur ol kal'enüfi
öfiünde fuardb bindlar var dıır ol bindlarufi öfiünden bir su akar ol sunufi
ayağı gelür defrize koyulur ammd me7kür sudan kimse içmez ve eger orada
içmege su hhcet olursa ol şunufi kendrında olan hardb binhlarııfi arasında
şarnıclar var dur ol sarnıclardan şulanurlar ve ol l'cal'enüfi öfiünde pdrydzlu
günl erde eyü y at alç- dur

Adoncques, du premier cöt6 du golfe susdit, i l y a la forteresse d' Espfıt.
La forteresse susdite est situ6e sur une colline ronde qui surplombe la
mer. Devant cette forteresse, il y a des constructions en ruine. Un
ruisseau coule devant ces constructions, descend et se jette dans lamer
Mais personne ne boit l'eau de ce ruisseau. Si on a besoin lö-bas d'eau
potable, il y a des citernes entre les constructions en ruine qui sont au
bord de ce ruisseau. On s'abreuve [de I'eau] de ces citernes. Les jours
de suroit, le devant de cette forteresse est un bon mouillage

BOD26-3.
ve ba'deh" mezkür kal'eııüfi üc mtl mikdar gün-doğısı 1arafında Göden adası
d ör l er b i r a d a cük v ar o l a d a c ü k ey ii y at a I.c- du r

Ensuite, ö environ trois mil du cöt6 du vent d'Est de la forteresse
susdite, il y a un ilot qu'on appelle l'ile Göden'. Cette ile est un bon
mouillage.

1) L'ile Çelebi de HGM.

BOD26-4.
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ve mezkür adacügüfi gün-ba|ısı |arafında bir bucak var ol bucak-da eyü
yatalç-dur adına Bakla Büki dörler ve adacükden içeri Müs Güni dörler
u*'o3:*i:'#1y#'İKest 

de l'ilot susdit ,i|y aune anse. Cette anse est
aussi un bon ınouillage. on l'appelle l'anse de la Föve. Dans l'ile, il y a
des anses qu'on appel|e Müs Güni' .Il y a des torrents.

1 ) Il doit s'agir de Müskebi.

BOD26-5.
ve ba'deh" mezlcür adacügüfrüc mtl mikddr gün-doğısı çarafında Şığır adası
dörler mezktır ada ile And|ölünufi arası ifrd|-la şığ-dur her_giz gemi geçmez

Ensuite, ö environ trois mil au vent d'ouest de l'ilot susdit se trouve l'ile
du Beuf '. Entre llile susdite et I'Anatolie, il y a une quantit6 excessive
de hauts-fonds. Un navire ne pourraitjamais passer.

1) İçAd. dansHGM.

BOD26-6
ve b'a'deh' ol adadan ü' kdı'e-i Bolrfım' altı [956: 116r] mtl mikddr dur bu
yoldabir |aşvar dur görinür

Ensuite, la forteresse de Bodrum se trouve ö six mil de cette ile. Au
cours de cette route, il y a un rocher qui est apparent.

I) 956 : B1trfım' Cette forme est r6guliÖrement employ6e dans la suite'

dutexte.

BOD26-7.
ba'delı" l' Bfltrtım bir kücük kal'e dür ol l.cal'enüfi öfründe bir hfıb vdsi'
ltmdnı lo var dur mezlçür lfmdn hüddyf bir bucak-dur ol bucağufi ağzına

kıbleden l' rüzigdr girmesün icün' kdfir zamdnında dökündü taŞlar
döhnişler dürlu lfmdna ol traşlarufi ortasından girilür kim ağız l.tomışlar dur

Ensuite, Bodrum est une petite forteresse devant laquelle il y a un bon
et vaste port. Le port susdit est un havre naturel ö l'embouchure duquel,
.au temps des m6crÖants, on a d6vers6 des blocs de pierre afin que le
vent de I'autan n'y entre point. On entre dans le port par le milieu de ces
pierres döposöes ö l'embouchure.

i

A
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]) 956 : deyü.

BOD26-8.
ve ba'deh" l' me7kiır ltmdnufi beş mfl l.carşusında bir ada var dur ol adaya

$.ara ada l" dörler vdl'cı'd' bir üçara şarb çağ-dur me7kür tağufi etrdfı, derifr-
dür demürln yeri degül-dür ammE me7kfır adanufi iki mtl fuarşusında olan
And76ltı /'o kendrları t6 burun ucuna varınca heb demür yerleri-dür

Ensuite, İıcinqmİl en face duport susdit, il y a une ile qu'on appelle l'ile
Noire (I(ara ada). C'est effectivement une montagne noire et escarpöe
dont les abords sont profonds. Ce ne sont pas des points d'ancrage.
Mais, sur les cötes d'Anatolie qui sont ö deux mil en face de l'ile
susdite, offrent partout des points d'ancrage jusqu'ö ce qu'on arrive ö
l'extr6mitö du cap.

1)Pas dans956.
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LEGENDES DES CARTES DE LA PENINSULE DE BODRUM
DANS LES PORTULANS DE PİRİ RE'ıS

HDS
Dresden, Silchsische Landesbibliothek, EB. 389, y,26a

BODRUM YARIMADASININ KUZEY SAHiLİ

Nous ne prenons pas en compte I'indication des aires de vent (bAfl dpropos
desquelles on soulignera seulement qıe l.cara yel devient b dd-ı siydh.

|. bıfiarlar 'aldmet-dür /

2. K6rdül burnı
3' buralar Sıravel1s kendrları-dur
4. cezire-i Kızak
5' ltmdn-ı Gümüşlük
6. Kara Bdğ kendrları-dıır
J. ceztre-i Çatal
8. Hdc|lar adası
9. mııhdçara dur
I0. Keçi adası dur
ll. cezire-i İstdnk|y
12. nısf-ı İstdnköy
|3. mı.ılıd'tara dur ilıtirdz gerek-dür
14.lml'e-i Üsptıt
15. büyük şu tlur
16. Şıgır adası dur

HB2S
Dresden, Söchsische Landeesbibliothek, EB. 389, y.24h

BODRUM YARIMADA,SININ KUZEY SAHix,İ

|' Bdğlar ltmEnı
2. kara bdğlar
3' İncfrli burnı
4. [Qzak adası
5. ... adalar
6. Çatal adası
7 ' Kzak adası

iI'I
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8. lrara bfığlar
9. Keçi adcı'sı
10' cezire-i '..' Lçtdıılc6ı,
Il ' kal'e-i Istiınk|y
12. Üspit fuardb şüd
13. Sığır cıdası

Bologna, Biblioteca urrrr"İİ:İ^, Codice turco 3613, y.
BODRUM YARIM ADASININ KIJ ZEY SAHiLi

23a

Nous rappelons que nous ne prenons en compte que les toponymes se
trouvant deans |azone qui ııous int6resse ici, soit du foııd du golfe de Güllük
jusqu'ö la Kara ada de Bodruın.

l. eşkiıl-i İsffınk}y mııfr,dbele-i Aııdt1li
2. Keçi adası
3. ceztre-i IstEnkSy
4. kal'e-i Ndrıncİ
5 ' bıı md-beyn beş nıfl-dür
6.Alçyar
7 . Cııhfıdlık adası
8' Sıgır adası
9. Stre-vol1s
l0'Kilburnı
l|. Kara cıda
|2. kal'e-i B6dürıım

HBIS
Bologna, Biblioteca Universitaria, Codice turco 3612,.y. 46a

BODRUM YARIMADASININ rça ZEY SAHİLI

1. boğaz dur genıi geçer
2. boğaz dur geıni geçer
3'boğaz dur
4. (ara bdğlardankkiı"bıu"nına ellimil dür
5. BdğIar limdn-dıu'
6. boğaz dur gemi geÇer
7. M'tu'dd (?)
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8 (...) Gören
9. ('..) lhııfın dur (...) şağ tarafa alub girmek giriiı'
l0, pd.k brığaz dur genıi geÇer
ll. Yelken lsayalar
12. pak dür
13' boğaz dıır genıi geÇer
14' pak boğaz dur genıi geçer
15. phk boğaz dıu"gemi geçer
|6' p6k boğaz dur genıi geÇer
|7. dökündi-dür
18. boğaz dur gemi geÇer
19. Kızak
20. boğaz dur geıni geçer
2l. bıı Gümiişlük ltnıdn ağzuıda bir harhb kal'e dür (.'.) dökündi iizerine
on altı karış şu var (...) lİnıdıı ağzında (..') bir kızıl yar dur Giinıüş
limdnında pörydz cdnibde
22. boğaz dıır gemi geÇer
23. boğaz dın'gemi geçer
24' Çatal ada her |arafından demür dür
25. boğaz dıır gemi geÇer
26' dökündi dür ihttrdz gerek
27 ' boğaz dur genıi geÇer
28. genıi geçer fuarz gerek-dür
29. pak boğaz dur gemi geçer
30. boğaz dur gemi geçer
3|' gemi geÇer harz gerek-dür
32. döküııdi-dür harz gerek
33' Hdcİlar
34. boğaz dı,ır gemi geÇer
35. boğaz dıır gemi geçer
36. dere !fura Bdğlar ada arasıııdan gemi geçmez
37 ' Kara BdğIar ('..) kal'eye beiizer (...)sinüfi altındcı köyler dür
38. (ray6 :) Kara Bdğlardaıı Tekir burnı elli mtl-dür
39. Demür burun-dıır sara 86ğ ovasına vclı'ııxca kenhrlar şıg'dıır
40. boğaz dur gemi geçer
4l. dökiiııdi-dür arasıııdan gemi geçer
42. Faner derler
43. cezire-i Keçi

I

t

I

,l

ii

,İ
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44' boğaz dur geıni geÇer
45. brığaz dıır genıi geÇer
46. ıssız ada
47. boğaz dıu' gemi geÇer
48. biiyiik boğaz dur genıi geÇer
49. dökündi-dür
50' dökiindi-diir
5|' Kıım burnı
52. KendEbile (?) burıın arasıııdaıı gemi geçer
53. Gümüşliik-dür
54' Cuhtıdlar burnı
55. biiyük boğaz dur gemi geÇer
56' Bükecik adası
57. pdk-düı'her larafı gemi geçer
58. Küçük K6şek adası
59. boğaz dur gemi geÇer
60. boğaz dıır gemi geÇer
6l. KEser ada derler
62. ra'nd boğaz dur yaz val1tiıı yatalç-dur
63' (..')ş liıııdnı
64. boğazından genıi geÇer sandhl geÇer
65. Şıgır adcısı
66. dökündt-dür

HBlB
Bologna, Biblioteca Universitaria, Codice turco 3612, y. 5012a

B0DRUM YARIMADASININ GÜNEY sAHiLi

l.Isfadem (?)
2' boğaz dur gemi geÇer
3. boğaz dı.ır gemi geçer
4' boğaz dur gemi geÇer
5' boğaz dur gemi geÇer
6' boğaz dıır gemi geÇer
7. boğaz dı,ır gemi geçer
8. a'ld limdn-dur
9. boğaz durfırlçata geÇer
10. Kdmez (?) derler
||' boğaz dur gemi geÇer (...) der
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12. boğaz dur genıi geÇer
13' Kum burnı
|4. Kı,ını bıu"ııııı.dan And|6li beş nıtl-dtiı"
15. boğaz dur genıi geÇer
|6. boğcız dıır
|7. Büyük Köı'd'til boğaz-ı pdk dür
18. boğaz dur
|9. boğaz clu'gemi geÇer
20. Küçük Köıdiil adası
2I. Körüs atası ra'ııd yatal7'dıır
22.(..,)
23.(...) /

24.(...)
25' bogazuıda (...) geÇer şcıııd6'I geçerler
26. Şıgu" adası
27 ' dökündi-d-tir
28. döktindi-dür
2e. (?)
30. Kara ada yüksek tarafı-('..)
31.(...)
32. boğaz dur geıni geÇer

|. Kızak adası
2.ltnıdn-ı Güıniişlük
3.lııfiar dur
4. Çatal adcısı
5' Kara Bd'ğlar
6' Keçi adası
7. cezİı"e-i cilnib-i I'stdnköy
8.lçul'e-i İstdııköy
9. kal'e-i Besü| (?) fuardb-dıır
ı0. şuğ,r adası

HTYS
Viyana, Österreichİsche Nationalbibliothek, y.. 29b
BODRUM YARIMADASININ KAZEY SAHILI

364
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Viyana, Österreichische Nationalbibliothek, y..33a
BODRUM YARIMADASININ GUNEY SAHILI

l. Keçi adası
2. Ak yar
3. Cuhtıdlı,ık adası
4. Şığır adası
5. Göz bın'nı
6. Şiravel1ıı
7. kal'e-i B6drıını

H22OK
Paris, Bibliothöque natİonale de France, Supp. turc.220, y.32b

BODRUM YARIMADASININ BATI SAHILI

L Kara ata.
2' İııcir lİındııı.
3. s.ara Bdğ.
4. Iimdn-ı Tilkicek her riizgdr-la yatılıır'
5' Yelken $aya a|ası denıür yeri-dür pak-dür karaca dökiindi gibi görinür
'çöziııce Şah\"
6. geıni geçer pdlc boğaz dur şa\h^
7. ganıi geÇer
8. geıni geçer Şahh^
9. Kördül ltmdnınııfi ağzında dıır her çarafından gemi geçer ltmdııufr
'aldıneti ada dur şahh^

l0'.şz dur şa\h'
7|. stı dıır şallh^
12. linıan-ı Şdtıuıı (?) her rtızgilra yatak-dıır şahh"
|3. me7lcür lhndııa varınalıı olıuıclıılçcla dökiindi1ıi şağ tarafa alııb giı:mek
gerek-dür ztrd biiyiik Şıra-ile dökündi arası pdk degül-dür şaah^

14. Yeşil ata etrdfıııdan. gerııi geçer şahh^
15. pdk boğaz.dur genıi geçeı" şahlı" 

/l6. cezire-i Yılancık
|7. pdk boğcız dıır
18. ceztre-i Hınzfr
|9. p6k boğaz dur Şahb^
20. cezire-i Eldeş her |arafı demiir yeri-diir
z|. biü' |.tızıl yar dıır Gtiıııtiş l|ıııdnıııııfr p6ıyfız cdııibinde şahh"
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22' Güınüşlük linıiını kuyusı var dur dd'iıııd ağzındaıı akar şa\h^
23' nıezbür döküııdi tizerinde oıı altı karış su dur
24. Güıniişltik liındnı ağzıncla bir fuarah lçal'e clür şahh ^

25' akar su dur şahh'
26. Kaı'a Bd.ğ adacı.ığı dökündiler diiı'genıi geçer sahh^

27. (.ara Bdğlar dödiikleri kıılleye befrzer depeııtifi atrtında köyler dür
şahh"
28. iki üç pdre genıiye yatak-dur
29' Çatal ata elrd,fi demür yerleri-dür sahh^

30. çepel-dür genıi geÇer
3|' genıi geÇer l4a7er gerek
32. b;u döhiindi Çatal ada burnından bir mtl aldrğa dur sahlf
33. mezbür adalarufr cünılesiniifi boğazlarından gemi geçer pdk-dür
34' nıe7kür Yassıca adanufi dökündi ile md-beyinde gemi geÇer buçı.ık mfl
aldrğa dur sahh'
35. Yumrı burundan {ara Bdg adasına varınca kendrlardan bir ok atımı
aldrğa yürüy eler topaklı yerler dür sahh^

36. döküııdi ile burun arasıııdan genıi geçer Yı.ımrı burun dörler
37.Şıgır(...)
38. Cuhüdtıkburııı
39. boğaz ra'ndyatak-dııryazve kış sabh^

40' limdn-ı Pitez a'ld ltmdn-dur şa4\^
4|. boğazındanşanddl geçer şa\\^
42. Göriin adası a'Idyatalç-duryazve kıŞ Şahh^

43. Görüfi-i küçükboğazından genıi geçer pdk-dür şahb^

44. Büyük Küçük bo ğazı pdlc-dür gemi geçer şa\\
45. cezfre-i Keç'
46. deriıı limdn-dur şahh^
47 . ra'nd ltmdn-dur boğaz her (. . .)
48. ftal'e-i İsfiıık|y

H22OB
Paris, Bibliothöque nationale de France,supp. turc220., y.31a

BODRUM YARIMADASININ GUNEY SAHILI

I' Turnalı buruıı
2. Ttr-keşlikltm6nı dörleryatulı limdn-durlçıbleye l6d6sayatılmakcd'iz dür
yufta şuluyerler dür şabh^
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HAS,
KB, E. z. öute yay., y. 108a

BODRUM YARIMADASININ cÜNry SAHİLİ

I' sumcı,ığaz
2' İnce bıırun
3. Güverciıılik
4. Muşlah"-ddtnlık
5.. T6rve
6.. Şıra büki
7. Ilıca
8. Çumca burnı
9. Kilür
I0. Paldmtıt büki
lI. Bağlıca
12. Kara ada
13. Vdrilya
14. vildyet-i Menteşe
15. sızıl burun
16.' bıfiarlar
I7.. ltmdn-ı K\rdit
I8.. K\rdil burnı.

