
rünxİyn' NİN sıHrrİ_içrİıvıaİ coĞnaFYASI,
ıvıuĞı,a (MENTEŞE) SANclĞı 0g22),Yn cönp

BODRUM

Osman Gümüşçü -Abdullah Uğur_ _Seda Önger'

Giriş
Bu bildiride, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM Hükümetinin

Sağlık Bakanlığı tarafindan hazırlanan l'Türkiye'nin Slhhi-yi İçtimai
Coğrafyası" isimli bir kitap dizisinin Muğla sancağına ait olan cildinde
Bodrum kazası ile ilgili bilgilerin sunumu yapılacaktır. Temelde bu kaynağa
bağlı kalınsa da, başka eserler yardımıyla da çalışma zenginleştirilmiş ve
5.zeri geldikçe günümüzle karşılaştırmalar yapılarak daha büttincül bir
değerlendirme elde edilmeye çalışılmıştır. Fakat konumuzun Dr. Esad'ın
Bodrum kazasıyla ilgili yazdıklarının tanıtımı olması nedeniyle orijinal
metne mümkün olduğunca sadık kalınmıştır.

"Türkiye'nin Sıhhi-yi içtimai Coğrafuası" Türkiye Büyük Millet
Meclisi hükümetinin yaptığı ilk icraatlardan biri olup, bu çalışma ile
Türkiye'nin nüfus miktarı, nitelikleri ile ekonomik açılardan potansiyeli ve
hahhazır durumu tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla dönemin sağlık
bakanlığı tarafindan bir çalışma ile sancak sağhk müdürleri
koordinatörlüğünde; her sancak monografik tarzda araştırılarak
tamamlanan araştırmaların bir kısmı kitap halinde bastırılmıştır. Belli bir
plan çerçevesinde hazırlanan bu dizi, hem Milli Mücadele dönemi gibi
kaynak sıkıntısının bulunduğu bir döneme ilişkin bilgi vermesi ve hem de
Milli Mücadele'nin nasıl kazanılclığını göstermesi bakımından oldukça
önemlidir.

Sıhhi-yi içtimai Coğrafya dizilerinin, ilki |922 Mart'ında Sinop
sancağıyla basılmasıyla başlamış olup, toplam 19 kitaptan oluşmaktadır.
Bunlardan I'i 7922,7'si 1925,2'si 1926, f i 1932 ve sonuncusu Tokat
Vilayeti'zde 1 93 8 yılında basılmıştır. Milli mücadele yıllarında Büyük Millet
Meclisi hükümetine destek Veren Ve Konya'dan Ankara'ya taşınan

'Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, 20020
İncilipınar/Denizli.
'Tokat Vilayeti'nin bu dizi ddhilinde basıldığınl daha önce dizi üzerinde çalışma yapan
M. S. Koz ile Z. Kars görmedikleri için yaptıkları çalışmalarında belirtmenrişlerdir.
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Ögıt Gazetesi Matbaası'nda 1922 yı|ında basılmaya başlayan kitaplar,
Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda istanbul'da, Hi]al Matbaası ile
KAğıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi taraflndan basılmıştır. Asıl lredef
büttin yurdun tetkiki olmasıııa rağmen neyazıkki çeşitli sebepler yüzünden
baskı tamamlanamamrş, sadece l9 vilayet için yapılan çalışmalar
basılmıştır. Fakat kitaplar üzerin de yazılan cüz numaralarına bakılırsa kitap
Saylsmln 20 olması gerekir. Çünkü aşağıdaki tabloda gösterilen ve sadece
1922 yılında kitaplar üzerinde belirtilen c:üznumaraları incelendiğinde, 3.

cüzün eksik olduğu ortaya çıl{ar. Eksik olan cüzün ise muhtemelen Dr. Rıza
Nur'un mukaddimesinde adı geçen Erzurum vilayeti olması gerekir.'Basılan
kitaplar dışında, döneminde hazırlanmış ama basılaınamış diğer vilayetlere
ait raporların Sağlık Bakanlığı veya başka bir arşivde olması gerekir ki,
yapığımız araştırmada izine rastlayamadık. Önümüzdeki yıllarda
basılmayan diğer kitapların da bulunması ile bütün Türl6iye hhkkında
bilgiler tamamlanabilecektir.o

iıti 1922 Mart'lnda, sonuncusu 1938 yılında basılan bu dizinin
içerdiği bilgiler, milli mücadele yılları ile Cumhuriyet'in ilk yıllarına aittir.
Dr. Rıza Nur'un bakanlık görevine ilk geldiğinde (Mart |92I) bu

çalışmaların yartsmln gelmiş olduğunu söylemesi de bu fikrinıizi destekler
ıııahiyettedir. Özellikle 1922 ve 1925 yılında basılanlar, hemen tamaınen
Milli mücadele yıllarına ait bilgiler olup bu açıdan da oldukça önemlidirler.
Memleketimizin her tarafının işgal edildiği dolayısıyla büyük sıkıntıların
yaşandığı bu yıllara ait kaynakların özelliklede yerel yazı|ı kaynakların
az|ığı dikkate alındığında döneminin atmosferinde hazırlanmış olan bu

çalışmaların önemi kendiliğinden artmaktadır.
Döneme ait şartlaryüzünden olduğu kadar içerdiği bilgilernedeniyle

de önemli bir kaynak durumundaki bu diziye, her ne kadar Sıhhi ve içtimai
Coğrafya adı verilmişse de içerdiği bilgiler sadece sıhhi içtimai
coğrafya konularında deği1; tarih, idari bölünüş, halk kültürü,

'o. Gtımiışçtı. lggg. "Milli Mücadele Dönemi Türkiye Coğra$ıası İçin Bilinmeyen Bir
Kaynak: Türkiye'nin Sılrhi-i İçtimai Coğrafuası", s. 944945.
o Basılınaınış raporlar nerdedir şimdilik bilıniyoruz aııa M. Celal Duru tarafindan
hazır|anıp basılan "Sağlık Bakımından Köy ve Köycülük" adlı eser bu raporlara
dayanılarak hazırlanınıştır.
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jeoloji, tıp, çevre biliııı, iktisat ve diğer kontılar için de son derece önemlidir.
Hem bir çok alanda bilgi vermesi hem de Türkiye Cumlruriyeti'nin
kuruluşuna lıazırlık ve kuruluş yıllarına ait bilgilerin verilnresi, dizinin
öneınini bir kat daha artırınaktadır.

Dönenıinin büyük sıkıntılarına Ve meşgalelerine rağmen, böyle bir
çalışmanın yaptırılıp bastırılması, bu çalışmaya verilen önemin en güzel
göstergesidir.''Her şey cepheye..." düsturunun hüküm sürdüğü bir zamanda,
böyle bir bilimsel çalışmanln yapılması boşuna değildir. Konularave işleyiş
tarzına bakılırsa nüfus ve ekonoınik açıdan ülkenin potansiyeli,ha|ihazır
durumu ve sorunlarının tespit edilmesi en önemli amaç olmuştur.

Dizide yayımlanmış kitaplar incelendiğinde belli bir plan dAhilinde
hazır|andıkları hemen dikkati çeker. Rıza Nur'un da ifade ettiği gibi bu plan,
Muhittin Celal Duru tarafindan hazır|anmlştır. Sağlık dışında başka
konularla da ilgilenen Duru, batıda etkilenerek böyle bir çalışmayı
başlatmış olmalıdır.' Duru'nun hazırladığı teklif bakanlıkta kabul
edildikten sonra vilayet müdürlerine gönderilerek, kendi sahalarında uzman
olsalar da diğer konulara yabancı olan Sıhhiye Müdürlerinin yönlendirildiği
anlaşılmaktadır. Çalışmaya başlandığında verilen görevlendirilmeler
sırasında, eserde hangi konulara dikkat edileceği, konuların işleniş
sırası verilecek önem derecesi ve metodu verilmiş olmalıdır. Aksi halde
kitaplar içinde bilgi ve metot açısıırdan bazı fark|ar olsa da nihayetinde
aynl metoda bağlı kalınmış olmasını açıklamak olası değildir.
Dizi kitaplarından anlaşıldığına göre bu araştırmanın tamanılanma
aşamasl şöyle olmuştur: o dönemin her sancak Veya vilayetinde
toplum sağlığı ile ilgilenen Sıhhiye Müdürü doktorlar bulunuyordu.
Bu vilayete bağlı olan kaza|arın her birinde ise vilayet Sıhhiye
Müdürleri'ne bağlı olarak çalışan; fakat muhtemelen her Zaman
doktor olmayan Kaza Müdürleri görev yapıyordu. VekAlet, gönderdiği

'Gerçekten aydln ve araştırmacı bir kişi sahip olan o.. ııarııitti, Celal Duru, bu araştırmayı
yaptırırken topladığı bilgi ve materyali daha sonra aynca kendisi de değerlendirerek
hazırladığı çalışmasını, "SağlıkBakınıından Köy ve Köycülük" adı ile l940 yılında, CHP
Yaylnı, Kılavuz Kitapları: VII numara ile Ankara'da yayımlamıştır. Biraz sıhhi içtimai
coğraffaların toplu değerlendirilmesi niteliği taşıyan ve290 sayfadan oluşan bu kitap beş
bölümde hazırlanmıştır. Birinci Kısımda, köylerimiz hakkında umuni malumat, ikinci
kısımda köylü hdyeni, üçüncü klsımda beden temizliği ve beden terbiyesi, dördüncü
kısımda köylerde sosyal hayat ve Son kısımda çocuk bakımı ve hasta bakımı konuları
ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.

417



Türkiye'nin Sıhhi-İçtinıai Coğrafyası, Muğla (Menteşe)
Sancağı (1922)'ye göre Bodrum

bir emir ile istenen plana göre bilgi toplanıp hemen merkeze iletilmesini
bildirmiştir. Vilayet müdürlerinden,kaza müdürlerine gelen bir emir gereği
araştırmaya başlayan kaza müdürleri, plana uygun olarak topladıkları
bilgileri vilayet müdürlerine göndermişlerdir. Araştırmacı olduğu kadar aynı
zamanda bir editör gibi çalışan vilayet müdürleri ise, kazalardan gelen
bilgilerin kompilösyonünu yapmış, mümki'in olduğunca aynı kalıba sokmuş
ve bu haliyle vekAlete göndermiştir.Kaza müdürlerinden gelen bilgilerin az
çok farklı ve ayrıntılı ya da y'üzeysel olması durumunda, vilayet müdürleri
mümkün olduğunca aslına sadık kalarak bir düzeltme ve düzenleme
yapmışlardır. Bu ise, aynı bilgilerin her yer için yokluğundan ziyade,yapı|an
çalışmanın farklı kişilerce yürütülmesi ile ilgili olmalıdır.6

Bu araştırmalar tıp doktorları tarafınd an hazır|anmış olsa da, y apılan
incelemeler ve konuları ele alış tarzı olarak coğrasua çalışmalarına çok
benzemektedir. Bu benzerlik, sosyolojide coğrafyacı görüşe önem Veren
"Science Sociale'in (Toplum Bilimi) kurucusu Pierre-Guillaume-Le Play'in
(18061882) görüşleri doğrultusunda yapılmasından kaynaklanmaktadır.
Bilimde tek nedenli (monist) yaklaşlmın kurucusu sayılan ünlü Fransız
düşünür Le Play, anket Ve monografi metotlarını ilme kazandırarak dolaylı
olarak coğrafi düşünce metodunun gelişmesine önemli katkılar yapmıştır.
Bilindiği izere, bugün metotlar, özellikle beşeri ve iktisadi coğrafya
konularında geniş bir uygulama sahası bulmuşfur.'Bu dizi, o dönemde "Saha
Araştırması" olarak ve Dr. Rıza Nur'un direktifleriyle Le Play araştırma
metodolojisi esas allnarak yapılmış' olduğundan (tabii bu arada böyle bir
çalışmayı vekAlete ilk defa teklif eden Muhiddin Cemal'in katkılarını da
unutmamak gerekir) bugünkü coğrafya araştırmaları ile büyük yakınlıklar
göstermektedir. Böylece bu çalışmalara niçin "coğrafya" adının verildiği
de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. o dönemde Türk coğra$uacılarlnln
pek bu tarz çalışmaları yapmamalarına karşın, sosyoloji ile de ilgilenmiş
olan Muhittin Celal ve Rıza Nur, bu araştırmaları Le Play metodunu

u Fazlabilgi için bkz: o. Gümüşçü. 1999. "Milli Mücadele Dönemi Türkiye Coğrafyası
için Bilinnreyen Bir Kaynak: l'Türkiye'nin Sıhhi-i içtimai Coğrafuası" s. 947.
'H. Dogaıray. l993. Coğrafya'daMetodoloji, s.5.

' Z.Kars. 1995. Kayseri Sancağı, s.1.
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ülkemize uygulayarak tamamlamayı planlamış olmalıdır. Bu şekilde
hazırlananTürkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası dizisinde basılan kitaplar
şu şekilde sıralanır:

' Dizi kitapları içinde 3 numarayı taşıyan cüz yoktur. Muhtemelen bu eksik cüz 3 nolu
Erzurum Vilayetidir.
|o 9. cüzden sonra kitaplar üzerine cüz numarası yazılmamıştır.

SayfaNo CüzNo Yazarı Tarih Vilayeti Sayfa sayısı
1 1 Dr. Mehııed

Said
1338t1922 Sinob Sancağı 64+17

2 2 Dr. Mehmed
Havri

133811922 Niğde Sancağı 20'7+1

3 4 Dr. Hıfzı Nuri 9 133811922 Kavseri Sancağı 48+9
4 5 Dr. Kemal 133811922 Kastanıonu Vilayeti 52
5 6 Dr.Abdullah

Cemal
13381t922 Zonguldak Sancağı 48+3

6 7 Dr. Esad 133811922
Sancığı

Muğla(Menteşe) 90

7 8 Dr.Nazmi
(Selcen)

1338/1922 KonyaVilayeti 156+5

8 9 Dr. Besim
7.iihdii ı 0

1338/1922 Isparta Sancağı 50

9 Dr.Muslıhiddin
Sefved iör".\

134Ut925 AnkaraVilayeti 128+18

10 Dr. ibrahim
Edhem

t3i4ll1925 BayezidVilayeti 30+2

ll Dr. Mehmed
Ali(Kavacan)

t34111925 ÇatalcaVilayeti 49+8

12 Dr. Fahri Cemal 1341/192s GeliboluVilaveti 34+5
l3 Dr.AhmedHamdi 1341/192s KırklareliVlaveti 45+l
14 Dr. ibrahim ismail t34t/1925 KırsehirVilaveti 55
-ı ( T)r Scfilr Arif 1?.A1 /1q15 T Ttfe Vi|aııe+'i 4?+?
16 Dr Reif 174111q?6 Cınlrırı Vi'laveti 4R

t7 Dr. Süleyman
Feik /Yaroıcı)

13421t926 GaziAyıntab Vilayeti 4t

1R I)r Hasan Tahsin 1917. Sivas Vlaveti 149 11

19 Dr Siikrii Meral 1912 TokatVilaveti 1 80+i

419
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Dizide hazırlanan bütün kitaplar incelendiğinde ana hatlarıyla
aşağıdaki plan çerçevesinde hazırlandıkları görülınektedir.

Birinci Krslm: Coğrafi konum, matematik konum, yüzölçümü,
hudutlar, dağlar, akarsular, göller, bata]<lıklar, tuzlalar, jeolojik yapı,
madenler, ormanlar, doğal bitkiler, ziraat, hayvancılık, vahşi hayvanlar,
hakkında bilgiler verilmiştir. Hemen hepsinde birinci kısmı oluşturan bu
konulara, mülki taksimat, bazen eski eserler, tarihi bilgiler vb. gibi konular
da eklenmiştir.

İkİn cİ Klsrm : ikıim, mevsimler, sıcaklık, rizgdrlar,yağış.
Üçüncü Kısım: Nüfus, aşiretler, dil, kıyaieıer, yly"cekler, geçim

kaynağı olan sanat ve zanaatlar, ahlak, gelenek ve görenekler, eğitim, batıl
inançlar, halkın tıbba karşı tavırları, temizliğe riayet, halkın bünye yapıları
bulunmaktadır.

Dördüncü Krsım: Hastaneler, eczaneler, dispanserler, mektep ve
medreseler, han, hamam, fabrikalar, kütüphaneler, umumi mekAnlar, şehir ve
köylerin vaziyeti, tuvaletler, mezarlıklar, bataklıklar, içilen 'sular Ve
tesisatları gibi konular ele alınmıştır.

Beşinci Kısrm: Bulaşıcı hastahklar, zührevi hastalıklar (özellikle
frengi), fuhuş, yöresel ve mevsim hastalıkları, sıtma (malarya), Verem, çiçek,
difteri, dizanteri, kolera gibi diğer bazı hastalıklar, akıl ve sinir hastalıkları
gibi ıpçıları birinci dereceden ilgilendiren konular irdelenmiştir.

Altıncı Klsrm: Yine tıpçıları yakından ilgilendiren; doğum ve ölüm
oranları, doğumlardaki ölümler gibi konular yer almaktadır."

Dizi geneli hakkında verilen bu kısa girişten sonra, şimdi de
çalışmamızın asıl konusu olan Bodrum hakkında verilen bilgilere
bakılırsa aşağıdakileri söylemek mümkündür: Yukarıdaki tabloda da
görüleceği gibi, bu dizi çerçevesinde hazırlanan ve kitap olarak bastırılan
sancaklardan biri de Muğla sancağıdır. Ama Muğla sancağını hazırlayan
Dr. Esad, yukarıda verilen konuları işIerken kaza bazında değil de, konu
esasrna göre büti.in sancağı bütün olarak işlemeyi tercih etmiştir. Örneğin,

l' M. S. Koz, eğer dizgi hatasl olmamışsa bu çalışmayı 64 sayfaolarak beliı1miştir. Bkz
M.S. Koz, l99l Türkiye'nin Sılıhi-i içtiıııai Coğrafuası Çatalca Vi|ayeti,s.47 .
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Konya sancağı incelenirse bütün kazaların ayrl ayn ve ytıkarıdaki plan
dAhilinde işlendiği görülebilir.

BIRINCIKISIM
Srnırlarl: Muğla sancağı arazisi kuzeybatldan güney doğu yönüne

doğru uzanff ve batıda o dönemdeki adlandırılmasıyla Adalar Denizi (Ege
Denizi) ile sınırlıdır. Sancağın kuzeyinde Aydın, doğu ve kuzeydoğusunda
Deniz|i, güneydoğusunda Antalya (Teke) sancakları bulunur. Bodrum
kazası ise, aynı isimle anılan yarımada üzerinde olup, doğuda sadece Milas
kazası ile kara komşusudur. Diğer yönlerden tamamen Adalar denizi ile
çevrelenmiş olup kuzeyinde Mandalya ve güneyinde Kerme körfezi ile
sınırlandırılmıştır.

Yer şekillerİ ve jeolojik özellikler: Genel hatlarıyla dağlık bir araziye
sahip olan Muğla sancağı, Toroslar'ın batı ucu durumundaki Menteşe
dağlar ı v e uzantılar ı üzerin de bulunm aktadı r. B o drum yarı m adas ı d a s an c ak
genel yapıslna uygun bir durumda olup, doğu_batı uzanışlı Yaran dağı (879
m ) v e uzantılar ı y ar ımaday a d ağ l ık b ir m anzar akazan d ı rm ı ş tır.

Bodrum yarımadasını teşkil eden ve yizeye çıkan çeşitli cins ve
renkte granit, siyenit, porfiri yapılı taşlar önemli olanlarıdır. Bu kayaç
cinslerine bağlı olarak kazanıntoprağı başlıca iki çeşit olup kırmızı ve kara
renkli topraktan meydana gelmiştir. Kırmızı toprak Akdeniz ikliminin
karakteristik toprağı "terrarosa"dır ve kara toprak ise, bir dereceye kadar
kumlu olan ve ufak taşlarla karışık bulunan humusça zengin topraklardıt.
Kazanın doğusundaki Karaova nahiyesi civarı ile kazanın batı sahil
kesiminde kara topraklar mevcut olup daha ziy ade ziraaİe elverişlidir.

ormanlar: Sancak, eskiden beri ormanlar açısından zengin olup,
bölgedeki uygun yağış ve sıcaklık şartları, ormanların saha ve kalitesini
artırmı ştlr. S ancak genelinde en fazla kızılçam ve akçam türleri bu lunmakta
ve diğer ağaç türlerini de dikkate aldığımızda oldukça çeşitli ve zengin bir
orman varlığından söz edilebilmektedir. Sancakta bulunan ormanların
kapladıkları saha ve ağaç türlerine bakılırsa (Tablo: l), Bodrum kazasında
akçam, p|mazve meşe, sandal ve yabani zeytinağaçlarının yayıldıkları saha
hemen hemen birbirine eşit büyüklükte olup, toplam ornan alanı bütün
sancağln o/o 6,3'inekarşılık gelmektedir.
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Yetiştİrilen Ürünler: Ükenin genelyapıslna uygun olarak, sancağın
ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sıhhi-yi içtimai Coğrafya'da
sancakta üretiminin yapıldığı , belirtilen; ama Bodrum kazasında
bahsedilmeyen birçok ürün vardır ki, bunların da Bodrum kazasında
üretildiğinden şüphe edilmemelidir. Fakat üretim miktarı bakımından fazla
olmadığından olacak ki kaza için verilen bilgiler içerisinde isimlöri
kaydedilmemiştir. Bu ürünler; incir, badenı, ceviz, kiraz, vişne, portakal,
limon, mandarin, kayısı, şeftpli, nar, ayva, çam fistığı (gönar), muz, findık,
gü1, meyan kökü, sahlep, arı boya ağacı, patates, yer elması,- ada soğanı,
panca1 kavun, karpuz, ada çayı, kekik, çiriş, kitre, keten, kenevirdir.
Görüldüğü üzere, uygun tarımsal şartlar nedeniyle sancakta hemen her çeşit
ürün yetiştirilmekte olup, Bodrum Ve çevresinde üretimi yapılan başlıca
ürünler aşağıya kaydedilmiştir.

Zeytin: Bodrum kazasında ve bu kazanın etrafinda zeytin ağaç|an
oldukça fazladır. Tablo 1'de de görüldüğü izere, sancakta enfaz|a yabani
zeytin ağacı Bodrum kazası dAhilindedir. Senede iç yiz bin kıyye kadar
zeytinyağı üretimi yapılmakta ve bunların bir kısmı ihtiyaç için ayrılırken
geriye kalanı çevre bölgelere satılmaktadır. Bu kazada, zeytinyağı üretimi
yapanbiri buhar ile ve pek çoğu el ile çalışan fabrika ve burgular vardır ve bu
kazada üretilen zeytinyağları nefaset bakımından Milas'a göre daha
üstündür.

Harnup (Keçiboynuzu): Bodrum'un merkezkazasına bağlı Göl ve
Çiftlik köylerinde, oldukça fazladır' Köyceğiz'de ise yabani halinde ender
olarak bulunmaktadır. Bodrum'dan senede elli bin okka ve Marmaris'te ise
on bin kantar mahsul alınarak satışı yapılmaktadır.

Hurma: Bodrum merkez kazasında tek ttık hurma ağaç|arı varsa da
meyvesi ufak ve |ezzetsizdir. Köyceğiz ve Marmaris kazalarında ise yok
denilemeyecek derece birkaç cinsi bulunmaktadır.

Frenk İnciri: Bir çeşit kaktüs meyvesi olan Frenk inciri, Bodrum ve
F ethiye kaz alar ında az miktarda bulun maktad ı r.

Dut ağaçları: Sancak ddhilinde muntazam dutluklar mevcut değildir;
ya|nız ayrı olmak suretiyle sancağın her tarafinda ipek böcekleri için
bahçelerde yetiştirilen dut ağaçları vardır. Bilhassa Bodrum ve Marmaris
kaza|arında ipek üretinıi için dut ağaçlarının çoğaltılmasına çaba
harcanmaktadır.
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Palamut: Bodrum'un batı tarafında ve Fethiye'nin doğu sahili
boyunca külliyath palamut ormanları.ile Köyceğiz'in yayla taraflnda ve
Muğla'nın doğu yönünde Ve Marmaris'in Reşadiye nahiyesinde
palamutluklar mevcuttur. Umumi harpten önce, okkası yüz pafaya kadar
satılması nedeniyle her tarafta rağbet görerek palamut ormanları
genişlemişse de, zamanla maddi kıymetten düşmesiyle hiçbir zirai işleme
tabii tutulmadığından adeta ormana dönüşmüşlerdir. Bununla beraber
Marmaris'in Reşadiye nahiyesindeki palamut ormanlarından senede seksen
bin kantar ve Bodrum kazasında dahi senede yiz bin okka üretim olduğu
gibi, Fethiye kazasında her sene Avrupa'ya ihraç edilen miktar y'irmi bin
kantara ulaşmaktadır.

Sebze: Sancağın her tarafinda ve bilhassa Smır dAhilinde olmak üzere
bamya,patlıcan, biber, domates, envai fasulye, böğrülce, bezelye, pfasa,
ıspanak, kereviz, kamabahar, pancar, marul, turp, maydonoz, yer elması,
patates, bakla, soğan, sarımsak, enginar, sakız kabağı gibi sebzeler
yetişmektedir. İklimin etkisi neticesinde yetiştirilmesi daha da kolaylaşan
bu sebzeler hemen tamamen memleket döhilinde sarf olunur ve tüketilir;
yalnız kuru fasulye aZ miktarda Rodos ve civarındaki adalara ihraç
olunmaktadır. Bodrum, Köyceğiz, Fethiye kazaları nispeten sıcak
olduğundan beze|ye, mart on beşinde kabak, nisan on beşinde fasulye ile
domates ve salatalık ve bazı seneler kışların hafif olmasından dolayı
patlıcan fidanları yetiştirilebilir. Sancak dAhilinde, bazı kısımlarındayetişen
bu sebzeler çevre bölgelere sevk edilir.

Arıcıhk: Sancak genelinde arıcılık oldukça yaygın olup, günümüzde
bile aynı niteliğini sürdürmektedir. Bugün ülkemizin çam balı üretiminin
önemli bir kısmı Muğla ilinden karşılanmakta ve ülkemizin her tarafına
gönderilmektedir. Dr. Esad tarafindan verilen bilgilere göre,1922 yılında
Muğla sancağında bulunan kovan sayısl ile bu kovanlardan elde edilen bal
miktarı aşağıdaki gibidir:

Hayvan Türleri: Sancağın eskiden böri ormanca zengin olması,
önemli yollardan uzaktabulunması ve kentsel yerleşmelerden ziyade kırsal
yerleşmelerin varlığına bağlı olarak doğal yaşamca da zengindir. 1920'lerde
bile sancakta kaplanların yaşaması bu noktayı destekler niteliktedir.
Kaplanların, Köyceğiz'in (U|amaz, Kızılalan) Ve Marmaris'in Bilan
dağlarında, Bodrum'un Ezeden dağlarında ve Milas-Bodrum Marçal dağ
zincirinde ara Slra görüldüğü kesin bilinmektedir. Pek nadir tesadüf edilip
avlanması yoktur'
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Vahşi hayvanlar yanında, insanlar tarafıııdan yetiştirilen hayvaır
bakımından da öneınli bir zenginlik göze çarpmaktadır. Sancakta at,
ıırerkep, katlr, ökiz, iılek, koyun, keçi, deve en fazla yetiştirilen
hayvanlardır. Kaplan dışında, karaca, geyik, dağ keçisi, kuıt, çakal, yaban
domuzu; tilki, sansar, tavşan, ayı, karga, kaıtal, keklik gibi hayvanlar da
mevcuttur. Bodrum kazası bilgileri içinde aynca hayvan adı ve saylsl
verilmediğine bakılırsa, yukarıda sancak için adı geçen hayvanların büyük
kısmı Bodrum kazasındada mevcuttur.

idari yapı: Cumhuriy6tin ilk yıllarına ait durumu gösteren aşağıdaki
tabloya göre, Muğla sancağı merkez dahil, altıkaza, 18 nahiye ve 379
köyden oluşmaktadır. l990'dan Sonra ülkemiz idari yapılaıımasında nahiye
kaldırılarak il-ilçe-köy olmak üzere üçlü bir sistemin uygulamasına
geçilmiştir. Günümtizdeki idari boltıntışe göre Muğla ili, merkez ilçe d6hil
|2 ilçe ve toplam 408 köyden (beldeler dahil) meydana gelmektedir.
Bodrum ilçesi ise 31 adet köyü (beldeler dAhil) ile geçmişteki köy saylsınln
gerisine düşmüştür.

iı<İNci rısıııa
İı<ıim: Bilindiği gibi Muğla ili, Akdeniz iklim bölgesindedir ve bu

iklimin özellikleri yüksek ve iç kesimler hariç her yerde karakteristik olarak
yaşanmaktadır' iklim özellikleri bakımından sancak arazisinisahil şeridi ve
iç kesimler olmak izere iki kısma ayırmak |azımdır. İç kısınıları Muğla,
Köyceğiz, Fethiye, Milas, kazalan teşkil eder. Bodruıı, Marmariskaza|arı
tamamen ve diğerleri de kısmen sahil şeridine dAhildir. iç kısımlarda kış
uzun Ve sürekli olup iklim genel anlamda ılımlıdır. Sahil şeridinde ise iklim
daha sıcaktır. Muğlakazasının kuzeydeki dağlık alan ile Köyceğizkazasının
kuzeybatısı ve Fethiye'nin kuzeyinde 1500 m yüksekliğindeki Seki ve
Fırnaz yaylalarında her sene kar yağar. Yüksek kesimlerde köy az
olduğundan kar yağlşları herhangi bir sorun teşkil etmez. Yüksekliği naz|ığı
ve sahile yakınlığı sebebiyle sıcaklıkher surette hissedilir.

Bölgenin karakteristik bir özelliğini teşkil eden muhakkak
ki yağışlardır. Bodrum kazasına ilkbaharın yarısından sonra altı ay
müddetle yağmur yağmaz. Bu günlerde hava kuru ise de sahil
yönünde bilhassa geceleri rizgdr havası az nemlidir. Kışın gayet çok olan
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yağmurlar nedeıriyle genellikle nem miktarı artış gösterir. Bazen yağmur
yağar, gök gürlemeleri görülür vebazen yıldırımlar isabet eder. Nadiren
dolu yağdığı da bilinmektedir.

üçüNcü KIStM
Nüfus: Bu dizinin hazırlanış sebepleri arasında mühim bir yer tutan

nüfus koııusuna gelindiğinde, toplam nüfus yanında nüfus nitelikleri
üzerine de önemle Vurgu yapıIdığı görülebilir. Ama öncelikle Dr. Esad
taraflndan veriIen nııfuJrakamlarında bir tutarsızlık olduğunu beliıtmekte
faydavardır. Çünkü aynı yıla ait nüfus rakamları arasındaki farklar o kadar
faz|adır ki, ya rakamlar yanlıştır ya da farklı yıl|ara ait olduğu halde aynı yıl
gibi verilmi ştir.'' Mesela aşağıdaki tablo 5' te 1920 yıh top l am nüfus miktarı
|94.304 olduğu halde, aynı yı|a ait olduğu ifade edilen tablo 6'ya göre
sadece Türk nüfusa ait miktar 229.303'tur. Şu durumda, nüfusa ait
rakamlarda bir problem vardır ve nüfus değerlendirmelerinde başka
kaynaklard an dafaydalanarak bu sorun çözülmelidir.

Aşağıdaki tablolara göre 1904 yılından 1920 yı|ına kadar geçen
sürede tek tek herkazada ve sancak genelinde nüfus artışı söz konusudur.
Aradan geçen 16 yılda sancak nüfusu sadecg zI542 kişi artmıştır ki, bu
dönemde sürekli yaşanan savaşlar nedeniyle normal karşılanmalıdır. En
fazla artışın yaşandığı kazalardan biri Bodrum olup, artışın yüksekliğine
bakılırsa idari bölünüş değişikliklerinden kaynaklanan bir artış gibi
görünmektedir. Şimdilik 1904 yılı idari bölünüşü bilmediğimiz için daha
net bir şey söylemek mümkün değildir. Ama idari bölünüş
değişikliklerinden kaynaklanan sorun]ar her devirde yaşandığı için
muhtemelen burada daböyle bir durum vardır.