ı
I

I
s

HAK
KB,E:z. Öute yay., y. l10a

BODRUM YARIMADASININ BATI SAHİLİ

|' Kızıl burun
2. Vdrilya
3. Tilkicek
4' K\rdil burnı
5. Kördfl
6.I{ı;zak
7. Eşek adası
8' El-deş
9. Kemiye
|0. İkizler
1|. Yumrı ada
12' Çatal ada
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13. Keç'İ
14. ceztre-i İstdntröy
15. Ndrınca
|6. buraya Kara Bdğ ctörler R6cl6s calıiliyyetde ilçeıı eı,vel nishetiıı.e tJevlet[ü
pddişdhuii doncıııına genıileri ekşer lıı.ı yeıde .vatub Şutanuı'lar ztrd ıne7lcür
y e r üfi |ca r's ı.ı s ın d a İ s t E n k6y a d as ı al t' ıııi l - diir
17 . Üspüt kal'esi
|8. Sıgır adası
l9.vilayet-i Meııteşe
20. Günıüşlükliıııdnı

/

HAB
KB, E. z. Öute yay., y. ll2a

BODRUM YARIMADASININ GUNEY SAHILT

|. vildyet-i Meııteşe
2.' Üspfıt hişdrı hardlı
3. Büdrfım
4. !(ara ada

H9565
Paris, Bibliothöque nationale de France, Supp. Tiırc 956, y. 111r

BODRUM YARIMADASININ KAZEY SAHILI

I. (unıcuğuz.
2. İnce buruıı.
3. Güvercinlik.
4. Muşlih"-ddinlık.
5. T6rve.
6. Şıra büki.
7. Ilıca.
8. Çömçe burnı.
9. Kfrlir
|0. Balamtıd büki.
|l. Bağlıca.
72. Kara ada.
13. Vdrliye.
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|4. vildyet-i Menteşe.
15. Kizil bı'u'ıın
16. Dillcicek,
|7. pıiiarlar
18.linıdn-i Kördfl.
ıs. Balanıtıd biilçi.
zo. Kördfl burııı.

H956K
Paris, Bibliothöque nationale de France, Supp. turc 956, y. 113r

BODRUM YARIMADASININ BATI SAHİLİ

1. Kızıl burun.
2. Vdrliya.
3. Tilkicek.
4' K\rdil bı.ırnı.
5' bıfrarlar
- -,4
6. Kordıl lımanı.
7 ' sızalc.
8. Eşek adası.
9. Eldeş.
10. Keymine.
||. İkızler.
12. Yumrı ada.
|3. Çatal ada.
|4. Keçi adası.
|5' cezire-i İstdnk6y.
|6. Narınca.
17. buraya [fura Bdğ derler Rodös cehdletde iken anufi tesmiye devletlü
pddişdhufi donanma gemileri ekşer bı.ırada yatub şulanurlar zird me7kfır
yerüfr l.carşusında İstdnköy adası altı mil-dür şa\\^
1'8. Espfıtlial'esi. /

|9. Şıgır adası.

H9568
Paris, Bibliothöque nationale de France, Supp. turc 956, y. 115r
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HB2B
Bologna, Biblioteca Universitaria, Codice turco 3613. y.23a

BODRUM YARIMADASININ SAFIILI
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HB2S
Dresclen, Sİchsische l.andesbibliothek. Eb 389, y.

BODRUM YARIMADASININ KUZEY SAH
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PiRi RE'iS'iN PORTOLANLARINDA
BODRUM YA RI MADASININ HARiTALAR]

HDS
Dresden, Shchsische Landesbibliothek. Eb 389, y..y. .26a

BODRUM YARIMADAS]NIN KUZEY SAHILI
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HB2B
Bologna, Biblioteca Universitaria, Codice turco 3609. y.26b

BODRUM YARIMADASININ GÜNEY sAHiLi
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Bologna, Biblioteca r"ir"f#'f, Codice turco 3i609.y.27a
BODRUM YARIMADASININ BATI SAI{iLi
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H'YS,
Viyana, Österı'eichische Nationalbibliothek, Cod. H' o. 192, y' 29b

BODRUM YARIMADASININ KUZEY SAHiLi
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H9565
Paris, Bibliotlıegue natioırale de France, y.3|'a

BODRUM YARIMADASININ KUZEY SAIIILI
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SEYAHATNAMBLERE GORE
xlx. yüzyıı.rx İr..,x YARISINDA BODRUM VE

ÇBvnBsİ

Muhammet Güçlü*

Bu bildirimizde öncelikle Bodrum'a deniz yolu ile gelen ilk
seyyahlar hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra XlX. yüzyılın başında ve
ortalarına doğruAnadolu kıyılarını dolaşırken Bodrum ve çevresine değinen
Sir Francis Beaufoı1, Charles Texier ve diğer seyyahların notları üzerinde
durulacaktır.

Giriş: Bodrum ve ilk Seyyahlar
iık adı Zephyra' olan Halikarnasos, Herodotos'a göre Dorlar

taraflndan M.Ö. birinci bin yılın başlarında kurulınuş olmalıdır.
Halikarnassos M.Ö. dördüncü yuzyılın ikinci yarısında Mausolos
döneminde Karya'nın başkenti oldu. Mausolos, kenti üç buçuk mil
uzunluğunda ve belli aralıklarla gözetleme kulesi olan bir sur ile çevirdi.
Ayrıca Savunma amaçlı her biri ayrı bir surla çevrili üç de kale yaptırdı. Bu
kalenin biri limanın doğu tarafinda diğeri ada veya burunda bulunan "Krolın
Kalesi'' idi.'Kraliçe Artemisia tarafindan kral Mausolos için yaptırılan ve
dünyanın yedi harikasından birisi sayılan Mausoleion anıtı burada
bulunmaktaydı.'

* Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Böliimü, 07058
Kampus-Antalya/rÜRrivı /

Bu çilışmayı yaparken sağladığı katkılardan ötürü Suna-inan Kıraç Akdeniz MedeniyeLleri
Araştırma Enstitüsü çahşanları ile değerli nıüdürü Kayhan oÖRııÜK'e, Akdeniz
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Recai TEKoGLU'na, Akdeniz Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç cÜçıÜ'ye ve Antmarin Şirketler Topluluğu
Yönetim Krırulu Başkanı Hasaır Akıncıoğlu'na içtenlikle teşekkür ederim.
' Strabon, Geographika-Antik Anadolu Coğrafyası, Çev. Adnan Pekman, IV. Bs. ,
Istanbul, 2000, s.227.
'John Freely, Türkiye Uygarlıklar Rehberi 3_Ege Kıyıları, Çev. Tuncay Birkan vd. ,
Ed. Mert Tanaydın, II. Bs. , istanbul, 2003, s. l85-l86.
' Strabon, Antik Anadolu CoğraTyası,s. 22] -229.
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Seyahatnamelere Göre Bodrum ve Çevresı

Karya bölgesi XIII. Yüzyılın ortalarında Menteşe-oğulları
tarafindan alındığı (126l) sırada Halikarnasos (Bodrum) kenti de onların
hakimiyetine girmiş olmalıdır. Menteşe-oğulları Halikarnassos'da XIV.
Yüzyılın ortalarında bir Türk kalesi inşa ettiler. Ancak Saint-Jean
Şövalyalerinin Izmir'de yaptığı kaleleri, Ankara savaşından sonra önce
Timur, sonra Çelebi Mehmet tarafından yıkılınca, Sultan Mehmet tarafindan

şövalyelere kendi hakimiyetini tanıyan Menteşe sahilinde Halikarnasos'u
kale yapmaları için gösterdi. Menteşe oğullarından ilyas Bey bu duruma
karşı çıktıysa da şövalyeler Migal Mastori öndeliğinde (1415)'
Halikarnassos'da Türk kalesinin de bulunduğu Dor akopolü üzerinde
kalelerini inşa etmeye başladılar. Antik kentin simge yapılarından biri olan
ve bir deprem sonucu yıkıldığı sanılan Mausoleion'un kalıntılarından inşa
ettikleri kaleyi Azjz Petrus'a adadılar. Kale zaman Zaman gtiçlendirilmek
istendiğinde yine Mausoleion'nun taşlarına başvurulmuştur. I 522 yılında
yapılan güçlendirmede görev alan şövalyelerden De La Touret, mezat
anıtlnın parçalanışını hatıratında açıkça yazmıştır. Bazı araştıımacılar
Bodrum adının Aziz Petrus adının Yunanca söyleniş şekli Petrion'dan
geldiğini öne sürmektedirler.'Evliya Çelebi, Saint-Jean Şövalyeleri Menteş
Bay oğullarından kale yapmak için "bir bodıu"ıımluk yer isteyüp yaptığı
mahzenleri" hile ile ortaya çıkarmasından dolayı bu yere "Bodurlım"
dendiğini kaydeder.u Ancak Anadolu coğrafyasında bir çok Bodrum adı
bulunduğun u göz ar dıetmemek gerekir.'

Kent XV. yüzyıldan itibaren daha çok kalenin adı ile anıldı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın XVI. Yüzyılın başlarında |522yılında Rodos'u
fethiyle beraber Bodrum'da ahndı.' Bodrum'un fethinden sekiz yıl
Sonra düzenlenen 166 Neınıaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu
Defteri'ne göre (1530) Menteşe Livasına bağlı kaza|ardan birisi olan

' Paul Wittek, Menteşe Beyliği, Çev. o. Şaik Gökyay, II. Bs. , Ankara, 1986, s. 24,96-97;
oğuzAlpözen, Bodrum-Antik Halikarnassos, III. Bs. , Ankara, l 990, s. 23-24,30.
' Johır Freely, Age. , s. 186- l88; oğuz Alpözen, Age. , s.26,90-91.
u Evıiya Çelebi b. Derviş Mehmet Zılli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Yücel Dağlı
vd. ,9. Kitap, istanbul, 2005, YKY. , s. l l 1.

'TuııcerBaykara,"BodruınAdınaDair",Belleten, C.45/2,5. l78,Nisan 198 l,s.5-8; Gül
Işın, "The Ruiırs at Kozan-Bodrumkaya: Pednelissos'' , Adalya, S. 3, l998, s. l 1 l - l21.
'Paul Wittek, Age. , s. 107.
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isravalos kazasıııa Kara-ova, Kara-bağ/Yumru-burun, Sandırma/Varilya,
Peksimed, ottırum, Maymuncuk, Küçük Kara-bağ, Burun,
Biıskibi/Müsgebi köyleri ile Bafla mezrasl bağlı idi. Ayrıca kaza içinde
Bodruın iskelesi ile Bodrum kalesi de bulunmaktadır.o XVl. Yüzyılın ilk
yarlSlna ait Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde Gtimüşlük ve Kara-bağ kıyıları
anlatıldıktan sonra Istanköy adasına değinilmiştir. Daha sonra Kerme
körfezi, Asyı-ıt kalesi, Gümren adası, Bakla bükü, Müsgebi ve Sığır adası
üzerinde durulmuştur. Piri Reis, Bodrum'u küçük bir kale olarak nitelemekte
ve kalenin önünde güzel ve geniş bir liman olduğunu kaydetmektedir. Ayrıca
limanın güney tarafınarizgar girmesin diye Hıristiyanlar zamanında taşlar
döküldüğünü ve girişin bu taşların arasında bırakılan ağızdan sağlandığını
ilave etmektedir. Bodrum kalesinden Gökova suyuna kadar 90 mil
derinliğinde Kerme Körfezi olduğunu ve bu arada Kara Ada, Kızıl-ağaç
Bükü, orak Burnu, Kıcık Adası-Kilisecik, Kavak Bükü, Fesilgen Bükü,
Kara Burun, Gök Liman, Ak Bük, Kerme Köyu gibi yerlerin bulunduğunu
kaydetınektedir. 'o

Kaptan Beaufoı1, J. Thevenot'un Bodrum'a 1656 yılında ilk gelen
seyyah unvanlna sahip olduğunu Ve onunkısa seyahatinden sonra Zamanlna
kadar Bodrum ve çevresinin incelenmediğini vurgulamaktadır." |656
yılının sonbahar mevsiminde Kudüs'e gitmek izere Izmir'den denize
açılan J. Thevenot ise, Adalar denizinde bazı adaları ziyaret ettiği sırada
keşişleme rizgarı Ve yağmur altında Zor anlar yaşadığını ve
" '..BrıdrLım'a gitmek için inıkan aradık, fakat boşuna, keşişlem'e
bize hep ınani oluyordıı' diyordu. Seyahatname'deki müteakip başlığa
göre ise J. Thevenot'u taşıyan yelkenli Rodos'a güçlükle demir

' DAGM osnranlı Arşivi Daire Başkanlığı, 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i
Anadolu Deİteri 937l1530,Ankara, l995, Yayın No. 27, s. 144-l50; Menteşe Livası'na
bağlı kazalar Peçin, Çine, Balat, Milas. Boz-öyük, Muğla, Mazun, Tavas, Köyceğiz,
Ptnaz,'isravalos, Mekri idi. Tuncer Baykara, isravalos adınl önce Eserulus soırra Sarı-
ulus'tan Sarulus, Eseulus veya Saravolos şeklinde okumayı tercih.etmiştir. Tunçer
Baykara, Anadolu'nunTarihi Coğrafyasına Giriş l-Anadolu'nıın ldari Taksimatı,
Aniara, l988, s. l80; Tuncer B aykara,"Bodrum'' , TDV-İA. , C. 6, istanbul,7992, s.248;
JoIın Freely, Age. , s. lJ9'da"Bizans dönemi boyunca Mylasa, Stavropolis eski adıyla
Aphrodisias- Başpiskoposuna bağlı bir piskoposluktu'' cümlesinde görüldüğü gibi
Stavropolis şeklinde okuııaktadır.
'o Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, C. II, Ed. Ertuğrul Zekai Ökte, Ankara, 1988, s. 501 vd.

" Francis Beaufort, Karamanya, s. 105-106.
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atabilmiştir.'' ondan hemen sonra (167111672) bölgeye gelen]ünlü Türk
seyyahı Evliya Çelebi, Evsaf-ı kal'a-i Bodurum/Bodrine diye kayıta geçirdiği
kaleyi Menteşe hakinde Kara-ova kazasının nahiyesi olarak belirtmektedir.
Sancağı istanköy olan Nefs-i kale,Cezair-i Bah'r-i Sefid Eyaleti'ne bağlı olup
Kaptan Paşa hükmündedir. E. Çelebi, halkın kale içinde yüz toprak örtülü
evde oturduğunu, evlerin havlısız ve bağ-bahçesiz daracık olduğunu
kaydeder. Ayrıca kale içinde bağ-bağçe, çarşu-bazar ve han, hamam yoktur.
iki cami, cami ve kale-kapısı arasında yedi küçük dükkan ve bir küçük
kahvehane vardır. Taşrasında varoş evleri, han, cami, hamam Ve çarşu-bazar
yoktur. Ama her tarafbağve bahçelik olup halkın tamamı kuru üzüm ve incir
ile meşguldür. E. Çelebi'nin verilerinden XVII. Yüzyılın ikinci yarısında
Bodrum'un kale ile sınırlı olduğunu ve kale dışında bağ ve bahçelerin dışında
Yitiz (Bitez) köyu hariç her hangi bir yerleşimin olmadığını söyleyebiliriz.''
J. Thevenot ve E. Çelebi'den sonra XVIII. Yüzyılın ortalarında Q7a9)bir
arkadaş grubu ile beraber Lord Charlemont Bodrum'a gelmiştir. L'
Charlemont ilk geldikleri gün kale duvarlarında gördükleri bir çok gizel
kabartmayı fark ederek resimleri yapmaya başlayınca, onun deyimiyle
Bodrum valisinin emriyle oradan uzaklaştırılmışIadır. Bir gün sonra
Türk yetkilinin izniyle kaleye giren L. Charlemont, ressam Charles Dalton'un

'' Jean Thevenot, l655-1656'da Türkiye, Çev. Nuray Yıldız, istanbul, l978, Tercünan,
No. l20, s. 209-238' XV[. Yüzyılın ortalarında Malta üzerinden istantıul'a gelen J.
Thevenot,dokuzayşehirdekaldıktansonra30Ağustos 1656tarihindeizmir'ehareketetti.
'' Evliya Çelebi b. Derviş Mehmet Zılli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. t 10- 1l2; Evliya
çelebi'ye göre Bodurum kalesinin bağlı olduğu Kara-ova kazasının merkezi Kemer köyü
idi. Kaza merkezinde l50 akçalık Kadı sakin olup, iki nahiyesi on bir köyğ vardır. Kethüda
yeri olmamakla beraber Serdarı bulunmaktadır. istabul'da sarayda tiiketilen linron ve
furunç istanköy ile bağı, bahçesi ve limonu bol olan Kemer kazası/köyünde üretilir. Keııer
köyü 150 haneli ve bir camili Müslüman köyüdür. Köyün çarŞ pazafl ve han-hanıamı
yoktur. Ancak hafta pazarı kurulmakta olup, çok miktarda insan burada bir araya gelir.
Kaza dahilinde kasaba olmayup, deniz kenarında Kara-bağlar adlı nahiyesi vardır. Kara-
bağlar nahiyesinde bir gece misafir olan E. Çelebi, Kadı ve Serdar Çavuşoğlu'ndan on
silahlı adam alarak Kara-ova adlı taşlı beli harami korkusundan bir gecede geçip, Sarnıçlar
adlı yeri büyük sıkıntı ile "gece karanlıkta dağdan dağa taştan taşa seyislıanelerinriz
yıkılarak düşe kalkarak ve başımızdan sarıklarınıız ça|ı|ar alarak ve esbablarımız pare
pare olup at nalları dökülerek yüz bin renc-ü ana ile Mıh-döken belini aşup" sekiz saat
sonra Bodurum kalesine vardınr denrektedir.
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kalemiyle Mausoleion'u süslediği bilinen Amazonlu kabartmalar dahil bazı
kabartmaları çizmeyi başardılar. Bu dönemde Bodrum kalenin etrafına
toplanmış, biraz bakımslz ve oıta halli bir balıkçı koytı görümünde idi. L.
Charlemont, Bodrum'u "Bodroıımi kasabası hüçiik, perişan bir kasaba,
Yıınan ve Türklerden meydana gelen lıalkıysa son derece fakir" şeklinde
tarifetmekteydi.'o

Kasabada bulunan mimari veriler de seyyahları doğrular niteliktedir.
Çünkü XVIII. yıjzyılın başlarında Eğribozlu Mustafa Paşa'nın kale dışına
bir cami yaptırmasıyla (1723) yerleşim kale dışına da yayı|maya
başlamıştır. Aynı yüzyılın ortasına doğru limanın kıyısında sonradan adı
Tepecik olan bir mahalle oluştu. Burada Mustafa Paşa'nın kahyası 1740
yılında bir cami daha inşa ettirdi. Bölgede suyun sınlrlı olması yüzünden su
kuyularının açılmasına bağlı olarak yerleşim yönlenmiştir. XVIII. Yüzyılın
ortalarında köy görünümlü küçük bir kasaba olan Bodrum, |JJ0 Çeşme
faciasından Sonra elverişli limanı ve zengin orman yataklarından dolayı bir
tersane inşa edildi. Böylece Bodrum'a gemi inşasına yatkın Rum ustalar ile
diğer hizmetliler gelmeye başladılar. Bodrum tersanesinde 1780 yılından
itibaren elli yıl içinde on kalyon yapıldı. Yapımı bilinen son SaVaş gemisi
1831-yıllna ait Takvim-i Vekayi'de bulunan bir habere göre 63 zira|ıkve
seksen top taşı;ıan bir kalyon idi. 1826 tarihinden Sonra Bodrum kalesinin
askeri özelliğinin değişmesinden olsa gerek Bodrum tersanesi eski gücünü
kaybetmeye başladı.''

A- XIX. Yüzyıhn İıı< Yarrsrnda Gelen Seyyahlar: Francis Beaufoı:t-
Charlds Texier

1 - F,rancis Beaufort' un Seyahatnamesinde Bodrum
Sir Francis Beaufort:27 Mayıs I]74 tarihinde irlanda'nın Meath

ilçesinde dünyaya geldi. Francis Beaufort on üç yaşında Dublin ordu ve
Denizcilik Akademisi'ne girdi. Bu arada Trinity Koleji'nde astronomi
derslerini takip etti. Bir yıl Sonra inglliE donanmasına acemi tayfa
olarak katılan F. Beaufort, Uzak-Doğu denizlerini gördü. Daha Sonra
Latona gemisine asteğmen, ardından Aquilon gemisiyle Batı Akdeniz'i
dolaştı. Astronomi bilgisini zenginleştirmek için yoğun bir çaba
harcayan F. Beaufort, yeni atandığı Phaeton gemisiyle |795-|799

John Freely, Age. , s. 189.
Tuncer Baykara, "Bodrum" , TDV-iA. , s.248-249,
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yılları arasında Atlantik'te dolaştıktan Sonra aynı geıninin ikinci kaptanı
bıdr. o'*urlı Devleti'ne elçi olarak atanan Lord Elgin ve lıeyetini istanbul'a
götürürken Anadolu'nun batı kıyılarını gördü ve böylece bölgeye ilgi
duymaya başladı. Akdeniz'de kolluk görevini sürdürürken yaralanan F.

Beaufoıt, 180l yılında ingiltere'ye döndü ve kendisine bir süre görev
verilmedi. 1805 yılında kaptanı olduğu Woolwich gemisiyle Güney
Aınerika, Hind ve Çin denizlerinde hidrografik ölçüııler yapmak amacıyla
uzun yolculuklar yaptıktan Sonra 1808 yılında Akdeniz'e döndü. Bu
dönemde inglliz Amiralliği, pek az seyyahın gezd1ği Doğu Akdeniz'de
Anadolu'nun güney kıyılarının tam bir deniz haritasına ilrtiyaç duymaktaydı.
Mr. Yorke başkanlığlnda toplanan Donanma Lordlar Kurulu, F. Beaufort'u
SaVaş sırasında Danimarka donanmasından ele geçirilen 32 toplu
Frederikssteen firkateynine Mayıs 1810 tarihinde atayarak, Anadolu'nun
güney kıyılarının haritasını çizmek Ve portulanlarını yapmak izere
görevlendirildi. 181 1 yılının yaz ayında çalışınalarıııa başlayan F. Beaufort,
hidrografi bilimi ile ilgili görevinin yanl Slra arkeolojik kalıntılan, eski
yazıt|arı not ediyor Ve bunların resimlerini, planlarını çiziyordu.
Yumuıtalık'ta çıkan bir kargaşalıkta .yaralanan denizci Malta'da tedavi
olduktan Sonra Ekim l8l2 tarihinde ingiltere'ye döndü.'Bu dönemde bir
yandan Anadolu'nun güney kıyılarında yaptığı incelemelerin raporunu ve
haritalarını hazırlarken diğer yandan tuttuğu notlardan "Karamania" adıy|a
yazmaya başladığı eserini tamamlayarak 1817 yılında yayımladı. Bu eser

1818 yılınd abazıilavelerle ikinci defa yayıınlandı.'u Bu bildirimizde Francis
Beaufort, Karamanya Ya da Küçük Asya'nın Güney Kıyıları ve Antik
KalıntıIarın Kısa Bir Tanıtımı adıyla ve Donanma Lordlar Kurulunun
Emirleri Gereği 18l1-1812 Yıllarında Bu Kıyılarda Gerçekleştirilen Bir
Araştırma Sırasında Derlenen Planlar, Manzara|ar, v.s. açıklaması ile
Londra'da 1818 yılında ikinci baskısı yapılan eserinin Ali Neyzi-
DoğanTürker'in yaptığı çevirisi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma EnstitüSü'nün tıpkı basımını kullandık.

'1811 yılının Temmuz aylnda izmir limanından ayrılan F.

Beaufort, görevi gereği Patara'dan (Gelemiş) Akdeniz sahillerini

'u Francais Beaufort, Karamanya, Çev. Ali Neyzi-Doğan Türker, Antalya, 2002, Suna-

inan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırnıa EnStitüSü Çeviri Dizisi: l, s. v-xıx; F.

Beaufort lrakkında daha faz|a bilgi alınak için bakınlz: A. Friendley, Beaufort of the

Admiralty-The life of Sir Francis Beaufort (1774'1857),London, 19'77.
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incelemeye başlamıştır. Aynı yılın sonbahar mevsiminin başlarında
Antalya'nın batı bölgesinde bulunan Phaselis (Tekirova) ile Av-ova Burnu
(Kemer Koca Burun) araslnda bulunaıı orTnan ile kaplı sahilde yöreyi
incelemek, odun kesmek ve sularını doldurmak için demirlediklerinde top
sesleri ile irkildiler. Çok geçmeden yakın koya demirleyen bir tekneden top
seslerinin Adalya kentinde yaşanan iktidar mücadelesi yüzünden eski paşa
tarafından atıldığınl öğrendiler. isyancılardan bir grup geminin demirli
bulunduğu Avova burnu/Koca burun koyuna gelerek kendilerini gemiye
almalarınl istemiştir. Önce bu işe bulaşmak istemeyen Beaufort, Adalya
Mütesellimi'nin kara ve deniz birlikleri tarafından sahilde bekleyen Binbaşı
ile yanında bulunan 60 kişilik grubun kılıçtan geçirileceklerini fark edince
onları sandallarla gemiye aldırdı. Adalya Paşa'sının adamları firkateyne
çıkıp kendilerini elçi olarak tanıtıp kaçakları istemiştir. Kaçakları Vermeye
niyeti olmayan Kaptan Beaufort demir alarak Makri'ye (Fethiye) hareket
etmiştir. Makri ve Ro'dos'da gemide bulunan kaçakları indirmenin güvenli
olmadığını gören Kaptan, Kos'a (istanköy) giderken Krio (Kirye)
Burnu'nda (Knidos:Datça) demirlemek zorunda kalınca oruç tutmak için
yolcuların çoğu kendi istekleri ile karaya çıktl. Kaptan Beaufort, Kemer
Koca Burun açıklarından aldığı Binbaşı ile kalan adamlarını güvenli
bulduğu Kos'da karaya çıkardı. onlarda kiraladıkları bir tekne ile denize ilk
açıldıkları ScalaNuova'ya (Kuşadası) gittiler.''

'' Francis Beaufort, Karamanya, s. xxvll, 1, 68-82; Kaptan Beaufort'un sonradan
öğrendiğine göre bu isyanı Teke Mütesellimi Hacı Mehmet Ağa'nın kardeşi olan ve
Manisa Müsellimi Karaosınanoğlu'nun koruması altında bulunan Ahmet Ağa çıkaımıştı.
Karaosmanoğlrı'nun nüfuzu ile devletten Teke Paşalığı yetkisi alan Ahmet Ağa, bir
Binbaşı ve 300 kadar silahlı adamı ile beraber Mısrr'a gönderilen destek gücü
görüniimünde Scala Nuova (Kuşadası) limanındanAdalya'ya hareket etti. AhmetAğa ve
adanıları kendilerini iskenderiye'den gelen erzak ikmaline muhtaç ticaret gemileri olarak
tanıtarak Antalya limanına girmeyi başardllar. Hava kprardıktan sonra kale kapılarını ve
sarayı ele geçiren isyancılar kendi liderlerinin yasal paşa olduğunu halka duyurdular, Bu
arada Ahmet Ağa, kardeşi Mehmet Ağa'ya ait içinde bir milyon kuruş olduğu söylenen
hazineyi soyarak bir tekne ile Kuşadası'nda bulunan Karaosmanoğlu'na gönderdi.
Baskın slrasında taşrada bulunan Haoı Mehmet Ağa, isyanın dördüncü günü alil bin
adaml ile Antalya kalesi önüne geldi. iki giin süren mticadeleden sonra kaleyi ele
geçiren Hacı Mehmet Ağa, hazinesi ile kardeşi Ahmet Ağa ve Binbaşı ile geri kalan
yüz kadar adamının peşine düştü. Ahmet Ağa ile bazı adamlarını

Reşat adaslnda yakalayan ve hemen oracıkta idam eden Hacı Mehmet Ağa, Binbaşı ile
diğer adamların peşine düştü. Binbaşı Ve adanıları Kaptan Beaufort'un
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Antik dönemde Kos'ya da Ko olarak bilinen adanın adı italyan ve
Fransız kaynaklarında Lango, Türkler ise Estanko, Stanko veya istanköy

şeklinde kullanılmaktadır. Adaırın Rum sakinleri ise Kos şeklini
kullanmaya devam etmektedir. Kaptan Karamanya'ya dönmedeıı önce
Malta'dan erzak tamanrlamayı düşünürken ani bir karar ile Bodrunı
limanına yöneldi. Bodrum'un coğrafi konumunu "Derin bir köı'fezin
başından yqvaşÇa yiikselen sırtları Kos Adası ile Krio Bı.ırniı'na dek
Keramos (Gökova) Körfezi'nin giiney kıyısı nıanzarasmo hakimdir''

şeklinde tanımlamaktadır., Kale Ve limanı ise "Kentin önünde,
ırar@'tn içine Ltzanan geniş, dörtgen bir kayalık üzerinde, Türk
hisarların çoğundan daha görkemli/saygı değer? bir yapıya sahip
olan kale yer almalctadır. Kalenin batısındaki küçük liman, daha
önceleri onu koruyan iki taş rıhtımın şiındi yıkılmış olmasına karşın, lıala
küçük Türk lcrııvazörlerİnin sıkça uğradığı rahat bir barınaktır ve çoğu
Züman birJİrkateyn yu da savaş yelkenlİsi kızaklarda çekili durıır. Birkaç
küçük cami ile bıırada ölen Kaptan Paşa'nın türbesi yanı Sra Saray da
liman kenarındadır" diye tarif etmektedir. Ayrıca antik kentin surlarının
değişik yerlere dağılmış olduğunu, sütun, heykel veyazfiparçalarlnın Pazar

genrisine kendilerini atarak canlarını kurtarırken, hazineyi taşlyan geıni Rodos Bey'i
iarafından yakalanarak salıibine teslim edildi. Francis Beaufort, Karamanya, s. 84-87.

Hacı MehmetAğa'nın hazinesi uğruna yapılan bu isyan ilk de değildi. Çünkü 1810yılında
ise diğer kardeşi Ali Paşa isyan etınişti. Teke Müteselliııi Hacı Melımet Ağa tarafından

Kadı1bdurrahman Paşa'nln 1809 yılında ibradı'da kendi medresesi önünde idam

edilmesiyle elde ettiği ırıılrallefatı önöe devlet ile sonra kardeşleri ile araslnln açılırıaslna

sebep oldu. l8l0 yilı Eylül ayında Teke Mütesellimi Hacı Melrnıet Ağa'ya askeriyle

birlitte orduya katılması istenmesine rağmen o yaşlılığını bahane ederek bu emre uymama
yoluıru seçmiştir. Hacı MehınetAğa'nın kardeşiAli Paşa, ınütesellinı ile devlet arasındaki

,tırtiış-"d"n yararlanarak Kadı Abdunahman Paşa'nın ınuhallefatınl ortaya çıkarmak
iddiaiıyla devletin izni olııaksızın Mehmet Ağa'nın Isparta'da ve bölge halkının yaylada

olmasından da yararlanarak Antalya kalesini işgal etmiş ve kalede bulunan bazı eşya ve

mallara eI koymuştur. Durumdan haberdar olan Hacı Mehmet Ağa derhal Antalya gelerek

kaleyi geri aidı. Kendisiıre verileır görevde geçınemesine rağmen yerinde gözü oldığu
gere-kçJsi ile kardeşi Ali Paşa'yı idam etti. Ahnıet Halaçoğlu, Teke (Antalya) Mütesellimi
ilacı i\4ehmet Ağa ve Faaliyetleri, Isparta, 2002, s. 4]-49. Hacı Mehııet Ağa'ya karşı

iktidarı ele geçirmeye yönelik isyanlarda yapılıyordu. Fahrettin Tızlak'a göre 18 1 l yılında
devlet tarafindan Teke Müteselliııliği elinden allnan kardeşi Deli Bekiı Antalya kalesini

basarak <levlete karşı isyan etıniştir. Bu isyanı bastınırak üzere devlet Hacı MehınetAğa'yı
görevlendinniştir. Fahrettin Tız\ak,"Tekelioğlu isyanı'' , XIII. TürkTarih Kongresi, 4-8

bı.ı* ıggg, Kongreye Suırulan Bildiriler, C. III, Kısıın. I, Aırkara, 2002, s. 241ı.
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yeriııe ve sokaklaı'a dağılınış olduğunu kaydeder. Keııtiıı yukarı kesiıniı'ıde
36 basamaklı ve 280 ayak çapında bir tiyatro kalıntısının olduğunu ve kentin
ünlü yapısı Mausoleion'ull kalıı"ıtısını bıılamadıklarlnl Ve böyle kendine
özgü bir yaplyl, yerinin bile belli olmayacak şekilde kaldırılmasını lıayretle
karşılamaktadlr. F. Beaufort limanda brılunan birkaç küçük cami ile kale
dışında antik kentin üzerine inşa edilen modern yapılardan söz etmesi
Bodrum'uır küçük balıkçı köyünden kasaba konumuna geçişinin en önemli
verisi gibi gözükmektedir. Antik dönemde insanların kahraınanlarının
mezarlar ını deniz kenarı nda yapma gel eneği o lduğunu vurguladıktan sonra
kale duvarlarında bulunan çok sayıda ince işçilikli heykel parçalarını da bu
düşüncesine kaırıt olarak sunmaktadır. F. Beaufort, Bodrum kalesinin XV.
yuzyılın başlarında Rodos Şövalyeleri tarafından bir kalenin temelleri
iizerine hemen acele bir şekilde yapıldığını ve kalıntıların korunmasından
ziyade kalenin dayanıklı olmasının düşünüldüğünü vurgulamaktadır.
Kaptan ve ekibi kentte bulunan Grekçe yazıtlar ile kalede bulunan Latince
yazıtları kopyaladılar' Antik dönemde geçen küçük limanın yerini
bulamanralarını ise Plinius'un söz ettiği Zephyrion Adasl'n ın Halikarnasos
ile birleşmesi sırasında limanın dolmasına baglamaktadır.''