Sancakta yaşayan nüfusun etnik yapıslna Ve dini dağilışa bakılırsa,
büyük çoğunluk Müslüman Türklerden oluşmakta, Rum, Ermeni, Musevi,
Çerkez, Kıpti gibi farklı millet ve dine mensup kişiler de bu topraklarda
yaşamaktadır. Türk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı Yo90,2 olup
geriye kalanlar için de en fazla oranl Rumlar teşkil etmektedir.
Rum nüfüsun toplam nüfus içindeki payı; o/o 7,8, Musevilerin oranı;
yo|,4, Ermeniler'in oranu 0,2 Çerkezlerin oranl; "( 4,9, Kıptilerin

'' Bu sorun daha önce aynı kaynaktan Muğla için bir çalışına yapan M. S. Koz
tarafından fark edilmeıniştir. Bkz: M. S. Koz. 2004, l'Seksen Yıl Önceki Muğla'dan
Notlar" Muğla Kitabı, s.73-87.
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oranl; 4,3 Alevilerin oranı; o/ol.2 Zencilerin oranı; 0,5 Arnavutlar'ın oranl;
0,7'dir.

Dr. Esas'ın verdiği bilgilere göre, Bodrum kazasında da aynı manzara
göze çarpmakta olup, büyük çoğunluğu oluşturan Türkler dışında sadece
Rum ve Musevilerin yaşadığı anlaşılmaktadır.

Dil: Konuşulan dil Türkçe'dir. Ya|nız gerek baz aşiretler, gerekse

şehir ve köylerde oturanların yerlerine göre konuşma biçimleri muhtelif
şivelerdir. /

Giyim Kuşam Biçimleri: Bölgede giyim umumiyet itibariyle kıyı ve
iç kısımlarda birbirinden farklı biçimlerdedir. Kıyılarda yaşayanlardan ve
maddi durumu uygun olanlar "Abani" denilen ve sarık olarak da kullanılan
bir tür ince kumaştan; diğerleri ise alelad ebeyazveya renkli bezlerden sarık
sararlar. Vücutlarına önce ipekten mamul uzunca bir gömlek ve üstüne bir
yelek ve bunun üzerine kış mevsiminde ceket giyerler ise de yaz
mevsiminde ya|nız mintan ve gömlek ile gezerler. Bu kısım ahaliden
biıtakımı pantolon giydikleri halde büyük kısmı "çakşlr'' veya "elfiye"
denilen muhtelif kumaşlardan yapılma uçkurlu bir nevi don veya birçok
yerlerde ketenden mamul ve kendilerinin dokudukları ürünlerinden' bey az
veya kıldan.mamul "potur" tabir olunan don giyerler. Bellerine donun
uçkurluğunu öıtmek izere yerli dokumalardan renklerde kumaştan bir
kuşak sararlar. Ayaklarına ya^n çorap giymezler. Kışın iplik veya yünden
yaptıkları çorapları giyerler. Ayakkabı olarak ökçesi basılabilen memleket
ürünlerinden yemeni kullanırlar; ancak hali vakti yerinde olan bir kısım
ahali potin veya kundura giymeye başlamışlardır. Kadınlara gelince; evvela
iplikten üretilen bezleıden yapılan beyaz gömlek üstüne Avrupa
basmasından alelade bunun üzerine hariçte tesettür için adi iplikten
kenarları işlemeli ve muhtelif enva kumaştan ma'mul kare ve dikdörtgen
biçiminde peştamal kullanırl ar.

UğraşIarı: Bodrum kalasının sahil halkı balıkçılık ve kayıkçılıkla
iştigal eder. Köylüler ekseriyetle rençber olup tarım ve hayvancılıkla
geçimlerini sağlarlar. Bodrum kasabasında ticaretle iştigal eden bulunduğu
gibi kasaba ve köy halkının ihtiyaçlarını temin edecek kadar kunduracı,
pabuççu, terzi, firıncl, aşçl, dülger, yaptcl, Saraç, koyuncu, kasap, bahçıvan,
dişçi, sünnetçi,eczacı, tabip, dava vekili, hamamcı, hancı gibizanaatkArlar
da bulunur.
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Ahlak: Şehirlerde ahlak, köylere oranla daha sarsılmış durumdadır.
Köylerde ahlak daha iyidir. Herne kadar eğitiıı yoksa damilli terbiyenin saf
Ve temiz uygulamalarını devam ettirmektedirler. Şehirlerde ahlakln
sarsılnraslnın öneınli sebeplerinden birincisini anneler, ikincisini ise eğitim
azlığı teşkil eder.- 

Eğitim: Eğitim pek geridedir. Sebepleri; aşırı yoksulluk nedeniyle
halkın geçim derdine düşmesidir. Kazalarda ilk ve ortaokul, kız ve erkek
okulları, Muğla'da bir lise ile bir kız okulu vardır. Nahiye ve köylerdeki
ilkokulların saylsl seksendir. Sancakta toplam 379 köyün varlığına
bakılırsa, okulu bulunan köy oranı sadece % 2l i|e oldukça düşük bir
orandadır.

Gelenekler-Batıl inançIar: Sancak halkı gelenek ve batıl inançlara
fazlaca riayetkArlardır. Örneğin; dini kutsal günlerde veya mezar\arda
olanca alçak gönüllükle Kuran-ı Kerim okunurken diğer taraftan da mezar
taşlarına mersin dalları ve çiçek'bağlanır. Ayrıca cenaze törenlerinde yas
tutulur. Şeytan, cin, eren, cadı diye adlandırılan hayali varlıkların insanları
çarpacağı, imha edeceği, geceleyin hanede büyük bir gürültü yaptıkları ve
temiz mahallelerde geceleri insan önüne çıkarak boğmak istedikleri
zannedilir.

Temizlik: Temizlik ilim ve irfanla alakalıdır. Muğla civarı halktemiz
giyinir, haftada veya on beş günde bir kasabanın menba suyu ile kaynatmak
suretiyle çamaştr yıkanır. Köy civarında ve çay kenarlarında çamaşlr
ylkamayı görenek edinmişlerdir.

ıönıüNcü rısııı
Hastaneler: Cumhuriyetin ilanında Bodrum kazasında mevcut

bulunan Hükümet Tabipliği 1930 yılında 5 yataklı muayene ve tedavi evi ile
takviye edilmiş olup, bilahare 1955 yılında 10 yataklı sağlık merkezi inşa
edilerek halk hizmetine açılmıştır. Bu 1 baştabip-tabip, 2 ebe-hemşire, l
yardımcı hemşire, 1 sağlık memuru, 1 depo-anıbar memuru çalıştırılan bir
müessenin 1 jeep otosu ve şoforü mevcut olup doğum ve acil vakaların
Sağlık Merkezine getirilmesi ve ikmal işlerinde kullanılmaktadrr. '' Dr. Esad
tarafından verilen bilgilere göre 1922 yılında bile Bodrum kazasında bir
eczaneyoktur.

'' Anonim. 1967. Muğla İı Yıılıgı, s.2|8-257

421



Türkiye'nin Sıhhi-içtimai Coğrafyası, Muğla (Menteşe)
Sancağı (|922)'ye göre Bodrum

Içme suyu: Bodruın doğusunda kasabaya bir saat mesafede sahilde
Tavşanbuınu mevki civarında'oiçme" tabir olunan bir su vardlr ki menbai
deniz kenarında ve deniz yüzeyinde aynı seviyede olup denizin dalgalı
zamanlarında kışın tamamıyla deniziçerisinde kalır. Yazın dalgasızve sakin
zamanlardadenizden ayırt edilebilir, bir kayanın altından çıkar. Beşparmak
kayalığındadır; lezzeti tuzluca olup, on bardak kadar içildiğinde müshil
görevi görür.

Bodrum'daki içme sqlarr: Bodrum kazasında temiz ve bol içme
suları bulunan köyler: Farilya, Yaka, Yalıkavak, Çömlekçi, Dereköy,
Peksimet.

Bodrum'da tamire m.uhtaç içme suları olan köyler: Gökçebelen, Geriş,
Dağbelen, Yahşi, Bahçekaya, Yeniköy, Karakay a,İslamhaneleri.

BEŞiNCi KtSIM
Çevredeki hastalıklar: Başta sıtma ve frengi olmak izere Verem,

çiçek, difteri, humma, kolera, veba, dizanteri, tifo, tifüs halkı tehdit eden en
büyük problemlerdend ir. B öl gede ; sıtma, frengi, Verem yaygındır.

Türkiye'nin sıhhi-yi ve içtimai coğrafya dizisine göre, 19201930
yılları arasında halk sağlığı oldukça Zof ye ağır şarlar içindeydi. Orta|ama
ömür beklentisi ve çocuk ölümleri de halk sağlığı açısından önemli
olmasına rağmen önemsenmemiştir. Halk sağlığının iyileştirilmesi için,
öncelikle sıtma ve frengi olmak üzere bütün bulaşıcı hastalıklarla sürekli
mücadeleye başlanarak diğer taraftan da koruyucu sağlık hizmetleri
aıtırılarak sağlık amaçlı uygulamalar yoğunlaştırılmıştır.

Bölge sahil ahalisinin gerek iklim ve gerekse havanın bozuk
olmasından dolayı zayıf vücutlu, kansız, sağlıksız, genellikle dalak
büyümesi ile birlikte kansızlığa alışkın bir yapıları vardır. Yayla ahalisi;
sağlıklı, sağlam vücutlu, kanlı-canlı insanlardır.

Malarya, yani sıtma hastalığı o dönem Türkiye'sinin birçok
yerinde olduğu gibi Muğla'da da çok yaygın olup Dr. Esad, bu hastalığın 7

görüldüğü toplam 34 adet köy tespit etmiştir. Sancak geneline ait olan
bu rakam ve liste içinde Bodrum kazasına bağlı iki adet köy bulunmakta

'o o. Gümüşçij..2002' "Sağhk Coğra$ıası Bakımından l920'lerin Türkiyesi'nde Halk
Sağlığı ve Sorunları'', s. l498.
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olup, hastalıktan dolayı bu köylerin ne kadar nüfus kaybettikleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

ALTINCI KISIM
Doğum ve Öıüm Oranları: Sadece bir yıla ait olsa da, bir yıl içinde

doğan ve ölenlerin Saylstna bakıldığında, dönemin şaıtları gereği savaşlar
ve hastalıklardan ölenlerin, o yıl içinde meydana gelen doğumlara göre ne
kadar faz\a olduğu hemen görülecektir. Yine aşağıdaki tablodan, ölenler
içinde çocukların çok az yer tuttuğu, asıl sayının savaşlara bağlı olarak
yetişkin ölümlerinden meydana geldiğini görmek de oldukça ilginçtir.

Buraya kadar görüldüğü izere, Milli Mücadele yıllarında Muğla
sancağı ve Bodrum kazasının durumu, ülkenin geri kalan kısımlarından
farklı değildir. Genel manzafa şöyledir: şehir ve şehirleşme oranları azdır,
nüfusun büyük kısmı kırsal kesimde yaşamakta, toplam nüfus az, ölıjm
oranları fazladır, sağlık sorunları çoktur, eğitim seviyesi düşüktür, batıl
inançlar önemlidir, ekonomik açıdan durum iyi değildir, tarım Ve
hayvancılık dışında diğer ekonomik sektörler oldukça azdıt.Ama bütün bu
eksiklik ve sıkıntılara rağmen Atatürk önderliğinde başlatılan Milli
Mücadele başarıyla tamamlanmış ve cumhuriyet ilan edilerek, yukarıda
sayılan bütün hususlardahızlı bir gelişme eğilimine girilmiştir.
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Tablo ]: Muğla Sancağında ağaç türlerine ve kazalara göre orman varlığı.

Toplam

184.i10
235.242
T9.282

2.075
8.040
63.736

53.563
12.742

11.691

.133

22.810
s.932
18.921

22.755
72r.032

Bodrum

1r.429

10.888

10.909

t2.609
10.309

350
26.361

4s.606

Milas

26.070
t7.440

7.538

50

88.341

Fethiye

42.216
88.654
9.850

3.080
6.T60
12.320

t.232

r0.997
1.232

500

s.800
T82.04r

Köyceğiz

s6.1 60
93.600

325
3.744
8.585

20.030
-TJJ

150

133

2.900
100

50.100

13.600

249.s60

Marmaris

25.970
610
9.432

33.154
2.766

4.000

2.900
19.522

Muğla
Hektar
22.264
19.348

t.750
1.2t6
4.349

200
960

360
s0.441

Agaç Iuru

Akçam
Kızılçam
Karaçam
Ardıç
uunluK
Bozuk orrnan

Pımaz Ve meşe
Sandal
Yabani zeytin
Karadiken
Katrançanıı
Palamut

Çeşitli ağaçIı hususi
offinan

Munazafıye olTnan

Toplam

ş
UJ
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Tablo 2. Muğla Sancağında kazalara göre yetiştirilen tarımsal ürün miktarları

Toplam

5.s42.5tr
4.28s.882

29t.270
720.471

3.598.315

155.r25
7 5.3s5
33r.169
ts2.506

Fethiye/IGlo

1.904.000

440.000

196.000

940

30.800

Köyceğiz/I(lo

734.400
412.292

t3.5r7
4.294

t.974.700
tr928

14.280

62r

Marmaris/Kilo

r42.445
60t.733

46.424

118.508

22.648

43.222

228

Bodrum/Kilo

499.931

1.283.109

33.143

44.92t
35.220

2.297

t33.364

Milas/Kilo

327.930
458.285

116.325

76.830

9.660
22.358

3.997

Muğla/Kilo

1.933.80s

1.030.463

61.68s
548.002

r.264.227

97.zsr
75.355

24r.r70
14.296

Ürün
Cinsi/Kaza
ve miktarı
Buğday
Arpa
Yulaf

Çavdar
Mlsır darrsr

Akdarı
Sarı darı

Burçak
Bakla

c..ı
co.f,



110.080

88.1 93

33.0s4
21.724

252.t25
40

111.012

836.200

9.524
23.113

1.200
3.360

s.600

9.600

11.400

16s.000

285

t7.820
2.300
22.984

62.800

1.008

1.000

3.1 80

2.6s0
5s6
25.816
242.525

s.200
21.200?

7.127

5.104

67.834
46

3056

897

s0.000
504

1.500

1.410
5.430

300.000?

I s.1 69

12.st8
74.407

858

1.848

40

30.175

300.000

1.000

Nohut
Börülce
Fasulye
Mürdümük
Melez
Pirinç
Susam
Tütüır
Mercimek
Pamuk

ş(/J
UJ

Tablo 3 '-Muğla sancağıııda kazalara göre arı kovanı varlığı ve bal üretinıi

Bal üretiıni
160.000
2s.000
2s.000
40.000

Kovanların adeti
40.000
8.000
8.300
7.000

Kazaadı
Muğla
Köyceğiz
Fethive
Marmaris



ı
r

Tablo 4: Mı'ığla sancağının idari yapısı.

$
ca
sf,

s0.000
20.766
320.766

25.000
6.922
9s.222

Milas
Bodrum
Toplam

KövAdeti
8 1

110

4t
24
53

v0
319

Nahive Adeti
5

4
1

J

2

J

1 8

KazaAdı
Muğla kazası
Milas kazası
Bodrum kazası
Marmaris kazası
Köyceğiz kazası
Fethiye kazası
Toplam



Tablo 5: Muğla sancağında kazalara göre 19041920 yılı niifus miktarları

r3361t920

60.788
40.266
23.045
12.414
36.630
2r.r0t
194.304

13201T904

60.022
38.694
2T.024
Lt.092
28.s48
13.382
T72.762

Kaza|arınisimleri

Muğla kazası
Fethiye kazası
Köyceğiz kazası
Marmaris kazası
Milas kazası
Bodrum kazası
TOPLAM

Tablo 6: Muğla saııçağında kazalara göre nüfusun ırkve din üzerine bölünüşü: I33637/192021

Türk Rum Musevi Ermeni Çerkez Kıpti

Kazaadı Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Muğla 26.926 92.002 896 964
Milas 14.664 16.739 1735 T693 449 492 113 rr2

5(,
(^
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Bodıum 8.274 8.913 I93I- 1753 l|7 98
Marmaris 5.141 5.998 312 342
Köyceğiz 9.83l |I.497 439 269 15 49 25r 259 144 168
Fethiye 12.619 16.099 4862 4734 102 339 7 4
Toplam 78.055 151.248 10.235 9.755 743 978 7 4 251 259 257 280

\o
cö
$



Toplam
Fethiye
Köyceğiz

949
730
2r9

I,L24
770
3s4

8 7 7 I aJ I 0

Tablo 7: Bodrum kazasında malarya hastalığından zarar gören köylerin 1904 ve I92I yılı nüfus miktarları.

Göl Köyü
Kızılağaç Köyu
Köylerin Nüfusu/Yıl

127

12l
1320 (1904)

87

98

1331 (192r)

Tablo 8: Muğla sancağında kazalara göre I920 yılı doğunı ve ölüm miharları'

İt
cns
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Toplam
Marmaris
Fethiye
Köyceğiz
Bodrum
Milas
Muğ1a

Kaza İsimleri

2922
150

304
t67
753
439

11 09

|336l|920 doğum
miktarları

7302
32r
23s3
202

1371

t57r
T484

1336/1920 ölüm
miktarları

500
45

t43
I 5

40
209
48

1336l1920 yılı içinde vefat eden

çocuklann sayıları (110 yaş)

,,,rrJ--. :l
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ibrahim GÜrxBR*
Mustafa ERTÜRK*

cinİŞ
Muğla ili'ne bağlı bir ilçe yönetim birimi olan Bodrum, Güney Ege

klyılarında 653 km'?lik bir alanı kaplar. Bir yarımadadan oluşan ilçe arazisi, dağlık
ve engebeli bir saha olan Menteşe Yöresi'nin (eskiden Karya Yöresi) güneybatı
köşesinde yer alır (Şekil l).

Bodrum Yarımadası'nın temelini Üst Paleozoyik (Üst Permiyen)-Alt
Triyas yaşlı hafif metamorfik şistler oluşturur. Güllük formasyonu olarak da
isimlendirilen bu formasyon sahanın doğu kesimlerinde yüzlek verir. Yörede
stratigrafik, litolojik ve hidrojeolojik özelliklerine göre beş ayrı kaya birimleri ayırt
edilmiştir. Bunlar yaşlıdan gence doğru sırasıyla Alt Triyas-Üst Jura yaşlı masif
kireçtaşları, Alt Kretase yaşlı katııanlı-çörtlü kireçtaşları, Üst Kretase-Paleosen
Bodrum fişli, Üst Miyosen yaşlı Bodrum volkanitleri ve Kuvaterner alüvyon
birimleridir (Şekil 2).

Metamorfik şistler geçirimsiz temeli oluşturur. Masif kireçtaşları ve
katmanlı çöı1lü kireçtaşları karstik akifer özelliğindedir. Alt kesimleri dolomitik
olan masif kireçtaşlarının üst seviyelerinde litolojik ve kimyasal homojenlik
nedeniyle karstlaşma daha ileri düzeyde olup, dikey drenaj ve mağara akımı
egemendir. Katmanlı çörtlü kireçtaşlarında karstlaşma nispeten daha düşük
saftıadadır ve yer yer çöı1bantları ile ardalanma nedeniyle yatay drenaj egemendir.
Bodrum fişli geçirimsizdir ve yeraltı suyu içermez. Yarımadanın batı kesiminde
yayılış gösteren Bodrum volkanitleri ve mağmatik kayaçları hidrojeolojik açıdan
aynı özellikte olup, çatlaklı kaya akiferi oluştururlar. Bu birimde açılan
sondajlardan düşük debili fakat yumuşak, kaliteli s,ular elde edilir. Bitkisel toprak
ve alüvyon birimi geçirgen ve akifer özelliğindedir; ancak yörede ince kalınlık
sunmaları nedeniyle önemli miktarda yeraltı suyu içermezler. Daha ziyade sığ
keson kııyuları besleııektedir (Filiz ve Diğerleri, l998: s. 176).

* Prof. Dr. Muğla Üniversitesi, Eğitiın Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitinıi Anabiliın
Dalı.
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Bodrumda Arazi Kullanılışı

Şekil 1. Bodrum ilçesi'nin Yer Bulduru Haritası.

Yeryüzü şekilleri bakımından Bodrum Yarıınadası iki bölüme
ayrılmaktadır. Torba ile Bodrum koyları arasında çekilecek hattln batısında
kalan birinci bölüm, batı-doğu yönünde uzanan 300-600 m yüksekliğinde
bir dağlık ktıtle (en yüksek yeri oyuklu Dağ 690 m) ile batıda kuzeyden
güneye uzaflan 150-450 nı yüksekliğindeki kütleden oluşmaktadır. Bu
dağlar arasıırda dar alanlı alüvyal kıyı düzlükleri yer almaktadır. Bu ovhların
başlıcalarını ise'Bitez, ortakent-Yahşi, Turgutreis, Güınüşlük, Yalıkavak,
Gündoğaır, Göl-Türkbükü ovaları oluşturmaktadır. Yarımadanın doğu
bölümü ise 5ıükseltisi 300-500 m arasında iki tepelik kütleden oluşmakta, bu

iki ktitle araslnda Karaova ( 15 km2) ve Etrim ovası yer almaktadır.
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Şekİl2. Bodrum ilçesi'nin Jeoloji Haritası.

Kuzeyinde Güllük Körfezi, güneyinde Gökova Körfezi ve batısında Ege
Denizi ile çevrili olan Bodrum Yarımadası kıyılan, oldukça girintili ve çıkıntılıdır.
Uzunluğu'174 km'yi bulan yarımada kıyılan, kıyı şekilleri açısından büyük bir
çeşitlilik gösterir. Özellikle yarımadanın batı yarısının kıyıları oldukça girintili
çıkıntılı olup;bukıyılarda, çok çeşitli kıyı şekillerine rastlanır. Yörede "bük" olarak
bilinen koyların uçlarında plaj :'sahalarmln yer alması, bu kıyıları plaj turizmi
açısından oldukça elverişIi kılmıştır. Bodrum şehrinin doğusundan Ören
dolaylarına kadar Gökova körfezinin kıyıları ise bir kırık hattıırın bulunması
nedeniyle, nispeten düz ve yüksek kıyılardan oluşmaktadır. Bundan dolayı, bu
kıyılar, plaj turizminden çok, y at turizıni açısından önem taşımaktadır.

Bodrum yöresinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bu iklimin
etkisiyle, kışlar ılık ve yağışlı yaz|ar ise sıcak ve kurak geçmektedir. Bodrum'daki
meteoroloji istasyonlarınln uzun ylllık (53 yıl) ölçümlerine göre sahada yıllık
ortalama yağış tutarı 743 mm çivarındadır. Ancak, bu ortalama değerin değişim
katsayısı oranının o^24,6 olarak belirlenmesi yörede yağış oynaklığının çokfaz|a
olduğunu göstermektedir.

Bodrum Yarımadası yerüstü su kaynakları bakımdan oldukça fakirdir.
Yarımadanın doğu kesimindeki Kqcadere dışındaki akarsuların hemen tamamı,



yılın önemli bir kısmında kurudur. Bu akarsular kısa boylu ve sel karakterli
derelerden oluşmaktadır. ilçenin tek baraj gölü, Kocadere iizerinde kurulu bulunan
ve l990'da tamamlanmış olan Mumcular Barajı'dır. Maksimum su seviyesinde
gölalanı l,43 km2 ve göl hacmi l8,2 hm3, en düşük su seviyesinde ise göl hacıni
hm3'tür. Başlangıçta sadece sulama amaçlı olarak planlanan baraj daha sonra
Bodrum Yarıııadası'nın acil gereksinimi de dikkate alınarak, komşu havzadaki
Gökpınar Deresi sularının baraj gölüne aktarılmasıyla içme ve sulama maçlı baraj
hal ine dönüştürülmüştür.

Bodrum Yarımadası'nın yeraltı suyu imkönları da oldukça kısıtlıdır.
Yarımadada 1l hm3/yıl ve Karpova'da 2,8 hm3/yıl emniyetli çekilebilir yeraltı
Suyunun tamamı kullanılmaktadlr. Yeraltı suyunda deniz suyu girişimi neticesinde
tız|anma sorunu başlamıştır (Durukan, Alpaslan, 1998 |29)' Bu nedenle ilçenin su
sorununun biran evve1 çözümlenmesi gerekmektedir.

Yörenin doğal bitki öıtüsü iklim, toprak ve rölyef koşullarının yanl slra,
antropojen, faktörlerin de etkisiyle günümüzdeki görünümünü almıştır. Nitekim
ilkçağ'dan itibaren yerleşmeye sahne olan yarımadada doğal bitki örtüsü tarım
arazisj elde etmek, hayvan otlatmak, tekne kerestesi temiıi etmek veya yakacak odun
ihtiyacını karşılamak gibi amaçlarla büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Giinüınüzde,
65.258 hektarlık ilçe arazisinin40.406 hektarı (yo6l,3'iJ) orman örtüsü ile kaplıdır.
Ancak, bu arazinin de l 5 .5 80 hektarı (23 ,4'i) orman arazisinden, 25 .026 hektarı (%
3 8,4'ü) fundalık araziden oluşmaktadır.

Yöredeki doğal bitki örfiisünün dağılışında bir asimetriliğin varlığı göze

çarpmaktadır. Nitekim yarımadanın omurgaslnr oluşturan tepelik kütlenin kuzey
yamaçları offnan örtüsüyle kaplı olurken, güneye bakan yamaçlarıırda bitki
öı1üsünün cılızlaşarak makiye dönüştüğü görülmektedir. Yarımadanın batı kesimini
kaplayan volkanik arazl|er üzerinde ise çok cılız bir bitki öıti'isü olan garig
formasyonları yayılış göstermektedir.

, ,.2000 yılı sayım sonuçlarına göre ilçenin nüfuşu 97.826'dt. Bu nüfusun
32.227'si şehirsel nüfustan, 65.599'u ise kırsal nüfustan oluşmaktadır.' ilçede l1
adet belediye örgütlü yerleşıne vardır. Bu beldelerin 2'si (Mumculaı; Yalı)
yarımadanın doğu bölümünde, 9'u (Bodrum, Bitez, Konacık, ortakent-Yahşi,
Turgutreis, Gümüşliik, Yalıkavak, Güııdoğan, Göl-Türkbükü) ise batı bölümünde
yer almaktadır. Bu dağılışta rol oynayan temel faktör, turizm faaliyetlerinin
yarımadanın batı kesiminde yoğunlaşmış olmasıdır. Toplam ilçe nüfusunun
79.385'i (% 8l,l'i) belediye örgütlü yerleşmelerde yaşamakta ve bu beldelerin
l0'u (Mumcular dışındakiler) kıyıda yer almaktadır. Bu durum,

' DiE, 2000 Genel Nüfus Saylırrı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Muğla),
Ankara, s.63-64.
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yörede nüfusun yoğuıılaşması üzerinde turizmin etkisini açıkça oı1aya

koymaktadır.

1. BUYUK TOPRAK GRUPLARI
Bodrum İlçesi'nin topraklarını, pedojenetik ve fiziksel özelliklerine

göre, alüvyal-kolüvyal topraklar, kırmızı-kahverengi Akdeniz toprakları,
kireçsiz kahverengi or'lnan toprakları-kireçsiz kahverengi topraklar,
kahverengi orman toprakları ve rendzina toprakları olarak, beş büyük grupta
toplamak mümkündür (Tablo 1 ).

Tablo 1. Bodrum ilçesi'ndeki Büyük Toprak Gıuplarının Arazi Sınıflarına Dağılınrı
(Hektar olarak)

Kaynak: Muğla ili Arazi varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, il RaporNo:48, l998, s.78.
Alüvyal ve kolüvyal topraklar, sahada fazlayerkaplamazlar. Ancak, tarıma

çok elverişli oldukları için önemlidir. Araştırma sahasının yaklaşık yo l0,2 kadarını
kaplayan bu topraklar esas olarak yarımadanın kıyllarındaki dar

Toprak
(lyır h ıı

I II III IV VI VII VIII
(lIoVlqt'

Toplam %o'si

Alüvval 82 661 '742 l.l
Hidroııorfik
Tontaklar

t+ 74 0,1

Kolüvyal
Tooraklar

3.120 1.77 5 456 265 5.916 9,1

Kahverengi
orınan
Toıırakları

391 391 0,6

Kireçsiz
Kahverengi
Onnan
TnnrcLIarı

135 478 t.748 3321 5.682 8,7

Kireçsiz
Kahvereııgi
Tonıaklar

340 679 12.069 13.088 20,1

Kırmızı -
Kahverengi
Akdeniz
Tnntakları

t.954 3.t26 4.227 29.801 39. I 08 59,9

Rendzina
Tonrakları

43 43 0,1

Çıplak Kaya
ırp \ıfnlnzlar

84 84 0,1

Sıı Yiizevi q q 0n
TOPLAM 3.420 1.857 3.980 3.869 6.654 45.265 2t3 65.258 100,0
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alanlı düzlükler ile iç kesimlerindeki Karaova Polyesi'nin tabanında toplanmıştır.
Ana maddesi çevredeki jeolojik materyalin depolanmasr sonucunda meydaıra gelen
bu grup topraklarda, çok çeşitli ana ınadde bulmak müınkündür. Bunlar geırellikle
iyi drenajlı topraklar olup, eğim değerleri % 0-2 arasında değişir. Kıyı yakınında
bulunan alüvyal ve kolüvyal toprakların, şiddetli tuz|anına nedeniyle tarımsal
verimliliklerini büyük ölçüde yitirdikleri görülmektedir.

Bodrum ilçesi'nde en geniş yer kaplayan toprak grubu, kırmızı-kahverengi
Akdeniz topraklarıdır. Bu toprpklar, yörenin orta kesiminde yayılış gösteren
Mesozoyik kalkerleri üzerinde gelişmiş olup, ilçe arazisinin yak|aşıkYo 60'ını teşkil
ederler. Kireç yönünden oldukça zengin olan bu toprakların, iyi gelişmiş bir
kalsiyuın karbonat katmanı mevcuttur. Üzerlerindeki doğal bitki örtüSü, genellikle
maki ve kızılçam ormanlarlndan oluşmaktadır. Topografua dağlık ve engebelidir.
Buna bağlı olarak, eğim değerleri de oldukça fazladır. Eğim koşullarlnln elverişli
olduğu sahalarda 50 ile 100 cm'yi bulan toprak örti'isü mevcut olmakla beraber,
genellikle engebeli topografya nedeniyle şiddetli erozyona uğramış oldukları ve
profil morfolojisinin özelliğini kaybettiği dikkati çekmektedir. Bu topraklar
üzerinde tarım dar a7anlarda yapılmaktadır. Buralardatarla ürünlerinin yanl sffa
zey tin v e incir de yetiştirilmektedir.

ilçe arazisinin doğu kesimindeki metamorfiık seriler i.izerinde kireçsiz
kahverengi orman toprakları gelişmiştir. Saha içinde yaklaşık o/o 8,7'|ik bir yer
kaplarlar. ilçenin batı kesimindeki volkanik arazi|er üzerinde ise kireçsiz
kahverengi topraklar gelişmiştir. Bu topraklar Bodrum ilçesi'nde l3.088 hektarlık
alan ile ilçe yüzölçümünün Yo 2},l'ini temsil etmektedir. Podzollaşma ve
lateritleşme süreçleri Sonucu oluşan her iki toprak grubunun da humus içeriği
düşükti'ir. Genellikle eğimlerin yüksek değerler gösterdiği sahalarda yer alan bu
topraklarda derinlik büyük çoğunlukla 50 cm'den daha azdır. Çoğu erozyona
uğramıştır. Bazı|arında ise taşlılık görüImektedir. Daha çok orman, maki ve otlak
örtüsii altında bulunan bu toprakların bir kısmı tarıma açılmıştır. Buralarda
genellikle kuru uygulanmaktadır, Volkanik araziler üzerinde. gelişmiş bulunan
kireçsiz kahverengi toprakların ise daha çok mera olarak değerlendirildiği
görülmektediı..

ilçe arazisinin doğu kesiminde, küçük parça|ar halinde rendzina ve
kahverengi ornan topraklarına da rastlanmaktadır. Bunlardaır rendzina toprakları,
genellikle yumuşak kireçtaşları üzerinde gelişmiştir. Kahverengi orTnan toprakları
ise maınlardan oluşmuştur. Çoğu maki ve orman örtüsü altında bulunan bu
toprakların bir kısmı tarım alanı haline getirilmiştir. Buralarda daha çok kuru tarım
yapılmakta ve çoğunlukla tütün ve buğday üretilmektedir. Bir kısım araziler
zeytinlik olarak krıllanı lmaktadır.

-
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2. TOPRAKLARIN EĞiM ve DERİNLiKDURUMU
Bodrum ilçesi topraklarının 6.960 hektarı (% l 0,7'si) dnz (4.307 hektar) ve

hafif eğimli (2.653 hektar) olup derin Ve orta derinliktedir. ilçe topraklarının
44.253 hektarı (% 68'i) orta, dik ve çok dik eğimdedir. Bu alanlarda toprak derinliği
sığ ve çok sığdır. Kalan 13.842 hektarlık topraklar (sahanın yo 27,3'iJ) ise sarp
eğimdedir. Toprakların % 53'ünde şiddetli erozyon h6kimdir.'