Gökova ile Güllük körfezlerini birbirinden ayffan burnun kuzey
tarafinda Myndos kentini bulmayı tasarlayan kaptan, Bodrum Müsellimi
Halil Bey o yönde bazı ören yerlerinden söz ederekkendi atlarını vermesi ve
aynlZamanda yol göstermesi için yörenin ağası yeğenini yanlarınakatması
ile o yöne bir gezi yaptılar. Aınaçlarına ulaşamadan geri dönerken klavuz
ağa, onları dört tarafı uçurumla çevrili olan yüksek bir kaya parçaslna
götürdü. Kayanın üzerinde bulunan oldukça eski bir kalenin kalıntısını
görünce buranın Salmakis Kalesi olabileceğini düşündüler. Kaptan Bodrum
Müsellimi Halil Bey'i açıkgöz, hareketli ve özellikle coğrafya alanında
bilgili olduğunu, Avrupa devletlerinin politikalarl Ve tasarılarından haberli
olduğunu, hem onlar hakkında heın de kendi efendileri hakkında rahatça
konuştuğunu hayretle gözlemlemiştir. Tümamiral rütbesinde olan müsellim
Mora'nın bir bölümüne yerleşen korsanları tam anlamıyla kontrol edemeyen
ve bu durumdan sorumlu tutulan Maina Bey'ini cezalandırmak için küçük
bir filo oluşturma çabası içindeydi. Halil Bey iade-i ziyaret için firkateyne

'* Francis Beaufort, Karamanya, s.93-98.
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geldiğinde büyük bir dikkatle gemiyi inledi. Ama en çok ingiliz
denizcilerinin sağlık, rahatlık v.e disiplinli bir bağımsızlık içindeki
görünüşünden etkilendi. Ramazan olmasından dolayı her hangi bir ikrama
katılmıyordu. Kalenin içine giremeyen F. Beaufort, kaleye defalarca giren
bir Rum'un ona"içerde havakoşullarındanpek az etkilenmiş biı'çok heykel
parçaları ile yazıtlardan başka, çok iyi işlenmiş figürleri bıılunan ıızıın bir
friz görmiiş oldıığıına bana güvence verdi. Hendekten gözlemlediğiıniz
kadarıyla, surların dış yüzündekiörneklerfn güzelliği içerdekilerin değerini
kanıtlıyordu" diye notlar ınay azdı' l9

Halil Bey ile bir görüşmelerinde bir kaç yıl önce Bodrurn'a gelen
Fransız firkateyninin komutan|na Zamanın müselliminin kalenin içini
gezmek için izin vermediğini, Fransız büyük elçisi aracılığlyla komutanın
gerekli izin fermanını sağlayınca Müsellim, komutan ile kalenin dış
kapısına vardıkların da"bı,ıfermanda içeri girdikten Sonra dışarı çıkmanızla
ilgili bir hükİim yok. Biz köprüyü indirmeden önce, belki bu kısa
duraklamadan yararlanmak istersiniz" deyince Fransız komutanın
limandan çekip gitmeyi tercih ettiğini anlatmıştır. Kaptan Beaufort'da
kalenin içine girmek için değişik yolları deııemesine rağmen
müsellimden izin alamadığını anlatmaktadır. Çünkü Müsellim Halil
Bey bunun yetkisi dışında olduğunu, ayrrca Maina seferinde
kendisine eşlik etmek üzere Babıali kuryesi Çavuş'un Bodrum'da
bulunduğunu söyl eye r ek izin Verem eyeceğin i ifad e etti.'o Kaptan B eaufort
seyahatnamesine Kos Adası Ve Bodrum çevresini tasvir eden bir
haiita ile Bodrum Limanı Ve eski Halikarnasos kentini gösteren
bir kroki koymuştur. Boodroom olarak kaydettiği Bodrum'un çevresini
gösteren haritaya göre limanın karşısında orak adasını, kuzeyde ise
Biteh/Bitez, Biteh adası ile Karabaghl alKarabağlar bölgesinde
Kadl kalesini göstermektedir. Bodrum limanı krokisinde ise Bodrom
kasabası hakkında bilgi vermekte ve limanın kuzeyinde mezarlık, cami,
Müslüman bahçeleri, doğu kısmında cami, Saray Ve Bodrum kasabasını,
güneyde ise çevresinde hendeği ile kale, kıstak bölgesi, cami, pazarl
göstermektedir. Ayrıca liman girişinin kuzey ve güney kısmında iki adet

harap rıhtım Ve Türk corvette'nin bulunduğunu gösterir.'' Kaptan
Beaufort'un eserinin 1917 baskısında olduğunu zannettiğimiz bir de

'' Francis Beaufoıt, Karamanya, s.93-103.
'o Francis Beaufoıt, Karamanya, s. l03_l05
'' Francis Bearıfort, Karamanya, s. 78, 88.

386



Mııhamınet Güçlü

Bodrum resıni vardır. Bu resimde Bodruın limanı, kale, iki cami, saray,

yelkenliler ve ticari ınallar tasvir edilmektedir. "
Bodrunı'dan ayrıIan Kaptan Beauf'ort, Bodruırı Körfezi'nin ağzında

bulunan Türl<lertaraflndan orak adı ile anılan ve yüksek kesiminde birkale
kalıntısı olan adayı dolaştı. Adanın kuzey-doğusunda mağaradan denize
karışan 100 fahrenhayt sıcaklığında bulunan kükürtlü suyun deri
lrastalıklarına iyi geldiğini öğrendi. Körfezin birkaç mil batısında Türklerin
Çlfit kalesi/Yahudi kalesi dedikleri eski bir kale bulunduğunu ve eteğinde
bazıyapıkalıntıları ile su kaynağı bulunduğunu tespit ettiler. Bu su kaynağı
bölgede dolaşan tekneler açlsından önemli bir dinlenme yeri
görünümündeydi. Çıflt kalesinin Salmakis kalesi, suyun ise Salmakis
plnarl olabileceğini kaptan aklından geçirdi. Kaptan ve ekibi Karabağlar
Burnu'nu dolanırken antik Myndos kentini aramayabaşladılar. Bu kent için
Zephyrion Buınu olduğunu zannettikleri dıjz kumsalın yanında bulunan
Kadı Kalesi ile iki mil daha kuzeyde bulunan Gümüşlük diye bilinen ufak
koyda Strabon'un sözünü ettiği limanı konumlamanın daha uygun
olacağını düşündüler. Yörede kara üzüm bağları çok olduğuna işaretle
Karabağlar diye adlandırılınakta ve bünyesinde tebeşir ya da yumuşak
kireç taşı bulundurmaktadır. Bu kıyılarda Kalimnos/Kelemez Adası'ndaki
Yunanlılar tarafindan sünger çıkarıldığını söylemekte ve bu konuda bir
çalışmayı da gözlemlediklerini belirtmektedir. Karabağlar'dan sonra Malta
Adası'na giden Kaptan Beaufort, 1812 yılının ilkbahar mevsiminde
yeniden Kemer Koca Burun açıklarında kaldığı yerden çalışmalarına
başladı." ingiltere, Anadolu'nun güney kıyılarını incelemek üzere F.

Beaufort'tan Sonra l 83 8 yılında Sir Charles Fellows,'o 1 842 yılınd aKaptan
Graves'in yönetiminde Majestelerinin inceleme gemisi Beacon ile
T.A.B. Spratt, Edward ForbeS' i" göndermiştir.

XIx. yüzyılın ilk yılında Anadolu'yu dolaşan William
Martin Leake, 1824 yılında Jotırnal of A Toıır in Asia Minor ad|ı
seyahatnamesini yayımlamıştır. Söz konus0 seyahatnanrenin Kiiçük

" Francis Beaufort, "Offoman Turks and Daily Life in Caria" , Caria, istanbul, 2005,
Kofısa, s. 33.
" Francis Beaufort, Karamanya, s. 106- 1 I I .

'oCharlesFellows,AnAccountof DiscoveriesinLycia,C. I-II,London, 1839, l84l;
Charles Fellows, Travels and Researches in Asia Minor, London, 1852.

" T.A.B. Spratt-Edward Forbes, Travels in Lycia, C. I, London,1847.
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Asya'nın Kıızey ve Batı Bölgelerinin Karşılaştu'malı Coğrafyası Üzerine
Bazı GörilşIer baş|ığını taşıyan altıncı bölüııde, seyyah Karya bölgesini
batıdan doğuya doğru ele almlştır. Kaptan Beaufort'un Cnidus (Datça) hariç
Telmissus (Fethiye) ile Halicarnassus (Bodrum) arasındaki kıyıların her
hangi bir parçasının tararnadığını, M. Le Cte de Choiseul Gouffier (Voyage
Pittoresque dons I'Empire ottoman, Paris, |842) hariç hiç bir seyyahın
bölgenin bu kısmına ilişkin şekil ve çizim yayınlamadığını belirtmektedir.
M. C. Choiseul Gouffier'in haritasının da çok hatalı olduğunu
vurgulamaktadır. Ayrıca Rodos, Halicarnassus, Cnidus ve Kos'a yerleşen
Peloponnesus'dan Dorian kolonileri, Karya'da Doric dialekti ve Doric
mimarisini kullanmaya başladığını vurgulamıştır. Başta Halicamassus
olmak Cnidus gibi kentlerde Doric binaların kalıntıları bulunduğunu
kaydetmektedir.'o 1 815 yılında bölgeye gelen seyyah W. Turner'e (Journal of
a Tour in the Levant, London, 1820) göre Bodrum'da 2000 Türk ile 1 10 Rum
evi bulunuyordu. M. Michaud etM. B. Poujoulat(Correspondance d'Orient,
Paris, 1833) 1830'larda Bodrum'un nüfusunun 3000 olduğuııu, Wrotchenko
ise 400'ü Rum olmak izere 1200 hane bulunduğunu kaydeder.''
Wrotchenko'nun Rumlar'a ilişkin hane saylsl birazabartılı olsa gerektir.

2- Charles Texier'in Seyahatnamesinde Bodrum
Charles (Felix-Marie) Texier: Fransız arkeolog ve gezgiıri olan

Charles (Felix-Marie) Texier 1802 yılında Versailles'de doğdu: Paris Güzel
Sanatlar Yüksek okulu'nu bitirdi. Fransız Bilimler Akademisi ve Paris
Arkeoloji Enstitüsü üyeliğinde bulundu. C. Texier i871 yılında Paris'te
vefat etti. Yazar Bayındırlık İşleri Müfettişi iken Fransız
hükümeti taraflndan Anadolu'ya gönderildi. C. Texier ilki 1833
yılında, ikincisi 1843 yılında başladığı Anadolu seyahati sırasında
neredeyse ülkeyi baştan başa dolaşmış, kazı ve araştırmalar yapmıştır.
Yayınladığı gezi ve araştırma sonuçlarını harita, çizim ve gravürlerle
zenginleştirmiştir. Anadolu ve ortadoğu'nun farklı yönleri hakkında
başkaca eserleri de olan C. Texier, Anadolu'da yaptığı gezi Ve

'u wiııiam Martin Leake, Journal of A Tour Asia Minor, With Comparative Remarks
on The Ancient and Modern Geography of That Country, London, 1824, s.220-221,
225; M. Le Cte de Choiseul Gouffier, Voyage Pittoresque dons I'Empire Ottoman,
Paris, 1842.

'' Tuncer Baykara, "Bodrunı" , TDV-İA. , C. 6, istanbul, |992, s'249.
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araştırmalarının sonuçlarını ilk kez 1839-1843 yılları arasında Description
de l'Asie Mineııre; Beaııx:Arts, Montıments Historigı.ıes, Plans et
Topographie des Cites Antigues/Kiiçiik Asya'nın Tasviı'i; Giizel sanatları',
Anıtları Tarihi, Antik şehirlerin Planları ve Topoğrafuası adıylaParis'te üıç

cilt halinde yayımladı. Yazarın ilk seyahatinin (1833-l837) sonuçlarınl
içeren 862 sayfalık bu esere 239 gravir ve plan ile beş harita da eklenmiştir.
Seyyah l843 yılında başladığı ikinci Anadolu seyahati sırasında edindiği
yeni bilgi ve belgeleri eklemek suretiyle olguıılaştırdığı çalışmasını Paris'te
iek cilt halinde 1862 ve 1882 yıllarında iki kez daha bastıımıştır. Bu baskılar
hacim olarak ilk baskıya göre daha azhacimli olmamakla beraber gravür ve

çizim|er bakımından ilk baskı daha zengindir. Mülkiye Mektebi mezunu Ve

Fransızca ile Arapça dillerine hakim olan Ali Suat Bey (1869-1932), C.
Texier'in Asie Mineure; Description Geograhieque et Arheologiqııe des

Provinces et des Villes de la Chersonnese d'Asie/Küçiik Asya; Coğrafuası,
Tarihi ve Arkeolojisi adıy|a Paris'te üçüncü kez basılan eserini esas alıp,
daha Milli Mücadele döneminde Türkçe'ye tercüme etmiştir. 22 Ara|ık 1922
tarihinde tamamlanan tercüme TBMM Hükümeti Maarif Vekaleti'nin iki
numaralı yaylnl olarak 1923 ve 1924 yıLlarında Arap harfleriyle Küçük
Asya;. Coğrafuaya, Tarihe, Asar-ı Atikaya Tarif adıylaistanbul'da Matbaa-i
Amire'de üç cilt, |216 sayfa. 64 resim-gravür ve beş harita ilavesiyle
yayınlanmıştır' Bu defa da eserin üçüncü baskısı esas alınarak KazımYaşar
Kopraman tarafindan Latin alfebesine aktarılmış, Musa Yıldız tarafindan
sadeleştirilmiş, Ali Suat Bey'in atladığı cümle ve paragraflar Musa Yıldız ve
Esma ince tarafindan Fransızca aslından çevrilerek metne yerleştirilmiştir.
Bu çeviri işlemi yaklaşık 150 sayfa kadar tutmaktadır. Eser çeşitli dallardan
uzmanların kendi alanları açısından kontrollerini yaptıktan sonra, 2002
yılında Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı tarafından üç cilt
halinde yayınlanmıştır. Yayınlayıcılar Ali Suat Bey'in tercümesinde 64
resim, gravür ve çizim varken eserin birinci baskısında olan 289 resim,
gravür ve çizimikullanma yoluna gitmiştir.'' /

'' Charles Texier, Küçük Asya-Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. Ali Suat, Latin
Harflerine Aktaran. Yaşar Kopraman, Sadeleştiren. Musa Yı|dız,Ankara, 2002, Proje
ve Koordinasyon. Hasan Duman, Enfornrasyon ve Dokümantasyon Flizmetleri Vakfı
yayrnr, C. I, s. xt-xrx.
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Charles Texier, biriııci gezisi kapsaııında 1835 yılınııı Tenınruz ayı
başlarında la Mesange gemisiyle Bodrum'a gelmiştir. Bu dönemde Bodruın
Kara-ova kazasıııa bağlı bir ııahiye merkezi ve kale dışına taşııış küçük bir
liman kasabası idi. Kaptan Beaufort'uı'ı deyimi ile Bodrum limanı "'..lıala
küçük Tiirk krııvazörleriniıı sıkça ıığradığı rahat bir barınaktır ve çoğu
Zanxan bir firkateynya da savaş yelkenlisi kızaklarda çelcili'..'' duran tersane
merkezi olmasına rağmen C. Texier, Bodruın hakkında bilgi vermek yerine
dalıa çok antik kent Halikarnasos ile özellikle Mausolos döneminde yapılan
mimari eserler lrakkıııda bilgi vermeyi tercih etmiştir. C. Texier Bodruııılu
Karya sahaslnın en büyük ve başlıca şehri olarak tanımladıktan sonra

istanköy adasının karşısında bulunan geniş bir körfeziır içine
konumlamaktadır. Bazı bilim adamlarının topografyasını yerinde
inceledikleri gizli linraır ile Mausole'uıı saraylnı bilinmeyenler arasında
sayınakta ve anıtlar içinde Mausole'un mezafln1n belirlenebileceğini
kaydetmektedir. Bodrum'un en büyük limaırı bu gün gördüğünınz gibi
Bodrum körfezinin içinde yer alan ve setler şeklinde somutlaşan dağlarla

çevrilıniş halde idi. Önceden Mylasa (Milas) şehrinde oturan Mausole,
Bodrum'un doğal olarak müstahkem Ve ticarete çok elverişli bir liman
olduğunu görünce hükümet merkezini buraya taşıdı. Vitruve
Halikarnassos'u '?rı yer tiyatro gibi yuvarlaktu". Limanı.n yakınındaki en

alçak yerinde halk meydan, ,ordr. Döneıneç yerindeki biı' ıneydanda da
mezar bulunııyordu... Karşıdan bakıldığı Zaman solda, gerçekten dağların
sakladığı gizli bir liınan vardır ki burada saklanan donanınayı, kral
sarayındanbizzat kendisive kimse de görenıezdi." şeklinde tarif etmektedir.

Seyyah Bodrum halkından su kaynağı hakkında sorulan sorulara
uygun bir cevap alamadığını kaydeder ' iz|eri görülen anltların kıyılarda
bulunan diğer şehirlere göre daha çok tahrip edildiğini gören C. Texier,
tahrip edilmeyen yaplnln dağın zirvesini çeviren hisar duvarı
olduğunu belirtir. Şimdiki Bodrum kalesinin bulunduğu noktanın
Zamanfinda karaya bitişik olmayan . Zephyria adası olduğunu, kral
Mausole Saraylnln şehrin doğuya düşen köşesinde olduğunu ve küçük
gizli limanın bu gün kumla dolduğunu düşünmektedir. Şehirde kralın
tuğladan yapı|arak üzeri cam Ve mermer gibi parlak sıvayla örtülü olduğu
nitelenen sarayından bir iz yoktur. Şimdiki limanın içini dolaşırken ötede

beride Yunan mimarisine ait eser parçalarına rastlanlr. Bu parçalarıır içinde
beyaz mermerden imal edilen Dor yada iyon tarzında çok sayıda sütun
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başlıkları vardır. Charles Texier, eserine Bodrum kalesini gösteren bir resim
koymrıştur. Söz konusu resim incelendiğinde kalenin güney ve kuzey
yönünde birer cami olduğu ve deniz tarafinda bultınan yelkenliler hemen
dikkati çekmektedir."

Bir çok yazafln övgüyle bahsettiği Mausole'nin mezafl hakkında
Lucien, kralın kendi dilinden "Bodrum'da (Halikaı'nasos) hiçbir ölüniin
böyle nıezara sahip olmakla öviinemeyeceği çok büyiik bir anıtını var Bu
mezar en güzel mernıçrlerden yapılmış ve üzeri SavaşÇı ııe at resimleriyle
süslenmiştir." demektedir. Augrıste dönemi yazar|arından Hygin, bu anıtı
"Kral Maıısole'nin Lychnite mermerinden yapılmış olan mezqrınln.
yiiksekliği seksen ayak ve çevresi üç yiiz kırk ayaktır" defken, Vbius
Sequester "Karya'daki anıt mezar, yüz seksen ayakyiiksekliğindedia çevresi
dört yiiz ayaktır Kralın lilçrıit mermerinden olaıı anıt mezarı oraya
yerleştirilmiştir." şekliııde mezafl tanıtmaktadır. C. Texier, l06.
olimpiyatın ikinci yılında ölen Karya kralı Mausole için yapılan anıtmezar
hakkında kaynaklara dayalı detaylı bilgi verdikten sonra Newton'un bu
türbenin enkazınl, herkesin Mars Tapınağı dediği sütunları içeren yerin,
güney-doğu yönünde bulunan dört köşe bir tepenin içinde bulduğunu
kaydeder. Bodrum kazı|an sonucu elde edilen verilere göre seyyah,
Mausole türbesinin Milas kapılarında hala var olan kiiçük mezar anıtına
benzediği ve bu eserin ünlü mozolenin bir anlmsaması olduğu sonucunu
çıkarmaktadır. Bodrum'da son zaman7arda keşif yapan|ar kazılarda çlkan
yontu parçalarından dolayı Mausole anıtının bir depremde çökti.iğünü,
Rodos şövalyelerinin bu çöküntüden sonra anıtın malzemesini
kullandıklarını ortaya koyuyor. Rodos şövalyeleri liman yakınlarında bir
tarlanln oıtasında basamaklı peron biçiminde yükselen bazı bey az merTner
basamaklar buldular. Büyük mermer malzeme yığınını temelden çıkarırken
kralın mezarlnl buldular. Aynı gece bu parçaları taşıdılar. Kazı sırasında
Newton tarafından bulunan heykel parçaları şövalyeler tarafından kalenin
yapımında kullanılmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle bıraktığı
par çalar dano luşuyordu.'o

C' Texier, Arbora ya da Posidium bumundan la Mesange adlı
gemi ile 18 Temmuz 1835 tarihinde hareket ettiğinde İassus (Güllük)
körfezinin ağzlnda brılunan Miletlilere ait korunaklı eski Tychirıssa'ya
uğradı. Ancak bu şehirden yüzeyde her hangi bir yapı izi kalmamıştı.

" Charles Texier, Küçük Asya , s.220-222'
'u Charles Texier, Küçiik Asya, s. 223-225'
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XVIII. Yüzyllıır sonlarında Iassus (Kıyıkışlacık) şehrinde az sayıda insan

olup, buraya Asıın (Asseın) kalesi adı verilmişti. Daha Sonra buraya gelen

Richard Chandler, (Tı'avels in Asia Minor or An Accaunt of a Toıır Made ar

tlıe Expens e of.the Society of D i l letanti, London, 17 7 6)Melossa beyine bağlı
birkaÇ Runı ailesi yaşadığını kaydeder. Seyyah bugün bu lıarabelerin ıssız
olduğunu Ve bir hafta boyunca bilgi alabilecekleri kimseye
rastlamadıklarını söyler. iassus körfezinin kuzey kıyısında la Mesange adlı
geıni ile ümitsiz bir şekilde dolaşırken ve tam dönınek izere iken surlarla

çevrili bir nokta fark ettiler. purası iassus adlı kent olup etrafl sulak ve ova

kı*m, her türlü tahıl tarımına elverişli olmasına rağmen terk edilmesine bir
mana verememişledir. Burada taze et bulma ümidi kaybolan kaptan,

sandallar ile büyük fileli balık avı emri verdi. Bir yandan da kıyıyı kaplayan
yabani zeytin ağaçlarını ateşe verdi. Bu durum karşısında hiçbir bekçinin
geımemesini b|raz hayretle karşılamışlar. Eskiden olduğu gibi İassus

lörfezinde değişik türlerde çok nriktarda balık tutmuşlardır. Gündüzleri
aşın sıcak olduğunu söyleyen seyyah, şehrin dikdörtgen şeklinde bir adacık
üzerinde olduğunu, ortasında bulunan tepenin üzerinde kale olduğunu Ve

yamaç|arda evlerin yapıldığını görmüştür. Şehrin tamamını Saran surlar,

bo.t ktış. surlar ile donatılmıştır. Şehir Roma, Ceneviz ve Venedik izleri
taşımaktadır. Şehrin küçük güney kapısı hariç bütün kapıları yıkılmıştır.

Şehrin üzerinde inşa edildiği iassus adacığı bu gün anakarayaçok dar bir dil
ile bağlanınış durumdadır. Burada bulunan yarı izlleİi eskiden burada bir
koprti olduğu izleninrini uyandırıyor. Şehrin en iyi muhafaza edilen yaplsl
yirmi bir sıra basamağı olan tiyatro binasıdır. Saray binasını orİaya

çıkarmak için yabani zeytin ağaçLarını katran ve üstüpü ya1dımıyla
yaktıktan sonra kazı yapabildiklerini kaydeder.

24 Temmuz |835 tarihinde la Mesange adlı araştırma gemisi ile
hareket eden seyyah, Bodrum körfezinin kuzey tarafındaki yarımadanın bir
parçasl olan buruna konumlanan Myndus/Menteşe kentine uğrar ve

iu*u-"n boş olduğunu görür. Daha sonra Bodrum üzerinden karadan

Melasso/Milas'a gider. iti gtınıiık yolculuktan sonra körfezin iç kısmında
Güvercinlik adlı köy yakınlarında Bargylia şehrinin harabesini buldu. Daha
sonra ilıtiyaçlarını gidermek için Kos limanına giden C. Texier,

Crio/Triopaeum ile rrrio" harabelerini aramak için oradan ayrılmıştır.3l

'' Charles Texier, Küçük Asya , s.225-236,240-247
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Bodrum kalesinde bulunan kabartmalardan söz eden bir başka
gezgin |844 Hazjran'ında kenti ziyaret eden Clıarles Alison'dur. C. Alison,
igiltere'nin İstanbul Konsolosu Stratford Canning'in kalede antik heykel
olup olmadığını araştırması ricası izerine Bodrum'a gitmiştir. C. Alison'un
Bodrum'dan gönderdiği olumlu raporu üzerine Konsolos S. Canning,
hemen osmanlı Devleti nezdinde bu heykelleri İngiltere'ye götürmek için
girişimlerde bulunmuştur. 1846 yılında Konsolos Canning, Sultan
Abdülmecit'ten isteğinin kabul edildiğine dair fermanı alır almaz hemen
mermerleri taşıyacak bir ekibi Bodrum'a gönderdi. onyedi orijinalAmazon
kabartması bir Britanya savaş gemisiyle İngiltere'ye taşındl Ve
kabartma|arın onüçü British Museum'un Mausoleion salonunda teşhir
edilmeye başlandı."

XIX. yüzyılın başlarında Bodrum'da Çarşı, Eski Çeşme, Kelerlik,
Türk Kııyıısu, Umurca ve Yeniköy adlı mahalleler bulunuyordu. 1826
tarihinden sonra Bodrum kalesinin askeri özelliğinin değişmesinden olsa
gerek Bodrum tersanesi eski gücünü kaybetmeye başladı. Tanzimat sonrasl
bölgede Rum nüfus giderek çoğalmış Ve onların dini ihtiyaçlannı
karşılamak amacıyla 1870 yılında Borum'da bir kilise yapılmıştır." XIx.
yüzyılın son çeyreğinde basılan Aydın Vilayet Salnamesi'ne göre Bodrum
kazasıidare Meclisi'nin dokuz üyesinden ikisi, Bidayet Mahkemesi'nin altı
görevlisinden ikisi, İsmail Efendi'nin başkanı olduğu Bodrum
Belediyesi'nin dokuz kişiden oluşan meclis üyesinin dördü gayri
Müslim/Rum vatandaşlardan oluşuyordu.'o

B- xIX. Yüzyılın ikİnciYarısrnda Bodrum Kazası
1856-1859 yıları arasında Bodrum ve Cnidus'ta British Museum

adınakazı v e araştırma yapanVize-Consul/Konsolos Yardımcısı Charles T.
Newton, 14Aralık 1856-10Aralık 1857 tarihleri arasında Bodrum'dan Lord
Stratford de Redcliffe'ye onaltı mektup yazmıştır. Charles T. Newton,
Bodrum kalesini ve bulunduğu kara parçasrnı "..limanın doğu tarafındaki
kayanın ucuna inşa edilmiş. otuzaltı? metrekdre alana sahip bu kaya antik
çağlarda bir akropolmüş ve Plinius'a göre de bir zamanlar adaymış. onun
yaşadığı zamanlardan bir nesil önce bu ada kayalıklı bir kıstakla ana
karaya bağlanmış..." şeklinde ,tarif etmektedir. Plinius'un bu

John Freely, Age. , s. 189.
Tlıncer Baykara, "Bodrum'' , TDV-iA. , s.248-249.
Salname-i Vilayet-i Aydın, Sene: Hicri 1299, s.206-212.
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bilgisinden Bodrum Kalesinin, Mausolos'un limanın doğu tarafina inşa
ettirdiği Kralın Kalesi'nin yerine yapıldığı anlaşılmaktadır. British
Museum'dan Mr. Edw. Hawkins, Charles T. Newton'un antik
Halicarnassus'da bulunan Mausoleum'da yapİığı kazıdan elde ederek
gönderdiği malzemelerle ilgili olarak ingiliz Parlamentosuna 21 Nisan l958
tarihli "Further Paper respecting tlıe Excavations at Bodruın" adlı beş
maddelik bir rapor sundu." Bodrum ve çevresindekazı ve araştırma|arına
devam eden Charles T. Newton, 31 Aralık l857-8 Haziran 1859 tarilrleri
arasında Bodrum ve Cnidus'ğan Lord'a onyedi mektup daha göndermiştir.'u
Daha sonra Londra'ya döndükten Sonra asistan R. P. Pullan ile Bodrum ve
Cnidus'ta yaptığı kazılarınp|an, çizim ve fotoğraflarını yayımlamıştır. ''

otto Benndorf başkanlığında Güney-batı Anadolu'ya 1881, 1882 ve
1892 yıLlarında üç gezi dizenleyen Avusturya araştırma ekibi ilk iki
dönemde yaptıkları araştırmalarlnln Sonucunu iki yıl sora Viyana'da
yayınlamıştır.'' Avusturya imparator'unun emrine tahsis ettiği Taurus adlı
Vapur ile araştırma ekibi 1881 yılı baharında Halikarnasos, Kos,
Knidos, Loryma ve Rodos'u ziyareİ etti. Avusturya araştırma ekibi
Nisan aylnln başlarında (1881) kale, Mausoleum'un kalıntısı ve tiyatro
başta olmak izere antik yapıları incelediler ve yeni bazı kitabeler ile

figürler tespit etiler. Bu yazıt|ardan biri Mausoleum'un güneyinde
bulunan bir Türk evinde pencefe lentosu olarak örülen beyaz bir mermer
blokta bulunuyordu. Ancak diğer seyyahlar gibi otto Benndorf da
Bodrum kasabası ve halk hakkında bilgi vermemeyi tercih etmiştir." otto
Benndorf heyeti |892 yılında düzenlediği Karya ve Likya gezisinde
Bodrum'a uğramamıştır. Heyetin araştırma sonuçları tam olarak
yayınlanmamakla beraber Emst Krickl'in hazırladığı fotoğraf albümün

" Charles T. Newton, Papers Respecting The Excavations At Bodrum, London, 1858,
s. 12; John Freely, Age. , s. 190.
'u Charles T. Newton, Further Papers Respecting the Excavations Bodrum And
Cnidus, London, 1859.
" Charles T. Newton, A History of Discoveries At Halicarnassus, Cnidus and
Branchidae, Vol. I, London, 1862.
" Ernst Kriçkl, l892 Likya Günlüğii, Yay.t|az.Nezih Başgelen, İstanbul,2005; s. 10-3l
" Otto Benndorf:George Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Wien, 1884, s. ll-12.
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yayınlanınası, Karya ve Likya bölgesiııe görsel açıdan önemli bir katkı
sağlamıştır.o"

1925 yılının ikinci yarısında tiç yıl "kal'a bent" o\arak Milas
üzerinden 'at ve yaya olarak Pedasos dağ zincirinde yaşlı bir dağ patikası
olarak tanımladığı eski yoldan Bodrum'a zorunlu bir seyahat edenu' ve
kentin eski adı olan HalikaffIasos ile özdeşleşen Cevat Şakir (Kabaağaç|ı),
hayatinı Bodrum'a adadı. Charles T. Newton'un çalışmaları sonucu British
Museum'a konulan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mauseleum
için ingiliz Kraliçesine iki-üç yıl bulunduğu oxford ingilizcesi ile bir
mektup yazdı. Halikarnas Balıkçısı'nın vefatı üzerine 20 Ekim 1973
tarihinde Milliyet gazetesinde " B o drum Sokakları Merha bas ız Artık"'' adlı
bir yazı yazan Haluk Durukal, bu konuyu şöyle aktarmaktadır. Halikarnas
Balıkçısı mektubunda "MaııseleLım'Lln güzelliği ve yeri Bodrum'un mavi
göğiı ve parlayan ışıkları altındadır. Britsh Museum'un karanlık
sa'lonlarına yakışmamakta, bu nedenle geri getirilmeli, yerine
konıılmalıdır" demektedir. Birkaç ay Sonra British Museum'dan aldığı
cevabi mektupta müdiir, Kraliçe Hazretlerinin bize havale ettikleri
mektubunuzu dikkatle okuduk ve sizi yerden göğe kadar haklı bulduk. Bu
nedenle "...MauSeleıım'Lın bulundıığu salonun duvarlarını maviye
boyatıyor v e il ave proj ektörlerl e ay dınlatıyorLıZ...." diy e y azıy ordu. 

o'