İlçede; 82 hektar yaşlık, 735 hektar çoraklık sorunu bulunmaktadır.

3. ARAZi KULLANMA SINIFLARI
Bodrum ilçesi'nde aruzinin kullanma verimlilik sınıflarının

saptannıasında, ABD Toprak Koruma Teşkilatı'nın geliştirdiği sınıflandırma
sistemi kullanılmıştır. Bu metotta, aynl iklim koşulları altında özellikle toprak,
drenaj, erozyon ve eğim (geniş anlamda topograffa) değerlerine bağ|ı o|arakarazi
değerlendirilmesi yapılmaktadır (Mater, l982: s. 96). Söz konusu sınıflandırma
sisteminde belirtilen kıstasların ışığı altında ilçe arazileri sekiz kullanma verimlilik
sınıfina ayrılmıştır. Bunlardan ilk dördü (I, II,III, IV) tarımauygrın sahala1 sonraki
üç sınıf (V, VI, VII) ise tarıma elverişli olmayan sahaları göstermektedir. VIII. sınlf
arazilerisehiç ürün getirmeyen sahalar olaraknitelendirilmiştir (Tab|o2, Şekil3).

Tablo 2. Bodnım ilçesi'ndeArazi Kı.ıllanma Sınıfları (Hektar olarak)

.Muğla iüi Arazi varhğı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları,
Il Rapor No: 48, 1998, s. 74-78.

I II III IV VI VII VIII Toplam

3.420 1.857 3.980 3.869 6.654 4s.265 213 6s.258
o/o'si s, 2,8 6,1 5,9 10,2 69,4 0,3 100,0
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Şekİl 3. Bodrum ilçesi'nin Arazi Verimlilik Sınıfları Dağılış Haritası.

I. sınıf arazileu sahada yaklaşık 3.420 hektarlık bir yer kaplaınakta olup,
genel sahanıno/o 5,2'siniteşkil ederler. Bu araziler yarımadanın kıyılarındaki küçük
ovalar ile Karaova Polyesi'nin tabanında yer alırlar. Çok az eğimli veya düz olan,
iyi drene edilmiş, kolay işlenebilir, erozyon tehlikesi bulunmayan bu saha

toprakları derin ve iyi su tutma kapasitesine sahiptir. Toprak içinde Yo2-5 arasında
değişen organik madde mevcut olup, bu bakımdan zengin sınıfina dahil olurlar'
Yarıınadanın en yüksek l,erim gücüne sahip olan bu topraklarında sulamalı bahçe
ve sebze tarımı yapılmaktadır. Yetiştirilen başlıcaürünlerturunçgil ve çeşitli sebze
türleridir.

II. sınıf araziler Bodrum ilçesi'nde 1.857 hektarlık bir alan ile ilçe
yüzölçümünün oh 2,8'ini temsil ederler. Bu sınıf arazi|erde yapılan tarımsal
faaliyetler hafif eğim Ve erozyon gibibazı sınırlayıcı faktörlerin etkisi altındadır.
Sulamalı ve kuru tarıma elverişli olan bu sahalarda üretim kapasitesi birinci sınıf
araziler kadar yüksek değildir. Yarımadada genellikle dar alanlı kıyı ovalannın
hemen gerisindeki alçak düzlükler ile Karaova Polyesi'nin doğusundaki hafif ve
oı1a eğimli sahalar bu sınıf kapsamı içine alınmıştır. Sahadaki II. sınlf araz1|erin
sulanabilen kısımIarında turunçgil ve sebze tarıml yapılırken, sulamanın müınkün
olmadığı kısımlarında tütün, tahıl ve zeytin tarımı ön plana çıkııaktadır.

BoDRUM ıRnzi sıııırıı nı
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III. sınıf araz1|er araştırma sahasında yaklaşık 3.980 hektarhk bir yer
kaplamakta olup, genel arazininYo 6,7'ini teşkil ederler. Başlıca yayılma sahaları
Bodrum, Turgutreis, Gölköy ve Çiftlik yerleşim alanları çevresinde kalan sahalar
ile Karaova Polyesi'nin doğu kesiminde bulunan alanlardır. Bu sınıf topraklarda
yöreye uyum sağlayan bitkilerin ancak yarrsı yetişir. Birinci ve ikinci sınıf arazi\ere
göre tarıma daha az elverişlidirler. Bu sınıfa giren araziler, sulanabilir arazinin son
Slnırlnl oluştururlar. Söz konusrı arazilerin en önenıli kısıtlayıcı faktörii, orta
derecede eğimli olmalarıdır. Eğimlerin orta derecede olması, salrada'erozyonu
allıtffan nedenlerin başında gelir. Toprak derinliği az, taşlılık oranı ise nispeten
yüksektir. Bu sınıf arazilerin düz olan ve tabanda yer alanlarında yer yer drenaj
yetersizliği, taban Suyunun yükselmesi ve tuzlanma sorunlarına rastlanır.
Turgutreis ve Gölköy çevresindeki III. sınıf arazilerde turunçgil ve sebze tarımı
ağırhk kazanmaktadır. Sahanın diğer kesimlerindeki bu sınıf arazilerde ise
genellikle kuru şartlarda tahıl ve tütün tarıml yapılmaktadır. Ayrıca, yer yer geniş
zeytin ve incir bahçelerine rastlanmaktadır. Nispeten düşük eğinre sahip olan
kısımlarında genellikle tahıltarımı yapılırken, yamaç|aru doğru eğimlerinoh 15'in
üzerinde değere sahip olduğu kısımlarında zeytin ve incir yetiştiriciliği ön plana
geçmektedir. Yamaçlarda tarım yapılabilmesi, ancak teraslama sisteminin
uygulanması ile mümkün olmaktadı r.

Bodnım ilçesi arazisinin yaklaşık 3.869 hektarıveyaYo 5,9 kadarı IV. sınıf
arazilerden oluşmaktadır. Bu sınıf araziler sahada küçük parçalar halinde özellikle
yörenin doğu kesinrinde yaygınlık gösterir. Bunların başlıca kısıtlayıcı faktörleri
eğinı değerlerinin fazla olması dolayısıyla orta şiddetle bir erozyona mafuz
kalnraları, toprakların sığ ve taşIılık oranının fazla oluşudur, Sınlrlayıcı faktörlerin
etkisinin çok fazla olması nedeniyle, bu sınıf arazi|erde yetiştirilen kültür
bitkilerinin sayısı oldukça azalmıştır.

Araştırma sahasında VI. slnıf arazjler yaklaşık 6.654 hektarlık bir alan
kaplar. Bunun genel araziye oranl ise o/o |0,2 kadardır. Genellikle orman ve nraki
örtüsüyle kaplı olan bı"ı sınıf araziler yer yer o/o 20)nin üstüne çıkan eğim, şiddetli
efozyon,toprak sığ1ığıvebazı yerlerde ana kayanın yizeye çıkması gibi nedenlerle
tarım faaliyetlerinin sürdürülmesine elverişsizdir. Bu sahalarda ekme-dikme
şeklindeki tarımsal faaliyet pek yoktur. Ancak az bir miktar hayvancılık yapılır.
Ayrıca, bazı eğimli arazi|erde teraslama ile toprak kontrol tedbirleri alınarak zeytin
tarımının yapı l dığı görülmektedir.

Bodrum ilçesi'nde en geniş yeri, VIL sınıf araziler kaplar. Toplam alanl
45.265 hektar olan bu sınıf arazilerin genel araziye oranl o/o 69,4'ijbulur. ilçenin iyi
ve bozuk orTnan niteliğindeki alanları ile makilik sahaları VII. sınıf arazi|er
kapsamı içindedir. DoğaI bitki örtüsü genel olarak ana kayanın tabiatına bağlı
olarak değişkenlik gösterir. Kalkerlerin yayıldığı sahalarda daha zengin olan
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bitki örtüsü, volkanik araz1\erde bodur çalılıklar halini alır ve buğdaygillerin
egenren olduğu otsu forırrasyon ortaya çıkar. Bu salıanın bazı yerlerinde eğini
değerleri o/o 30'uı'ı üstüne çıkar. Şiddetli erozyon toprakları sığlaştırılnrış, yer yer
ana kayayı satha çıkaıtmıştlr. Toprakların sığ oluşu yanında, taşlılık oranl da

oldukça yüksektir. Yarımadanın batı yarısındaki VII. sınıf arazilein genellikle
otlak olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrlca, bu sahanın bazı kısımları teraslanra
yoluyla tarııı alanı haline getirilııiş olup, buralarda kuru tarım ve zeytincilik
yapılmaktadır.

VIII. slnıf a razi|er araştırma sahası içinde yaklaşık 213 hektarlık bir alanı
kaplar ve genel sahanın o/o 0,3 kadatını oluşturur. ilçenin güneydoğu kesiınindeki

çıplak kayalık sahalar bu sınıf araziler içinde alınmrştır.

4. ARAZİNİN ra.RrivrsAl POTANSİYELİNE GÖRE DAĞILIM
DURUMU

Nüfusu gittikçe artan ve büyük bir kalkınına haınlesi içinde bulunan
ülkemizde ye1leşme, ulaştırma, sanayi, turiznı ve benzeri'alanlarda ileride
meydana gelen gelişıneler, tarınr dışı amaçlı arazi kullanımlarlnın daha da

artmasına'ie giderek yurt sathına yayılmasına neden olacaktır.

Söz konusu gelişmelerin ülkemiz için mutlak olduğu bir gerçektir. Ancak,
gittikçe artan nüfusumuzu besleyebilmek ve ileride bir beslenme sorunu ile
karşılaşmamak için tarımsal üretimin de belirli bir düzeyde sürekli olarak
arttırılmasr zorunlu bulunmaktadır. Bunun için her şeyden önce, üretim ortamı olan

tarım kaynağımızı korumak ve kabiliyetlerine uygun olarak, bilinçli, planlı ve
dengeli bir şekilde kullanmak zorundayız.
' Toprak kaynağımızı korumak ve sürekliliğini sağlamak için alınması

gereken tedbirlerden biri de; tarım dışı amaçlı tüın yapılaşmaları verimsiz veya

düşük verimli araziler üzerinde gerçekleştirmeye yönelik bir "tarıın dışı amaçlı
arazi ku|lanım planlamasl"nln ülke çapında Ve en kısa zamanda yapilarak

uygulamaya konulmasıdrr.'

Toprak, topoğrafya özellikleri ile iklim şartları, ııevcut sulaına durumu
aruzininkullanım şekli de dikkate alınarak yapılan sınıflandırmaya göre, tarımsal
potansiyelleri bakımından döıt grupta toplanmaktadır (Tablo 3).

A. Önemlİ Tarım Arazİleri
1) Birinci Derecede Önemli Tarım Arazileri (Mutlak Tarım Arazileri):

Bu grup arazi içine giren topraklar en az zatar|a en geniş ölçüde bitki

' Mugıa ili Arazi varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları,
Il Rapor No: 48, 1998, s. 40-41.



lbrahim Güner-Mustafa Ertürk

ffirlerine ayrılarak kullanılabi lirler.

Bodrum ilçesi'nde bu gruba giren araziler 5.94l hektar ile ilçe
yüzölçüınünin o/o 9,l'ini teşkil eder. Ilçede sınlrlı bir alan teşkil eden ve
potansiyelleri itibariyle, tarımsal üretimde önemli bir yeri olan bu arazil.erim
mutlaka tarım altında tutulması gerekir.

Tablo 3. Bodruırı İlçesiArazisiniırTarımsal Potansiyeline Göre Dağılıını (Hektarolarak)

Kaynak: Muğla ili Arazi varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, Il RaporNo: 48, 1 998, s. 60.

2) İkinci Derecede Önemli TarımArazilerİ: Bu gruptaki arazi|er,ktıltıir
bitkilerinin gelişmesini sınırlandıran veya yetiştirilebilecek bitki çeşitlerini
azaltan oldukça çeşitli sorunlara sahip olan, fakat ülke ekonomisinde çok önemli
yeri olan tahıl, sanayi bitkileri, yağlı tohumlar ve yem bitkileri yetiştirilen veya
yetiştirilmeye uygun olan arazilerle birinci grup dışında kalan yetersiz sulu tarım
arazileridir.

Bodrum ilçesi'nde 2.477 hektarlık bir alana sahip olan bu arazi|er ilçe
yüzölçümünün 0% 3,8'ini teşkil ederler.

3) Üçüncü Derecede Önemli TarımAraziler: Birinci ve ikinci derecede
önemli tarım arazi|eri dışında kalan arazilerden üzerinde ekonomik olarak ürün
elde edilebilecek nitelikte bağ-bahçe tesis edilmiş o|an arazi|er bu sınıfa girer.

Bodrum ilçesi'nde 5.731 hbktarlık bir alana sahip olan bu arazi|er i|çe
yüzölçümünün oZ 8,8'ini temsil ederler' 

,

B. Diğer Araziler: işlemeli tarıma uygun olmayan veya sınırlı olarak
uygun olan arazilerle orman rej imindeki arazilerbu gruba girer.

51.100 hektarlık bir alan ile ilçe yüzölçümünin o/o 78,3'ünü teşkil
etmektedirler.

5.ARAZIKULLANILIŞI
Toplam 65.258 hektarlık Bodrum ilçesi arazisinin, l5.695 hektarı (Yo

24,l'i) tarım atazisi; 8.600 hektarı (o/o l3,2'si) mera arazisi; 40.406 hektaı (Yo

6l,9'u) orman-funda arazisi ve |.0l2 hektarı (% 0,8'i) da ürün getiımeyen

Önemli Tarlm Arazilerİ Diğer
Araziler

Genel
ToplamBirinci

T)erece
ikiıici
Derece

Uçüncü
Derece

Toplam

5.942 2.477 5.73r 14.149 s 1.100 65.249
o/o'de 9.1 3.8 8.8 21.7 18.3 100"0
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arazi|erdenoluşınaktadır (Tablo 4, Şekil 4).

a) Tarımsal Amaçlı Kullan ılışlar
ilçesi arazisinin 15.695 hektarlık kesimini (Yo 24,1'inj) kaplayan tarım

arazisinin, 3'28'7 hektarı (o/o 20,9'u) kuru tarım arazisinden, 4.146 hektarı (o/o

26,4'jJ) sulamalı tarım' arazisinden, 8.162 hektarı (o/o 52'si) da bağ-bahçe
arazisinden oluşmaktadır. Ancak alüvyal ovalardaki tarını alanlarından 1.299
hektarı turistik tesisler taraflndan işgal edilmiştir. Ayrıca, dik eğimli VI. sınıf
arazide kuru taş duvarlarla yapılmış tarım terasları (2.297 hektar) terkedilmiştir
(Kantarcı,1998:s.275). 

/
Tablo 4. Mevcut Arazi Kullannra Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Dağılınıı (Hektar

olarak)

Kaynak: Muğla ili Arazi varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizınetleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, il RaporNo:48, l998, s.73'

otlak olarak kullanılan alan 8.600 hektar olup, dik ve çok dik eğinıli
arazide andeziİ anakayasından oluşmuş slğ ve taşlı topraklara sahiptir.

b) Orman-FundaArazisi
Toplam yüzölçüırrü 40.406 hektarı bulan orman-funda alanları, ilçe

arazisinin Yo 6|,9'luk bir bölümünü kaplamaktadır. Bu arazinin de, l5.3B0
hektarı (% 38,t'i) oıTnan arazisinden, 25.026 hektarı (Yo 6l,9'u) fı"ındalık
araziden oluşmaktadır. ilçenin başlıca iyi koru orınanları Pazar Dağı'nda ve
yarımadanın doğu yarısının merkezi kısımlarında yer almaktadır. Gökova

100,06s.2582134s.2656.6543.8693.9801.8s73.420TOPLAM
0,18484Diğer Araziler

0,534417010254l35Yerleşinr
(Az voğun')

0,2t20120Yerleşim
(Yoğıın\

0,7464t2017010254l35Tarım Dışı
Arozi

384)s M62.4 9197730Fıındallk Arazi
)74I5?RO10 0671 )O7I i.l 556R1)1oı'rnın Araz'isi
61 940 406i4.9863 284l 3l56981),3orman-Fıında
t3.28.6008.3932005Mera
10.97.1261 .1142.5471.470l.l l52907.evl.in
1.71.136114422Bahce (Kuru)
6,44.1467923023.052Sulamalı Tarım

)a1.4',7286293730363Kuru Tarım
(Nadassız)

2,81.815521944350Kuru Tarım
(Nadaslı)

24-'lI5.6S51-7'143.0682.5003.264'1.7343.415Tarım Arazileri
7n'siToplamVIIIVIIVIIVIIIIIIKullanma Şekli
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Körfezi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan tepelik alan ise genellikle maki örtüsü
ile kaplıdır. Burada, yer yer iyi kızılçam koruları da ıılevcuttur. Yarımadanıır
batısındaki volkaırik arazl|erde,dağıııık parçalar halinde fundalıklara rastlanır. ilçe
orııanlarından, toınruk, reçine, defneyaprağı, kekik ve adaçayı gibi ürünler elde
edilmektedir

Bodruın ilçesi'nin tamaıııında geri dönüşü olmayacak şekilde toplaın
339,9 lıektarhk alan (2lB i\e kesin izinlerin toplamı) orman dışına çıkarılmıştır. Ön
izinlerle birlikte bu alaların toplamı 731,8 lıektar olup, ormanlık a|an|arın o/o

2,4'uni kapsamaktadır. Bu sürecin önümüzdeki yıllarda artarak gelişeceği
düşünülmektedir (Sevgi, 1 998 : 484).
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Şekil4. Bodrum ilçesi'nin Arazi Kullanılış Haritası.

c) Tııristik Amaçlı Kullanılışlar
Güney Ege kıyılarında yer alan Bodruın, tamamen kurak ve bol güneşli

yaz|arı, çok sayıdaki doğal koyları, plaj sahaları ve tarihi turistik değerleriyle
yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak Anadolu'nun güneybatı ucunda
dağlar araslna sıkışıp kalmış olan yörenin bu potansiyeli uzun yıllar
değerlendirilemeıniş ve Bodrum, l960'lı yılların başlarına kadar küçük bir balıkçı
ve süngerci kasabası olma özelliğini korumuştur. Kasabanrn adı, bu yıllardan
itibaren sanatçı Ve aydın1arın Gökova Körfezi'ne düzenledikleri Mavi
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YoJculuk turlarıyla yavaş yavaş yurt çapında duyulmaya Ve tanlnmaya başlandı.
Daha sonra kasabayı izınir'e bağlayan Milas yolunun yapılmasıyla giderek turistik
bir merkez haline gelen Bodruın, l970'lerin başlarında Bakanlıklararası Turizm
Komitesi'nce birinci derecede öncelikli turistik merkezler araslna alındı. Böylece
turizm, kentteki başlıca ekonomik etkinlik haline geldi. Aşırı yapılaşmanın
önlenmesi ve doğal güzelliğinin korunması amacıy|a 7974 y/ıında çıkarılan 17l0
sayılı yasa uyarlnca, Bodrum, Anıtsal Kent i|an edildi. Inşaat sahalarında
uygulanan katı hükümler Sonucu ilçe merkezinde yeni inşaatlar yapılamadığından
dolayı, bukez yarımada klyılaiındaki arsalar parsellenmeye başlandı. o zamana
kadar genellikle otlak olarak kullanılmış olan arazilerin çoğu, arsa vurguncuları
tarafindan sahiplerinin elinden çok ucuz fiyatlarla satın alınarak, turistik amaçLı
tesis kurmak isteyenlere oldukça pahalı fiyatlarla satıldı. Arsalarını satan yöre
sakinlerinin önemli bir bölümü, bu satıştan elde ettikleri geliri çoğunca otel, motel
ve pansiyon yapımında kullandı. Böylece, yarıiıada kıyılarında turizm faaliyeti
giderek yoğunlaştı. Bu gelişme, tarımsal bakımdan verimli olan sahaların
değerinin normal fiyatının beş-on kafi kadar aıtmasına yol açnrtı. Bunun sonucu
artık tarımın bu topraklarda yeterli gelir getiremeyeceği düşüncesiyle çiftçinin
arazisini satması, verimli tarım alanlarının da turizm lehinde değerlendirilmesine
olanak hazırlıadı. Bugün bütün yarımada kıyıları turistik yapılarla hemen hemen
kesintisiz bir şekilde kaplanmış durumdadır.

Turizmin yerleşim alanları üzerine de önemli etkisi olmuştur. Nitekim
l970 öncesindeki dönemde Bodrum Yarımadası'ndaki köylerin henren tümü iç
kesimlerde kurulmuş olup, bunların kıyıda birer yalısı vardı. l970'1i yıllardan
itibaren bu köyler kıyıda b3şlayan turistik yapılaşma sonucu yalılarıyla
birleşmişlerdir. Bitez, oıtakent-Yahşi, Turgutreis ve Gündoğan, bunun başlıca
örneklerini oluşturur. Karakaya (Gümüşlük'ün eski köyü) Ve Sandıma
(Yalıkavak'ın eski köyü) ise yerleşme sakinlerinin ya|ıya göç etmeleri nedeniyle
tümüyle terk edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda turistik yapılarla köy sakinlerine
ait yapılar birlikte yarımada kıyılarındaki küçük düzlükleri çok büyük ölçüde
doldurmuştur.

Yörede turizmin gelişmesi, yarımadanın özellikle batı yarısının iç
kesiıılerinde bulunan arazi\erin de büyük değerkazanmaslnl sağlamıştır. Nitekim
kıyı yakınındaki araziler genellikle turistik amaçlı konaklama, beslenme ve
dinlenme tesislerinin yaplmma ayrılmışken, iç kesimlerdeki arsalar da bu sektörü
destekleyen diğer tesislerin yapımı için değerlendirilmektedir. Yarımadanln ana

ulaşım eksenini oluşturan Bodrum-Turgutreis karayolunun özellikle ortakent'e
kadar olan kesimi boyunca çok sayıda turizm destek hizmetlerine ait işyeri
açılmıştır.
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Bodrum ilçesi'nde turizmin tarım kesimi üzerindeki etkisi, verinrli tarım
topraklarının işgali yoluyla olduğu gibi, dolaylı yollardan da olmaktadır. Şöyle ki,
Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan yarımadada yılın hemen hemen altı
ayındasu noksanlığı ortaya çıkar. Bu eksikliğin maksimum değer çıkığı devre ise
yaz ay7arıdır. Bu nedenle sahada özellikle turunçgil Ve sebze tarımının
yapılabilmesi için büyük ölçüde suya ihtiyaç vardır. Aynı zamanda yaz devresi,
İıırizm kesiminin su ihtiyacının en üst düzeye ulaştığı devredir. Bu kesimin su
ihtiyacının karşılanması için mevcut yeraltı su rezervlerinin aşırı derecede
kullanılması (2007'de yörede 1000'den faz|aartezyen kuyusu ve çok sayıda keson
kuyu vardı) Sonucu yeraltı suyu çok derinlere inmekte ve sahadaki birçok kuyu
kurumaktadır. Bu durum da, yöredeki turunçgil ve sebze tarımını olumsuz yönde
etkilemektedir. Öte yandan, önceleri tarım ve su ürünleri avcılığı ile geçinenlerin
önemli bir bölümü de turizm faaliyetleriyle uğraşmaya başlamlştır. Böylece tarım
eski öneınini giderek yitirmiştir.

d)YerleşimAlanları

Bodrum'da ilçe merkezi ve köylerin toplam yerleşme alanı 2.081,6
hektardır. Buna karşılık turistik tesis ve yazlıkçı sitölerinin kapladlğı alan2.38'],1
hektara ulaşmıştır. Bu alanln 1.299 hektarı tarım arazisinden (I+[+III ve
zeytinlikler), 73l.,8 hektarı offnan arazisinden, 356,3 hektarı çalılıklarla kaplı
haziıe arazisinden alınmıştır. Bodrum Çevre Planı'nda daha 2.1|l,| hektar alanın
turizm tesislerine ve destek hizmet alanlarına tahsisi öngörülmüştür. Böylece
toplam 6.6'79,6 hektar arazinin yerleşime açılması söz konusunudur (Tablo 4). Bu
da, toplanr ilçe arazisin ino/o|O,2'sinin yerleşime açılması anlamına gelmektedir.

Tablo 5. Bodrum ilçesi'nde Yerleşim Alanları

YF"RI,F"SMF], AI,ANI,ARI xlpı,nnrĞI AT,AN (Hektar')

Yerli Yerlesim Alanı 2.081.6

ilce ve Eski Bucak Merkezleri 1225.1

Kövler 856.5

Tıırisfik Tesisler- Yazlık Sifeler vb 2.387.1
Tarım Alanından 1.299.0
C)rman Alanından 73 t-8

Calılık ve orman Arazisinden 3s6.3

Turizm Tesis Alanı olarak Önsörülen Alan 2.111.1

Turizm Tesis Alanı 1.861.5

Dinlenme 139.0

Kaınn Alanı 51
Günübirlik Kamn Alanı 43.8
Yesil Alan 23,8
Terminal + Garai 37,7
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6.579,6TOPLAN4

Kaynak: Kantarcı, M. D. (l99s), Borduın Yarımadası'nın Ekolojik Özellikleri ve Doğal
Dengeııin Korunınası İçin Öneriler' Bodruın Yarıır'ıadası Çevre Soruıılarl
Seırrpozyuınu, BildirilerKitabı, 1. Ci[t, s.273'ten.

SoNUÇ VE ÖNBnİı,rcn
1g7o'li yı|Iara kadar B6drum, geçimini tarım ve su ürünleri avcllığıyla

sağlayan küçük bir balıkçı ve süngerci kasabası olarak varlığını sürdüımüştür. Bu
döneınde tarıın, yörede yaşayan az sayıdaki nüfusun başlıca geçim kaynağı
olmuştur. Tarım faaliyetleri de doğal çevrenin sunduğu imkAnlarla sınırh kalınış ve
dolayısıyla yöre sakinlerinin doğal çevre üzerindeki talıribi fazla olnıamıştır,
1970'1i yılların başlarından itibaren Bodruın'un turizıne açılınası yörede arazi
kullanılışı bakımından bir dönüın noktası olııuştur. Bodruın kıyıları turizme
açılırken, turizm planlaması yapılmamış ve altyapısı hazır olnrayan yöre
kıyılarında turizm, önce Bodrum Kenti'nde aile işletıneciIiğiyle (aile evleri)
başlamış, daha sonra da tüm yarımada kıyılarına yayılmıştır. Günüııüzde Bodrum
yerli ve yabancı turistlerin öneıırli bir cazibe ve çekinr ıırerkezi konuınuna
gelmiştir. Böylece turizın sektörü ilçenin temel geçiın kaynağı haline gelnriş, tarıın
kesimi ise öneırrini giderek yitirmiştir.

Günümüzde Bodrum ilçesi'nin arazi kullanılışı ile ilgili başlıca sorunlarını
ve çözüm önerilerini şöyle özetleyebiliriz:

1. Turizm Sektöründen Kaynaklanan Sorunlar: Geniş alanların
betonlaşması, çöpler, atık suların arıtılmadan denize veriln1esi, doğal kara v e deniz
ekosisteıılerinin tahribi Bodrum Yarımadası'nın turizm değerini yok edici etkiler
yapmaktadır. Bodrum Yarımadası kaldırabileceği turizm kapasitesinin üstünde bir
yüklenme ile karşı karşıyadır. Bodrum Çevre Plaırı'nda önerilen yeni turizın tesis
alanları kapasitenin daha da aşılmasına neden olacaktır. Bunun öırlenmesi için yeni
yapılaşmaya izin verilıneıneli veya gelişmeler sınırlandırılarak durdurulınalıdır.

Bodrum yöresinin çevreyle ilgili yapısının korunarak gelecek yıllarda
turizm amaçlı kullanımı için, turizm talebinde yapısal değişimi sağlayacak ve
turizmi çeşitlendirecek "eko-turizm" (soft tourism) ilkesi beniınsennrelidir.
Bodruın'a yönelik "kitle turizmi" (rnaas tourism) hareketlerinden eko_turizme
geçiş, yörenin çeVre sorunlarını azaltıcı etkin bir faktör olarak
değerlendirilnıelidir. Çünkü eko-turizm, kitle turizmine göre çevre açısından
büyük avantaj sağlamaktadır. Ancak eko-turizm için yarımadanın arkeolojik
kalıntıları ve köyleri hazır değildir. Bu nedenle, teklif edilen eko-turizmin
geliştirilmesi çok iyi bir altyapı ile müııkündür. Aksi halde, eldeki son



ibrahim G üner-Mustafa Eıtürk

arkeolojik ve yerel nıimarikalıntılar da (köy evleri dahil) yok edilecektir.

2. Su Sorunu: Boclrum Yarımadası'nın yeraltı ve yertistü su imkAnlarl
oldukça kısıtlıdır' Yarımadada sürekli akışa sahip akarsu yoktur. Yöredeki yeraltı
Suyunun tamamına yakını kullanılmakta olup, aşırı çekim nedeniyle yaz mevsimi
sonuna doğru cep ovalarındaki bütün yeraltı sularında az veya çoktuzluluk girişimi
olduğu gözlenmektedir. Bu Sorunun daha da ağırlaşmadan çözümlenebilmesi için,
yarımadanın su ihtiyacını karşılayabilecek yeni kaynakların bulunmasına acil
ihtiyaç vardır.

3. Tarım Alanlarındaki Sorunlar: Tarım alanlarında çok önemli iki
soıundan birincisi zeytinlikler ile sulanabilir verimli tarım alanlarının turizm
tesisleri tarafindan işgal edilmesi, ikincisi yamaç arazideki kurtı tarım teraslarının
terk edilmesidir. Bodrum'da 2006 yılında hazır|anan yeni imar planlarında tarım
alanları koruma altına alınmıştır. Bu, biraz geç kalınmış olsa da, yerinde bir
uygulamadır ve titizlikle uygulannıasında yarar vardır. Bodrum Yarımadası'nda
tarım ile uğraşan köylü kolay kazanç yolu olan turizm ticaretine yönelmiştir.
Tarımla rığraşanlar giderek aza|maktadır. Böylece tarım alanları terk edilmekte
Veya yeterli bakım sağlanamamaktadır. Meyvecilik, bağcılık, zeytincilik
alanlarında köylünün üretime geçmesi için tarımın teşvik edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, dik eğimli VI. sınlf arazide kuru taş duvarlarla yapılmış tarım terasları
(2.297 hektar) terkedilmiştir. Terkedilmiş tarım teraslarının önenrli bir kısmı
Devlet Hazinesi'ne ait yerlerdir. Bu yerlerdeki terasların ağaçlandırılması
gerekmektedir. Bu yerler belirlenmeli, orman işletmesi'ne devredilırıeli ve
ağaçlandlrılarak toprağın korunmasl, su üretiminin aıttırılması sağlanmalıdır.

4. Orman ve otlakAlanIarındaki Sorunlar: orman ve otlak alanları ile
olTnan dışl bırakılmış çalılık alanlarda (bunlar orTnan artığı çalılıklardır) en önemli
Sorun, turizın tesislerine izin yolu ile bu alanların işgalinin sağlanmasıdır.
Buraların 2634 sayıLı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesi uyannca "turizme
açıImak amacl" ile sorurnsuzca ye bilinçsizce tahsisi önlenmelidir. Buralarda
durum tespiti yapılarak, çevresel etki değerlendirilmesine gidilmelidir.
Anayasa'nın "ormanların daraltılamayacağı" amir hükmünün de göz önüne
alınması gerekir (Madde l69).

orman alanında 683l sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca "kamu
yararlna'' Varsaylml ile çöplük tesisi için izin verilmelidir. Böyle bir izin
oımanlann çöplüklere dönüşmesine ve pek çok çevre kirliliği ile yangın
teh likesine yol açmaktadır.

BordumYarımadası'nda inşaatlara malzeme sağlamak amacı ile açıktaş ve
mıclr ocakları işletilmekte veya işletnıeye açllmak istenmektedir. Bu tip
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açık ocak işletııeleri önlenınelidir.

orman alanlarının yangından korunması gerekmektedir. Bu amaçla,
orman içinden geçen yollarıır kenarlarına en az beş sıra lıalinde servi fidanları
dikilmeli, ç<iplei or-inrn içinden atılmalı, orman içindeki gezintiler çok sıkı
kontrol edilmelidir. Dağlık arazideki ormanlar ve çalılıkların içinden geçen

patikaların pek çoğu çalı gelişmesi ile kaybolmuştur. Yangına ulaşn'ıak için bu

patikaların bilinmesi ve geçilir durumdabakımının yapılması gerekmektedir.

orman alanlarının geliştirilmesi için bozuk oımanların ve çalılıkların
öze|likle yan gınadahaazhassas olan servi türü ile ağaçlandrrılııası gerekmektedir.