Xx. yüzyılın ikinci yarısında Bodrum'un durumunu şöyle
özetleyebil iriz.Yizyı|ın başlarınd aKara-ovakazasına bağlı nahiye merkezi
olan Bodrum, Tanzimat sonrasl yapılan idari düzenleme ile
Menteşe Livası'nın bir kazası o|du. 127311856-|857 yılına ait Devlet
Salnaınesine göre Bodrum kazasına Kara-abad ve Germe adlarında iki
nahiye bağlı iken Sarulus/Serulus (Saravolos) ayrı bir kaza idi'o' 1867
yılında yapılan idari düzenleme ile Bodrum kazasına Kara-ova ile Saravolus
adlı iki nahiye bağlı idi. 1878 yılında topçu neferleri de kaldırılan
Bodrum kalesi 1885 yılında hapishane v9sfinı kazanmış ve sürgün
yeri olarak kullanılmıştır. I. Dünya saVaş1 sırasında 26 Mayıs

u'E'rnst Krickl, 1892 Likya Günlüğü, Yay.Haz. Nezih Başgelen, istanbul, 2005.
u' Haıikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, Ankara, 2003, |3. Bs. , S. l57-170.
o' Sadi Borak, Halikarnas Balıkçısı ve Bir Duruşmanın Öyküsü, II. Bs. , Ankara,
2002, s. 120-121.
u' Tuncer Baykara, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, s.224' 237. Bodrum
XVIIL y:.Jızyılda (E)ser-ulus kazasınabağlı bir nahiye idi.
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1915 tarihinde Fransız SaVaş gemisi (Paris II) tarafından Bodrum
bombalanmıştlr.oo Bu durumu öngören osmanlı devleti daha I. Dünya
savaşlnln başlarında sahillere yapılacak muhtemel bir saldırı durumunda
serbest kalacak mahkumların asayişi bozacağı düşüncesiyle Menteşe
Sancağı sahilinde bulunan Bodrum hapishanesindeki mahkumların merkez
livaya ve bağLıkazalaranaklini yapmıştır.u'

1885 yılınd aParis'te İzmir ve Küçiik Asya adıy|abir eser bastıran D.
Georgiades, Bodrum'da Rum nüfusu 500 olarak gösterir. l891 yılında
basılan Aydın Vilayet Salnamesi'nde Bodrum'da l080 hanede toplam 5524
kişinin yaşadığı kayıtlıdır. Vital Cuinet ise Bodrum'da 3605 TıJırk,2264
Rum, 86 Yahudi ve 45 yabancı olmak uzere toplam 6000 kişinin
bulunduğunu kaydeder. ou

Sonuç
Karya döneminde özellikle Mausolos döneminde siyasi ve mimari

özelliğinden dolayı ünlü bir başkent olan Halikarnasos, Dünya'nın yedi
harikasından birini bünyesinde bulundurmasından dolayı büttin dikkatleri
üzerine çekmiştir. Kent, Rodos Şövalyelerinin XV. yüzyılın başlarında inşa
ettiği kaleden Veya kentte bulunan'görkemli yapılardan ötürü Bodrum adı
ile anılmaya başlandı. Bodrum'un içinde bulunduğu coğrafya osmanlı
dönemine ilişkin kayıtlara göre fethinden sonra Menteşe Livasına bağlı
İsravalos kazası, XVI. Yüzyılın sonlarında Kara-ova kazası (Bodurum
Kalesi ve Kara-bağlar nahiyesi), Tanzimat sonrası yapılan idari düzenleme
i|e kaza merkezi yapılan Bodrum'a, l867 idari ıslahat ile Kara-ova ile
Saravolus adlı iki nahiye bağlandı.

XIX. yüzyıldan itibaren Bodrum'a Avrupalılar ilgi göstermeye
başlamıştır. Bunların başında Kaptan Francis Beaufor1, William Martin
Leake, W. Tumer, Charles Texier, Charles Alison, Charles T. Newton,
Otto Benndorf-George Niemann gibi seyyahlar gelmektedir.
Bu seyyahlardan Francis Beaufort Bodrum ve sosyal hayat hakkında bilgi
verirken, diğerleri genellikle antik Halikamasos ile Mausolos döneminde
yapılan mimari eserler, özellikle de Mausoleion hakklnda bilgi vermeyi
tercih etmişlerdir.

oo Tuncer Baykara, "Bodrum" , s.249.
o' Kerim Sarıçelik, "Birinci Dünya Savaşı'nda osmanlı Devleti'nin itilaf Devletleri'ne
Karşı Anadolu'nun Akdeniz Kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler" , Selçuk Üniversitesi
TürkiyatAraştırmaları Dergisi, S. 27,Bahar2007, s. 185- l86.
ou 

Tuncer Baykara, "Bodrum" , s.249.
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,,BODRUM'UN GARB OCAKLARI İLE
iı-,İŞxİı,nnİ vrc İşlnvr.nRİ :

GARB OCAKLARTNDA BODRUMLULAR"

ibrahim GÜLER-

Garb ocakları-Anadolu ilişkileri kapsamında bugüne kadar
yaptığımız çalışmalarda, 

- Anadolu'nun çeşitli bölgelerinin ve bu bölgeler
içinde yer a|anbazı büyük-küçiik şehirvekasabanın işlevleri, genel anlamda
ele alınmış ve değerlendirilmişti. Fas'ın Rabat şehrindeki bir toplantıda,
Garb ocakları ile Anadolu ilişkilerinde Güneybatı Anadolu bölgesinin
işlevi, bölgesel anlamda tartışılmıştı.' Güneybatı Anadolu bölgesinde
yer alan ve önemli bir iskele şehri olan İzmir'in ilişkilerdeki önemi de,
bir başka çalışmada ortaya konmuştu.' Söz konusu bu iki çalışmada
Ve bundan Sonra yapılmış konuyla ilgili diğer çalışmalarda'

_ 
Prof. Dr., Tarih [osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, KuzeyAfrika Türk

Tarihi, Tarih Eğitimi], İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilgiler EğitimiAnabilimDalı ÖğretimÜyesi.

' ibrahim Güler, <Le röle de la rögion de sud-ouest d'Anatolie dans les recrutement
des soldats turcs pour les odjaks de l'ouesi ö l'öpoque ottoman au XVIIIe siöcle>, Colloqııe
Internqtional sıır le .thöme "Les otlomans et le monde nıöditerranöen: noııvelles
app ro c h es ",Rabat 1 8,19,20 avril 2002.

' ibrahim Güler, <osmanlı Devri izmir-Tunus ilişkiıeri (XVII_XVIII)>>, CIEP)
osnıanlı Öncesi ve osmanlı Araştırnıaları (Jluslararası Komitesi X]V Sempozyıımıı (]8-22
Eylül 2000, Çeşme) Bildü'ileı:i, Yayına Hazırlayan: TuncerBaykara, TTK yayını, Ankara
2004,s.235-255.

' ibrahim Güler, (XVII. ve XVI[. Yüzyılda Tunus Anadolu ilişkilerinde
Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un işlevi>, Trabzon ve Çevresi Ulııslar Arası Tarih-Dil-
Edebiyat Sempozyıınxu (3-5 Mayıs 2007,Trabzon), Bildiriler, Cilİ 1 (Tarih),Trabzon2002,
s.l73-l99 Aynı müellif, <osmanlılar Devrinde Tunus'ta Sivaslı ve iç Anadolulu Gençlen,
Cumhııriyetin 80.Yılında Sivas Kültür-Turizm ve Ekonomi Bilgi Şöleni (15-l7 Mayıs 2003,
Sivas) Bildirileri, Sivas2003, s. 59-86; Aynı müellif, <Denizli'nin XVIII. Yüzyılda osmanlı
Devleti'nin KuzeyAfrika'daki Ğarb ocakları ile ilişkileri>, Pamukkale Üniversitesi Uluslar
arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kiıltür Senıpozyıımıı (6-8 Eyliil 2006, Pamu|<kale
Üniversitesi, Denizli), Bilılİriler,1, Denizli 2007, s.200-206; Aynı müellif, <osmanlılar
Devrinde Diyarbakır-Kuzey Afrika ilişkiıeri: Ğarb (Baı) ocaklarında Diyarbakırlı
Gençler>, II' Uluslar araşı 'osnıanlı'dan Cıımhuriyet'e' Diyarbakır Senıpozyumu, 15-18
Kasını 2006, Diyarbakır.



ibrahim Güler

Garb ocakları ile Anadolu ilişkilerinde en büyük işlevi izmir'in gördüğü
belirIenmişti.

Ancak, aynı bölgede yer alan Kıışadası, Bodrııııı, Datça, Marınaris,
Dalyan, Fethiye gibi küçük iskelelerin ve bu yerlerdeıı iç kesiınlere doğru
giden yolların kesişıne noktalarıııda bulunan Muğla nrerkez ile Milas gibi
küçük şehir veya kasabaların, ilişkilerde nasıl bir yer tuttuğı-ı, ayrıntılı olarak
değerlendirilmemişti.

Halbuki gerek Bodrum'un, gerekse Güneybatı Anadolu bölgesinde
yer alan İzmir'e göre daha ktıçük seviyedeki diğer küçük iskele, şehir ve
kasabaların, Garb ocakları ile ilişkilerinin, derin bir incelemeye tabi
tutulması çok önemlidir. Zira' Garb ocakları-Aııadolu ilişkilerinin iyi
anlaşılabilmesi, bu ilişkilerde askeri bir yeri ve önemi bulunan Güneybatı
Anadolu bölgesinin kıyılarındaki irili ufaklı iskelelerin ve bu bölgedeki
yerleşim birimlerinin işlevlerinin dikkatlice sorgulanmasrndan
geçmektedir.

Bu anlayıştan hareketle Garb ocakları-Anadolu ilişkilerinde
Bodrum'un işlevleri sorgulanmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş ve bir
takım sonuçlara ulaşılmıştır.

Bu çalışmada, daha önce yaptığımız diğer çalışmalarda eksik
bırakılmış hususlar giderilmeye çalışılmıştır. Küçük birimlerin ocaklarla
ilişkileri, kazaboyutunda veya birimler bazında ele alınıp ortaya konmuştur.

Bu son çalışmayla birlikte, hedeflediğimiz amaca ulaşılarak, Garb
ocakları-Anadolu ilişkileri, büyükten küçüğe doğru, bölgesel anlamda, şehir
ve kasaba birimleri boyutunda incelenerek değerlendirilmiştir.

Bodrum hakkında yapılan' çalışma, Garb ocakları-Anadolu
ilişkilerinde Güneybatı Anadolu bölgesinin işlevinin, gerçek anlamda daha
iyi anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi bakımından da önemli yararlar
sağlanraktadır. Bu, bölgede bulunan Bodrum dışındaki diğer küçük
iske1elerin, Garb ocakları-Anadolu ilişkilerine ne gibi katkılar
sağlayabildiği konusunda bir ön fikir oluşturabilme imkönı da vermektedir.

Bodrum'un sahip olduğu iskele örneği ve etkinlikleri, bölgedeki
diğer küçük iskelelerin söz konusu ilişkilerde ne gibi işlevler gördüğü
konusunda önemli ipuçları vermektedir.
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B o druın'ıın Ö z e ll ikt er i.'

Bodrtlm, Anadolu'nun diğer küçük şehir ve kasabalarına göre, Garb
ocakları-Anadolu ilişkilerinde, kıyı bölgelerindekibazı iskeleler gibi, belli
bir yere ve öneme sahiptir. onun Garb ocakları ile ilişkilerde önemini artıran
en önemli özelliği, üzerinde kurulduğu coğrafi yapıyla ilgidir. Akdeniz'in
doğusunda ve Anadolu'nun batı ucunda kıyı şeridinde bulunması, ona bu
öze|Liğikazandırmaktadır. onun bir "iskele" ye "tersane tezgdhı "na sahip
olması da bu coğrafi yapıdan kaynaklanmaktadır.

Bu özellikleri, Bodrum'uıl, Garb ocaklarının Akdeniz üzerinden
Anadolu ile yaptıkları ulaşımda ve kurdukları ilişkilerde, belli bir yer
edinmesine olanak sağlamıştlr. Bu sayede Bodrum, ocakların Anadolu ile
ilişkileri ve ulaşımında, izmir limanına ve İzmir'in çevresinde bulunan
izmir'e kıyasla kendisi gibi daha kiiçük durumdaki diğer iskelelere destek
vermiştir.u

B ö drıım' un I ş l ev l eri''
Bodrum'un, büyük osmanlı iskele şehirlerinden (izmir ve istanbul

gibi) olmamakla birlikte, Anadolu iskeleleri içinde bir iskele birimi olarak,
osmanlılar devrinde, belli özellikleri ve işlevleriyle, devletin ordıı, ulaşım
ve toplıımyapısı içinde bazı görevleri yerine getirdiği görülmektedir.

Bu görevlerden biri, bir "iskele"ye Ve "tezgdh"a sahip olması
dolayısıyla, osmanlı donanmasının ihtiyaç duyduğu hazı gemilerin İnşa
edilmesinin sağlanmasıdır. Bodrum'da gemi inşa olunan bir tersanenin
bulunması, bu tersanede kalyonlar inşa edilmesi, inşa olunan bu gemilerin
gerek görüldüğünde sevk edilmeyip bilakis zabıta,levend, alet, edevat, top
ve mühimmatlarıy|a birlikte Bodrum'da bekletilmesi ve korunması dikkat
çeken h ususl ardandır.'

Güneybatı Anadolu bölgesinin sahillerinde yer alan iskelelerdeki
tezgdhlar ile Akdeniz'deki adalarda yer alan tersanelerin hepsi, Tersane-i
Amire'ye bağlı olup, hacimleri oranında osmanlı Donanmasıina harp
gemileri inşa etmekle görevli kılınmışlardı. Bölgedeki bu iskele ve
tezgdh|ar arasında, Bodrum da bulunuyordu. Yaptığı bir çalışmasında Ali

oBu 
iskeıeüer araslnda, Karaburun, Çeşme, Kuşadası, Datça, Marmaris, Köyceği z,Dalyan,

Meğri (Fethiye) ile ismini zikretmediğiıniz diğer iskeleler sayılabilir.
'Bk. Boşbakanlık osmanlı Arşivi (BoA), Cevdet-Bahriye, Nıı" 2807, belge tarihi:
Evasıtı S[Safer] <l >l 86 (Mayıs orlaları |772).
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ihsan Gencer, Bodrum'u, uzun müddet tanıamen ve kısmen muattal kalan,
ecnebiler taraflndan eğitilmiş Türk mimarlarca ıslah edilen osmanh
donanması için çok (80-84) toplu, boyu (63-66 zira'olan) büyük gemiler
(kalyonlar) inşa edilen iskele Veya tersaneler arasında saymaktadır.o Ancak,
Bodrum'da belirtilen bu boyutlardan daha küçük gemilerin de inşa edildiğine
şahit olunmaktadır. Ömeğin Şevval 123| H. (Ağustos 1816 M.)'de
Bodrum'da, 59,5 zİral boyutunda bir kalyonun inşa işiyle lzmir Voyvodası
Kdtib-zdde Hacı Mehmed'in görevlendirildiği görülmüştür. Bu geminin
inşasının yarlya geldiği halde tekmilinde gecikildiği, geminin bir an önce
bitirilerek denize indirilmğsi-işinden Menteşe Sancağı Mütesellimi
Kapucubaşı Tavaslı osman'ın sorumlu tutulduğu anlaşılmaktadır.' Bir başka
zamanda da, 59,5 zira' boyutunda bir başka kalyonun inşasının tekmili
işinden, bu kez yine Menteşe Sancağı'nın bir başka mütesellimi Seyyid Ömer
Ağa'nın sorumlu tutulduğu görülmektedir.' 1228 H. (1813 M.)'de ise,
Bodrum'da aynı boyutta bir başka kalyon yaptırılmıştır.'Bunlardan başka,
Bodrum'da 1784, l79I, 1803, 1806 yıllarında da kalyonlar yaptırıldığı
hususunda bilgiler bulunmaktadır.'o

Bodrum'da inşa olunan gemilerin tekmilinden sadece Menteşe
Sancağı mütesellimlerinin değil, eski reisülküttaplardan olan Feyzullah
Efendi gibi yüksek dereceden osmanlı memurlarının da sorumlu
tutuldukları anlaşılmaktadır." Cafer Paşa marifetiyle de Bodrum
tersanesinde kalyon inşa olunduğu, bu geminin emniyetinden Kaptan_ı
Derya Gazi Hasan Paşa, Rodos Sancağı Mutasarrıfi Mir Ali ve Bodrum
ndibinin sorumlu tutuldukları görülmektedir.'' osmanlı Donanması için

u Bk. Aıi ihsan Gencer, Bahriye'de Yapılan Islahdt Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin
Kuruluşu (1789-] 867),iÜ EF Basımevi, İstanbul 1985, s. 50 ve l00.
'Bk. BoA, Miihimme Defteri, Nu: 236, sene ]230-]231 H., s.367,tıiiküm: /119,lrüküm
tarihi: Evaili L [Şevval] <|>231(24Ağustos l8l6).
' Bk. Gencer, Ayn ı e s er, s. 52.
' Bk. İsınail Hakkı Uzunç atşı|ı, osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkildtı,3. Baskı,
TTK Basımevi, Ankara 1988, s. 48 n 1 .

'o Bk. Uzunçarşılı, Aynı eser, s. 506.
'' Bk. Ahmed V6sıf Efendi, Mehdsinii'l-,4'sdr ve Hakaikij'l-Ahbdr, Yayınlayan: Mücteba
İlgtıreı, iÜ rn Basıınevi, İstanbul 1978, s. 360.
'' BoA, Cevdet-Balıriye, Nıı: 2807, belge tarihi: Evasıtı S[Safer] <l>l86 (Mayıs ortaları
1772).
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Bodrı-ım'da inşa olunan bu gemilerin, kerestelerinin, Menteşe dağlarından

tedarik edildiği anlaşılnraktadır.''
Bodrum'un osmanlılar devrindeki işlevlerinden ikincisi ise, Gaıü

ocakları-Anadolu ilişkilerinde en büyük işlevi gören lz'mir İskelesİne,

ıIestek vermesidir ve onun yükünü hafifletmesidir. Bu anlamda Bodrum'un
bir " toplamna'' ve " sevkıyat" malralli olınası sözkonusudur.

Bundan başka Bodruın'un, ocaklardaki askerf biı'liklere Ve

askerlerin barındıkları mekdnlara "ad" olması, son olarak da kurulduğu
coğrafyada yaşayan gençlerini gönüllü olarak ocaklara asker veya memur

ş.kıird. göndermesi'o gibi işlevleri bulunmaktadır.
Bütün bunlar, bir iskele ve yerleşim birimi olarak Bodrum'un, askeri

alanda osmanlı Devleti Ve ocaklar için ne denli önemli görevler
üstlendiğini, katkı da bulunduğunu gö stermektedir.

Garb ocakları-Anadolu ilişkilerinde Bodrum'un yukarıda işaret
edilen işlevleriıri irdelemek gerekirse, şu görüşleri ortaya koymak
mümküııdür:

ocaklara gönüllü asker yazılmak maksadıyla Anadolu'nun her bir
bölgesinden Güneydoğu Anadolu bölgesine gelmiş Ve bu amaçla
bölğedeki en büyük Ve önemli bir liman olan izmir'e yönelmiş
bulunan gençler, izmir'den başka, bir takım nedenlerden dolayı,''
çevredeki iskelelere yönlendirilmişlerdir. Beliıtilen amaç|aizmir'e gelmiş
veya yönelmiş bulunan asker Veya memur adaylarından bazılarının, Söz
konusu nedenlerden dolayı yönlendirildikleri iskeleler arasında

'' Bk. Uzunçarşılı, Aynı eser, S. 449 n3; Gencer, Aynı eser, s. 52.
'o Öyle anlaşılıyor ki, "göniillii asker yaznıak'' veya "göniillii asker yazılmak''

geleneği, osınanlı Devleti'nin sefer siyasetinde daha önce de şahit olunan bir durundu.
XVI. yüzyılın üçüncü çeyreği sonunda (1574), Tunus'un alınması için yapılan seferde, bu
geleneğin uygulandığı görülmüştür. Bir tespite göre, bu seferde, Anadolu ve Rumeli
eyaletlerinden düzenli 7000 timarlı sipahi, padişahı l{orumakla görevli 7000 yeniçeri
askeri, başıbozuk zümresinden çoğunun gönüllü olarak yazıldığı 1 0000 Suriyeli kuvvetin
bulunduğu anlaşılnıaktadır. [E. Esin, <Quelques manuscrits illustres Turcs des XVIe et
XVIIe siöcle concernant laTunisie>, l ctes du Ier Congı-ös d'Histoire et de la Civilisalion
dıı Maghrebe Tıınis Cenİre d'Etudes et de Recherches Econonıiques et Socials'Tunis l979,
s. 51 .l

'' Bu nedenlere bir başka çalışınada değinilmiştir.[Bk. İbrahim Güler, <La
question du recrutement des troupes d'Anatolie pour le serviçe de la Tunisie ö l'6poque
ottamane (XVIIe-XVIIIe siöcle) >, Analolia Moderna, X,Paris 2004, p.58-59.]
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Bodrum'un da bulunması pek doğaldır. Buna daiı. çeşitli izler bulunmaktadlr.
Bu durumda izmir çevresinde konumlanmlş iskelelerin

önemlilerinden biri olan Bodrum'uıl, asker adaylarının "toplanma" Ve
"Sevkıyat" işlemlerinin yapıldığı bir iskele olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
da, Bodrum'un Ve çevredeki diğer küçük iskelelerin, izmir'in "toplanma ve
s ev kıy at y eri " işlevini belli ölçüde üstlendiklerini göstermektedir.

Aslında Güneybatı Anadolu bölgesinde temel "toplanma yeri'' ve
"sevkıyatyapılaniskele" izmir'dir.Bununlabirlikte onun, gelengeçici nüfus
dalgasını çoğu zaman kaldırpmadığı, şehrin asayiş ve güvenliğinin, yerli
nüfusunun hayat dengesinin bozulduğu görülmektedir. Buna, ortaya çıkan
bazı o|ağanüstü durumların neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, izmir
şehrinin sosyal ve ekonomik hayatını çoğuzaman sıkıntılara sokmaktadır.
Izmir'den, Bodrum dahil, çevresindeki küçük iskelelere gönüllü asker
adaylarının yönlendirilmesinin nedenlerinden biri, asker yazılmak için
bölgeye gelmiş gönüllü asker adaylarının izmir iskelesindeki yoğunluğu
veya çokluğudur. Diğeri ise, adaylann, büyük kalabalıklar halinde
toplanmasından dolayı ortaya çıkan veya onların çıkarmaya çalıştıkları
" kar ış ıkI ıkla r'' v ey a" i h tilaller'' dir'

Bu nedenlerden dolayıdır ki, osmanlı Hükümeti (Divan-ı Hümayun)
Ve onun başı olan padişah tarafindan, bu konuyla alakalı olarak bir takım
emirler çıkarılma gereği duyulmuştur. Söz konusu emirlerd e, asker yazılmak
için İzmir'e gelip toplanan Ve karışıklık veya ihtildl yapmaya yeltenenlere
firsat verilmemesi istenmektedir. Bunun için gereken tedbirlerin acilen
alınması buyrulmaktadır.

Alınan veya alınması istenen tedbirlerin en önemlilerinden biri,
Anadolu'nun her bir köşesinden bölgeye gelen ve izmir'e yönlenmiş bulunan
gönüllü asker veya memur adaylarının, Bodrum dahil, izmir çevresindeki
diğer küçük iskele veya limanlara kaydırılması olmuştur. 'u

'uHükümet merkezinden çıkmış emirlerde, İzmir şehri ve iskelesi dışında, bölgede yer alan
diğer iskeleler, "toplannıa" ye "sevkıyat" yeri olarak isinı isim açık bir şekilde
belirtilmemektedir; sadece "İzmir ve çevresindeki iskeleler'' şeklinde genel bir ifade
kullanılmaktadır. Bu ifade, gerektiginde asker adaylarının izmir istikametinden
kaydırılması istenen yerleri tanımlamak için kullanılnraktaür. Kuşkusuz, bu genel
ifadeden yukarıda isimlerini saydığımız Foça, Karaburun, Çeşnıe, Kuşadası, Bodrum,
Daİça, Marnı cıris, Dalyan, Fethiye (Meğri) anlaşılnıalıdır.

"Iznıir ve çevresindeki iskeleler'' ifadesinden, neyi anlaınamız gerektiğini,
hadiseleriır cereyan edişinden de anlamak rnümkündür. Bu düşünceyi ortaya koyan

..
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Bütün bu hadiseler Ve hadiselerle ilgili tutulınuş kayıtlarbize
göstermektedir ki, Güneybatı Anadolu bölgesindeki küçük iskeleler, Garb
ocakları için asker yazı|makisteyenAnadolu'ırun her bir köşesinden gelmiş
adaylarınizmir'den sonta'o toplanıng'' v e " s evkıy at'' yeri olmuşlardır.

Bodrum'un osmanlılar devrinde Garb ocakları-Anadolu
ilişkilerindeki işlevlerİnden veya görevlerİnden üçüncüsüne gelince, bu,

Bodrrım'un, diğer Anadolu şehir, kasaba ve yerleşim birimleri gibi,
gençlerİni ocaklara as ker olarak göndermesidir.

Bu asker göırderme işinin ocakların bulundukları coğraffaların
osmanlı Devleti'nin idaresine geçmesi sürecinden itibaren başladığını
belirtmek gerekir. Bu konuda elimizde, henüz tespit edebildiğimiz arşiv
kaynakları olmamakla birlikte, ciz'i de olsa bazı kayıtlara
rastlanabilmektedir. Bu bağlaında, aslen Bodrum civarından olan Tu1gut
Reis (Paşa)'in'' Trablusgarp Beylerbeyiliği sırasında, hemşerilerinin
yaşadığı GünOybatı Anadolu bölgesinden asker yazımlarının Veya
alımlarının yapılmasını saymak gerekir.

Korsanlık hocası GaziBarbaros Hayrettin Paşa'' olan Turgut Reis
(Paşa), 958 H. (155l M.)'de Trablusgarp'ı Malta şövalyelerinden alıp, ''

başka veriler de bulunmaktadır. Kaldı ki, araştırmalar derinleştirildikçe, "İznıir'in

çevresindeki iskeleler''in nereler olduğuna dair isim isim belirti|miş daha açlk bilgiler
veren belgelere rastlanması olasılığı da çok yüksektir.

'' Turgut Reis (Paşa), Akdeniz'de denizcilik alanında yetişmiş [Güneybatı
Anadolu'da Menteşe sancağı topraklarında yer alan Bodruın civarındaki bugün.kendi
adıyla anılan'yerleşim biriminden bir insandır] korsanların pirlerindendir. [Bk. Ismail
Hakkı Uzunç arşıIı, osmanlı Tarihi, XVI' Yiizyl ortalarındqn WII. Yiizyıl Sonuna Kadaıi
Iil. Cilt,2. Kısını,3. Baskı, TürkTarihKurumuBasımevi,Ankara1982,s.356n2.]

'' Gazi Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis gibi, Kılıç Ali Reis (Paşa), Cezayir
Beylerbeyi Hasan Paşa ve Salilr Paşa adlı ünlü denizcileri de yetiştirmiştir. Barbaros
Hayrettin Paşa'nın birçok eseri, kendisinin ölümünden Sonra, işte yetiştirdiği bu kişiler
tarafından devam ettirilıniştir. Bu bağlaıırda, Afrika kıyıları Ispanyolların tasallutundan
tamamen kurtarılmış, Kıbrıs adasının alınması sağlanmıştır. Bu alanda onların gördüğü
hizmetler büyük olmuştur. [Mustafa Nuri Paşa, Netayicii'l-vukuat: Kurunıları ve
Örgiiıleriyle osmanlı Thrihi, Cilt:1-.i/, Sadeleştiren, notlar ve açıklamaları ekleyen: Neşet

Çağatay, TTK Basımevi, Ankara |97 9,s. 1 0 l - l 02. ]

'' Bk. Robert Mantran, <Le statut de l'Algörie, de la Tunisie et de la
Tripolitaine dans I'Empire ottoman)), Extratto dal volume: Atti del I
Congı'esso Internqzionale di Stııdi Nord-Africani, Cagliari 22-25 Gennaio 1965, Tip.
Fossataro-Cagliari, s. 9; Stanford Shaw' osmanlı İmparaıorlıığu ve Türkiye (Gaziler
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bundan yaklaşık beş yıl kadar sonra da 962 H. (1555 M.)'de eyalet haline
dontişttirülmtış Trablusgarp'ın Beylerbeyiliğine atanmıştır.'o onun
Trablusgarp Beylerbeyiliğine getirilmesi, Hırvat asıllı, Mohaç savaşıırda
tutsak alınıp uzun seneler yanında hizmet gören daha sonra da Kaptan-ı
Deryalık makamına getirilmiş bulunan Piyale Paşa'nın bu makama
atanmasıyla birlikte gerçekleşmiştir.''

Görüldüğü üzere korsan olarak yaptığı hizmetlerin dışında Turgut
Reis (Paşa), Trablusgarp beylerbeyisi olarak da osmanlı Devleti'ne Kuzey
Afrika'daki hikimiyetinin' devamlılığı konusunda, çeşitli Ve önemli
hizmetlerde bulunmuştur. "

İmparatorlıığıı: osnıanlı İnıparatorlıığıınun Yükselişi ve Çöküşü 1280- 1808), Birinci Cilt,
Türkçesi:.MelrmetHarmancı, EYayııılarıTarihDizisi:2,istanbul 1982,s.l57.

Ismail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre, Turgut Reis bu fetih işini, 928 H. (1522 M.)'de
Rodos adasının zaptından sonra buradan çıkarak Trablusgarp'a yerleşmiş bulunan Sen Jan

şövalyelerinden 958 H. (l55l M.)'de Kaptan-ı derya Siııan Paşa ile birlikte alarak
gerçekleştirmiştir.[ Bk. Uzunçarşılı, osnıanlı Tar|ihi, XVI. Yüzyıl ortalarından XVII.
Yüzy ı l Sonun a Kad ar, s. 29 4 v e 29 6.]

'o Bk. Uzunçarşılı, osmanlı Tarihi, Xru. Yüzyıl ortalarından XI/II' Yiizyıl Sonuna
Kadar,s.294.

'' Ayrıntı için bk. Shaw, Ayn ı es er,s. l 57 .

" Trablusgarp beylerbeyi olarak, bir ara ispanyol ve italyan fedailerinin
hazırladıkları güçlü bir donanma ile Trablusgarp'ln batısındaki Tunus'a ait Cerbe adasını
alıp burayı tahkim ettiklerini İstanbul'daki Hükümet Merkezi'ne bildirmiştir. Bunun
üzerine, 968 H. (1560-l56l M.)'de Piyale Paşa, Cerbe adası açıklannda yakaladığı bu
müttefik donannıası ile yaptığı deniz muharebesinde, müttefik donanması korkunç bir
bozguna uğratmlş, 40 kadar düşman gemisi ele geçirmiş, diğerlerini de tamaınen imha
etmiş, Napoli ve ünlü ispanyol amirali Andrğa Doria'nın oğlu Sicilya amiralini futsak
etmiştir. Daha sonra da donanma güciinü kaybeden düşman elinden Cerbe adası kalesi,
Turgut Reis taraflndan idaresindeki Trablusgarp askerleri ile birlikte ele geçirilmiştir. Ele
geçirilen kale, Turgut Reis tarafından yıkılmış, takiben de alınan tutsaklar ve.gemiler ile
istanbul'a varmıştır. [Mustaf'a Nuri Paşa, Nelayicii'l-vukııat: Kıırumları ve Örgütteriyle
osnıa nlı Tarih i, Cilı : IJI,s. l 05.]

Trablusgarp beylerbeyi Turgut Reis (Paşa), osmanlı Devleti'ne hizmeı
noktasında sadece bu yararlıklarla yetinınemiş, devletin Akdeniz siyasetinde stratejik
(askeri ve ticari) öneme sahip Malta adasının allnması çalışmalanna da iştirak etnriş, bu
alanda önemli lıizmetlerde bulunmuştur, hatta hayatını da bu uğrırda vererek şehit
olnıuştur.

Cerbe adasının 1561'de alınmasından sonra, Akdeniz korsanlarının sığınağı
haline gelmiş Malta adasının alınmasına karar verilmiş, bu karar doğrultusrında 972 H.
(1564-1565 M.)'de Isf-endiyar oğlu soyundan 4.cü vezir olan Mustafa Paşa baş
konrutasında, yanında Piyale Paşa ve Tarblusgarp Beylerbeyi Turgut Reis (Paşa)'in de
bulunması ve yardınr etmesi emr edilmiş, ayrıca Malta kı.ışatmasının Turgut R.eis'in
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Daha fethini nrüteakiben yeniçerilerin burada yerleştirilmelerinden
başka, Turgut Reis (Paşa)'in beylerbeyiliği döneminde" Trablusgarp
eyaletinde, yeni ve güçlü bir eyalet donanması da ıneydaııa getirilmiştir."
Ayrıca Rumeli ve Ege mıntıkasından pek çok genç buraya getirilerek
yerleştirilınişlerdir. Bundan dolayı, yerli halktan pek aZ insanın
Trablusgarp'ın idaresinde yer aldığı, Rumeli ve Ege mıntıkasından gelen

Türklerin ise idareye hökim oldukları şeklinde bir kanı ortaya çıkmıştır."
Turgut Reis'in kendisinin de Garb ocaklarına XVI. yuzyıLda giden
Bodrumlular arasında yer aldığını burada unutmamaklazlmdır.

Turgut Reis (Paşa)'in Beylerbeyiliği döneminde, Trablusgarp'a
gelmiş Türkler arasında, Anadolu'daki meşhur Karamanlı sülalesinden bir
korsanın bulunduğu da dikkati çekmektedir. Bu korsanın soyundan gelen
kişi, zamanla Trablusgarp'ın tarihinde ve geleceğinde büyük söz sahibi
olmuştur. Bu kişi, Ahmed Karamanh adındaki şahıstır.'u

Bu birkaç kayıt dışında, gerek Trablusgarp gerekse Tunus ve
Cezayir için Anadolu'dan asker kayıtlarının yapılmasının kesin olarak ne
zamandan itibaren başladığına dair arşiv bilgilerimiz şu an için yoktur.
Ancak, fetihlerinden hemen sonra, buralara yerleştirilen yeniçerilerin,
Anadolu'dan ve Anadolu dışında osmanlı ülkesinin diğer bölgelerinden

tavsiyelerine göre hareket edilerek hareket edilmesi baş komutan Mustafa Paşa ve Kaptan-
ı derya Piyale Paşa'ya tavsiye edilmiş bulunmaslna rağmen, tavsiyeye uyulmaması ve
eksik savaş yönetimi nedeniyle birkaç küçük Malta adası dışlnda asıl Malta kalesi
alınamadığı gibi Turgut Reis de bu kuşatmalar sırasında yapılan savaşta şehit düşmüştiir.