Kara ekosistemlerinde otlak alanlarının da kortıınaya alınması
gerekmektedir. Koruınaya alınacak araz\, koruına ve onanna yöntemleri
belirlenmelidir. Tapulu otlakların sahipleri desteklenmelidir.

5. Doğal Çevre Sorunları: ilçe topraklarınınoh 53'ünde şiddetli erozyon
hAkimdir. Bitki örtüSünü kaybetmiş ve toprağı taşınmış, kayalığa dönüşmüş alanlar
sel oluşumuna neden olınaktadır. Bu gibi yamaç arazi|erde; taş sekiler yapılarak
yüzeysel akışa geçen yağış suları engellenmelidir. Ayrıca, vadilerde taşıntl

barajları ile vadi eğimi düzeltilerek sel oluşumunun önüne geçilmelidir. Bozuk
niteıitıi ofman velalılıklarda ekolojik dengenin yeniden sağlanması toprağın

korunmasına yardımcı olacaktır.

ilçede; 82 hektar yaşlık, 735 hektar çoraklık Sorunu bulunmaktadır' Bu
toprakların ıslah edilerek tar ımakazandırılması gerekmektedir.
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II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA BODRUM

Günver Güneş- Müslime Güneş--

fi:ililya Savaşı yılları ile yapılan araştırmalarda çoğu kezTürkiye lI.

Dünya Savaşına girmediği için Türk toplumunun SavaŞtan çok
etkilenmediği varsayılmlş Ve dönemin daha çok idari, siyasi ve diplomatik
gelişmelerine odaklanılmıştır. Savaşın etkilerinden bahsedildiği
durumlarda , daha ziyade diplomatik siyasi, idari ve makro ekonomik olaylar
ön plana alınmış, alt sınıflar ise satır aralanndadevlet ve elitlerin hikayeleri
içinde eriyip gitmiştir. Devletin Savaşln dışında kalmak için sergilediği dış
politika, savaş nedeniyle istenen olağanüstü ekonomi politikaları, üst ve orta
sınıfların Varlık Vergisinden ve devlet politikalarından nasıl etkilendikleri,
sermaye birikimi süreci yaygln ilgi konusu olurken, madalyonun öbüryüzü,
yani küçük köylülerin, işçi sınıfinın küçük memurların, fakir kesimlerin,
kadın ve çocuğun Savaşm getirdiği koşullardan ve devlet politikalarından
nasıl etkilendikleri sorusu ya hiç sorulmamış, ya da tali bir soru olarak
kalmış ve cevabı da tali bir şekilde verilmeye çalışılmıştır.'

oysa kırsal kesimden başlayarak şehirlere doğru gidildiğinde II.
Dünya Savaşı yıllarına ilişkin sıradan insanların deneyimi, gündelik yaşam
içindeki mücadeleleri, direnişleri, protestoları, şikayetleri, istekleri kısaca
sesleri, tarihsel rolleri ciddi araştırmalara konu olabilecek ayrıntıları
içermektedir. İnsan faktortı yine tarihin ilgi alanının oldukça dışında
kalmıştı. Merkezden uzak' büyük şehirlerin dışında kalan kasaba
ve köylerdeki yaşama dair iz|er araştırmacıları kendisine çekecek ayrıntıları
da bünyesinde taşıyor. ozellikle Almanların Ege Adalarına Ve
Akdeniz'e saldırmaları sonucu Batı Anadolu kıyı yerleşimlerinde
yaşanan büyük mülteci akını dönemin en önemli olaylarından birisi

-'Yrd. 
Doç. Dr Günver Güneş ADÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- Aydın

Yrd. Doç. Dr Müslime Güneş ADÜ Eğitim Fakültesi- Sosyal Bilgiler Eğitimi- Aydın
' Murat Metinsoy,; IL Dünya Savaşı'nda Türkiye; Savaş ve Gündelik Yaşam, Homer
Kitapevi, L Baskı, İstanbul 2007, s.22'
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II. Dünya Savaşı Yıllarında Bodrum

olarak kaydedilmelidir. Adalarhalkının sığındlğı kıyı kasabalarından biri de
mütevazı bir yaşama sahip olan Bodrum olmuştur.

Bu çalışma II. Dünya Savaşına dair böyle bir eksikliği gidermeye
yönelik bir çabanın ürünüdür. "II. Dünya Savaşı'nda Bodrum'? başlıklı
çalışma XX. Yüzyıla damgasını Vuran ve sadece köy, kasaba ve kentlerin
değil, bütün dünyanın sosyo- ekonomik yaplslnl etkileyen Savaşl mikro
ölçekte Ege'de bir liman kasabası olan Bodrum'u anlatmayı amaçlamaktadır.

II. Dünya SavaşıYıllaiında Yerleşim_ Nüfus ve DemografikYapı:

Gökova Körfezine bakan iki koyun birleştiği kara parçasında yer alan
Bodrum Kasabası iki semtten oluşmuştur. Kaleni doğusunda daha çok
Girit'ten ve diğer Ege Adalarından göç eden Müslümanlar ve Rumların
karışık bir şekilde yerleştikleri Kumbahçe Semti (Rumlar Mübadele ile
Bodrum'dan ayrılmışlardır) Batı da ise Müslümanların yaşadığı Türklere ait
mahalle mevcuttu. Bu iki yerleşme arasında kale önünde II. Dünya Savaşı
yıllarında mezarlık olan merkez yer alıyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus büyüklüğü bakımından Muğla
vilayetinin en küçük yerleşim birimlerinden biri olarak görünmesine karşın
nüfus yoğunluğu (m kare23 kişi) bakımından yüksek bir orana sahipti.2 Bu
durum savaş yıllarında sığınmacı mültecilerle birlikte devam etmiştir.

Yıllar:
r921
t93s
1940
1945
1950

Bodrum Kasabası
4290
4s30
5825
4923
4701

BodrumKöyler
15.69s
18.812
t9.940
20.180
2r.939

' "Mugıa'', Yuı1 Ansiklopedisi, Cilt:VIII, Ankara1984, s.58-59
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Çok fazla değişken olmayan Bodrum merkez Kazasının nüfusu
1927' de 4290, 1 93 5'te 4530, 1 940'da 5825, 1945'de 49633, I 950'de ise 470 1

kişiden ibaretti.a Görüleceği gibi savaşın şiddetlendiği 1940_1945 yılları
arasında dalgalanmalara rağmen savaş öncesi Ve savaş sonrasl nüfus
sayısında sadece 150 kişilik bir artış söz konusu olmuştur. '

Köyleriile Birlikte Bodrum Nüfusu

1927
t93s
t940
T945
1950

15.695
t8.872
19.940
20.1 8
2T.939

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum köyleri ile birlikte ciddi bir nüfus
artışı yaşarken, II. Dünya Savaşına doğru bu artış yavaşlamış, SaVaş
ylllarında ise neredeyse durma noktasına gelmiştir. Öyle ki savaŞln
başlangıcını takip eden 1 yıl içerisinde |9.940 nüfusrı olan Bodrum 195O'de
iki bin kişilik bir artış yakalamıştır. Bodrum nüfus itibarıyla savaş yıllarında
Fethiye ve Milas'tan sonra üçüncü büyük ilçe görünümündeydi. u

1940 idaritaksimatına göre Bodrum ilçe merkezi dışında iki bucak ve
28 köyden ibaret bir yerleşimdi. Buna göre'Merkez 

Bucağı; Çikran, Bitez, Kızılağaç, Çiftlik (Eski adı Demir
Çiftliği)

Müskebi Bucağı; Müskebi, Yahşi, Görece, Islamevleri (Eski ismi
Rumevleri), Dere, Peksimet, Karakaya, Akçaalan, Karabağ, Geriş,

' |g45 Genel nüfus Saylml soııuçlarlna göre Bodrrım kaza merkezi nüfusu 4978'dir.
Bodrum'un savaş sonrında Köyler ve bucaklarla birlikte nüfusu 20.116 idi. Başvekalet
İstatistik Umum Müdürlüğü, Umumi Nüfus Sayımı 1945 , 15 . Cilq Ankara 1946, s.93 .

o Muammer Karadaş, Mavi Cennet Bodrum,Akın Matbaasl, Denizli 1 976, s. l 0- 1 1 .

'l940 yılındaki büyük nüfus artışının sebebi SaVaŞ Slrasında askerin bölgeye gelişi,
adalardan Bodrum'a yaşanan büyük göç dalgasıdır.
uEkrem Uykucu, İlçeleri iıe girıikte Muğla Tarihi (Coğrafuası- Sosyal Yapısı) istanbul
1968, s.31. Avram Galante, Bodrunı Tarihi, Işık Basım ve Yayınevi, istanbul 1945, s.38.
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Yalıkavak (Eski adı Sandıma), Dirmil, Farilya, Türkbükü (Eski adı
Rumbükü), Göl, Girelbelen, Yaka

Karaova Bucağı; Mumcular(Bucak Merkezi), Pınarbelen, Yeniköy
(Eski adı Ceditköy), Çömlekçi, Saz (Eski adı Kargı), Kum, Mazı'

Bazı köylerin ise resmi kayıtlarda isimleri yer almamıştır. Bu köyler
tespitlerimize göre Aspat, Kefaluka, Kemer, Etrim, Kadıkalesi, Gümüşlük,
S ıtraç, Uçpınar, Tepecik, Çi ftlik Köyleridir.

Savaş yıllarının Bodrum Kaymakamı Ekrem Sevencan, Belediye
Başkanı ise bu görev i lgzlyılindan beri sürdüren MümtazAtaman Beydi.' II.

Dünya Savaşl yıllarında 649km} yüzölçümüne sahip olan Bodrum ortalama
4000 civarında bir insanın yaşadığı bir kıyı kasabasıydı.'

Sosyal ve Kültürel Yaşam:
II. dünya Savaşı yıllarında Bodrum Kasabasında iki okulda eğitim ve

öğretim faaliyeti yürütülüyordu. Bunlardan birincisi Turgut Reis ilkokulu
1931 yılında Muğla Valisi Ömer Cevat zamanında, birinci okul adı altında
öğretime başlamış, savaş yıllarında da faaliyetini devam ettirmiştir.
Diğer okul 1910- 1911 yıllarında Kaymakam Faik Üstün'ün teşebbüsleri
sonucu açılmış Numune Mektebi idi. I93I yılında Çarşı Mektebinin
açılmasıyla Numune Mektebi faaliyetlerini tatil etmiş, öğrencilerini
yeni okula nakletmiştir. okul 1935 yılında ikinci okul olarak tekrar eğitim
ve öğretime başlamıştır.'o Savaş yıllarında 1940'lı yılların başlarında
Bodrum'da sınıf üzerine faal olan okul saylSt biri 3 sınıflı,
diğeri 5 sınıflı olmak izere yukarıda sözünü ettiğimiz 2 ilkokul
faa|iyet göstermekteydi. 1939-T940 eğitim öğretim yılında Bodrum'da
merkez, kaza Ve köylerinde 10 olan okul Saylsl, daha Sonra 9'a
düşmüştür." |939-|940 ders yılında ders kesiminde ilkokullarda okuyan

'Avram Galanti, a.g.e, s.37-38.
' Ktıkıii bir ailenin çocuğu olan Mümtaz'Ataman Cumhuriyet döneminde Bodrunı'un
gelişmesinde çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.

"'Mugıa", YurtAnsiklopedisi, Cilt: VIII, s.59l3.
'o Birinci okulun adı l949'daTurgut Reis, ikinci okul'un adı'da l948 yılında Cumhuriyet
İlkokulu olmuşfur. Bkz: Cunrhuriyetin 50. YılındaMuğla, Muğla 1973, s.1l6.
" Başvekalet istatistik Umum Müdürlüğü, Maarif istatisti}i 1939-|940, Ankara 7942,
s.25.
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öğrenci saylsl ise 1046 idi.'' Mugla Vilayetinde okul mevcudu itibarıyla
Bodrum merkez, Fethiye ve Milas'tan sonra geliyordu.

Nazlı Vural'ın ıinlattığına göre okul güvenlik amaçlı askerler
tarafindan savaş'ın hemen öncesi alınmış, öğrenciler Turgut Reis okuluna
geçerek sınıfları da birleştirilmiştir. Tek okulda l20 kişilik sınıflarda eğitim
öğretimin yürütülmeye çalışıldığl savaş yılları öğretmenler içinde, okuyan
çocuklar içinde oldukça sıkıntılı yıllar oldu. Erkek öğretmenler askere
alındığı için okulda büti.in yük bayan öğretmenlere binmişti. Ekonomik
zorlukların yarattığı' fakirlik nedeniyle savaş yıllarında Bodrum'un okul
çağındaki çocukları okul önlüklerini bile alamayacak bir hale gelmişlerdi.
okul araç ve gereçleri bazı varlıklı ailelerin yardımı, Çocuk Esirgeme
Kurumunun desteği ile karşılanabiliyordu. Kurşun kalemler elle
tutulamayacak kadar küçüldüğünde, kamıştan kalemlikler yapılır, kalem bu
kamışla tutturularak yazmaya çalışılırdı. Silgiler o kadar değerliydi ki
kaybolmasın diye ipe geçirilip boyuna asılırdı. o dönem geleneklerinden
biri de karne alma günü sınıfinı geçen çocuğun elbiseleriyle denize
atlamalarıydı." okula giden öğrenciler içinde ayakkabısı olmayanlar vardı.
Bunlar okula nalınla giderlerdi. Savaş yıL|arında çıplak ayak|a okula
gelenler sınıfl ara alı nmazlar dı.'o

Bodrum'da II. Dünya Savaşı yıllarında ortaokul bulunmadığından''
ilkokul sonrasl çocuklarını okutmak isteyenler Milas, Muğla, izgıir,
istanbul'a göndermek zorunda kalmışlardır. Bunu başarabilenler orta halli
vezenginailelerdi. Fakir aileler onlar kadar şanslı değillerdi. 'o

'' Başvekalet istatistik Unıum Müdürlüğü, Maarif ista}istiği 1939-1940, Ankara 1942,
s.84-85.
'' Selçuk Erez, istanköyaltı Bodrum, Bilgi Yayınevi, Ankara l996, s.79-80.
'u Baskın oran-Feyhan Görgün, Dalavera Memet'in Bodrum Tarihi, iıetişim Yayınları,
Istanbı.ıl2004, s.38.
'' Başvekalet istatistik Umum Müdürlüğü, Maarif işleri |941-|g{z,Ankara 7944, s.224-
225.
'u Bazı ögrenci velileri çocuklarını okutmak için en yakın ortaokulun bulunduğu
yerleşim yeri olan Milas'a kadar gidip orada bir oda içerisinde yaşayarak her türlü
zorluğa katlanmak durumunda kalmışlardr. Galante'nin belirttiğine göre Üniversite
tahsili için ytırt dışına giden Bodrumluların sayısı da azımsanmayacak kadar çokttı.
Avram Galante, a.g.e, s.42.
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Savaş yı llarıırda resıni ki.iti.iphanen i n bu lunınad ığı Bodruın'da H alkevi
ise savaş başlamadan öırceki bir tarihte açllarak faaliyetlerine başlaınıştı.''
Halkevi Cedid Malıallesinde (Eski Hıristiyan Malıallesi) bulunuyordu.
Kurıılduğu tarihlerde oldukça küçük olup ihtiyacı karşılamayan Halkevi
binası yerine dalıa nıodern Ve yeni bir binanın yaplmlna l940'lı yılların
başlarıııda girişilııriş ise de Savaşln çıkması tizerine inşaat ertelenmek
zorunda kalınmıştır. Halkevi gerek kasaba merkezinde olmaması gerekse
savaş yıllarının yarattığı sortınlar nedeniyle sosyal- kültürel etkinliklerde
istediği seviyeyi yakalayamamıştır. II. Dünya Savaşı yıllarında Bodrum
Halkevi Başkanlığını aynl zamandaCHP Ilçe Başkaıılığl görevini de yürüten
Nalbantoğlu Hüseyin Bey'in Damadı Firdevs Bey yapmaktaydı.'*
Bodrum'daki Ha]kevi binası dışında Müskebi, Akçaalan ve Mumcular'da
Halkodaları bulunuyordu. 1940'lı yılların başlarında Bodrum Halkevi
kütüphanesinde 962 kitap mevcuttu, Kütiiphaneden bir yılda yararlanan
okuyucu saylsl 302idi.

Bodrum'da II. Dünya Savaşı yıllarında sosyal yaşaml canlı tutan
kurumlardan Kızı|ay, Çocuk Esirgeme, Milli iktisat Ve Tasarruf
Cemiyetlerinin Bodrum'da şubeleri vardı.'o

30 Ekim |934tarlhinde kurulmuş olan Bodrunr Gençlik Kulübü savaş
yıllarında faaliyetlerini azaltmış olsa da yeşil-beyaz renkleriyle bölgenin tek
spor kulübü olarak etkinlik gösteriyordu. Başta futbo1 olmak izere voleybol
dalında da gençlere spor yaptırabilmenin yollarını arıyordu. Savaş yıllarında
yaşanan maddi sorunlar nedeniyle taşra da pek çok spor kulübü gibi
ınüsabakalara katı lamamıştı.''

II. Dünya Savaşı başladlğı tarihlerde Bodrum'da radyo bulunınuyordu.
Sonraları Halkevi ve birkaç yerde radyo görülür oldu. Halk savaş esnasında
gelişen olayları bu radyolardan elde ettiği bilgilerle takip ediyordu.

'' Adenr Kara, Cuınlruriyet Dönenıinde Kalkınııarun Mihenk Taşı Halkevleri 1932-|951,
24 Saat Yayıncılık, Ankara 2006, s.3 1 6.

'*Avraın Galanti, a.g.e, s.46.
'' Başvekalet isıatistik Uınuıll Müdürlüğü, Müteferrik Maarif jstatistikleri 194|-1942,
Ankara 1944,s.514.
'o Avram Gal anti, a.g.e,s.47 .

'' Cuııhuriyetin 50. Yılıııda Muğla, s.215. Yurt Ansiklopedisi, C.VIII, S.5960.
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Cevat Şakir BBC 'nin ingilizce verdiği haberleri Bodrumlulara

çeviriyor böylelikle günü giinüne savaşa ait bilgiler öğrenilmiş oluyordu.2'
Bodrum'da 1940-1945 yıllarında 3 olan radyo saylsl savaş sonunda l950
yılında büyük bir artışla 2000'lere ulaşmıştır. Savaş sırasında Bodrum'un
telefon bağlantısı da bulunmuyordu. Kasaba'da mors alfabesiyle yazılan bir
telgraf faaliyetteydi. II. Dünya Savaşı yıllarında atla gerçekleştirilen posta
hizmetleri, ancak savaşln bitimiyle beraber otomobille yapı|maya
başlanmıştır." Savaş yıllarında Bodrum ve çevresinde basılıp yayımlanan
bir gazete ve dergi bulunmuyordu. Halk çoğu kez Muğla'da yayınlanan
"Halk" ile günler sonra eline geçen ulusal gazete|eriokuyabi liyordu.

Türkiye ikinci Dünya Savaşı'nın dışında kalmış olmasına rağmen,
geçim sıkıntılarının artmasıyla birlikte ciddi sağlık , sorunlarıyla da
karşılaşılmıştır. Büyük kentlerde sıtma, Vof€IIl; tifiis ile mücadele yeterli
olmayan doktor ve sağlık elemanı ile yapılmaya çalışılırken, hastanesi ve
sağlık ocağı bulunmayan kasaba ve köylerde ise kıt kanaatdar kaynaklar ve
büyük zorluklarla bu işin üstesinden gelinmeye çalışılıyordu. Bodrum'da
savaş yıllarında ciddi bir salgın hastalık gözlenmezken, Cevri Kaptan'a ait
olan iki katlı bina hastane olarak kullanılmıştrr.'o Bu tarihlerde Bodrum'da
resmi bir sağlık tesisi bulunmuyordu. ingilizler ise savaşta yara|anan
askerlerinin tedavisi için Eskiçeşme'deki bir binayı hastane olarak
kullanmışlardır. |942-|943 yıllarında Bodrum'u çekirge istila etmiş,

çekirge ile mücadele için halk kafileler halinde Değirmenburnuna girmişti.
EkonomİkYaşam:
Savaş yıllarında Bodrum Kazası ufak tefek dağ ve tepelerden

o lu ştuğundan c o ğrafi konumu n e den iyl e Kaza' da tarıma e lveri ş |i ar azi faz|a
bulunmuyordu. Doğu'da Karaabad (Karaova) Nahiyesinde 5 km bir
arazi hafif killi , çakıllı ve kumsal bir düzlük mevcuttu. Bodrum
Kazasında ziraate elverişli toprak alanı yalnızca 80 km'lik bir araziyi

" Ali Cengiz'in Selçuk F'rez'e an|aIİığna göre savaş içinde olan bitenler Radyo'dan
dinlenerek anlaşılmaya çalışılırdı. Ankara radyosunun uzun dalgası rahat dinlenilınezdi.
Rumça bilenler Atina radyosunu dinleyerek bilgi ahrlardı. ozellikle Girit kökenli
olanlardanYunanca'yı iyi bilenlerhaberleri tercüme ederlerdi. SelçukErez, a.g.e, s.85.

" Cumhuriyetin 50. Yılında Muğla, s.34l -343.

'o Baskın Oran, a.g.e' s'124.
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içeriyordu. Merkez kaza ve köylerde l940'lı yılların başlarında mandalin
bahçesi miktarı 400'ü geçiyordu. Portakal, Liınon, bergamut bölgenin
önemli tarım ürünleri olarak dikkati çekiyordu. Bodrum Kazasında
Bağcılık, tütüncülük, zeytincilikte dikkati çeken tarımsal faaliyetlerdi.
Yeti ştir i l en ürün l er yal nızc a iç p azarda tüketi l iyordu.

Balıkçılık Bodrum'un uzun yıllar en önemli geçim kaynaklarından
biri olmuşfur. Savaş yıllarında da bu durum devam etmiştir. Bodrum'da

çıkan çeşitli balık türleri apcak yerel ihtiyaçları temin ediyordu.Balık
ticaretini artıımak amacıyla Salih Uslu tarafindan içinde buz fabrikası olan
bir tesis inşa edilmiş bu suretle ihtiyaç faz|ası balıkların adalara Ve çevre
vilayetlere gönderilmesi sağlanmıştır. Dönemin olağanüstü koşulları gereği
vergilerin ağır olması balıkçılık sektörünün gelişimine engel olmuştur.
Süngercilikte Bodrum'da savaş yıllarında önemli bir geçim kaynağı idi.
1940'lı yılların başlarında Bodrum'da süngercilikle geçimini sağlayan aile
SaylSl 400 civarındaydı.

Bir liman kasabası olan Bodrum'da savaş yıllarında gelişmiş bir
sanayi yaplsl görülmez. Buna karşın biri Hasan Uslu diğeri Galip Bey'e ait
iki Debbağhane, Karakaya oğulları ile Salih Uslu'ya ait birer un fabrikası
mevcuttu. Salih Uslu'nun fabrikaslnda savaş yıllarında buz ve gazoz imali
de yapılıyordu. Fabrika sahibi aşırı vergi yükü nedeniyle buz ve gazoz
imalinden v azgeçmekten zorunda kalnrıştır. 7940'|ıyılların başlarında Çarşı
civarında mazotla işleyen küçük bir ağaç biçki fabrikası da faaliyet
gösteriyordu. ''

Bodrum'un ticari yaşamı IL Dünya Savaşı yıllarında gelişmeye
başlamıştır. 1935-1936 yıl.|arına kadar oniki ada ile olan tiçaret iyi bir
noktaya gelmişti. Bodrum bu adalara canlı sığır, koyun, keçi, yumurta,
zeyfiinyağı,gübre, hurda incir, tavuk ihraç ediyordu. Buna karşılık ada|ardan
transit gelen kahve, şeker, pirinç ve gaz ithal edilmekteydi. Savaş
rüzgarlarınrn eSmeye başladığl l930'lu yılların sonlarında bölgenin
stratejik önemi nedeniyle alınan acil tedbirlerin ardından özellikle adalar|a
olan ticari ilişkiler kesilme noktasına gelmiştir. II. Dünya Savaşı
ve yarattığı olumsuz etkiler doğal olarak ticareti de etkilemiştir. Savaşın
getirdiği uluslar arası ekonomik koşullardan dolayı ithalat hacmi çok
düşmüştür. İhracatçlları en çok zorlayankoşrılların başında Türk mallarınln
dışarıya ulaştırılmasını sağlayacak güzergahların kısıtlı oluşu

" Avraııı Galaırti, a.g.e, s.60-64.
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gelmekteydi. Savaş döıremine ilişkin istatistikler incelendiğinde tüm Ege
Liııanlarından yapılan ithalat ve ihracat oranlarında önemli ölçüde
aza|ma|ar görü l ecekti r.'u

Bodrum limanı dış ticaret rakamları(tl olarak)''

YılIar
t931
1938
r939
1940
1941
1942
T943
t944
t945
1946

ithaıat
2751
872
316
108

ihracat
88.924
148.947
86.s03
61.76s

6t0.654
25.0r1500

92.043

Tablodan anlaşllacağı gibi savaş öncesinde 27 5| Lira olan ithalat Ege
Adalarının savaş alanı haline geldiği 1940 yılında 108 liraya kadar
gerilemiş, savaş bitinceye kadar ise neredeyse hiç işlem yapılmamıştır.
I94I-|944- |946yıl|arında ihracatın yapılamadığı Bodrum Limanı ile ilgili
en ilginç rakam |942 yılına aittir. Bu yılda gerçekleşen 610 bin liralık
ihracat cumhuriyet döneıninde Bodrum'da gerçekleşen en büyük ihracat
rakamıdır. Bu büyük 1hracat artışının nedenlerini sağlıklı biçimde
değerlendirecek veri ler elimizde bulunmuyor.,

II. Dünya Savaşı yıllarında Bodrum'da iki büyiik ticaret firması
bulunuyordu. Bunlar Hüseyin ve Ali Nalbantoğulları Şirketi ile Mehmet

'u Benzer bir durum için bkz; Müslime Güneş, II. Dünya Savaşfnda Kuşadası'nın Sosyo- Ekonomik
Duruınu, Geçınişten Geleceğe Kuşadası, (Edit:Ayşe G. Şerifoğlu), izmir 200 t, s.3 l5.
'' Başbakanlık istatistik Umum Müdürlüğü, istatistik Yıllığı 1942-|945, Cilt: 15, İstanbul l 946,
s.353-355. Başbakanhk istatistik Uınum Müdürlüğü, istatistik Yıltığı, Cilt;16, Ankara |948,
s.400-402.
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Ali ve Arif Hıfzıoğulları Karakaya Şirketleri idi. iki firmada toptan
tarım ürünleri alım satım işiyle uğraşıyorlardı. Savaş yıllarında Bodrum'a
bağlı Gümüşlük Köyu Limanlnda daimi bir gümrük memuru görev
yapıyordu."

Ekonomik Sıkıntıların Yarattığı Sorunlar:
II. Dünya Savaşının en çok etkilediği toplumsal kesimler ıüfusun

%80'ninden fazlasının yaşadı,ğı taşra yerleşimleri olmuştur. Savaş özellikle
sınırlı ve yerel bir pazarayönelik ya da kendine yeterli üretim yapanküçük
üreticileri, topraksız fakir köylüyü şiddetli bir biçimde sarstı." Savaşın
ekonomi üzerindeki olumsuz tesirleri Ve devletin SaVaş dolayıslyla
uyguladığı olağanüstü ekonomi politikaları köy ve kasabalardaki yaşam
koşullarını halk ve köylüler için oldukça güç bir hale getirmiştir. Savaş dışı
kalınmasına rağmen savaş koşullarının yükü, askeri seferberlik, yizde 25
kararı, Toprak Mahsulleri Vergisi, Yol Vergisi,Hayvan Vergisi ve ücretli iş
mükellefiyeti gibi uygulamalar büyük ölçüde küçük üretici ve fakir
köylünün sırtına yıkıldı.'o

Yiyecek bulmanın zor olduğu günlerdi. Bodrum savaş yıllarında
köyiülerden kibrit, kına, çengel iğne, karabiber karşılığı alınan arpa sııtlarda
yel değirmenlerine taşınır, değirmenin unu öğütmesi için rizgarın esmesi
beklenirdi. Bazen bu bekleme 15-18 günü buluyordu. 17 kiloluk arpa

çuvalları araç olmadığı için sırtlarda değirmene götürülüyordu.3l

Şekerin, kahvenin, benzin ve gazyağının bulunmadığı günlerde
ekmekte aıtık karne ile veriliyordu. Dalavera Memet Baskın oran'a o
günlerden söz ederken şeker kıtlığından söz etmiş, kahvelerde bu yüzden
kahve ve çayın balla içildiğini esprili bir şekilde anlatmıştır' J'

Samim Uslu çocukluk günlerini yaşadığı saVaş yıllarında
Bodrum'daki yokluğu ve yoksulluğu şöyle anlatıyor;

/'
'' Yaz aylarında Gümüşlük gümrük memuru Müskebi nahiyesine naklediliyordu. Bitez,
Karatoprak, Yalıkavak , yazlık gümrük memurlarınln bulunduğu iskelelerdi. Avam
Galanti, a.g.e, s.66.

" Yahya S.Tezel, Cumhuriyet Dönemi'nin iktisadi Tarihi 1923-1950, Tarilı Vakfı Yufi
Yayınları, istanbul 2002, s.363.
rl Murat Metinsoy, a.g.e, s. I 32.

'' Baskın oran, a.g'e, s.38.
" Baskın oran, a.g.e, s.125.
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"Çocukluğumda Bodrum'da Savaştn etkisiyle elbiselik kumaş
bulunamıyordu. Babamın dükkanına birkaç ayda bir Sümerbank'tan sınırlı
miktarda basma Ve kaput bezi geliyordu. Bunlar küçük parçalara bölünerek
halka vesikayla satılıyordu. Malın geldiği gün dükkana saldırılır, camları
kırılır, biz döıt kişi önlemeye çalışmamlza rağmen kumaşlar yağma
edilirdi. Halk ceketlerini, pantolonlarını ters yüz ederek giymeye devam
ederdi. Pantolonlar, çoraplar yamanır, dibi delinen ayakkabılara pençe
yapılırdı. Ayrıca çabuk ylpranmasln diye ayakkabıların tabanlarına
"kabara" denen iri başlıklı çiviler çakılırdı. Yine Samim Uslu'nun anlattığı
bir olayda Bodrum'daki yokluk ve ekonomik sıkıntıların yarattığı soıunlar
apaçık kendini göstermektedir. "Bir sabah şimdiki yat limanlnın olduğu
yere iki adet ingiliz çıkartma gemisinin durduğunu gördük. Alman
uçaklarından kaçarak limana sığınmışlardı. Üzerleri büyük brandalarla
öıtülerek uçaklara karşı kamufle edilmişlerdi. içlerinde 20 kadar ingiliz
askeri 'vardı. Bu gemiler Bodrum'da aylarca kaldılar. Konservelerden
oluşan gıdalarinı Kıbrıs'tan hücumbotla taşıyıp getiriyorlardı. Boş
konserve kutuları denize atılıyordu. Denizindibinde bu kutulardan bir tepe
oluşmuştu. Savaş yıllarında Bodrum'da bardak, kutu bulmak çok zordu.
Böyle bir alışkanlıkta yoktu. Bodrum halkı geliştirdiği bir yöntemle cam

şişeleri ortadan keserek bardak yapıyordu. Bu nedenle konserve kutularına
talep çoktu. Çocuklar her gün denize dalıp bu kutuları toplayarak
satıyorlardı". Samim uslu'nun savaş yıllarına aiİ anlattığı sıkıntılar
yukarıdakilerle sınırlı değil anılarınln bir başka yerine şunları anlatıyor
yoksulluğu ve yokluğu gözler önüne serercesine" Bir kış günü limana
yelkenli büyük bir gemi geldi. Hayfa'dan yüklenen poı1akalları bir yere
götürürken düşmanın takibine uğramış Ve kurtulmak için limana
sığınmıştı. Birkaç gün sonra, herhalde limandan uzun süre çıkamayacağını
ve portakall arın çürüyeceğini düşünerek kaptap taş ıd ı ğı bütün p ortakal ları
denize boşalttı.Denizin üstü Sapsarl portakallarla kaplandı. Halk sepet,

çuval eline ne geçirdiyse alıp soğuğa aldırmadan, hatta bazılarıelbiselerini
bile çıkarmadan denize atlayıp portakalları kapıştı. Doğrusu nefis
poıtakallardı. Açlık tehlikesi içinde olan halk için tam bir ziyafet oldu"."
Dalavera Memet'in Baskın oran'a anlattıkları ise daha ilginçtir. Savaşan

" Samim Uslu, Bodrum Çocukluk Günlerim, (Broşür halinde, basım tarihi ve yeri
bulunmuyor), Ulvi Keser, a.g.e, s.234-235.
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bir ülke olan ingiltere Ve onun askerleri Bodrum'da bulrıırdrıkları sırada
Zaman Zafi7all Bodrum kalesi yakınlarında 20-30 kuzu kesip ziyafet
çekerlerken, Savaş dışıııda kalnıış olan Türk insanı iııgiliz askerleriıı
yemeyip denize attığı kuzuların kuyruklarınl topluyor bunların sağlam
yerlerini kasap ve köftecilere satıyorlardı. 'u

Bununla beraber ayrı bir bildiri konusu olabilecek savaş yıllarında
hayat pahalılığını önlemek ve ekoııomiyi yönlendirmek, karaborsanın
önünü alabilmek amacıylu |940 yılında çıkarılan Milli Korunma
Kanunu'nun Bodrum'da uygulanışı savaş ekonomisi uygulamalarına
fazlaca yer veremiyorum. Yalnızca bu döneınde uygulanan varlık vergisi
kanununa göre Bodru m' a 7 2'3 50 lira düştüğünü belirtmek i sterim." Muğla
Vilayetine düşen 722.000 lira göz önüne alındığında varlık vergisinin
yaklaşık 10'da birinin Bodruın'a ait olduğu dikkati çekiyordu.

Aile Kurumu Sarsılryor' :

Savaşın getirdiği ekononrik sıkıntılar nedeniyle aile kurumunun
geçirdiği sarsrntr da büyük oldu. Ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak
savaş yıllarında boşanma|ar Cumhuriyet döneminde boşanmalar öyle bir
hal aldı ki hem gazete haberlerinde, hem de ınillet meclisindeki
tartışmalarda geniş yankı buldu.'u Boşanma olaylarındaki artış nedeniyle
toplumsal dengeler açısından bir çok olumsuz etkisi oldu. T94l-|942yılları
arasındaki boşanma oranındaki artış Türkiye'de o/o28 oranında gerçekleşti.
Tabloya bakıldığında bu durumun Bodrum içinde benzerlikler gösterdiğini
söyleyebiliriz. J'

SAVAŞ_ EKoNoMiK SIKINTILAR'- AİLE uÜznışİNİru
BOZUI,MAST

Yıllar Evlenme Boşanma

'o Baskın oran, a.g.e, s. l 14- 1 15.

" Mugıa'da Halk 2 ocak 1943. Bayram Akça, İkinci Dünya Savaşında Muğla, Askeri Tarih
Bülteni, Yıl :25, Sayı:49, Ankara 2000, s. 1 64.

'u Kazıın Karabekir, Ankara'da Savaş Rüzgarları, ikinci Dünya Savaşl, (Yay. Haz: Faruk
Özerengin), Eınre Yayıncılık istanbrıl 2000,s.4|7,Murat Metins oy,a.g.e's.394.
'' Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü, Ntifus Hareketleri İstatistiği, Ankara l948,
s.37 ve devaııı s.11 1.
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1938 s8 5

1939 49 4
1940 55 13

t94l 44 16

1942 49 20
1943 t0 13

t944 48 16

1945 50 13

II. Dünya Savaşında Yunan Adalarından Bodrum'a Sığınan
Mülteciler

II. Dünya Savaşının Türkiye açısından en önemli gelişmelerinden
biri Almanya'nın Yunanistan'ı işgali olmuştur. italya Yunanistan'a
saldırdığında ise Türkiye Yunanistan lehine bir siyaset izleyerek
Bulgaristan'ın savaşa girmesi durumunda kendisinin de taraf olacağını
belirterek Yunanlıları iki cepheli bir savaştan kurtarmıştır. İtalyanların
Balkanlarda başansız olması Almanya'nın bu bölge ile istemedikleri halde
ilgilenmelerine neden oldu. italyanların Yunanistan'a saldırmasıyla
İngiltere Girit'e yerleşti. Önce italya'nın ardından Almanya'nın saldırısına
uğrayan Yunanistan ise büyük bir kaos ortamı içine girmiştir. 1940- 1941

döneminden başlayarak Savaşln tarınısal rekoltede ortaya çıkardığı
muazzam düşüşe paralel olarak Yunanistan'da büyük bir açlık dönemi
başlamıştır. Bunda Alman askerlerinin daha ilk günlerden başlayarak un,
peyrıir, ekmek, et dahil yiyecek maddelerini toplamalarının, Alman SaVaş
endüstrisinin ham madde ihtiyaclnın da mağlupların fabrikalarından,
maden ve tarlalarından karşılanmaslnln sonucunda ham madde sıkıntısı ve
işsizlik baş göstermesinin ordu ve devletin stoklarının tükenmesinin de
etkileri vardır. Yunanistan'da bu dönemde açlıkla beraber ayflca sefalet ve
iç karışıklıklarda yaşanmaktadır. Pire ve Atina gibi büyük şehirlerde
yaşayanların durumları içler aclsl Ve perişan bir haldeydi. Işgal a|tındazor
günler yaşayan Yunanistan'a ilk yardımlar Türkiye'den yapılmıştır."
Türkiye bu dönemde SaVaş dışı kalmasına rağmen Ege'nin Italya,Almanya
ve İngiltere'nin mücadele alanı olmasının ardıııdan bölgede ciddi çatışmalar
yaşanmıştır. Ege adalarında yaşayan halk için daha güvenlikli gördükleri

" Uıvi Keser, "II. Dünya Savaşı ve Türkiye'nin Yunanistan'a Yardım Faaliyetleri'',
DokuzuncuAskeri Tarih Semineri Bildirileri I, Ankara 2005, s.545.
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Türkiye kıyıları yaşama tutunııanıır adresi olmuştur. Bununla beraber
sivillerin dışında Savaşan ülkelerin askerleri ve uçak, kruvazör, savaş
geııileri gibi askeri araç|arı da çeşitli ııedenlerle Türkiye'ye sığınmak
zorgnda kalmışlardır." Pek çok Ege kıyı kasabası gibi Mülteci sorunuyla
karşı karşıya kalan bölgeler içerisinde Bodrum da bulunuyordu. oo

Savaş dolayısıyla ve özellikle Yunan Adalarından kaçarak Türkiye'ye
sığınanlar sadece Yunanlı mültecilerle sınırlı kalmadı. Çeşitli nedenlerle
savaş dışında kalan harp gemileri arıza|anan Veya vurularak zorunlu iniş
yapmak zorunda kalaıı savaş uçakları yakıtının bitmesi veya yara alması
üzerine Türk Limanlarına sığınan geıniler olduğu gibi savaştan kaçan
italyan, Alman, Yunan ve Fransız askeri personeli de Türkiye topraklarına
sığınmışlardır. o'

Çeşitli vasıtalar aracılığıyla savaşln devam ettiği dönemde özellikle
Ege Denizinde bulunan adalardan Türkiye'ye sığınan mültecilerin tekrar
ülkelerine veyaarzuettikleri başkabirülkeye gönderilme faaliyetleri 1 Mart
l943 günü itibarıyla Sona erer. Mayıs l941'den 1Mart T943 tarihine kadar
Yunan Adalarından Ege sahillerine toplam 22'909 Yunanlı mülteci
gelmiştir.o' Mültecilerin sığındığı yerlerden biri de Bodrum o1muştur.o'

3 Ekim 1943 günü denizde devriye gezen 59 no'lu Türk Gümrük
Muhafaza Motoru lastik bir sandal içinde 2 Ingiliz savaş pilotu bularak
bunları Bodrum'a getiımiştir.oo Aynı gün saat 17.00 sularında Leros ve
istanköy üzerinde tur atmakta olan 31 Alman uçağı ise adalara bomba

"Yusuf Çam, " ikinci Dünya SavaşındaTürkiye'ye Göçler", II. Dünya Harbi ve Türkiye,
AltıncıAskeri Tarih Semineri Bildirileri I, Genelkurmay Basımevi,Ankara l998, s.314.
oo Esra Danacıoğlu Tamur, Ege'de Büyük Kaçış; II. Dünya Savaşı'nda Adalardan
Tiirkiye'ye Mülteci Akını,ToplumsalTarih, sayı: l46, istanbul Şubat 2006, s.54.
o' Uıvi Keser, II. Düırya Savaşında Türkiye'nin Yunanistan'a Yardım Faaliyeti; Yardım Et
Komşu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını, Ankara 2005,s.223.
n'BCADahiıiye Vekaleti, Muamelat Gçnel Müdürlüğü,Dosya:.97273, Fon: 030.l0.0.0.
Yer: I 17.815.20.
o' Bodruııda savaş yıllarını yaşayanlar bu durumu destekleyen bilgiler vermişlerdir. Ali
Cengiz'in Selçuk Erez'e an|attığına göre Bodrum |9402|ı yılların başlarında Alman
işgalinden kaçan Yunanlılarla dolmuştu. Bodrum Belediye Başkanı Kasaba'da
yaşayanlardan mültecilere yardım edilınesini, mülteci Rumlara ev kiralanmasını isteınişti.
Mülteci Rumlar aylarca Bodrum'da kalmışlar daha sonra ingilizlerin yönetiıninde Kıbrıs'a
taşınmışlardır. SelçukErez, a.g.e, s.83.
oo BCA Müdafaa-i Milliye Vekaleti, Muamelat Genel Müdürlüğü, Dosya:5 1 1 93,
Fon:030. 10.0.0 Yer: 55.388.5.
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yağdırııaya başlar." Hemen arkasından ise içinde 8 ingiliz, 8 italyan sı"ıbayı
ile 26 mürettebatı bulunaır bir italyan gemisi Kefalııka bölgesine iltica
etmiştir. Bu geıninin ardından istanköy'den içinde 9Ingilizsubayı, 150 er ve
genıi kaptanı italyanla beraber 2 inglliz bandıralı gemi ve 2 botta
Kefaluka'ya gelmişlerdir. Benzinlerinin bitmesi üzerine Türk yetkililere
buraya sığınmak zorı-ında kaldıklarını ifade ederek daha sonra tekrar Meis
adasına gideceklerini beliıtirler. Bu aruda istanköy'de bulunan Alman
bandıralı.4 torpido, 2kruvazör, i hücumb otve 2layter de Tuzla ve Kafaloz
bölgelerine doğru harekete geçerler. ou

Istanköy'ün bornbalanması hemen karşıda brılunan Bodrum'da
yakından takip edilmiştir. Bu bombalama olayını Samim Uslu anılarında şu
şekilde an|atır. " o gün Kumbahçe Mahallesi hareketliydi. Düğiin vardı.
Aniden bir patlama sesi duyuldu. Bunu diğerleri izledi. Kör Ahmet'in
çaldığı kemanın dümbeleğin sesini bastıran bu patlamalar devam edince
davetliler düğün evinden dışarı çıktılar. Bahçede çalgıcılardan başkası
kalmadı. Komşu evlerden birinin damından denize bakanlar "istanköy'ü
bombalıyorlar"diye bağırdı. Uçaklar ard arda geliyor, önce karanlığı
aydınlatmak için bomba atıyor, Sonra da tahribe yol açan bombaları
salıyorlardı. Bu bombalar atıldıkça Bodrum'daki pencereli binaların
camları zangırdıyor, yukarı mahallenin köpekleri korkup havlıyorlardı.
"Istanköy'ü bombalıyorlarmış" sözü sokak sokak, ev ev yankılanarak büttin
kasabayı gezdi. iskemlesini kapan kıyıya koştu. Adanın çeşitli
noktalarından bombalayan uçaklara karşılık veriyorlardı. ingiliz ordusunda
savaşan Hintli askerlerin bu yoğun saldırıya rağmen 24 saat dayandıklarını
biz adadan kaçanlardan sonra öğrendik' Sahilde biriken Bodrumlular
sinema filmi seyreder gibi olan biteni izliyordu. Dalış yapan,
bomba atan uçakları, adada yıkılan binaları, çıkan yangınları. Bu
bombalama da ita|yan subaylarının bir gerniyle Bodrum'a kaçtıklarını
gördük. Halkta motor, sandal ne buldularsa binip Bodrum'a doğru geldiler.
En çok Turgutreis'e geliyorlardı. Turgutreis'te bir Hüseyin Burnu
Feneri vardır. Bombalama sırasında fenerin bekçisi olan Mustafa
Çürük'ün oğlu Adil Çürük bana bu ' lsslz' her yerden uzak kıyıda geçen
hatırasının istanköy'ün bombalanması olduğunu anlatmıştı. Sanki

o' Selçuk Erez, a.g'e, s.80-82.
uu BCA Müdafaa-i Milliye Vekaleti Muamelat Genel Müdürlüğü, Dosya: 51193, Fon
0.30. 10.0.0 Yer: 55.368.5
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film gibiydi. Bu yana kaçanları ,cesetleri, bizim fenerin civarına vuranları
seyretmiştik. Bir italyan gece suya atlayıp sekiz saat yüzerek bizimkıyılara
kadar gelerek sığınmıştı. Bir ara maylna bindiren ve uçak hücumuna
uğrayan bir harp gemisi Gümüşlükte kıçtan sahile vurmuştu. Mayına
bindiren uçaktan parçalanmış cesetler, arkadaki bölmeden ise canlı askerler
çıkmıştı. Almanlar işgal edince istanköy'de kalmış Türklerin hepsi kaçtı mı
? Hayır İtalyanlar da halkına iyi bir sivil savunma eğitimi vermişlerdi. o'

H erkesin evind e, okul lBrın al t katlarında s ı ğınakl ar hazırlanmıştı. Ve
bu sığınaklara girip çıkmanın kuralları herkese öğretilmişti. Bu nedenle
bombalarda ölü sayısı az oluyordu. Ama geçim zorlaştı. Almanlar her gün
deniz uçağıyla gelip adalılardan sığır, koyun, keçi alıyor karşılığlnda çek
veriyorlardı. Sonra bu çekler ödenmedi. |944'e gelince Almanlar özellikle
Türklere yine kendi ellerinde bulunan Kalimnos adasına gitmek
istediklerinde hemen pasapoıt Vermeye Vermeye başladılar. Türklerin bu
pasaportla Kalimnos'a değil Anadolu'ya gideceklerini iyi biliyorlardı.
B esleyecek insan sayıs ı nın azalması işlerine geli yordu''. o'

5 Ekim 1943 tarihinde Bodrum sahillerine 11 İtalyan subay ile 119 eı
Yunan uyruklu 9 R.um, italyan uyruklu 82 sivil ve 16 inglliz subayıyla 94
Ingilizaskeri sığınmıştır.o'Özellikle istanköy'de bulunan italyan askerlerin
kaçışı ve Bodrum'a sığınmalan savaş sonunakadar artarakdevam edecektir.

italyan askerlerin Bodrum'a gelişini Samim Uslu anılarında şöyle
anlatmaktadlr. " Bir sabah istanköy'den Bodrum'a büyük küçük bir çok
teknenin gelmekte olduğunu gördük. Teknelerle gelenler savaştan kaçan
istanköy'deki italyan birliğinin askerleriydi. Bandolarının çaldığı marşlar
eşliğinde şapkalarını havaya fırlatıp sevinç naraları atarak limana girdiler.
İskeleye yanaşlp karaya çıktılar. Herhalde geriye çevirmesinler diye
top, tüfek, cephane olarak neleri varsa hepsini beraberlerinde getirnıişlerdi.
Bu silahlar Bodrum'da iskelede büyük bir tepe oluşturmuştu. Gelen

u' 
Selçuk Erez, a.g.e, s.82-83

o' Samim Uslu, Bodrum Çocukluk Anılarım (Bu çalışma küçük bir broşür halinde ve
daktilo lıalinde yazılarak Bodrum ilçe Halk Kütüphanesine hediye edilnıiştir.)Basım
Tarihi ve Basını Yeri yoktur.
u' BCA Dahiliye Vekaleti, Muamelat Genel Müdürlüğii, Dosya:97 l 80 Fon: 030. l0.0.0
Yer: 117.813.8
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italyan askerleri çarştnln yanındaki futbol meydaııına götürüldüler. Halk
akın akın onları seyretmeye geldi. Biziın Albay başta komutanları olmak
izere italyan subaylarını tek sıra halinde dizdirdi. Subaylar daha sonra
başlarına geleceklerden habersiz hatka gülücükler gönderiyordu. italyan
askerler subaylarla birlikte kale ile onu çevreleyen dış surlar arasında kalan
boş alana çadırlar kurularak italyan askerleri bu çadırlara yerleştirildiler.
italyan askerler bir süre Bodrum'da kaldılar. Kendilerine yeterli gıda
verilemediğinden yafl aç durumdaydılar. Bir kilo incire değerli eşyalarını
bayıla bayıla veriyorlardr. Zaman Zaman Bodrum halkıyla sürtüşmeler
yaşayan ltalyan askerler Izmir'e götürülmek izere Bodrum'dan ayrıldılar.
Önce Milas'a götürüldüler. Aydın'dan geçerlerken ise itaıyan askerlerin halk
tarafiııdan taşlandığı dönemin tanıkları tarafindan ifade edilmiştir.'o 9 Ekim
1943 günü Bodrum'un Geriköy sahillerine yanaşan ve makine dairesindeki
arı'urun giderilmesi sonrasında yoluna devam edeceği bildirilen ingiliz
bandıralı hücumbott a I ingilizsubayı ile 1 4 er bulunuyordu.''

Ege adalarında çatışmaların yoğunlaştığı T943 yılı sonbaharında23
Ekim tarihinde bir Yunan torpidosu İstanköy adası önlerinde bir torpile
çaıparak ağır yara almıştı. Çaıpışma sırasında ön kısmı harap olan toıpido
daha sonra en yakın ve güvenli yer olan Bodrum Limanına iltica etmiştir.
Gazetelerin yaptığı istihbarata göre bu çarpışmada 30 ölü ve20'denfaz|a
yaralı vardı."

Savaş sırasında bazen insani amaçlı bölgede bulunan gemilerde
zarar gördüler. Isveç'e ait bir şilep Turgutreis açıklarında batırılmıştı.
Şilep Kızılhaç adına savaşan ülke askerlerine ilaç taşıyordu. Büyük
olasılık ne yaptığı anlaşılamadlğı için batırılmış olan şileptekileri ku(armak
için Bodrum limanından teknelerle bir çok kişi gitmişti. Şilepte
sağ olan on beş kişi kurtarılmış kalanlarııı ölmüş olduğu tespit edilerek
orida bırakılmıştı. iskelede toplanan Bodrumlular kurtarılan isveçli
gemicileri şaşkınlıkla izlemişlerdi. Öltımden dönmüş ve arkadaşlarını
kaybetmiş olan bu insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi

'o Uıvi Keser, a.g.e, s.23 l -232.

'' BCA I{ariciye Vekaleti, Muaııelat Genel Müdürlüğü, Dosya: 422291, Fon: 030.l0.0.0
Yer:235.590. I 5.

" Mugıa'da Halk 30 Ekim l943. aynı gazeteden aktaran Bayram Akça, II. Dünya
Savaşı Yıllarında Muğla, Askeri Tarilr Bülteni ,Yı|:25, Sayı:49, Ankara 2000, s.l 58.
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gayet rahat ve neşeli bir şekilde futbol sahasının yanından geçerken
soyunup onlara katı larak B odrumlu gençlerle maç yapmış1ardır. "

Bodrum kıyiları ve yiyecek maddesi taşıyan Türk motor|an zaman
ZamanAlman denizaltılarının tecavüzlerine de uğramıştır. 1 Kasım |943'te
tuz ve inhisar maddeleri taşıyan Hüdaverdi adlı motor Bodrum. ile Datça
arasında birAlman denizaltısı tarafından batırılmış olayda iki kişi yaşamlnl
yitirmiştir.'o

10 Kasım T943'te ingiliz Donanmasına ait 17 küçük harp geınisi
Bucak ve Bayındır Limanlarına uğradılar. Aynı gün Bodrum'un Yahkavak
bölgesine 5 motor ve hücumbot demir atmıştır. Ayrıca l1 Kasım l943'te de
Bodrum'un Farilya Bölgesine 2 hücumbot Güvercinlik'e 2 nakliye gemisi, 7
hücumbot Ve motor, 2 torpido, Gümüşlük'e 1 toıpido muhribi ile 1

hücumbot gelmiştir.
1 7- 1 8 Kasım 1 943 günü 44 italy aner, 20 erbaş v e |23 Ingilizsubay ve

erbaş, 8 Kasım 19 Kasım 1943 tarlh|eri arasında 1500 sivil mülteci
Bcıdrum'a iltica etmişlerdir. "

Kasım veAralık 1943 tarihlerine Ege klyılarına askeri ve sivil mülteci
akını devam eder. İngili z, italyan,Yunanlı, Alman, Amerikalı mültecilerin
sığındıkları limanlardan biri de Bodrumdur.'u

Nisan 1944 tarihine kadar Çeşme, Kuşadası, Marmaris ve Bodrum'a
ulaşan mülteci saylsl binlerle ifade ediliyordu.'' Türk hüküıneti iltica
olaylarının aıtması iizerine daha sert tedbirler alma yolrına gitti.

Şubat l944'de Ege Denizi ve adalarda savaşın şiddetlenmesiyle
beraberBodrum ve çevresinde de belli birhareketlenme görülür. Çatışmalar
sırasında bir ingiliz savaş uçağı Aydın- Söke sahillerine düşer. olay
sırasında oradan geçmekte olan Maraş adlı vapur derhal yardıma koşmuş
uçak mürettebatını olay yerinden alarak Bodrum'daki ingilizlere ait
hastaneye getirmiştir. "

" Uıvi Keser, a.g'e,s.23 4-23 5.

'u Mugıa'da Halk l l Kasım 1 943.
" BCA Dahiliye Vekaleti, Muamelat Genel Müdürlüğü, Dosya: g72l0, Fon: 030.10. 0.0
Yer:117.813.11.
'u Ulvi Keser, a.g.e,s.237.
'' Mart ayının ilk haftası itibarıyla ya|nızca Bodrunr'a iltica edenlerin sayısı 200'ün
üzerindeydi. Muğla'da Halk 4 Maıt |944.
'' Mugıa'da Halk 12 Şubat 1944.
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12 Şubat |944'te Mısır'dan gelmekte olan bir Ingiliz bombardıman

uçağı istanköy civarında Almanlar tarafindan düşürülmüş, uçağın 6

ııürettebatı kauçuk sandallara binerek Bodrum'a iltica etmişlerdir. Bu
mürettebat içinde bulunan bazı yaralılar Bodrum'daki Türk doktorlar
tarafindan tedavi edilmişlerdir. "

20 Şubat |944'te Bodrum'un 18 km güney batısında bulunan
Sagira|aca Burnunda sahile 10 metre mesafede Ingiliz bandıralı bir
hücumbot karaya oturmuştur. Bunun izerine gemiyi terk eden geminin
süvarisi yanma aldığı 10 askerle beraber yardım aramaya çıktı. Sisam'a
gitmekte olduklarını ancak karanlık Ve firtına yüziinden karaya
oturduklarını belirten geminin süvarisi yardım edilmesi halinde bölgeyi terk
edeceklerini belirtmiştir. 60

Ancak söz konusu hücumbot yardım edilmesine firsat kalmadan
fırtına nedeniyle batar ve 11 kişilik mürettebat ingiliz bandıralı 8 tonluk
Dindari motoru tarafindan kuıtarılarak 22 Şubat |944 tarihinde Gümiişlük'e
götürürler ve buradaki hücumbotlara teslim edilir. ote yandan Gümüşlük'te
bulunan Ingiliz hücumbotları limandan ayrılar ak Tekir istikametine doğru
yola çıkarlar. 

u'

|7 Şubat 1944 günü Türk bayrağı taşıyan 4 yabancı geminin
Bodrum'un kuzeyindeki Cumca Ve Gökburun Limanlarına girip
çıktıklarının bolgedeki gözetleme posta askerleri tarafindan bildirilmesi
üzerine Bodrum'da bulunan Piyade Alay Komutanlığı, Gümrük Muhafaza
Komutanlığı ve Kaymakamlık tarafindan bölgede tahkikata geçilir. Yapılan
araştlrmalar sonrasında gemilerden birinin 60, diğerinin ise 35'er tonluk
Ingl|iz gemileri olduğu mürettebatınln 1 inglliz subay ve 35 Yunanlı
askerden oluştuğu Ve aç kalan adalar halkına erzak bulabilmek amacıyla
bölgede dolaştıkları ve hava muhalefeti nedeniyle buraya sığındıkları
anlaşılmıştır.u' /

Dönem içerisinde bölgeye gerek ing1liz uçakları ve gerekse ingl|iz
gemileri de farklı nedenlerle bağlı olarak sığınmak zorunda kalırlar.

"Mugıa'daHalk 19 Şubat 1944.
un 

BC*A Dahiliye Vei<aleti, Muamelat Genel Miidürlüğü, Dosya: 97217, Fon: 030.10.0.0
Yer: ll7.814.i
u' 

Gümriik ve inhisarlar Vekaleti Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı'nın 24 Şubat 1944
Tarihli Başvekalete gönder |len25 529 / l 060 sayıh yazısl
u'Selçuk 

Erez, a.g.e, s.83-84.
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Saıniırr Uslu'rıuıı aıılattığıııa göre " Bir gün öğle üzeri tek kişilik küçük
bir ingiliz keşif uçağının limanın üstünde dolaştığını görmüştük. Uçak
giderek alçalıyordu. içinde oturan pilotu gayet iyi bir şekilde
görebiliyorduk. Pervanesinin dönüşü iyice yavaşlaırııştı. Uçak limana
inııek istiyor gibiydi. Sonra limandaır ileriye doğru gitti. Limaırın lkm
kadar uzağındaki bir tepenin üzerindeyken içinden pilotun çıkıp atladığını
ancak paraşütünün açılmadığını ve hızla aşağıya düştüğünü gördük. Uçakta
heınen sonra baş aşağa düştü.,Uçağın düştüğü yeri çok iyi biliyorum. Hemen
var gücümle oraya doğru koştum. Paramparça olmuş uçağın yanlna ilk ben
ulaştım. Etrafta pilotu göremiyordum. Sağa sola'koşup onu ararken bir
çalının arkasında eni boyu 40 santinı kadar bir paket gördüm. Dikkatle
baklnca paketin altında pilotun küçük bir yığın halinde durduğunu dehşetle
fark ettim. Soıırada uzun boylu bir ingiliz olduğunu öğrendiğim bu insanın
küçük bir yığın halini almasına çok şaşlrmlştım.

Bir sabah şimdiki yat limanının olduğu yere iki adetingl|iz çıkarına
gemisinin durduğunu gördük. Alman uçaklarından kaçarak limana
sığınmışlardı. Üzerleri büyük branda|arla örtülerek uçaklara karşı kamufle
edilmişlerdi. içlerinde 20 kadar ingiliz askeri vardı. Bu gemiler Bodrum'da
ay|arca kaldılar. Konservelerden oluşan gıdalarını Kıbrıs'tan hücumbotla
taşıyıp getiriyorlardı' Boş konserve kutuları denize atılıyordu. Denizin
dibinde bu kutulardan bir tepe oluşmuştu. Bodrum'da bardak, kutu zor
bulunuyordu. Halk geliştirdiği bir yöntemle cam şişeleri ortadan keserek
bardak yapıyordu. Bu nedenle konserve kutularına talep çoktu. Çocuklar
her gün denize dalıp bu kutuları toplayarak satıyorlardı.ingllizaskerlerinin
karaya çıkmaları yasaktı. Komutanları ancak gemilerinin etrafinda denize
girmelerine izin vermişlerdi. Bir sabah baktığımızda gemiler ortalıklarda
yoktu. Almanların gemilerini fark ettiklerini anlayıp limanı terk etmişlerdi.
Birkaç saat sonra Almanların iki gemiyi de batırdıklarını ve içlerindeki
askerl erden kurtulan olmadığını öğrenip çok üziilmüştük". o'

Özellikle Bodrum yarımadasına Savaşln devam ettiği dönem
içerisinde farklı ülkelere mensup pek çok uçak düşmüştür. Çokçabel
Köyüne de üç kişilik bir ingiliz Uçağı düştü. Pilotlardaıi birinin

u' Samim Uslu, Bodruıı'da Çocukltlk Anılarım' Yayınlannramlş daktilo metin. Benzer
ifadeler Dalavera Memet tarafından Baskın oran'a da anlatılıırıştır. Bkz: Baskın oran,
a.g.e, s.124.
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kurtarılışının çeşitli senaryoları Bodrum kahvelerinde yıllarca anlatılmıştır.
Böyle düşen bir uçaktan Ingl|iz subayının kurtarılışını tanımlayan bir
mektup Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir tarafından Paluko'nun ağzından
ingiliz konsolosluğuna hitaben bir mektup yazılmıştır.uo

Öte yandanAlman işgal altında bulunan İstanköy ve Rodos adalarında
maruz kaldıkları açlık ve sefalet nedeniyle pek çok italyan yıllar sonra 1919-
192| yılları arasında işgal etmiş oldukları topraklara bu kez Türk
hükümetinin almış olduğu karar izerine mülteci statüsünde gelmişlerdi.
Mültecilere yapılan pek çok yardıma rağmen Muğla Valiliği içişleri
Bakanlığına miracaatta bulunarak Almanya ile harp halinde olan
Yunanistan'dan Ve adalardan gelecek mültecilere yardım edilip
edilmeyeceği ve bunların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğini
sormaktaydı.u'

II. Dünya Savaşl sonlarındaAlman uçaklarlnm dalgalar halinde Ege
ada|arına saldırdıkları sırada, adalarda ve Yunanistan ortaya çıkan açlık
tehlikesine karşı Türkiye mağdrır Yunanlılara ve adalı Rumlara samimi
surette yardımda bulunduğu inglliz komutanlar tarafindan da rapor
edilmiştir. Bunlardan ortadoğu'daki ingiliz kuvvetlerine kumanda eden
Mareşal Hanry Mailand Wilson'un harpten sonra yayınlanan raporunda
Bodrum'u da ilgilendiren bu durum şöyle ifade ediliyordu. "Zorluklar
artınca Türkiye kıyısından temin olunan iaşe yolu mümkün olduğu kadar
geliştirilmişti. Esasen bu yoldan, ada|arda sivil halk için yiyecek temin
olunmaktaydı. Fakat Türk makamları askeri levazımatın da sevkine
müsaade etmişlerdi. Ekim sonlarında Leros adasından deniz ve hava
yoluyla yaralı nakli ek müşkül olmuştu. Türk hükümeti ağır yaralı|arın
Bodrum'da hastanelere yatırılmasına müsaade ettiği gibi, ameliyata muhtaç
olan yaralılarında izmir'deki Fransız Hastanesine götürülmesini
emretmişti".ou Bu arada 1944 yı|ı başlarında Türk bayrağı taşıyan ingiliz

uo Mektup içinbkz; Selçuk Erez, a.g.e, s.83-85. Ulvi Kes er,a.g.e,s.243.
u'BCA Dahiliye Vekaleti ,Muamelat Genel Müdiirlüğü, Dosya; 97213, Fon: 030.l0.1l7
Yer: I17.815. 17
uu Cemalettin Taşkıran, Ürkek Bir Siyaseti Tarih Önündeki Ağır Vebali; oniki Ada,
Bab-ı Ali Kültür Yayınları, istanbul 2007 's'|23.
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motorlarıırın Bodrum açll<larında aç kalan adalara yiyecek dağıtmak iizere
dolaştıklan Türk istihb aratıtarafından rapor edilmiştir. u'

1945 yılı oıtalarıı-ıda Rodos Ve istanköy adalarından Bodrum
sahillerine çıkarak ilticatalebinde bulunan Türkasıllı ınültecilerden %95'lik
bir kısmı tamarnen kendi istekleri doğrultusunda iskan Umunı Müdürlüğü
tarafindan temin edilen ıııotorlar vasıtasıyla adalarager dönıırüşIerdir. 

n'

,'
.!
Iskenderunla Slğınan Fransrz Savaş Gemilerinin Bodrunı

Kıyılarında Yaşadıkları Sıkıntılar:
Savaşın değişi safhalarında Savaşma yeteneklerini kaybetnriş,

arızalanıntş, cephanesiz kalmış Veya can derdine düşmüş pek çok yabancı
uçak, askeri gemi ve askeri personel Türkiye'ye sığınmak durumunda
kaldılar. Bunlar arasında 1941 yıLıTemmuz ayı orta|anırda fırtına nedeniyle
iskenderun Limanına sığınmış bulun4n 11 Fransız gemisi de bulunuyordu.
Bu gemiler Dışişleriıre müracaat eden Fransız Maslalıatgüzarının isteği
üzerine Hızır Reis ve Sus gemilerinin himayesinde 10 Ağustos 1941'de

Çanakkale Boğazından geçmek uzere harekete geçtiler.u' Kafile yol
boyunca birçok badire atlattı. Bunlardan biri de Bodrum açıklarında
gerçekleşti. o günlere Üsteğmen rütbesiyle Şimşek hücumbotunun
komutanlığml yapan Şemsettin Bargut olayı şöyle anlatır; "Kafile dönüş
seferinde Istanköy adası boğazından geçti. Biz dizen içinde ve sahile
mümkün olduğu kadar yakın Bodrum yarımadası önlerinden geçerken
arkamızdabir italyan karakol gemisi görüldü. Biziuzaktan takip ediyordu.
BizAkyarlar Burnunu henüz dönmüştük ki Leros adasından gelen başka iki
Ita|yan karakol gemisi önümüzü kesecek bir rotayla karşımıza çıktılar.
Biz refakat ettiğimiz gemilere "mümkün olduğu kadar kıyıya
yakın seyretmeleri" emrini verdik. Gemilerdeki müsadere partileri
komutanlarına da "bir çatışma çıkarsa gemileri karaya oturtarak
personeli karaya çıkarttıktan sonra gemileri tahrip etmeleri için
gerekli tertibatı almalarını" bildirdik. Sus gemisi ile de italyan genıileri
ile konvoy arasında yer aldık. Top başına cephane çıkardık ve alarm
durunıuna geçtik. Bu sırada kara tarafında Bodrum burnu kıyısında bir

u'BCA 
Hariciye Vekaleti Muaıırelat Genel Müdürlüğü, Dosya 42288, Fon: 030.10.0 0

Yer:235.589.20
u' BCAFon: 030. 1 0.0.0 Yer: 124.882.1 6u'Uıvi 

Keser, a.g.e, s.218.
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toz duman kalkıyor ve bir şeyler oluyordu. Aııra makiler ve çalılardan ne
olduğunu seçemiyord uk.