[Mustafa NuriPaşa, Aynı eser, aynıyer.l
?'155 ı'de Turgut Reiş tarafindan Malta şövalyelerin elinden alınan

Trablusgarp'ın, bu fetih hareketinden itibaren osmanlı Sultanı tarafindan
görevlendirilmiş beylerbeyilerce yönetilmeye başlandığı, Tunus ve Cezayir'de olduğu
gibi, Beylerbeyilerin yeniçeriler divanı tarafından idaçede desteklendiği anlaşılmaktadır.

[Mantran, <Le statut de l'Algörie, de laTunisie et de la Tripolitaine ... >, s. 10.

'oBk. Shaw, Ay nı e s er,s. 1 57 .

"Bk. Uzunçarşı|ı,osmanlıTarihi, WI' Yiizyıl orlalarındanXVII. Yiİzyıl Sonuna
Kadar,s.302.

'uAhmed Karamanlı, XVIII. yüzyılın başlarında Tarblusgarb yerli nüfusu
tarafından iktidara taşınmış, sonra da eyalet divanı taraflndan iktidarı onaylanmış,
Trablusgarp'ın "paşa" Ve "dayıSı" olmuştur. 1711'den l835'e kadar l20 yıldan faz|abir
dönem devam etmiş, onun kurduğu bir hanedan ve rejim Trablusgarp'ta hüküm
sürmüştür. Bu hanedan, Karamanlı adıyla anılmaktadır.I Bk. Mantran, <Le statut de

I'Alg6rie, de la Tunisie et de la Tripolitaine ... >, s. 10. l
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gönderilmiş gençlerle desteklendiği koııusunda genel bilgiler
bulunmaktadır.

Bunun nedeni, XVI. ve XVII. Yüzyıla dair Tunus yerli kaynakları ile
diğer ocakların yerli kaynaklarının Ve osmanlı Devleti'nin Türkiye
Cumhuriyeti'ndeki arşiv kaynaklarının yeterince incelenmemesiırden
kaynaklanmaktadlr. Ayrıca bunun, bu dönemlere dair ocakların yerli
kaynaklarının şu veya bu şekil ve nedenlerle yok olmasından
kaynaklandığını da unutmamak gerekir.

Bununla birlikte bu konuda XVIII. yuzyıla dair elimizde kesin
kanıtlar bulunmaktadır. Bu dönemde ocakların idare ve ordu teşkilatında
görev yapmış Bodrum Ve onun mensubu olduğu menteşe Sancağı'nın çeşitli
birimlerinden olan delikanlılara rastlanabilmiştir. Kaldı ki, Tunus eyaleti
ordu birliklerinde Bodruın'dan Ve onun idari birim olarak bağlı bulunduğu
Menteşe'den gelmiş gençlerin bulunduğunu, Tunuslu tarihçi-
araştırmacılardan biri olan Taoufik Bachrouch da bir çalışmasında
belirtnıektedir.'' Bu durumu, Aı'ıadolu'dan giden gençlerin kaydedildiği
ocaklarda tutulmuş "Yeniçeri Kayrt Defterleri" de doğrulamaktadır. Bu
defterler, bu konuyu bütün çıplaklığıyla ortaya koymak yönünden
önemlidir. ocaklarda bu defterlerin tutulmasına özen gösterildiği
anlaşılmaktadır.

Tunus için örnek olmak izere seçilmiş 1195-1|97 H. (1780-1783
M.) yıllarına ait olan "Yeniçeri Kayıt Defteri''nde kayıtlı 200 birlik içinden
incelenebilen 14'ünde herhangi bir Bodrum'lu gence tesadüf edilmezken'*
|2l0-l212 H. (1795_1798 M.) tarihlerine ait "Yeniçeri Kayıt Defteri''nde
kayıtlı 200 birlikten incelenebilen 25'inde Bodrumlu gençlere
rastlanabilmiştir.

1210-1212 H. (1195-1798 M.)'de Tunus Eyaleti'nde mevcut olan
200 birlik içinde incelenmiş bulunan 25'inde, bu konuda hazırladığımız
listede de (bk. Liste-l) görüldüğü gibi, 1 Bodrumlu askere rastlanmıştır.
Ancak bu sayı, Tunus eyaleti ordusu içinde mevcut olan Bodrumluların
toplamını belirtmemektedir. 200 birlikten incelenmiş 25 birlik çıkınca
geriye kalan 175 askeri birlik içinde Bodrumluların olması olasılığı çok

'' Bk. Taoufik Bachrouch,.F'o rnıation Sociale Barbaresqııe et Poııvoiı" d Tıınis aıı
WIIIe Siöcle, Publication de l'Universitö de Tunis, Facultğ des Lettres et Sciences
Humaines de Tunis, Tun is 197 7,s. 3 4.

'' Bu, 200 birlik arasından incelenen l4'üırü çıkhktan sonra geriye kalan l84
birl ikte görev yapan B odruın lulara rastlanmayacağr anlaırrın a gelmez.
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yüksektir. Zira Bodrurn adının bir askerf birliğe ad olması ve bu birlik
adınln uzun yıllar boyunca eyalet ordusunda yer alması, Bodrumlu
gençlerin Tunus ocağında önemli yararlıklar gösterdiğini, muhtemelen
sayılarıyla da ocak da dikkatleri üzerlerinde topladığını göstermektedir.
Benzer durum,Cezayir ocağı için de sözkonusudur.

Anadolu'dan Cezayir ocağı için yazılan askerler arasında da
Bodrumlular bulunmaktadır. Cezayir ocağı için Anadolu'dan asker yazılan
bir uzun yerleşim birimleri listesi içinde, Bodrum, Megri (Fethiye) ve
Muğla dil'kat çekmektedir. Buralardan birçok sayıda delikanlının Cezayir
ocağı'na gittiği anlaşılmaktadır. Bunların dışında Cezayir ocağında görev
yapan birçok Güneybatı Anadolulu gencin, batılı bir araştırmacı olan M.
Colombe tarafından tespit edildiği görülmekt edir.'n

Trablusgarp için de Bodrum ve çevresinden asker yaz|mlnln
gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Kendisi de aslen Bodrum'un Karatoprak
(bugünkü adı Turgut Reis) beldesinden olduğu belirtilen ve XVI. Yizyılda
bölgeye gelmiş bulunan Trablusgarp beylerbeyisi Turgut Reis (Paşa)
zamanında, daha fethini takiben Trablusgarp'a, Anadolu'nun Ege
mıntıkasından birçok gencin getirildiği anlaşılmaktadır.'o

Turgut Reis'in, gerekAnadolu'dan özellikle Trablusgarp ocağı için
asker yazımında, gerekse Türk Kuzey Afrika'sı ile osmanlı Devleti ve
Akdeniz ülkeleri tarihinde temayiz etmiş bir şahsiyet 'olarak,'' önemli
işlevleri yerine getirmiş bulunduğunu burada özellikle belirtmek
gerekmektedir.

" Bk. M. Colombe, "Contribution ö l'öfudes du recrutement de l'odjaq d'Alger
dans les desıniöres anndes de l'histoire de la Rdgenc e" , Revue d'Africaine. Nos 396-397,
3eet4eTrimestres,Algerl943,s. l72nl7ve176. /

" Bk. Uzunçar şı|ı, o s m an l ı Tar ihi, XW' Yü zy ı l o r t al ar ın d an XYil' Yüzy ı l S onu n a
Kadar,s.302.

'' Barbaros Hayrettin Paşa gibi güçlü bir SavaŞçl olarak Turgut Reis (Paşa),
Barbaros Hayrettin Paşa ile Kemal Paşa ve Ebussuud Efendi gibi devlet kurmada
yetenekli, güçlü ve erdemli kişilerin arasında yer almıştır. onlarla birlikte Kanuni Sultan
Süleyman Han'ın devlet yönetiminde mutlu bir padişah şeklinde yücelmesinde katkıda
bulunmuştur, sultanın yanında ve yardımcısı olmuştur. [Mustafa Nuri Paşa, Netayicü'l-
vııkuat: Kurıınılarıve Örgütleriyle osmanlı Tarihi, Cilı: I-II,s.107 .]
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Garb ocaklarına gitıniş delikanlıların ınenrleket adlarınııı ordu
birliklerine verilmesinin, eyaletlerde gösterdikleri başarılarıııın anılarda
taze tutulınaSı Veya ebedileştirilmesi düşüırcesiırden kaynaklanmış olııası
söz konusudur.

ocaklar için gönüllü olarak asker yazılan Bodrumlu gençlerin,
Anadolu'nun diğer bolgelerinden buraya gelmiş gençler gibi, ocakların
muhtelif ordu birliklerinde, değişik memuriyet Veya hizmetlerde
görevlerini yerine getirmiş olduklarından kuşku yoktur. Bu gençlerin, iki
ayda bir maaş almak, memleketini, Mekke ile Medine'yi ziyaret etmek, hacı
olmak, tekaüde ayrılmak ve pmeklilik maaşı almak gibi memuriyet hakları
bulunmaktadır. Bunların,zamanlayerli kadınlarla evlenip, görev yaptlkları
yerlerin insanlarıyla kaynaşmal arı dasöz konusu olnruştu.

200

Söz Konusu yıIlarda
Yekün birlik sayısı

200 300200

ser-33 Talyan
(Dalyan)

186 ser-116
Menteşalı

162 ser-1
Menteşalı

- ser-260
Menteşalı

177 ser-2
Menteşalı

168 ser-23
Bodrumlu

51 ser-78
Bodrumlu

- ser-92
Bodrumlu

153 ser-192
Bodrumlu

1210-1212H.
(17es-1797 M.)

1195 H.
(1780-r78r M.)

1190 H.
(1776l/.)

1228H.
(1833 M.)
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Bodrunı adıııın, Anadolu'ırunbazı iskele ve yerleşinı birimleri gibi,
Kuzey Afiika'daki eyaletlerin ordu ve idare teşkilatı içinde askerİ
birliklerdeıı birine" veya askerlerin barındıkları, ikametlerini
gerçekleştirdikleri "oda'' adı verilen nrekAnlara" verilmiş olması dikkat

çekicidir. Bu durum, Garp ocakları Anadolu arasındaki ilişkilerde ve
oçaklardaki askeri teşkilat içinde Bodrum'un katkısını desteklemektedir.

Muhtelif tarihlerde ordu birliklerinde Bodrum'un "birlik adlnı''
uzun müddet korunduğu anlaşllmaktadır. Bu durum yukarıdaki listede de
( b k. Liste-2) açıkça görülmektediı

Belli tarihler arasında, Güneybatı Anadolu'daki Milas, Datça,
Marmaris, Köyceğiz, Meğri (Fethiye) gibi yerlerin birliklere ad olmasına
rast|anmazken'oser-Bodrumlu" ve "ser-Dalyan'' gibi birlik adlarına
rastlanması, Bodrum ve Dalyan'ın bölgedeki diğer birim ve iskelelere

" Bu birıikıerin sayısı sabit kalmamıştır. Yıllara göre değişikler göstermiştir.
Birliklerin saylstnln özellikle XIX; yüzyılda önemli artışlar göSterdiği anlaşılmaktadır.
Bu durum yukarıdaki oluşturduğumuz listede de açıkça görülmektedir. Birlikler XVIII.
yiizyılda 200 civarında iken XIX. yizyılda özellikle bu yüzyılın ortalarına doğru 300'e

çıkarıldığı görülmektedir.
Bodrum adlnın askeri birliklere verilmesi konusunda en önemli kanıtlanmız

arasında "Yeniçeri Kayıı Defterleri'' bulunmaktadır, Birliklerin görev sı.rası, görev
numarasl olduğu anlaşılmaktadır. Zira Zaman Zaman birliklerin çeşitli rakamlarla

şifrelendiği görülmektedir. Her defasında rakamları değiştiğine şahit olunınaktadır. Bu
değişik nuıııaraların, görev sırasr ve görev numarast ile ilgisi olması gerekir. Bu husus,,

incelediğimiz çeşitlıi "Yeniçeri Kayıt Defterleri'' l|e ordu teşkilatına dair diğer defterlerde
izlenebilnıektedir.

" Kışlalardaki askerlerin kaldığı odalara, bir takım şahıs isimleri veya yer
isimlerinin verilmiş olması, o odalarda bulunan , askerlerin başlarının adına ve
ınemleketine işaret etmelidir. Bu reislerin, askerler arasında yetenekleri sayesinde
sivrilerek başa getirilmesi olasllığı yüksektir. Gerek Cezayir'de gerek Tunus'ta inşa
edilıniş askeri kışlaların odalarının kapı üstleri ve hizalarındaki lıatıllar, bu reislerin veya
başların adları veya memleket isimleri ile işlenmiştir. Bü konuyla ilgili olarak bk. J. Deny,
<Les registres de solde des janissaires conservğs ö la Bibliothöque Nationale d'Alger>,
Revue d'Africaine, Tbnıe: LXI, Nos 302-303' ler eI2e Trimestres, Alger l920, s. 19-46;
Tonıe: LXI' Nos 304-305, 3e et 4e Trimestres, Alger 1920, s,212-260; Robert Mantran,
<Docuııents turcs relatifs ö l'armdes tunisiennes>, Les Chııiers de Tunisie, Tome: IV, No
15, Tunis 1956, s. 230 (360)-231 (36l); Mehmet Şeker, <Tunus'ta Bulunan Kışla ve
Burçlardaki Yayınlanmamış Türkçe Kitabeler ve Levha|ar>>, X. Türk Tarih Kongresi (22-

26 Eylül l986), Kongreye Sunıılan Bildiriler V Cilt, TTK Basımevi, Ankara 1994' s.

2479]; Aynı müellif Başşehir Tunus'laki Türkçe Kiıabelen Türk Dünyasl Araştırmaları
Vakfıyayını,istanbul 1994's.54. ())
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kıyasla bu dönemlerde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu ortaya
koymaktadır.

Sonuç:

Sonuç olarak ifade etmek gerekir ki, Bodrumlular, Garb ocakları-
Anadolu ilişkilerinde ve osmanh Devleti'nin Akdeniz siyasetinde, sahip
oldukları iskele, yetiştirdikleri ve ocaklara gönderdikleri gençleri ile önemli
işlevleri yerine getirmişlery'ir. Hem osmanlı Devleti tarihinde, hem
Akdeniz ülkeleri tarihinde bu işlevleri ile şöhret bulmuşlardır. Abidelerdeki
yazıtlar,kalıntılar ve belgelerdeki Bodrum'a aitkayıtlar 

'uy".ind. 
anılarda

yerlerini korumuşlardır.
Bodrumluların Garb ocaklarının idari ve askeri yapısında gördükleri

işlevleri, sadece sahip oldukları Bodrum iskelesinden kaynaklan-
mamaktadır. Aynı zamanda iskelede toplanan bireylerin sevkıyat işlerini
sağlama, Türk h6kimiyetini Akdeniz'de güçlendirmek için kurulmuş olan
ocakların asker Ve idari memur ihtiyaçlarını karşılama, yararlık
gösterenlerin şanının askeri birliklere ve birliklerin barındıkları askeri
kışlaların odalarına yazılmasına olanaklar yaratma da onların işlevlerinin
kaynağı olmuştur.

Bodrum ve çevresindeki birimlerinden, hem Garb ocakları-Anadolu
ilişkilerinde, hem de osmanlı Devleti teşkilatı yaplslnln geliştirilmesi ve
devletin kalkınmasının sağlanması hizmetlerinde temayiz etmiş yüksek
derecede devlet adamları da çıkmıştır. Bunlardan en meşhurlarından olanı,
Barbaros Hayrettin'in yetiştirdiği, onun da kendisinden sonraki Piyale
P aş a'yı yetiş tirdiği Tıırgut Reis (Paşa)'dır.

Bütün bu açıklamalar, Bodrumluların, Anadolu-Garb ocakları
ilişkilerine osmanlılar devrinde önemli katkılarda bulunduğunu gösteren
önemli kanıtlardır. Bu kanıtlardan yola çıkılacak olursa, Bodrum'un ve
Bodrumluların günümüzdeki durumunu, gördükleri işlevler bakımından
sorgulamak önemli olsa gerektir' Bu anlamda, oıtaya koymaya çalıştığımız
tarihi hadiseler ve fikri temeller ışığında, Türkiye Cumhuriyeti döneminde
Bodruın'un ve Bodrumluların, devlet ve ülke insanlarına ne gibi katkılar
yapabileceği ve işlevleri yerine getirebileceği konusu sorgulanmalıdır.
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