Bu düzenle Güınüşlük'ü ve Yalıkavak Burnunu geçtik ve doğu
rotasına döndük. Güllük Limanına yol verdik. Bu durumd aita|yangemileri
gerimizde kaldılar. Ve s<ınra geri dönerek uzaklaştılar. Biz de Güllük'e
demirledik. Daha demirlen-ıe işi bitmemişti ki gemiye sahilden bir sandal
geldi. İçinden bir subay çıktı. Hepimize teker teker sarıldı. Kucakladı.
Büyük bir heyecan içindeydi. Bize nedenini anlattı. Kıyı gözetleme
postaları bizimkonvoyu ve italyan Karakol gemilerini rapor etmişler. Bir
tepeye çıkıp durumu izlemişler. Subayın emrindeki makineli tüfek birliği
lremen kıyıya yakın bir yere inmiş ve kafile kıyı boyunca ilerlerken onlarda
koşar adım kafileyi takip etmişler. Bir çatışma durumunda makineli
tüfeklerle devreye girip Türk hücumbotlarına yardım etmek için
beklemişler. Türk kafilesinin Bodrum kıyılarında gördüğü hareketlilik işte
. .... 70
bu ldr".

II. Dünya Savaşı Yıllarrnda Bodrum'da istihbarat Faaliyetleri:
|94I yı|ı sonlarında Almanların Ege Denizini ele geçirmesiyle

birlikte izmir ve Ege'deki pek çok liman ingiliz ve Alman ajanlarının
faaliyet gösterdiği bir alan haline gelmiştir' Almanların |zmir ve Ege
sahillerini işgali halinde, stratejik noktaları imha ederek Almanların
kullanımını engellemek ve Alman işgalini güçlendirmek için inglliz
istihbaratı bölgedeki ajanları vasıtasıyla gerilla birlikleri oluşturmanın
yollarını aramışlardır. ingiliz istihbarat raporlarına göre bunu yapmak
için Dışişlerinin yasağına rağmen Bodrum civarında telsiz-telgraf
operatörü dahil yerli halktan Ingiltere ve müttefikler adına çalışacak
kişiler aranarak tespit edilmiştir. Bu iş için ingilizler Adnan- Emine
Cağaloğlu çiftinden yararlandılar.'' Bodrum)un savaş yıllarında ingl|iz
i stihbaratçı|arla kaynadığı D alavera Mehmet taraflndan B askın oran'a, Ali
Cengiz tarafindan Selçuk Erez'e anlatılmıştır. Türk istihbaratı'nın da
bölgede ciddi çalışmalar yaptığı dönemin resmi raporlarından
anlaşılmakta. II. Dünya Savaşı yıllarında Bodrum'da önce Reşat Bey,

'o Şemsettin Bargut, "ikinci Dünya Savaşı Hatıraları", Türk Subaylarının ikinci Dünya
Savaşı Hatıraları, Genelkurmay Başkanlığı Ankara l999, s. 1 86- 1 88.

'' SüIeyman Seydi, l939-l945 ZorYıllıar, II. Dünya Savaşında Tüıkiye'de İngiliz-
Alman Propaganda ve Istihbarat Savaşı, Asil Yayıncılık, Ankara2006, s.126.
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II. Dünya Savaşı Yıllarında Bodrum

ardından Lütfullah Bey Türk istihbarat sorumluları olarak görev
yapmışlardır. "

Mütevazı bir kıyı kasabası olan Bodrum Türkiye savaş dışında kalmış
olmasına rağmen, II. Dünya Savaşı yıllarında oldukça hareketli günler
yaşamıştır. 1945 yılı sonlarında savaş Sona ermiş olmasına rağmen Bodrum
ve çevresinde ne olur ne olmaz denilerek halk erzak toplamaya devam
ediyordu. "

Sonuç:
Türkiye II. Dünya Savaşına girmemesine rağnren Savaşln getirdiği

sosyo- ekonomik etkilerden fazlasıyla etkilendi. Bu etki büyük şehirlerden
başlayarak kasaba ve köylere kadar yoğun bir şekilde kendini hissettirdi.
Batı Anadolu'da kıyı yerleşimleri ise özellikle savaşln Sosyo- ekonomik
etkileri yanında Almanya ve italya'nın Ege adalarını işgalleri Ve
Yunanistan'ın Almanya tarafiırdan işgali üzerine başka sorunlarla da
boğuşmak zorunda kaldılar. Muğla vilayetinin bir kazası olan Bodrum'da
söz konusu gelişmelerden fazlasıyla etkilenen kıyı kasabalarından biriydi.
Bodrum Zamarı Zaman savaşan ülke gemi ve uçaklarının da tacizlerini
yaşayan bir yer oldu.

Ama özellikle 1 94 1 yılından Sonra savaşın tarafları olan ülkeleriri sivil
ve askeri temsilcileri savaş alanlarından kaçarak daha güvenli gördükleri
Bodrum ve kıyılarını sığınma yeri olarak gördüler.Bodrum halkı Savaşln
acılarını ve sıkıntılarını had saflıada yaşamaslna rağmen, kendi sıkıntılarını
bir tarafa bırakarak zor durumda kaldığını düşündüğü savaş mağdurlarına
sığınmacı ve mültecilere yardıma koşmuştur.

" Baskın oran, a.g.e, s.l23
" Selçuk Erez, a.g.e, s. 86.
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BoDRUM YARIMADASI'NDA AKDExİz nrxİıi
gin cnup cevrİ

Cengiz çÜnrryrr
Ege Bölgesi'nin güneybatısında, sahip olduğu doğal liınanları ve

coğrafi konrımu nedeııiyle, özellikle deııizcilik açısından stratejik bir
bölgede yer alan Bodrum Yarımadası'nda, ilk çağlardan bu yana yerleşim
izlerine rastlamak miimkiindür. Halikarnassos gibi önemli bir antik kentin
izerine kurulmuş olan Bodrum, Menteşe Beyliği'nin hakimiyetine
girdiğiııde artık o eski ihtişamını yitirmiş olmasına rağııen, Beyliğin deniz
seferlerine verdiği öneıı ve stratejik konumu göz önüne alındığında, bu
dönemde önemli bir deniz üssü olarak kullaırıldığı açıktır. Buna rağmen
Bodruım Yarımadası'nda, Menteşeoğulları'ndan günümüze herhangi bir eser

kalmamıştır. XV. yizyı|da Rodos Şövalyeleri'nin egemenliğine giren kent,

XVI. yüzyılda tekrar Türklerin eline geçmiştir. XVIII ' y.jzy/ı başlarında
Kaptan-ı Derya Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın bir tersane inşa etmek
amacıyla bölgeye gelmesinin ardından, kentte önemli gelişmeler görülmeye
başlamış ve imar faaliyetleri göz|e görülür biçimde artmıştır. Bölgede
özellikle XVI[. ve XIX. yuzyılda inşa edilmiş cami, namazgdh, han,
hamam, türbe ve çeşme gibi pek çok yapı günümüze gelebilmiştir.

B o drum Yarımadas ı'nda o smanl ı dönemine ait 27 çami mevcuttur. Bu
camilerden 5'ini, enine sahınlı düz ahşap tavanlı camiler olarak
adlandırabileceğimiz özel bir cami grubu oluşturmaktadır. Buplan tipindeki
y apıLarın,özellikle Akdeniz'e komşu bölgelerde yoğunluk k azanmas;ı dikkat

çekicidir.

Kızılhisarlı MustafaPaşa Carnii (Eski Cami)

Bodrum ilçe merkezindeki iskele meylanında, Bodrum Kalesi'nin
hemen kuzeyinde yer almaktadır.

iskele meydanında cami dışında, caminin kuzeybatısında, üçgen
alınlıklı mermer kaplamalı anrtsal bir de çeşme bulunmaktadır.

Xx' y:.iızyılda bölgeye gelen Fransız gezgin Charles Texier,
Bodrum Kalesi ile ilgili gravüründe Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'ne



Bodrum yarımadasındaAkdeniz Etkili Bir Grup Cami

de yer vermiştir.' Gravürde yapı çok ayrıntılı biçimde işlenmemekle birlikte,
düz damı ve minaresi açıkça görülebilmektedir.

Yapı kare planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve
batısındaki minareden oluşmaktadır (Şekil-t). Kuzeybatısına imamın
ikameti için sonradan bir birim eklenmiştir. Duvarları sıvalı ve badanalı
olduğundan inşa malzemesi seçilememektedir. Sıva ile oluşturulmuş bir dizi
saçak, yapıyl çepeçevre dolaıımaktadır.Üzerikırma çatı ile örtülü ve kiremit
kaplıdır (Resim-1). Çatı 1951 Ve 1986 yıllarında Vakıflar Genel
Müdürlüğü'nce onarılmıştır.'

Yapının alt kesiminde, doğu cephesinde üç, batı cephesinde iki
pencere açıklığı bulunmaktadır. İnşa sırasında yapmın güneyindeki yamaç
kazılarak düz bir alan oluşturulduğundan, güney cephesinin alt kesiminde
pencere açıklığına yer verilmemiştir. Dikdörtgen şekilli pencere açıklıkları
taş söveli ve düz atkı taşlıdır. Üst kesimde ise, doğu cephesinde üç, batı
cephesinde iki ve güney cephesinde beş pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu
pencereler de dikdörtgen şekillidirler. Doğu cephesinin kuzeyirıdeki açıklık
dışında tüm üst pencere açıklıkları'içte ve dışta alçı şebekelidir (Resim-1).
içteki alçı şebekelerin ortasında, etrafi vitraylarla çevrili, iç-lerindediiıi
içerikli5razılar-bu'lunan:birer göbek yer' almaktadır.

' Resim için bkz. C. Texie1 Küçiik Asya (Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi),
(Çev. Ali Suat)' C. ilI, Ankara 2002, s.22l.
' Biıgi için bkz. o. N. Bilgin, Bodrıım (Tarihi ve İktisadi Yönleri İle)'istanbul l965, s. 30
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Şekil 1- Bodrum Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii. Plan.

Harimin batısında yer alan minare ilk inşaattan değildir (Resim-1).

Çeşitli zamanlarda onartm görmüştür. Minare ilk olarak 1927 yılında
depremden zarar gördiğü için yıkılmış VP yapıcı Mahmut Tınaztepe
tarafindan yeniden yapılmıştır. 1957 yılında minareye yıldırım düşmesi
sonucu harap olmuş Ve kullanılamaz hale gelmiş, 1963 Ve 1964
yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılmıştır.3 Charles
Texier'in gravüründe görülen minare, silindirik gövdeli, tek şerefeli ve konik
külahla örtülüdür. Günümüzdeki minare, kesme taşla inşa edilmiş ve

-a@-

@

-_-L---r_---

'Biügi için bkz. ay.yer
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oldukça yüksek tutulmuş kare bir ktirsü üzerinde yükseleıı, silindirik bir
gövdeden oluşmaktadır. Kürsüdeki kesme taşların ara|arı yakln bir zanlaılda
kalın bir derzle dolgulandırılmıştır. Kesıne taşla inşa edilmiş olan silindirik
gövde, alttabir,üstte iki bilezikle sonlaıımaktadır. Şerefenin alt kesimi ise üç
sıra testere dişiyle dolgulandırılmıştır. Minareye giriş, kürsünün kuzeyinden
verilmiştir. Ancak yaplnln kuzeybatısına sonradan inşa edilmiş olan ve
imaının ikameti için kullanılan birim, ıııinare kürsüsünün batısını ve
kuzeyinin bir bölümünü kapaimaktadır. Bu yüzden minare giriş açıklığına,
harimin kuzey batısında yer alan dikdörtgen şekilli bir açıklıktan
ulaşılmaktadır. Minareye giriş basık kemerli bir açıkhktan sağlaırnraktadır.
Giriş açıklığının doğusunda, daire şekilli bir gülbezek göze çarpar.

Harimin kuzey ceplres i yakın zamanda yapılan ekleııelerle deği şikliğe
uğramıştır. Kadınlar malrfili son cemaat yerinin üzerini örtecek şekilde
kuzeye doğru uzatıln-ııştır. Bu bölüm kuzeydoğu köşede L şeklinde bir paye,
ortada daire şekilli iki bağımsız sütun ve kuzeybatıda bir bölümü duvarla
kaynaşmış daire şekilli bir başka sütun tarafından taşınınaktadır (Resim-2).
Basit devşiıme başlıklara sahip destekler birbirlerine yuvarlak kemerlerle
bağlıdır ve her desteğin üzerinde sıva ile oluşturulmuş plasterler yer
almaktadır. Bu yuvarlak kemerlerin arası sonradan camekönla kapatılmıştır.
Son cemaat yerinin batısı, duvarla kapatılmış durumdadır. Doğusunda ise
yuvarlak kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklık da sonradan
camekönla kapatılmıştır. Son cemaat yerinin kuzeydoğusunda' kadınlar
mahfiline çıkışı sağlayan ahşap bir merdiven yer almaktadır (Resim-2). Son
c emaat yerini örten düz ahşap tav an, kare ş eki l li çıta|arlakas etlenmi ştir.

Harim kuzey duvarında, giriş açıklığının iki yanında, ikişer pencere
açıklığı bulunnraktadır (Resim-2). Dikdörtgen şekilli bu açıklıklar, dİjz atkı
taşlı Ve merTner sövelidir. Harime dikdörtgen şekilli bir açıklıktan
girilmektedir. Mermer söveli açıklık, silmelerle çevrelenmiştir. Giriş
açıklığının üzerindeki mermer atkı taşında, iki ayrl pano halinde
düzenlenmiş, altı satırlık bir inşa kitabesi yer almaktadır (Resim-3).
Kitabenin iki yanında birer madalyon bulunm aktadır '

Harim, silindirik kesitli dörder mermer sütuna oturan üçer yuvarlak
kemer ile mihraba paralel üç sahına bölünmüştür (Resim-4). Doğu ve batıda
yer alan sütunlar büyük oranda duvarın içine gömülü durumdadır. Hariınin
ortasında yer alan dört sütun, devşirme iyon başhklara sahipken,
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duvarla kaynaşııış olan sütunların başlıkları kompozittir. Başlıkların üzeri
a\tın yaldızla boyalıdır. Kemerlerin üst kesiminde ve kemer aralıklarında
alçı ve kalemişi süslemeler bulunmaktadır. Harim düz ahşap tavanla
örtülüdür. Tavan, kare şekilli çıtalarla kasetlenmiştir. Güneyde yer alan
sahının üzerinde çıtalarla oluşturulmuş iki ahşap göbek yer almaktadır.
Harimin kuzeyinde, si1indirik iki ahşap destekle taşınan bir kadınlar mahfili
yer almaktadır. Ahşap destekler devşirme altlıklara oturmaktadır. Mahfilin
ortasında harime doğru çıkıntı yapan bir balkoncuk yer alır' Kadınlar
mahfilinin alt kesimi de kare şekilli çıtalarla kasetlenmiştir. ortasında yine
çıtalarla oluşturulmuş bir göbek yer almaktadır. Harimin kuzeydoğusunda,
kadınlar mahfi l ine çıkışı sağlayan ahşap bir merdiven daha bulunmaktadır.

Güney duvarının oı1asında yer alan yarlm daire kesitli nıihrap nişi,
çeyrek küre şekilli bir kavsarayla öıtülüdür. Mihrap nişi içbükey kavisli bir
silme ile belirlenen dikdörtgen melrner bir çerçeve içine almmıştlr. Kaş
kemerli mihrap nişinin üzerindeki alınlıkta kelime-i tevhid, çiçek motifleri
Ve kemerin şekline uydurulmuş, kıvrımlar görülmektedir. Yazı Ve
süslemelerin içi altın yaldızla boyalıdır. Mihrap köşeliklerinde birer
kabaraya ait oldukları anlaşılan iz|er vardır. 1986 yılında yaplyı inceleyen
ibrahim Kablı, mihrap nişi içerisinde yağlı boya ile yapılmış yeşil renkli bir
perde motifinden söz etse de, günümüzde buna dair herhangi bir iz
kalmamıştır.u

Yapıyı llk ziyaretlerimizde ahşap minber, beyaz yağlı boya ile
boyalıydı. Ancak 26.03.2006 tarihli son ziyaretimizde minberi kaplayan
yağlı boyanın kazlndığını ve minberin özellikle doğusundaki aynalığının
kalemişi küçük çiçek motifleriyle süslenmiş olduğunu gördük.

SüslemeIer
Yapıda kalemişi, ahşap ve az da olsa alçı süslemelere rastlanmaktadır.

Alçı süslemeler, harimi doğu batı yönlü sahınlara bölen yuvarlak
kemerlerin birleşim noktalarında ve üst kat pencerelerinde bulunmaktadır.
Kuzey cephesinin batısındaki kemer hariç tüm kemer tepe noktalarında
görülen alçı süslemeler, küçük dairesel bir göbeğin içindeki yaprak

'Biıgi için bkz. i. Kablı, Bodrıını'daki Türk Devri Mimari Eserleri (A.Ü. Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Yayınlanmamlş
Bitirme Tezi), Erzurum 1986, s. I l.
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ırrotifleri ve yapraklarln oıtasındaki küçük birer çiçek ınotifinden ııeydana
gelııektedir. Doğu ceplresinin kuzeyindeki açıklık dışında tüm üst pencere
açıklıkları içte ve dışta alçı şebekelidir. Dlştaki şebekeler basit küçük daireler
şeklindedir. içteki alçı şebekelerde ise ortada,etrafi renkli vitraylarla çevrili,
içlerinde dini içerikli yazılar bulunan birer göbek yer almaktadır. Yapının
batı cephesinin kuzeyindeki pencere ile güney cephesinde yer alan üst kat
pencere açıklıklarının üzerinde kıvrım dallardan oluşan birer alçı tepelik
gözeçarpar. /

Ahşap süslemeler, son cemaat yeri tavanı, harim tavanı ve'kadınlar
mahfilinin alt kesiminde yer almaktadır. Bu alaıılar kare şekilli çıtalarla
kasetlenmiştir. Ayrıca kadınlar mahfilinin alt kesiminde ve harim tavanında
yine çıtalarla oluşturulmuş ahşap göbekler göze çarpmaktadır. Kadınlar
mahfilinin alt kesiminde basit daire şekilli bir göbek bulunurken, harim
tayanının güneyinde yer alan iki göbekten biri çltalarla oluşturulmuş kare bir
alan içerisine alınmış sekiz kollu biryı|dız, diğeri yine kare bir alan içerisine
alınmış ve içi çıtalar|a on altı eşit parçaya bölünmüş dairesel nıotif
içermektedir.

Kalemişi süslemelere, harinıi doğu batı yönlü sahınlara bölen yuvarlak
kemerlerin yan yiz|erinde ve kemerlerle harim duvarlarının üst kesiminde
rastlanrnaktadır (Resim- 5, 6).

Harimi doğu batı yöıılü sahınlara .bölen yuvarlak kemerlerin yan
yüzlerinde iki tip süsleme bulunmaktadır. Kemerlerin içe bakan yüzlerinde,
içinde yaprak|ar ve küçük çiçeklerden oluşan bir çelenk bulunan ve duvara

çivilenmiş izlenimi Veren bir pano Ve panonun üzerinde yine duvara

çivilenmiş izlenimi Veren ince uzun bir askılık ile askılıktan sarkan bir şal
motifi yer almaktadır (Resim-S). Kemerlerin dışa bakan yüzlerinde ise,
vazodan çıkan çiçek demetleri ile vazonun oturduğu, üzerinde baklava
motifi bulunan küp şeklinde bir altlıktan oluşan kalemişi süslemeler göze

çarpar (Resim-6).
Harim duvarlarının üst kesiminde, harimi boydan boya dolaşan Ve

birbirinin peşi sıra devam eden bitkisel motiflerden oluşan kalemişi bir
süsleme şeridi yer almaktadır. Harimi doğu batı yönlü sahınlara bölen
yuvarlak kemerlerin üst kesiminde de yine bitkisel motiflerden oluşan ancak
harim duvarlarının üzerindeki şeride oranla farklı bir süsleme anlayışında
olan bir dizi şerit dikkat çekicidir.

Süsleme Özellİkleri ve Karşılaştırma
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Yapıda kalemişi, ahşap v e az daolsa alçı süslemeye yer veri lmi ştir.
Alçı süslenıeler, harinıi doğu batı yönlü sahınlara bölen yuvarlak

kemerlerin birleşim noktalarında ve üst kat pencerelerinde bulunmaktadır.
Kemer tepe noktalarında görülen alçı süslemeler, küçük dairesel bir göbeğin
içindeki yaprak motifleri ve yaprakların ortasındaki küçük birer çiçek
motifinden meydana gelmektedir. Ust kat pencerelerinde ise içi renkli
vitraylarla süslenmiş alçı şebekeler ve pencere alınlıklarında kıvrım
dallardan oluşan birer alçı tepelik yer almaktadır. Alçının kolaylıkla
işlenebilen yumuşak bir malzeme olması, birçok yapıda süsleme unsuru
olarak kullanılmasını sağlamıştır. Menem.en Gazez Camii (|57 6-'l57D,5
Uşak Kurşunlu Cami, (XVI. ydızyıl),u Aydın Cihanoğlu Camii (1756),7

İstanköy Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii (I776),' İzmir Hisar Camİi
(xu. y.dızyıl. / XVil.-XIX. yüzyıl onarım)', İzmir Başdurak (Hacı
Hü s ey in) C a m i i (XVII. yizy ılınikinci yarl sl / XVIII. -XIX. yüzyıl onarım)' o,

Akhisar t]lu Cami (XV. ytizyıl sonları / xlx. ynzyıl onarım)" ve İzmir
Salepçioğlu Camii (1897-1907)'' alçı süslemenin görüldüğü yapılardan
bazılarıdır. İstanköy Gazi Hasan Paşa Camii'nin üst kat pencerelerindeki
alçı şebekeler, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'ndeki alçı şebekelere
oldukça benzemektedir.

Son cemaat yeri ve harim tavanında görülen çıtalarla yapılmış
kasetleme örnekleri, birçok dini ve sivil mimarlık örneğinde karşımıza
çıkmaktadır. Zeytinliova Kara osman-oğlu (Hacı Mustafa Ağa) Camii
(xvru. ylJızyıl ortaları)" son cemaat yeri ve harim tavanında, htanköy

' Resim için bkz. T. Tozoğlu, Menenıen ve Köyleri'ndeki Türk Eserleri, @.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türk islam Sanatı Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İzmir2003, res. l4.
u Resim için bkz. K. İnce, Uş a k' t a Tür k Minı ar is i, Isparta2}} 4' res. 7c.
'Resim için bkz. M. Sözen-vd ., Türk Mimarisinin Gelişimive Mimar Sinan,istanbu| l976,
s.297,res,668-669.;n.'i* iii"t ir.i.ç"ıiırxol,İstanköy'deki Türk Eserlerive Tarihçe,Ankara l990., res. 30.
'Resim için bkz. M. Sözen-vd.,a.g.e.,s.308, res. 70l.
'o Biıgi için bkz. L. Bulut, "izmir Camilerinde Alçı Süsleme'', Sanat Tarihi Dergisi, VT]I,
lzmir 1996, s. 5.

" Biıgi için bkz. H. S. Çetinkaya, "Akhisar Ulu Camii'', Sanat Tarihi Dergisi,XlY ll ,izmir
2005, s.45-60.
'' Resim içinbkz. M. Sözen -vd., a.g.e.,s.305, res. 692.
'' Bilgi için bkz. i' Kuyulu, Kqrabsnıan-oğlu Ailesine Ait Minıari Eserler, Ankara 1992,
s.27,res.14.
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Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii (T176)'o son cemaat yeri ve harim
iavanında, Denizli Çal Kocaköy (Şalvan) Köyü Camii (1800-01)'' harim
tavanında, Biı"gi Çakırağa Konağı (XVIII veya XIX. yüzyıl)'u izmir
odası'nın tavanında, Denizli Baklan Boğaziçi Kasabası Eski Cami (Xuil.
yldızyılın ikinci yarısı)'' orta sahın tavanında, Birgi Sandıkeminoğlu Evi
(Xx. y.dızy ılıni lk yarısı)'' Baş odası'nın tavanında ve daha birçok yapıda bu
tip kasetlemeleri görmek mümkündür.

Kadınlar mihfiıinin ali kesimi ile hıirim tavanında yer alan, çıtalarla
oluşturulmuş ahşap göbeklerel nkara Hacı Musa Camii (xV[. yüzyıl sonu
XVIII. yüzyıl başl arı),'n AnkaraAğaç Ayak Camii (T705),'o Zeytinliova Kara
osman-oğlu (Hacı Mııstafa Ağa) Cami, (XVIII. ynzyı| ortaları),'' Çivril
Savran (Savranşah) Köyü Camii (|798-99)," Denizli Çal Kocaköy (Şalvan)
Köyü Camii (1800-0l )" ve daha bir çok yapıda rastlanmaktadır.

Kalemişi süslemelere, harimi doğu batı yönlü sahınlara bölen
yuvarlak kemerlerin yan yiz|erinde ve kemerlerle harim duvarlarının
ist kesiminde rastlanmaktadır. Yazodan çıkan çiçek demetleri, bir
pano içerisinde çiçekler ve kıvrım dallardan oluşan çelenkler ve harimi
çepeçevre dolanan süsleme şeritlerinden meydana gelen kalemişi
süslemeler, Batılılaşma dönemi süsleme programında sevilerek
kullanılmıştır. Topkapı Sarayı III. Ahmet Yemiş odası (XVIII. ynzyıl

'o Resim için bkz. Z. ÇelikkoI,a.g.e',res.20-26.
'' Resim için bkz. Ş. Çakmak,'!Çal-Kocaköy (Şalvan Köyü Camii)'', 2l. Yüzyıla Girerken
G e ç nı iş t en Giİnü miiz e Ç al Y ö r e s i, B il d ir il er, D enizl\ 200 7, s. 8 l 5 res. 8 -9.

'u Resim için bkz. i. Kuyulu, "Çakırağa Konağı", Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafuası ve Türk
D önenıi An ıtlar ), Aıkar a200 1, s. 3 04, res. l 40.

'' Resim için bkz. Ş. Çakmak, "Boğaziçi Kasabası Eski Cami (Baklaıı/Deniz1i)'', 9.

Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, C. I, Ankara 1 995, s. 537 ,res.2'
'' Resim için bkz. i. Kuyulu, "Sandıkeminoğlu Evi", Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafuası ve
Tiirk D önemi An ıtl ar ı), Ankara 200l's. 3 l 2, res. l 5 6.

'' Resim için bkz. G. Öney,Ankara'da Türk Devri Dinive Sosyal Yapıları,Ankara l97l, s.

280.
'o Resim içinbkz. ay.es.,s.263.
'' Biıgi için bkz. i. Kuyulu, Ka ra osnan-oğlıı Ailesine... ......, s. 28, res. l6.
" Resim için bkz. Ş. Çakmak, Denizli iüindeki Türk Anılları (Canıiler), (E. Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),izmiı |99|,
res. 87.

" Resim için bkz. ay.tez.,res. l 19.
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başı),'u Birgi Çakırağa Konağı (XYilI veya XIX.yüzyıl),25 Denizli Acıpayanx
Yazu' Köyii Canıii ( 1 802),'u Badenıli Kılcızade Mehnet Ağa Canıii ( 1 8 l l ),"
Kula Enıre Köyü Camii (l54]-48' süslemelerin yapıldığı tarih 182|-22),"
Soma Damgacı Camii (I872),'n Milas Balıaeddin Ağa Konağı (XIX. yuzyı|
ortaları),'o Birgi Sındıkeminoğlıı Evi (XIX. y:dizyılın ilk yarısı)'' ve daha
birçok yapıda bu tip kalemişi süslemelere rastlanıak mümkündür.

Tarihlendirme
Yapının inşa tarihini, harim giriş açıklığının üzerinde yer alan, iki ayrı

pano halinde düzenlennıiş, üçer satırlık inşa kitabesinden öğreniyoruz
(Resim-3). Kitabenin metni ve okunuşu şöyledir":

"'İ 'I *+*i *;,Jç -* 
jr;|}.şa.ı)şa . J l>) r lJ>

# K'-, _,"t -,. ,srA si ..Ui J.- o, **t3^

ü,^-i ü,"..J o.',i Jç" dl:l ).JLi )*f

c;i"L -1,:s" *- ,ri" ,;sr..J* Ji
*U-n .ıJ:i J'tt ,r.dJÇ -İ q- 

-,. JJ...i

'o Resim için bkz. R. Arık,.B atılılaşma DönemiAnadolu Tasvir Sanatı, Ankara, 1988,'s. 2l,
res.17.
" Resim için bkz. i. Kuyulu, "ÇakırağaKonağı....... . ., s. 305, res' 142.

'uResim içinbkz. R.Arık, a.g.e., s.43, res. 38.

'' Resim için bkz. i. Kuyulu, "Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camii (Ödemiş/izmir)",
Vakıflar Dergı'sı, XXIVAnkaral994,s. l51,res. l0. /

'* Resim için bkz. R. Bozer, "Kula-Emre Köyünde Resimli Bir Cami", Türkiyemiz,S.53,
istanbuı l987,s.17.
29 Resim için bkz. i. Kuyulu, "Geç Dönem Anadolu Tasvir Sanahndan Yeni Bir Örnek:
SomaDamgacıCarnii'' 

'Arkeoloji-Sanat 
Thrihi Dergisl, IV, Izmir l988, lev. XXII, res. l l.

'o Resim için blğ. R. Arık, a. g.e.,s.9l,res'79.
'' Resim için bkz. i. Kuyulu, "Sandıkeminoğlu EVi.... '.., s. 309, res. l50.
" A. Arel kitabeyi daha önce yayınlamış ve kitabeye dayanarakcaıninin dhha eski bir
yaplnm yerine yapıldığı sonucuna varmıştır. Bkz. A. Arel, "Bodrum Yarlmadasının
ortakent (Eski Müsgebi) Köyünde Bulunan Mustafa Paşa Kulesi Hal<kında'', VI.
Araştırma Sonııçları Toplantrcı, Ankara 1988, s. 45, dipnot 14.
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t,Ç +Jri }i, çr'u .li g9* ,"t"
llTl 4.i*,

Hüdabir kulunu tergip edince böyle hayrata
Mücah it fi s eb il i' l Jah o gaz i Mus tafa B ey kim
Müyes s er oldu itmamı duhul eden desün amin

Anın meyli düşer daim nice türlü ibadata
İdt;p ihya bu beytullahı talip oldu marazata
Duadır çün anın tarih dahil ola cennata
Sene 1136

Kitabeye göre yapının 1136l1723-24 yılında GaziMustafa tarafindan
yaphrıldığı anlaşılmaktadır. Adı geçen kişi, Mora'nın Eğriboz Adası'nın
Kızılhisar Kasabası ahalisinden Mustafa Paşa'dır. 1100/1688-89 ile
ll30l1r7|7-l8 tarihleri arasında oğulları ile beraber Bodr.um'a gelerek bir
tersane inşa ettirmiştir. Özellikle tersanenin inşasından sonra Bodrum
Yarımadası'nda imar faaliyetlerinin yoğun biçimde artması dikkat çekicidir.
Baştardalar kumandanı ve kırlangıçlar başbuğu gibi kumandanlıklarda da

bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa daha sonra Kaptan-ı Deryalığa
yükselmiştir. Vefatından sonrakendisi gibi Kaptan-ı Derya olan oğlu Cafer
Paşa ile beraber, Gemibaşı Mahallesi Tersane Mevkii'nde bulunan ttirbeye
defin olunmuştur."

GüreceKöyü Camii
Gürece Köyü, Bodrum-Turgutreis karayolunun yaklaşık 12.

kilometresinde, yol üzerinde yer almaktadır.
Köyde, buradatanıtacağımızcaminin yanl sra, biri aşağı mahallede

diğeri ise yukarı mahallede olmak izer.e, osmanlı dönemine ait iki
Sarnlç ve caminin kuzeydoğusunda kule tipi bir ev bulunmaktadır.
Caminin doğusunda bulunan XVIII. yıdızyıla ait iki mezaf taşı dikkat

" Biıgi için bkz. Z.Eroğlu, Muğla Thrihi,izmir l939, s. 2l0-2|l;A. G. Bodrumlu,
Bodrıını Tarihi, Ankara l996, s.60.
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çekicidir. Ayrıca köyün batısındaki tepe üzerinde antik döneme ait sur
kalıntılarına rastlamak mümkiindür.'o

ç'h

0

Şekil2- Gürece Köyü Camii. Plan.

Köyün yukarı mahallesinde, kuzeyden güneye eğimli bir arazi
üzerine inşa edilmiş olan cami, kareye yakın enine dikdörtgen planlı bir
harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeybatısındaki
minareden oluşmaktadır (Şekil-2).

'o Bkz. G, E. Bean, Karia, istanbul l987, s.140-l 42;B.|Jmar, Karia, İstanbul l999,
s.1 37- 1 43.
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Duvarları sıvalı ve beyaz badanalıdır. Sıva ile oluşturulınuş bir dizi
düz saçak yapıyı çepeçevre dolanınaktadır. Üzeri kırııa çatı ile örtülü ve
kireınitle kaplıdır (Resim-7).

Yapının doğu ve güney cephelerinde ikişer, batı cephesinde ise bir
pencere açıklığı bulunırraktadır. Batı cephesine yakın bir dönemde başka bir
yapı eklendiğiııden diğer pencere açıklığı kapatılmış olmalıdır. Dikdörtgen
şekilli pencere açıklıları taş söveli ve dizatkı taşlıdır.

Yakın bir tarihte inşa'edilmiş olan minare, yaptnln kuzeybatısına
yerleştirilmiştir ve yapıyla organik bir ilişkisi yoktur. Kesme taşla inşa
edilmiş, sekizgen bir kürsü üzerinde yükselen silindirik şekilli gövdeden
oluşaır minareye, doğusundaki dikdörtgen şekilli açıklıktan girilmektedir.
Şerefe altı dört sıra testere dişiyle dolgulandırılmıştır.

Yapının üzeri son cemaatyerini de kapsayacak biçimde kırma çatıyla
örtüldüğünden yapı dıştan bir bütün olarak algılanmaktadır. Yakın bir
dönemde kuzey cephesinin ön kesiıni bir sundurmaylakapatılmıştır. Üzeri
düz ahşap tavanlaörtülü olan son,cemaat yerine 

'kuzey 
cephesinin ortasında

yer a|an dikdörtgen şekilli bir açıklıktan girilmektedir. Giriş açıklığının
üzeriııde bir tarih kitabesi yer almaktadır. Son cemaat yerinin doğusunda,
yine dikdörtgen şekilli bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Her iki açıklık ta
taş söveli veizatkı taşlıdır. Son cemaat yeri doğu ve batıda, yaklaşık 30 cm.
yüksekliğinde sekilerden oluşan iki birime ayrılmıştır.

Harim kuzey cephesinde, oıtadaki giriş açıklığının iki yanında birer
pencere açıklığı yer almaktadır. Açıklıkların tümü taş söveli ve düz atkı
taşlıdır. Batıdaki pencere açıklığı ile giriş açıklığı arasında sivri kemerli dış
mihrap göze çarpmaktadır. Yarım daire profilli mihrap nişi, çeyrek küre
şekill i bir kavsarayla öı1ülüdür.

Harim, ortadakare kesitli iki ayağa oturan üç sivri kemer ile mihraba
paralel iki sahına ayrılmıştır (Resim-8). Üzeri düz ahşap tavan|aöı1ülüdür.
Doğuda yer alan ayağın üst kesiminde, kemerlerin birleştiği yerde, duvarı
hareketlendirmek için yapılmış olduğunu düşünebileceğimiz dekoratif
amaçlı dairesel bir açıklık bulunmaktadır.

Güney duvarının ortasında yer alan yarlm daire kesitli mihrap -nişi,
çeyrek küre şekilli bir kavsarayla örtülüdür. Nişin çevresi helezonik yivlerle
süslenmiştir. Ayrıca nişin kaş kemeri üzerinde, kabartma şekilli bir alem
dikkat çekicidir. Silmelerle oluşturulmuş dikdörtgen şekilli niş çerçevesinin
üst kesiminde, yuvarlak kemerli bir tepelik yer almaktadır.
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Ahşap minber herhangi bir özelliğe sahip değildir.

Süslemeler
Yapıda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamaktadır.

Tarihlendirme
Yapının Son cemaat yeri giriş açıklığı üzerinde yer alan tarih

kitabesinde, ||9|ll777 yılı göze çarpmaktadır. Bölgedeki benzer plan
tipindeki camiler göz önüne alındığında, |l91l|117 yılını caminin inşa
tarihi olarak düşünmek mümkündür. Doğusundaki küçük hazirede bulunan
ve yakın bir dönemde betonla sabitlenmiş olan daha erken tarihli iki mezar
taşı ise sonradan buraya getirilmiş olmalıdır

ortakent (Müsgebi) Camii
Bodrum ortakent'te, günümüzdeki adıyla ortakent1Yahşi

Beldesi'nde, Cami Sokak ile Çeşme Sokak'ın kesiştiği yerde bulunmaktadır
(Resim-9).

ortakent (eski adıyla Müsgebi) ilk çağlardan beri bir yerleşim
merkezidir." Bölgede burada tanıtacağımız cami dışında, osmanlı
dönemine ait çok sayıda konut yapısl ve özellikle XVII. yizyı|a ait bir kule
ev dikkat çekicidir.'u Caminin karşısırida yer alan ve sokağa adını veren

çeşme ise yakın döneme kadar sağlam durumda olmasına rağmen"
yıkılarak, yerine niteliksizyeni bir çeşme yapılmlştır.

ilk olarak 2005 yılının ağustos ayında incelediğimiz camine yazk ki
2006 yılının ekim ayında büyük bir yangın geçirmiş Ve yapmm tamamı
yanmıştır (Resim-l0). Yangın sonrasl yaptnm yalnızca beden duvarları ve
harimi bölen destekler ile kemerler ayakta kalabilmiştir.

" Biıgi için bkz. Y. Boysal, "Müsgebi Kazısı'' , Belleten,XXXI, Ankara 7967 , s. 67 -82;Y.
Boysal, "KaryaBölgesindeYeniAraştırmalat",Anadolıı (Anaıolia), C. XI,Ankara1969,
s. t -30.
'u Biıgi için bkz. A, Arel, a'8.l7l., s. 35-88; N.R. Aysel, Bodrıım Miisgebi/ortakenl Bir
M ima ri j n cel e nı e,istanbul2006, s. l22- 126.
'' Biıgi için bkz. N.R. Aysel, a.g.e., s. lO9.
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Şekil3- ortakent (Müsgebi) Camii. Plan.

Yapı uzunlamasma dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki
son cemaat yeri ve kuzeybatısında yer alan, biri yapıdan bağımsız iki
minareden oluşmaktadır (Şekil-3). Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Sıva ile
oluşturulmuş iki sıra düz saçak yaptyı çepeçevre dolanmaktadır. Yangın
öncesi üzeri kırma çatı ile örtülü ve kiremit kaplıydı (Resim-9).

Yapının doğu, batı ve güney cephelerinde ikişer pencere açıklığı
bulunmaktadır. Pencere açıklıkları basit dikdörtgen şekillidir.

Harimin kuzeybatısında biri yapıdan bağımsı4 diğeri yapryabitişik
olmak izere iki minare yer almaktadır. Dıştaki minare yakın bir tarihte
inşa edilmiştir ve yapıyla organik bir ilişkisi yoktur. Kesme taşla inşa
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edilmiş, sekizgen bir kürsü üzeriıide ytikselen, silindirik şeki.lli gövdeden
oluşan minareye, doğusundaki basık kemerli açıklıktan girilmektedir.
oldukça yüksek tuttılmuş olan minare, iki şerefeye sahiptir. Minare
kürsüsünün kuzeyinde bir inşakitabesi yer almaktadır. Diğer minareye göre
daha erken tarihli ve daha bodur olan diğer miııare, harimin kuzeybatısına
bitişik vaziyettedir. Kare bir kürsü üzerinde ytikselen silindirik şekilli
minareye harimin kuzeyindeki kadınlar mahfi linden girilmekteydi. Ancak
bu boltım de tamamenyanmıştır

Son cemaat yeri yapıya sonradan eklenmiştir. Düz ahşap tavanlı son
cemaat yerinin üzeri eğimli bir çatıyla örtülmüş ve kiremitle kaplanmıştır.
Bu birim doğuda bir duvarla bölünerek, biri daha büyük olmak üzere, iki
bölüm haline getirilmiştir. Her iki bölüme de, batıdaki daha büyük olmak
izere dikdörtgen şekilli birer açıklıktan girilmektedir. Batıdaki böliimün
kuzeyinde ve batısında geniş dikdörtgen şekilli iki pencere açıklığı
bulunmaktadır.

Harim kuzey cephesinde, dikdörtgen şekilli giriş açıklığının iki
yanında yine dikdörtgen şekilli birer pencere açıklığı bulunmaktadır.
Doğudaki pencere sonradan kapatı lmıştır'

Harim, ortada kare kesitli birer ayağa oturan ikişer sivri kemer ile
mihraba paralgl üç sahına ayrılmıştır (Resim-11). Kemerler doğu ve batıda
dikdörtgen kesitli gömme ayak|ar|a desteklenmektedir. Ayakların üst
kesiminde, kemerlerin birleştiği yerde, duvarı hareketlendirmek için
yapılmış olduğunu düşünebile ceğimiz, dekoratif amaçlı küçük kemerler yer
almaktadır. Harimin izeri diz ahşap tavan|a örtülüydü. Ayrıca harimin
kuzeyinde, payelere oturan ahşap bir kadınlar mahfili bulunmaktaydı
(Resim-ll). Mahfile çıkış harimin kuzeybatısındaki ahşap merdivenle
sağlanmaktaydı. Ancak yangından Sonra tamamen tahrip olmuşlardır
(Resim- l2).

Yapının dışa çıkıntı yapmış olan mihrabı oldukça geniş ve derindir
(Resim-l3). Yarım daire profilli mihrap nişi çeyrek küre şekilli bir
kavsarayla örtülüdür. Kavsara nişinin alt kesimi, küçük dişlerden
oluşan üç frizle hareketlendirilmiş, üstü ise istiridye kabuğu şeklinde
yivlenmiştir. Sivri kemerli mihrap nişi, silmelerle dikdörtgen bir çerçeve
içine alınmıştır. Kavsaranın doğu köşeliğinde, yangından sonra
ortaya çıkan, bir gülbezek bulunmaktadır (Resim-14). Kavsaranın
batı köşeliğinde de bu gülbezeğin bir simetriğinin olduğunu düşünsek de,
günümüzde varlığına dair herhangi bir iz görünmemektedir. Nişi
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çevreleyen dikdörtgen çerçevenin üst kesiminde,üzerinde hilal motifi olan
bir alınlık yer almaktadır.

Yangından sonra tamamen yanan ahşap minber herhangi bir özelliğe
sahip değildi.

Süslemeler
Yapı süsleme açısından fazla zengin değildir. Ya|nızca mihrap

kavsarasının doğu köşesinde, yangından sonra ortaya çıkan, kazınarak
oluşturulmuş iç içe dairesel çiçek motiflerinden oluşan bir gülbezek yer
almaktadır.

Tarihlendirme
Yapıda herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır.
Son cemaat yeri giriş açıklığının üst kesiminde yapılış tarlhi 1817

olarak verilmiş olsa da, bunun neye dayanarak verildiği bilinmemektedir.
Bölgedeki benzer plan tipindeki diğer camiler de dikkate alındığında camiyi
XVIII. veya XIX. yizyıla tarihlemek mümkündür. Bodrum'a ait vakıf
kayıtlarında Müsgebi (ortakent) Köyü'nde Hacı ishak Camii'nden
bahsedilmektedir.38 Köyde başka herh4ngi bir cami bulunmadığından
bahsedilen yapı olma ihtimali yüksektir. Ancak bunu kesin olarak
kanıİlayacak herhangi bir veriye sahip değiliz' Çelebi unvanlı Hacı ishak
Ağalar ailesi, bölgenin tanıırmış ailelerindendir. oıtakent mezarlığında,
I742tarlhliHacı İshak oğlu ibrahim Çelebi'ye ait bir şahide lle I|74 tarihli
Ahmet oğlu İshak Ağa' y a aitbir mezar taşı yer alınaktadır. "

' Yapının kuzeybatısına bitişik durumdaki bodur minare, yöre halkının
ifadesine göre 1950'li yıllarda inşa edilmiştir.

Diğer minarede ise bir inşa kitabesi bulunmaktadır. Kürsünün
kuzeyinde yer alan kitabeye göre minare, Ahmet ve Raziye Akpınar
tarafindan 10:01 . |997 tarihinde inşa ettirilmiştir.

Turgutreis Akçaalan Mahallesi Cuma Camii
Bodrum Turgutreis Beldesi, Akçaalan Aşağı Mahalle, Yakaarası

Caddesi'nde yer almaktadır.

'* Biıgi için bk z. A' G. Bodrunılu, Bo drıı nı Tar i h ine ğ& istanbrıl 19 46' s. 62.

" Biügi için bkz. A. Arel, a.g'nı.' s. 46.
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Akçaalan Mahalle'sinde, burada tanıtacağımız cami dışında, biri
caminin güııeydoğusunda olmak izefe, XIX. yüzyıla ait iki sarnıç ve
nrahallenin üst kesiminde XVIll. y:dızy|ıa ait kitabeli bir çeşme
bulunmaktadır. Bunun yanında caminin kuzeyi, güneyi ve batısı, içerisinde
ağırlıklı olarak XVIII. ve XIX. yuzyı|a aiİ mezar taşları bulunan oldukça
büyük bir mezarlıkla çevrelenmektedir.

L

0 4nı

Şekil 4- Turgutreis Akçaalan Mahallesi Cuma Camii. Plan.

499



Bodrum yarımadasındaAkdeniz Etkili Bir Grup Cami

Denize hakim yüksekçe bir tepe üzerinde yer alan cami, kareye yakın
uzunlamasına dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat
yeri ve kuzey doğusundaki minareden oluşmaktadır (Şekil-4). Duvarları
sıvalı ve badanalıdır. Sıva ile oluşturulmuş bir dizi düz saçak yapıyı
çepeçevre dolanmaktadır' Üzeri kırma çatı ile örtülü ve kiremit kaplıdır
(Resim-15).

Yapınln doğu ve güney cephelerinde birer, batı cephesinde ise iki
pencere açıklığı bulunmakt'adır. Pencere açıklıkları basit dikdörtgen
şekillidir.

Harimin kuzeydoğusunda, kesme taşla inşa edilmiş, beşgen bir kürsü
üzerinde yükselen, silindirik gövdeden oluşan bodur bir minare yer
almaktadır (Resim- 15). Minare şerefesinin alt kesimi üç sır.a kaval silme ile
dolgulandırılmıştır. Minareye giriş harim içerisindeki dikdörtgen şekilli
açıklıktan sağlanmaktadır.

Üzeri son cemaat yerini de kapsayacak biçimde kırma çatıyla
örtüldüğünden yapı dıştan bir bütün olarak algılanmaktadır. Yapıya
sonradan eklenmiş olan son cemaat yerine, kuzey ce.phesinin oıtasında yer
alan dikdöıtgen şekilli bir açıklıktan girilmektedir. Uzeri düz ahşap tavanla
örtülü olan son cemaat yerinin doğu ve batısında dikdörtgen şekilli birer
pencere açıklığı bulunmaktadır. Son cemaat yeri doğu ve batıda, yaklaşık
10cm yüksekliğinde sekilerden oluşan iki birime ayrılmıştır. Doğudaki
birimin bir kısmı sonradan bir perde duvarla kapatılmıştır. Burası kadınlara
ait bir bölüm olarak düşünülmüş olmalıdır.

Harim kuzey cephesinde, dikdörtgen şekilli giriş açıklığının iki
yanında yine dikdörtgen şekilli birer pencere açıklığı bulunmaktadır.
Doğudaki pencere sonradan kapatılmıştır.

Harim, ortada kare kesitli bfuer ayağaoturan ikişer yuvarlak kemer ile
mihraba paralel üç sahına ayrılmıştır (Resim-l6). Kemerler doğu ve batıda
dikdöıtgen kesitli yanm gömme ayaklarla desteklenmektedir. Harimin
izeri d:dız ahşap tavanla örtülüdür. Ayakların üst kesiminde, kemerlerin
birleştiği yerde,. duvarı hareketlendirmek için yapılmış olduğunu
düşünebile ceğimiz, dekoratif amaçlı dairesel birer açıklık yer almaktadır.

Yapının orijinal mihrabı, yakın bir tarihte yapılmış olan ve herhangi
bir özelliği bulunmayan çini bir mihrapla kapatılmıştır. Bu yüzden mihrabın
gerçek formu bilinmemektedir.

Ahşap minber herhangi bir özelliğe sahip değildir.

500



Cengiz Gürbıyık

SüsIemeler
Yapıda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamaktadır.

Tarİhlendirme
Yapıda herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır' Bunun yanında

yaplnm üç yönünü çevreleyen mezar|ıkta ağırlıklı olarak XVIII. ve XIX.
yüzyı|a ailmezar taşlarına rastlanmaktadır' Bölgedeki benzer plan tipindeki
diğer camiler de dikkate alındığında, camiyi XVII. yıjzyıla tarihlemek
mümkündür.

Turgutreis Kadıkalesi C amii
Bodrum, Turgutreis Beldesi, Kadıkalesi Mevkii'nde yer almaktadır.
Bölgede, burada tanıtacağımız cami dışında, caminin doğusunda

XIX. yüzyıla ait bir sarnıç, kuzeyğoğusunda ve kuzeybatısında XVIII. '

y:üzyıla ait kitabeli iki çeşme ve güneyinde, içerisinde XVIII. ve XIX.
yizyı|a ait mezar taşları bulunan bir mezarlık yer almaktadır.
kuieydoğudaki çeşmenin karşısında yer alan iki anıtsal çlnar, Samrç,

çeşme, cami ve me zarlıklabirlikte geleneksel dokuyu tamamlamaktadır.
Yapı enine dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son

cemaat yeri Ve kuzeybatısındaki minareden oluşmaktadır (Şekil-s).
Duvarları sıvalı ve badanalıdır.'Sıva ile oluşturulmuş bir dizi saçak, yapryl
çepeçevre dolanmaktadır. Üzeri kırma çatı ile örtülü ve kiremitle kaplıdir
(Resim-17).
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Şekil 5- Turgutreis Kadıkalesi Camii. Plan

Yapının doğu cephesinde iki, güney cephesinde ise birpencere açıklığı
bulunmaktadır. Pencereler basit dikdörtgen şekilli açıklıklardan ibarettir.
Batı cephesine yakın bir dönemde başka bir yapı eklendiğinden bu
cephedeki pencereler sonradan kapatılmış olmalıdır.

Yakın bir tarihte inşa edilmiş olan minare, yapmm kuzeybatısında yer
almaktadır ve yapıyla organik bir ilişkisi yoktur (Resim-17). Kesme taşlarla
inşa edilmiş, sekizgen bir kiirsü üzerinde yükselen silindirik şekilli
gövdeden oluşan minareye, kuzeyindeki dikdörtgen şekilli açıklıktan
girilmektedir. Minare gövdesi Ve külah kısmı eşkenar dörtgenlerle
süslenmiştir.

Tamamen betonarme olarak inşa edilen son comaat yeri, yapıya
sonradan eklenmiştir. Kuzeyde üç, doğu ve batıda birer yuvarlak kemerle
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dışa açılan son cemaat yerinde, kemerlerin araları camekanla kapatılmıştır.
Ayrıca kuzeyi, yakın bir dönemde ahşap sundurma ile örtülmüştür. Son
cemaat yerine giriş doğu ve batısındaki açıklıklardan sağlanmaktadır.

Harim kuzey cephesinde iki giriş, iki pencere açıklığı bulunmaktadır.
Açıklıkların tümü basit dikdöıtgen şekil li dir.

Harim, ortada kare kesitli bodur bir payeye oturan iki basık kemer ile
mihraba paralel iki sahına ayrılmıştır (Resim-l8). Kemerler doğu ve batıda
dikdörtgen kesitli yarlm ayaklar|a desteklenmektedir. Harimin izeri diz
ahşap tavanla örtülüdür.

Yarım daire kesitli mihrap nişi, çeyrek küre şekilli bir kavsarayla
öıtülüdür. oldukça basit şekilli nişin içi, sonradan yeşil yağlı boya ile
boyanmıştır.

Ahşap minber herhangi bir özelliğe sahip değildir.

Süslemeler
Yapıda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamaktadır

Tarihlendirme
Yapıda herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bunun yanında

yaplnln kuzeybatısındaki çeşmenin inşa tarihi 1 l50/l ]37 -38,
kuzeydoğusunda yer alan çeşmenin inşa tarihi ise ll99ll784'tür. Ayrıca
yapmln güneyinde yer alan mezar|ıkta da ağırlıklı olarak XVIIL ve XIX.
y:jzyıla ait mezar taşlarına rastlanmaktadır. Tüm bu ömekler ve bölgedeki
benzer plan tipindeki diğer camiler dikkate alındığında caminin inşa
tarihini, XVIII. yizyılbaşlarına kadar götürmek mümkündür.

Bodrum'a ait vakıf kayıtlarında Kadıkalesi mevkiinde Baba Camii
adlı bir yapıdan bahsedilmektedir.oo Bölgede bugün başka herhangi bir cami
bulunmadığından, bahsedil en yapının bu cami'olabileceği akla gelmektedir.
Ancak yapıyı inşa ettiren kişi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ooBiıgi için bkz. A. G. Bodrum|u, Bodrıını Tarihine Ek'. ' '.,, s. 62
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Yukarıda ayrıntılı biı: şekiIde tanıttığımız5 yapı,enine sahıırlara sahip
ibadet mekanlarıy1a Bodruın Yarımadası'ndaki diğer caınilerden
ayrılmaktadırlar. Bu camilerden, aynı zamanda bölgedeki en erken tarihli
dini yapı olan, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii Bodrum merkezde yer
alırken, diğer 4 yapl çevre köy ve beldelerde karşıınıza çıkmaktadır.

Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nin harimi, ortada ikişer bağımsız
sütuna oturan üçer yuvarlak kemer ile mihraba paralel üç sahına, ortakent
Camii veAkçaalan Mahallesi Cuma Camii ise ortadakare kesitli birer ayağa
oturan ikişer yuvarlak kemer ile mihraba paralel üç sahına ayrılmıştır.
Gürece Köyü Camii ve Kadıkalesi Camii'nin harimleri, mihraba paralel
ikişer sahına bölünmüştür. Gürece Köyü Camii'nde harimin, ortada kare
kesitli iki ayağa oturan üç yuvarlak kemer ile mihraba paralel iki sahına
ayrıldığı görülürken, Kadıkalesi Camii'nde harim, ortada kare kesitli bodur
bir payeye oturan iki basık kemer ile mihraba paralel iki sahına ayrılmıştır.
Kadıkalesi Camii'nde kemerler devşirme başlıklı sütunlarla desteklenirken,
diğer yapılar da kemerler kare kesitli ayak|araoturmaktadır.

Anadolu'da harimin sütun ya da payelerle desteklenen kemerlerle
mihraba paralel sahınlara ayrıldığı örneklerin saylsl çok fazla değildir.
Mevcut örneklerin de özellikle belirli bölgelerde yoğunluk kazandıkları
gözlenmektedir. Sivrihisar (Jlu Cami (T23T-32)o' ve ErmenekAkça Mescid
(1300)" gibi az sayıda kıble duvarına paralel sahınlı erken dönem
öıneklerine rastlamak mümkündür. Ancak bu yapılar, sütun ya da payelerle
desteklenen kemerlerle değil, ahşap desteklerle mihraba paralel sahınlara
ayrılmıştır. Bu yapılarda sahınların yönü ancak ana kirişlerin yönü dikkate
alınarak belirlenebilmektedir.

Harimin sütun ya da payelerle desteklenen kemerlerle mihraba
paralel sahınlara ayrıldığı erken tarihli örnekler, özellikle Niğde'de sıkça
kurşr*rra çıkmaktadır. Hacı Dıırsun (Afifn Hanım) Mescidi (T452),u'

Burhan (Torunoğlu) Mescidi (l473),oo Darüzzikir Mescidi (XV. yüzyıl),"

o'Resinı için bkz. o. Aslanap a'Aııadolu'da İıkTark Mimarisi,Ankara199l,res.77 .

o'Plan için bkz. A. Kızıltan, Anadolu Beyliklerinde Canıi ve Mescitler, istanbul 1958, s.

15.
o'Plan için bkz.H. Çal, Niğde ŞehrindekiAhşap Tavanlı Camiler ve Mescitler' Ankara2000,
s.14,p1.2.
oo Plan için bkz. ay.es., s'22,p|.4.
o'Plan için bkz. ay.es., s. 36, pl. 7.

504



Cengiz Gürbıyık

Şahin Ali (Şah-Ak Minare) Mescidi (XV. yüzyıl)uu Çııllaz Camii (XY.
yizyıl),o' Sır Ali Canii (XV. yüzyıl)o* bu bölgedeki örneklerden bazılarıdır.
bunun dışında Karaman Yeşildere (brala) İç Kale Camii (XN. veya XV.
yizyıl),on Diyarbakır Defterdar Camii (l594)'o ve Diyarbakır Hacı Büzürk
Mescidi (XV. yüzyıl)'' de erken tarihli örnekler' arasında verilebilir.
Diyarbakır AIi Paşa Camii ŞafiIer Kısmı (l] 69-70)" ise bu bölgede yer alan
ve benzer plan tipindeki daha geç tarihli bir yapıdır.

Bu plan tipindeki yapıların yakın tarihli örneklerinin, başta Kıbrıs
olmak izere, Akdeniz'e komşu bölgelerde yoğunluk kazanması dikkat
çekicidir. Ancak, bu bölgedeki Türk dönemi eserlerinin yeterince
araştırılmamış olması, genel bir değerlendirme yapmayı zorlaştırmaktadır.
Buna rağmen, bilinen örnekler hiç de azımsanmayacak sayıdadır.

Payas İç Kale Mescidi (XVII. y:üzyıl sonları)," Mtıas Ağa Camii
(l737)'o, Milas Hayrtlı Mescidij' ve Eski Köyceğiz Köyü Selçuk Camii'o
enine sahınlı diz ahşap tavanlı camilerin Anadolu'da yer alan örnekleri
arasında iken,'Tunus Laz Mescidi (1653-1666)57, Tunus Hammuda Paşa
Mescidi (1805)'q, Maraş Bilal Ağa Mescidi (1813)5n, Larnaka Cami-i
Kebir (Ulu Cami) (1835-36)uo, Limasol Siligu (Sili/ke) Köyü Camii

ou Plan için bkz. ay.es., s. 48, pl. 9.
o'Plan için bkz . ay.es.'s. 59, pl. l 1 .

'* Plan için bkz' ay.es.'5.69, pl. 1 3.
o'Plan için bkz . A.Boran,Anadolıı'dqkiİç Kale Camive Meşcidleri,Ankara2}}l,çiz.27.
'o Plan ve bilgi için bkz. M. Sözen, Diyarbakır'da Tiirk Mimarisi, istanbul l97 l, s. l 00_ 1 01 .

'' Plan ve bilgi içinbkz. ay. es.,s. l22-l24
" Plan ve bilgi içinbkz. ay. es., s. l 09_ l l 0.

" Plan için bkz . A'Boran,a.g.e.,çiz.58.
'o Pıan ve bilgi için bkz. A.-T. Akarca, Milas (Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi), istanbul
1954,s.102-103.
''Planve bilgi içinbkz.A.- T,Akarca,a.g.e., s. 1'03-l04.
'u Biıgi için bkz. A. Arel, "Menteşe Eli Araştlrması 1993 Dönem Çalış maları'' XL Araştırma
Sonuç lar ı Tbplanı ıs ı, Ankara l 995, s. 3 88.
''Planiçinbkz.K.Pektaş, Tunus'tqosmanlıMimariEserleri,Aııkara2002,çiz.23.
" Plan içinbkz , ay'es.,çiz'32.
'n Biıgi içinbkz. T. Bağışkan , Kıbrıs'ta osnanlı TürkEserleri,Lefkoşa}}l1;s.275-276.
oo Plan için bkz. ay.es.,.s. 552. p|. 43 .
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(1882)u', LeJkoşa Arçoz (Yiğitler) Camii (1900)u', Mağusa Vadili Köyii
Camii (xx. yuzyıl başları)o', Yemen San'a Kışla Camii (1900),oo Limasol
Aytuma (Mersinli) Camii (1901),u' Limasol Muttuyaka (Mutluyaka) Köyü-

Camii 1iıoı;" ve Limasol Bladanisya (Çamlıca) Köyü Camii (l9l3)u'
Anadolu dışındaki bu plan tipine sahip yapı|araöınek olarak verilebilir.

Niğde Darizzikir Mescidi'nin harimi, ortada ikişer bağımsız sütuna

ofuran üçer kemer ile mihraba paralel üç sahına ayrılmıştır. Karaman
Yeşildere (ibrala) iç Kale Camii'nin ise oıtada tek bir bağımsız sütuna

oturan ikişer kemer ile mihraba paralel üç sahına ayrıldığı görülür. Limasol
Bladanisya (Çamlıca) Köyü Camii'nin harimi ise duvarlardaki payelere
oturan, mihraba paralel birer kemer ile üç sahına ayrılmıştır. Larnaka Cami-i
Kebir (Ulu Cami)'de ise harim, beş sıra halinde düzenlenmiş, ortada
bağımsız ikişer sütuna oturan üçer kemer ile mihraba parale| altı sahına
bölünmüştür. Mağusa Vadili Köyu Camii'nde de harim, yine ortada
bağımsız ikişer sütuna oturan üçer kemer ile bu kez mihraba paralel dört

sahına bölünmüştür.
Niğde Hacı Dursun (Af,ıfe Hanım) Mescidi, Burhan (Torunoğlu)

Mescidi, ŞahinAli (Şah-Ak Minare) Mescidi, ÇullazCamii, SırAli Camii,
Diyarbakır Defterdar Camii, Diyarbakır Hacı Büzürk Mescidi, Diyarbakır
Aıi Paşa Camii Şafiler Kısmı,Tunus Laz Mescidi, Payas iç Kale
Mescidi, Milas Ağa Camii, Tunus Hammuda Paşa Mescidi, Maraş Bilal
Ağa Mescidi, Limasol Siligu (Silifke) Köyü Camii, Lefkoşa Arçoz
(Yiğitler) Camii, Limasol Aytuma (Mersinli) Camii, Eski Köyceğiz Köyü
Selğuk 

-Camii, 
Milas Hayıtlı Mescidi Ve Eski, Limasol Muttuyaka

(Mutluyaka) Köyü Camii'nde ise harim kemerlerle mihraba paralel iki
sahına bölünmüştür. Bunlardan Eski Köyceğiz Köyü Selçuk Camii, Payas

iç Kale Mescidi, Limasol, Aytuma (Mersinli) Camii, Maraş Bilal Ağa
Mescidi, Limasol Muttuyaka (Mutluyaka) Köyü Camii'nde harim tek kemer
ile mihraba paralel iki sahına bölünmüşken diğer yapılarda

u' Biıgi için bkz. ay. eS,,S' 23 5 -236.
u' Biıgi içinbkz. Cıy eS.'s. 1 l4-1 1 5.
u'Biıgi içinbkz.ay.es., s. l82.
uo Resim için bkz. F. Ç. Yenişehirlioğlu, Türkiye Dışındaki osnıanlı Minıari Yapıtları,
Ankara 1989, s. I 80, res. 249.

'' Biıgiiçin bkz. T. Bağışkan, a.g.e. ,s.22|.
ou Biıgi için bkz. ay. es.,s. 232.
u' Biıgi için bkz. qy.es., S. 222-223 .
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harimin ortada iki bağııısız sütuna oturan üç kemer ile böIündüğü

görülmektedir.- Tunus Hammuda Paşa Mescidi'nde harim yuvarlak kemerlerle
mlhraba paralel sahınlara bölünmüşken, Tunus Laz Mescidiinde bu

kemerler at nalı şeklindedir. Diğer tüm yapılarda ise harim, sivri kemerlerle
mihraba paralel sahın1ara bölünmüştür.

Bölgenin coğrafi konumu ve doğal yaplsl, uzun yıllar dış etkilerden
uzak kalmasını ve bu sayede geleneksel dokusunu koruyabilmesini
sağlamıştır. Enine sahınlı düz ahşap tavanlı camilerin yakın tarihli
örneklerinin, Kıbrıs başta olmak üzere Akdeniz'e komşu bölgelerde
yoğunluk kazanması ise, mimari bir etkileşimi göstermesi bakımından
oldukça önemlidir. Bu etkileşim, bölgenin ulaşım ve ticaret gibi birçok
konudaAk denizile olan yakın ilişkisi göz önüne alındığında, hiç de şaşırtıcı
değildir. Son yıllarda hız|a gelişen turizm, düzensiz yapılaşmayı da

beraberinde getirmiş, bunun tarihi yapılara'da etkisi büyük olmuştur. Bir
daha geri dönüşü olmayacak zarar|ara yol açmamak için, bu yapıların hak
ettikleri ilgiyi görmeleri gerekmektedir.

RESiMLER

Resim l- Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii. Güneydoğudan genel

görünüş.

Resim 2- Kızılhisarlı MustafaPaşa Camii. Son cemaat yeri.

Resim 3 - Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii. inşa kitabesi.

Resim 4- Kızı lhisarlı Mustafa Paşa Carhii. Harim.

Resim 5- Bodrum Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii. Kemerlerin yan

yüzlerinde yer alan kalemişi süslemelerden ayrıntı.

Resim 6- Bodrum Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii. Kemerlerin yan

yüzlerinde yer alan kalemişi süslemelerden ayrıntı.
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Resim 7- Gürece Köyü Camii. Kuzey cephesi.

Resim 8- Gürece Köyü Camii. Harim.

Resim 9- ortakent (Müsgebi) Camii. Kuzey cephesi.

Resim 10_ ortakent (Müsgebi) Camii. Harim. (Yangın sonrası).

Resim 1 l - ortakent (Mtısgebi) Camii. Harim.

Resim |2- ortakent (Müsgebi) C amii. Harim. (Yangın sonras ı).

Resim 13 ortakent (Müsgebi) Camii. Harim.

Resim 14- ortakent (Müsgebi) Camii. Harim. (Yangın sonrası).

Resim 15- Turgutreis Akçaalan Mahallesi Cuma Camii. Kuzeyden

genel görünüş.

Resim l6- TurgutreisAkçaalan Mahallesi Cuma Camii. Harim.

Resim l7- Turgutreis Kadıkalesi Camii. Kuzey cephesi.

Resim l8- Turgutreis Kadıkalesi Camii. Harim.
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ŞEHR[. / ŞEHIRDEN SIZAN DUYARLIKLAR:
BODRUM DORTLEMF',SI'NDE METAFOR OLARAK

BODRUM

Ahmet Cünçyt Issr--Ferd a Zambak--

Giriş
Türk romancılığının önemli adlarından olan ve roman yazarlığında

otuz üç yılı geride bırakan S-elim ite1i'nin romancılığı, değişim, açılım ve
drayışlar ile bunların Zaman' çizgisinde izdüşümlerine göre şöyle bir
sınıfl aridırmaya tibi tutulabi l i r:

İıı< / xıhsıı<"Dönerrı (1973-19s0): Daha'sonra "Bodrum Dörtlemesi"
adi altında yayımlanan Her Ğece Bodrum,. oltim llişkileri, Cehennem
Kraliçesi vç Bir Alrşam Alacası ile yvzarın ilk romanı o|an Destan Gönüller
bu başlik altına alııiabilir.-Geçiş 

/ ArayıŞ(lar) Dönemi (1981-'19s7): Yaşarken ve Ölürken I|e

başlayan, Öıürceye Kadar Seninim, Yalancı Şofak, Saz Caz Düğün Varyete,
Hayalv"e Istırapve Kafestn de içinde yer aldığı romanlar.

Yeni Döüem; Yeni Yapı (199l-199'7):'!Geçmiş, Bir'Daha Geri
Gelmeyecek Zamailar' başlığı altında da yayımlanan, Mavi Kanatlarınla
Yalnız B.enim olsaydın, Kırık Deniz Kqbuklari, Gramofon Hdld Çalıyoa
'Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver'.

Son Dönem; Selim Ileri.Anıları ve Kurguları Arasında (1999-
2004): lda"Her Yatiızlık Gibi,'Solmaz Hi.nım, Kimsesiz okurlar İçin', Bu
Yaz Ayrılığın İık Yazı olacak, Yarın Yapayalnız. (Yıldız 2004: l4)
Yuzarın ^Ilk / Klffsik Dönem romanları arasında yer verilebilecek ve
yazar|ığnın da önemli dönüm noktalarından ııri (Gümüş 2007:
htç ://www.radikal.com.tilek_haber.php?ek:ktp&habern o:6240) kabul
edilen.Her Gece Bodrum, ardından yazılan Öıtım İıişkiıerı, Cehennem
Kraliçesi ve Bir A\şam Alacası adlı üç ,romanla birlikte "Bodrum
dörtlemesİ'' olqrak anılucaktır. Bir roman denemesi sayılabilecek Destan
Gönüller'den Sonra yayınlanan dörtlemç, çoğu sanat Ve üniversite
çevresinden" insanlar arasında yaşanan kırılgan ve adeta zihinsel ölüm
anlamına gelebilecek ilişkileri hem somut hem de zihinsel bir tatil yerinin

-Muğla 
Üniversitesi; Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.-'Muğla 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnStitüSü Araştırma Görevlisi.
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Şehre / şehirden sızan duyarlıklar: Bodrum Dörtlemesi'nde
ırretafor olarak B odrum

metaforu olarak kullanılan Bodrum ekseninde ele almaktadır. Ancak, Selim
İleri'nin de belirlediği gibi BirAkşam Alacasr, karakterleri etrafında ortaya

çıkan kırılganlığı ve aıa* ilişkileri'ni eSaS unsur olarak diışınce'nin (i|eri
2001 : http : //www. zam an. c om. trlwe b app -tr I y azar. do? y azino:s 8 0 1 8 9 )
merkeze alındığı olay örgüleri arasından Sunmaya çalışırken, öteki üç
romanda bu daha çok yarımada şeklinde bir tatil beldesi olan Bodrum, onl]n

çağrışımları ve belirlemeleri'arasından; daha doğrusu duyusal bir mekAn
olarak algılanan Bodrum'un zihinsel dünya üzerindeki etkileri çerçevesinde
verilmeye çalışılmaktadır. Denilebilir ki; Her Gece Bodrum'un bu

çizgideki atmosferini bütünleyen asıl romanlar Cehennem Kraliçesi ile
Öıiım İıişkileri'dir. o nedenle, Bir Akşam Alacası ile Bodrum etrafinda
benzer metaforlarla bir duyarlılık dönüşümünti görüntüleyen Öıtım
İıişkİıeri'ni yazının dışında tutacak, yalnızca iki romandaki bazı
karakterlerin bilincinden yanSlyan Bodrum üzerine odaklanacağız.

Her Gece Bodruın: Lethe, Kirke, Sodom Gomore vesaire...
Semih Gümüş'ün dönenı romanı gibi de okunabileceğini ifade ettiği

ve konu olarak Cem, Murat ve Tarık'ın merkezde olduğu bir tatil grubuna
katılan birkaç kişinin Bodrum tatilini anlatan Her Gece Bodrum (Gümüş
2001 : http://www.radikal.com.trlek-haber.php?ek=ktp&habern o:6240),
o döı'ıeın aydınının daha çok iç dünyalarında yaşadıkları, kimi zaman da

dışarıya taşan ayrılık, duygusal uzaklık ve sevgisizlik gibi kırılgan
duyarlılıklarını anlatmaktadır. Bu anlamda, özellikle Cem ve bu tatilci
gruba daha sonradan kardeşi Ahmet Ve onun kız arkadaşı Katherina ile
birlikte katılan Emine burada yaşanılan iletişimsizlik, yabancılaşma ve
bireysel çelişkileri en' fazla sorgulayan roman kişileri olarak
okurun karşısına çıkmaktadn'. Sorgulama ve birlikte tatile geldikleri
arkadaşlarında meydana gelen çeşitli olumsuz değişimleri anlama çaba|arı
esnasında Bodrum'u çoğunlukla bir şehir olarak değil, duyusal hazl'ata,

,'izihinsel ve dııygusal kokuşmuşluk ve kopukluklara neden olan esaslı bir
h<tör olarak görürler ve bu düşiinceleriıii de Bodrum'un kimi sosyolojik,
felsefi, tarilıiel, coğrafi, dışsal görüılünı ve lıatta kimi Ege kökenli
söylencelerin her birini, adeta bir tatil etkisi bağlamının da içine
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yerleştirerek, duygusalve zilıinsel birer ınetafora döııliştürerel< ifade ederler.

Her Gece l}ııdrum'uıı bçılışıyla birlikte taııidığımız Cem'in
Bodrum'la ilgili düştinceleri yukarıda söylenilenleri doğrulayacak
niteliktedir. o, ronıanın daha ilk sayfalarında yukarıda söylenilen alanlar

çerçevesinde Bodrum'u tüın evlerin inbeyazrengi clolayısıyla unutkanlık'ın
metaforu olan birkasabagibi değerlendirir:"Ceın, beyaz evlerebaktı' Kıyıyı
ÇepeÇevre sornıışlar. oturdıığu kahve de beyazdı; tozlıı, cılız paLmiyeler
silinip gidiyordıı bıı beyazlıkta. Asıl ijrkütiicü olan da bııydıı.
Kavrayanıadığı, çöziiınleyenıediği bir şeyden korktıığıınıı kiınseye
anlataııııyordıı" (s.8)'. Bu düşüırce, yalnızca bir reıık olaır beyaz'ın diline
dayanılarak değil, bir söylencenin de Bodrınn ruhu etrafındaki metaforu
olarak düşünülmelidir. Unııtma etrafiııdaki söylence, Lethe adlı alegorik bir
tanrıçaetrafinda oluşmuştur."Heseİdos'a gc)re Lethe kavga tanrıçası Eris'.in
kızı ve Gece'nin torıınudıır' Lethe, Hades iilkesinde bir pınar olmııştur,
Suyunu içen rııhlar geçmiş hayatlarını ve acılarını unutup öyle giı'erler
öliiler dtinyasına" (Erhat 1989: 2I1). Cem, Beyaz renk, ölüler Ütkesi
anlamına gelen Hades ve buradaki unutma pınarı olan Lethe iması ile
tatilleri boyunca Tarık ve özellikle de Murat'ın kendinden uzaklaşmasına,
duygusal değişimlerine bir neden bulmak istemektedir. Böyle yapmakla
aralarındaki ilgisizlik, sevgisizlik ve yabancılaşma gibi aşılması imkansız
duvarları şehrin fiziksel görünümünü, içinde bulunduğu coğrafyada ortaya
çıknıış söylenceleri birer nıetafora da dönüştürmiiş olmaktadır. Bodrrım'da
insanların birbirlerine karşı sevgisizlikleri, yabancı[aşmaları buranın bir
tatil kasabasz olmasıyla da ilintilidir. Bu anlamda Cem'e göre yalnızca
Bodrum değil, belki btıttın tatil kasabaları bir tür bellek yitiminin, ezber
konıışınalar / ilişkiler'in.mekanıdır. Tatil kasabalarında iletişim üç beş rulıa
değmeyen keli me etraflırda dönmektedir :

Cem biı' yaz kasabasında insanldrın h"p aynI sözciiklerle
konuştuğıınu, hep aynı şeyleri söylediklerini dtişündü. Giineşten, denizden,
hav lıılardan v e ıs lalç mayo l ardan konıış ulııyordu sürekli.

Yaşanılan giinler de hep aynıydı. Sabah, yıımurtasından sıcak
sütüne görkemli ye ucLıZ bir kahvaltıydı' Kıtlıktan çıkmışçasına

' Roınandan yapılan alıntılar için şu baskı esas alınacaktır. Bilgi Yayınları, ist. l976.
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tıkınıyorlardı. Güneş ortalarken denize koşuluyordıı. Tekdiizelik alqama
kadar sürüp gidiyordıı (s. 52).

Şu halde az önceBodrum için iına edilen Lethe, şimdi de yaz kasabası
söz grubuyla karşılığını bulmuş bir metafor olarak okurun karşısına

çıkmaktadır.

Öte yandan hem Cem'9 hem de Cem, Murat ve Tarık'ın grubuna daha
sonradan katılan ve kendisini 32 yaşındabir kız kurusu olarak tarif eden
Emine'ye göre yazları gelinen bir tatil kasabası olarak Bodrum,^ güneş
metafoiuyü birbirlerine yakın anlamlar çağrıştıran bir yerdir. Cem?e göre
güneş Bodrum'da kösniiyi, sevgi, aşk, vefa gibi duyguların unutulmasını,
ö lüm' i, s ı c akl ı kt an uz ak b ir s ı c aklığı tel kin etmektedir.

Evet, yaŞam unutkanlıktı bir tür; bellek ölüydü. Öbür mevsimler bir
daha yaşanmayacaktı da, yaz sonsuza değin sürecekti. Yaz, bu hasta mevsim
g er ç ekl iğ in y er ini al m ış t ı. S ıc aktan ar ınm ış b ir y az ü s t el ik (s. 59).

' Yarın, cehennemi çağrıştıran güneş altında duracaklardı yine (derisi
soyuluyordu Cem'in). (...) burası dünyanın en güzel ve en acı yeriydi, kışın
gelebileceğini inanılamazdı, riizgdrlar hnp ılıktı, güneş aldatıcıydı.
Güzellikle birlikte gelen, insanın yüreğini buran aclya boyun eğmişti şimdi.
Dönmek istemiyordu.'Ama nasıl sevebilirim bı'n'ayı?' diye soruyordu kendi
kendine. 'Karşıda sensin, güneşe tııtkunsun, ama güneş her yerq her şeye
ölümü s açmışken nas ıl s evebilirinı? (s. 1 96)

Cem için Bodrum'un geceleri güneşin yarattığı kösnü duyarlılıkların
duygusallıktan uzak olarak yaşandığı, sonrasında da çabucak unutulduğu
yalın bir zaman'dır: Bu anlamda her bir gece Bodrum'da bir öncekini
unutturmaktadır:

'AyoI bıı ne dalgınlık' dedi kadın karşısındaki genç çocıığa (Cem'le
yaşrt olmalıydı)'

' G e c e den kalmay ım' diy e y anı t l adı o ğl an.
Kadın iğreti bir sevecenlikle (başlamıştı yapaylık) parmağını salladı,

seni gidi-seni gidi.
Gece yalındı işte. Gündüz yalındı. Konuşmalar, sevişnıeler, bir

seriiveni yaşarken (hayat bir serüvendir) ya da yaşadıktan Sonro iileşmeler
yalındı. Sevişilirdi, ayrılık başlardı, anıIar silinip giderdi bellekten,
unutabilirdi bellek. Geceden kalmaydı oğlan, kiminle, nerede,' öııemsizdi.
(s. a1)

lij
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Ceııı, Bodruırr'uıı kösırüyü, haz duygularını kabartan bir yer olduğunu
ise özellikle adını bir söylenceden alan Kirke adlı tekne etrafinda Vermeye

çalışır. Söylence, kısaca şöyledir:

Biiyİ.icii tanrıça Kirke tıpkı Kalypso gibi odysseııs serüvnlerinde
başlıca rol oynayan kişilerdendiı'. Güneş tanrı Helios'la okeanos'ıın kızı
Perseis'ten doğmadır denir kimi efsanelerde, kimine göre de Hekate'nin
kızıdır ve btiyücüliiğü ondan almıştır. ('..) odysseııs arkadaşlarına besi
sağlamak için ava gideı; çıktığı tepeden Kirke'nin konağını göriir uzakta,
dumanı tütmektedir sık çalılığın, ormanın ötesinde. Korka korka birkaç
arkadaş ını gönderir oraya. B aşlarında Eıırylokhos vardır.

odysseus'un arkadaşları dışarıya çağırırlar Kirke'yi, oysa tanrıça
onları içeri alııi yalnız Eurylokhos kıışkulanıp dışarıda kalır Sonra da olan
olur odysseııS'Lın arkadaşlarına. Kirke'nin onları domuza çevirmesini şöyle
anlatır Homeros ... (Erhat 1989 : I92)

Aşk duygusunu, bağlılığı ve anne olmayr, çocuk'u küçümseyen
Betigül'ün sevgilisine ait olan bu tekne, aynl Zamanda kaptanı Haydar'la
yaşadıkları yalın, duygusuz ve hatta hayvansı kabalıktaki bir cinselliğin de
yuvasıdır. Daha sonra Cem de bu teknede Betigül'le benzer bir cinselliği
yaşayacağı güneş ve denizin akrabası olan tekne, aşağıdaki alıntıda cinselliği
çağrıştıran imalarla verilmektedir: "Sesler gürültiiyle Kirke yazılı telcrıeye

ç arp ıy o rdu. Kir ke y az ıl ıy dı t ekn e n in kı ç ın a'' (s. 23).
Kirke, y alnızBetigül'le Haydar'ın değil, homoseksüellerin birbirlerini

ar adık|ar ı'buldukl arı da b ir yerdir. B u hal iyl e adeta bir S odom teknes idir:
Ne olmuitu böyle? Çözümleyemedi Cem. Çevresine bakındı. Az

ötelerinde tanrısal güzelliğiyle bir genç adam otııruyordu. Bir başka genç
a'dam, delikanlının boynuna renk renk boncuklardan bir kolye geçirdi.
Çocuğun yüzünde ölümü çağrıştıran bir gi}zellik va.rdı, bunun nereden
geldiğini de kavrayamamıştı Cem. Kirke'deki kırık kral başını anımsadı,
yüzyıllara karşın taş canlıydı sanki, yeni ölmüştü kral. Ama bu çocuk.. hayır,
kötülüğe bulanmış bir güzellikti; tanrısaldı, blınu bir de Betigül'ün yüzünde
sezinlemişti.

Sonra göz göze geldiler. Cem ölümle karşılaşmışÇasına irkildi'
Gözlerini kaçıramıyordu. Delikanlı kolyesiyle oynamaya başlamıştı. (..)

Herkes eğlenmek, gülmek, sevişmek zorundaydı sanki burada. İyilik
bitmiŞti; çıkarların savaŞırnı başlamıştı (s' I7 6' I77).

529



Şehre / şehirden sızan duyaflıklar: Bodrum Dörtlemesi'nde
metafor olarak Bodrum

Öte yandan, zengin burjuvanın gezinti içiıı binebildikleri Ve
Bodrum'da çok sayıda olan Kirke gibi tekneler, ekonomik sömürünün ve
eşitsizliğin de yansımasıdır:

Kaç milyonluk bir tekneydi Kirke? İşte ardı.ndan yüzde yiiz fabrikalan
uçSuZ bucolşız ekili topraklaa eğilmiş kıırt köpekleri, banka kasaları,

çalıştırılan işçilea ojeli tı.rnalclar iŞ ortaklıkları, sahibi belirsiz şirketler
vardı. Yere çalınarak kırılıyorda kristal kadehler Güriilti:ı artıyordıı. orada,
gün eş in al t ında dur a kalnı ış t ı (s. 23, 24).

Emine için öbiir tatil yerlerine benzemeyen, doğa ve yapılaıi ikliın,
bitki örtiisü doğrudan doğruya insanın iç diinyasına etkiy(en) (s. 170)

Bodrum'da güneş, tıpkı Cem'in dtişündüğü gibi, öncelikle kösnü duyarlık'tır:
" Gtiney giineşi kdsnül duyarlıktu"işte (s' I57)'

ikinci olarak güneş, bilinçaltının istek]erinin üzerindeki örtüyü
kaldıran, bütün yaşanmamışlıkları hatırlatan, bütün çirkinlikleri güzellik
olarak yansıtan, ruhun ölçülerini kamaştıran, eritip yok eden bir şeydir:

Evler sıra şıra dizİlmişti kıyılara, ışıkla ıııenevişlenmişlerdi. Bıı kiiçiik,
iki katlı, tahta pencereli evler kıyıda, dar sokaklarda bir Saray görkeınine
kavuşınuştıı ışıkla. Gtineş aldatınıştı Emine'yi düşmanca kandırmıştı.
Ruhunun istediklerine, alıştıklarına karşı çıkmış, bilinçaltının özlemlerine
ııymuştu. Çiİnkü giineş, bu kırmızı yılcım, ruhu ve rııhun ölçütlerini
yadsınıakta gecil*ııemişti. Kentin geııel havosı, insanı SayıSıZ çılgınlığa,
herkesin kolay kolay taşıyamayacağı bir yaŞama biçimine çağırıyordu;
güneşti bunun nedeni, yalnızca giineş. Giineşin yüzünden Kerem'e kapılmıştı
(..' ...) cinsel biı'yer Bodrum diyerek(s.198- 199).

Kendisini 32 yaşında bir kız lanrıısu (s. 145) olarak tarif eden

Emine, özellikle Kerem'in kendisine karşı önce aşık, etkilendiğini
fark ettiğinde ise alaycı tutumu üzerine hissettiği kırgınlık sonucunda
kendisinin neden ondan çabucak etkilendiğini sorgulaınaya başlar.
Tıpkı Cenı gibi onun da sorgrılama sonucunda ulaştığı cevap,
Bodrum ruhu'nun bir yarımada gerçek|lği içinde metafora dönüştürülmesi

şeklinde olmuştur. Emine'ye göre bir yarımada olan Bodrum,
çağrışımları itibariyle sözgelimi adadan veya anakaradan farklıdır. Kereın'in
bir gece kendisiyle dans etmesi, o esnada bir ağaçtan kopaıtıp verdiği
yaprağı yakasına takınası Emine'yi yıllar içinde şartlarını kabul
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ettiği, alıştığl giiveıılikli içadasını bir an unutturnıuş, onull yerine
ıııücadele yöırtemleriııi kestirmenin çok güç olduğu bir yarımadaya atmıştır.
Gerçekten de Akşit Göktürk'ün belirttiği gibi ada güvenlikli alaıı'l tenrsil
eden bir imge olarak düııya edebiyatında çok sıkkullaırılnrıştır:

(A)da, bir bakıına bi\tünden ayrılmış, diinyayı ya da ana-karayı
ıızağında, dışında bırakııııştıı'. Adada yaşayan bir kinıse içi.n, dört bir yanını
ÇepeÇevre kıışatan denizlerin ötesindeki diinya "dışcırı''dır (...). Çiinkii her
a.dq, dış dtinyanın alabildiğine genişliği, sonsıızluğıı, karmaşası ile
karşılaştırılınca sın'ı.rları kesinlikle belli bir yaşama alanıdır. Bıı
sı.nırlaııınışlık, ada içinde yaŞayon in.sanın bilincinde birbirine hİç
benzenıeyen değişik tepkilere yol açabilir: Doğal konumıı ile "dışarı''nın
"diinyo ''nın. karşıtı olan " ada'', içinde yaŞayan insanın göziinde dünyadan
daha iyi bir yerde olabilir daha kötü bir yer de olabilir' Sözgelişi,
"dışarı''nın genişliğine, dağınıklığına, gürültüsüne, biiyiik dalgalanmalar
gösteren yaşdma akışına ayak ı'ıyduramayan bir insan için ada, varlığın
belli bir diizen, bir derli toplulı.ık, bir yalınlık kazandığı yer olur. Dış
dünyanın alabildiğine geniş ortamında kendinİ oradan orayq süriiklenir
gibi duymıış, sürekli eylemden tedirgin olmuş kimse ada ortamında belli bir
yere bağlan.manın mutlulıığunu, gtivenini bılabilir Yaşamanın büyük bir
yarış halinde siirdüğü dünyada hızla akan Zamanın, adada eylemin
sınırlanınasıyla duran Zamana dönüşmesi, insana rahat bir soluk aldırtır
Dııran zaman' çevredeki her Şeye, görünüşte bir cennet erinci
kazandırabilir. Böylece bu durumda insan bilinci adayı "dışarı''dan doha
iyi b ir yer ol arak kavrar (Göktürk |997 : T2-l 4).

Emine, bunu ancak Bodrum gibi bir yarımada yaşamlş olduğu
duygusallık Ve onun sonucunda duymuş olduğu kırgınlık sonucu fark eder.
onagöre: /

(a)daların ve yarımadaların insan yqzgıSına benzeyen özellikleri
vardı. Adalar dışarıya . kapalı, kendi kendisiyle yetinmesini bilen,
yalnızlığı kabullenmiş kişilerdi sanki; adalar korkutucu değildi.
Yarımadalar korkutııcuydu; oralarda yalnızlık benimsenemez, tek-
başınalık yaŞanır İnsan bir adadayken otuz ikİ yılın ödeşmesine
girişmez. Yaşama aldırış etmez, yaŞamı önemsemez; gülünç, acıklı
önlemlere baş vıırnıaz. Bu önlemlerin gerçekleşmeyeceğini nasıI olsa
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bilir. Ama yarımadalor yarı bilinçli kişilerdir İnsan, yarımadalarda, yarı
bilinçli biri olup çıkar işin içinden; çıktığını sanır, Bilen ve mücadele
edemeyen, öldürülen ve Savaşamayan; yılgın, ezgin, isyansız. (.') İşte
bunca deneyden Sonra, tek başınalığı bunca yaşamışken işte, yine de bir
yarımadaya gelmek şaşırtıcıydı (s. 151, 153).

Her Gece Bodrum'y'a insanların birbirlerine yabancılaşmaları,
yozlaşmışlık ya da ne idüğü belirsizliklerinin verilmeye çalışıldığı bir diğer
dikkat çekici metafor, Bodrum'un şekilsiz, türsüz köpekleri üzerinde
kurulur.

Kerem'in dediklerine bakılırsa, buraya gelen yabancı gezginlerin
p ah a l ı kö p ekl er iy l e ç iftl e ş m iş s o kak kö p e kl er in in y o z l aş m ı ş dö l üy dü b u nl ar
Demek, köpekleriyle geliyorlardı. Evet, büyük bir gemide, günlerce yalnız
yaşayanköpek, gemi açıkta dururdu, kıyıya çıkar çıhngz, giineşinve sıcağın
da etkisivardı kuşkusuz, azıyordu. Gezginler de, bırakıyorlardı çiftleşsinler
diye. Seçilen sözcükleı: anlotım tarzı irkilticiydi. Köpekler de. Pahalı
bonfile ve "mama" yemeye alışık cins köpekler iki üç gün sonra
gidiyorlarmış gemiyle. Bodrum'un sokak köpekleri de böyle garip
yaratıklar doğuruyormuş. Buldog ayaklı Malta köpekleri, çoban köpeği
b oyunda pors uk zağar l ar ı, b o durl aş m ış İ s ko ç köp ekl er i. . (s. 1 69)

Bu melezlik yalnızca köpekler için söz konusu değildir, burada
müzik de insanlar da aynı şekildedir: "'Yirmi beşinci yüzyılda yaşayan bir
şizofreniğin çığlıkları...' Çok gelişigüzel söyledi bunu, çok doğal bir şeymiş
gibi. Rüzgdr üfi)rdü o an. Emine irkildi. 'Her şey karmakarışık burada,
müz ik kar m akar ı ş ık, in s anl ar karm akar ı ş ık "' (s. 22 5).

Özet|e söylenecek olursa bu romanda çeşitli metaforlar yoluyla
çizi|en Bodrum, tekrarların, unutkanlıkların, akıl ve göz kamaşmalarının,
cinselliğin ve hazzın, kendinden kaçmanın, yabancılaşmanln? kişilik
bölünmelerinin yaşandığı bir kötülük, bir yalnızlık (s. 46) kasabasıdır.
Cem'in söyleyişiyle, sahiciliğin olmadığı bu yer, yani"(i)nsanlar, ilişkiler
ve periler ülkesini andıran (çoculısu duyarlıklarla baş edilemezdi, bir daha
gidilmeyen bir ülkeydi çocukluk) Bodrum yapaydı. ı' (s. 80); hatta burada
söylenmiş türküler bile bu yapaylıktan paylnl almaktadır: "gülünç olan
tiirkiiler değil, Bodrum'dasöylenmiş olmalarıydı" (s. 315, 316).
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Öıtım Kraliçesi: Bodrum'un Sesleri
Öıtımıer Aşkı, Defter, Eprimek, Karanlık Bir Roman, Cehennem

Kraliçesi başlıklı dört bölümden oluşan Cehennem Kraliçesi'nde de Her
Gece Bodrum'dakine benzeyen tatilci bir grubun hiköyesi anlatılır.
Romanda Bodrum'la ilgili duyarlılıklar anlatıcının reflektör olarak seçtiği
dört kişinin bilincinden verilmektedir. Romanın ilk ve son bölümünde
reflektör olarak kullanılan karakter Belkıs, ikinci bölümünde Gökmen,
üçüncü bölümünde Mehmet, dördüncü bölümünde ise Şadiye'dir.'

Sahip olduğu Marksist ideoloj iyi hayatla bir türlü
ilişkilendiremeyince amaçsızlık duygusuna Ve can sıkıntısına kapılarak
intihar eden Mehmet'i sevmiş olan ressam Belkıs, İstanbul'dan ayrılarak
Bodrum yakınlarındaki bir adaya yerleşmiştir. Birlikte olmaktan iğrendiği
bankacı Korkut'tan ayrılmayı düşünse bile bunun için pratikte epey bir süre
hiç bir şey yaplalmaz. Mehmet'in intiharının ardından önce "resimlerle
kurduğu dünyayı", sonra "kendini'' yıkarak iyice boşluğa düşen Belkıs (s.

318), biryemekte şarabın verdiği sarhoşluğun da etkisiyle "şLı an görmediği
gibi çoktan beri de görm|ediği" (s. 17) Korkut'a "Hoşça kal.'' (s.321) deme
cesaretini bulur. Aslında bu cesaret, o günün başında kendisinden narçiçeği
kolye satın aldığı incik boncuk satan "istekli, kösniil, tepeden tırnağa
cinsellik'' (s. la) olan çocuğu bir türlü aklından çıkaramamasından da
kaynaklanmaktadır. Kaldığı adaya neredeyse gelmişken kaptana "Rotayı
değiştirin, geri dönüyorıız, (.,) Bodrı.ım'a geri dönüyoruz." (s. 78) demesi,
Korkut'a ondan ayrılmak istediğini " Yaş lanıyorum, zaaflarımı durdurmama
imkan kalmadı " (s. 3 19) cümlesiy'le ifade etmesi hep bu yüzdendir.

Romanı ilk Ve Son bölümle adeta parantezleyen Belkıs'ın
hikayesi'nde Bodrum, daha çok Belkıs'ın iç dünyasında izlenebilen
değişik metaforlara konu olur. Bu metaforlar,,"tepeden tırnağa cinsellik''
olan çocuk'u aklından bir türlü çıkaramayan Belkıs'la adasına
dönüş yolunda Bodrum'a "bir daha dönmeyece(ğini) '' (s. 39) kendine telkin
eden Belkıs arasında yaşanan gerilimli süreçte; anlık hatırlama
ve gözlemleri boyunca orİaya çıkar. İşte bu gerilimli süreçte üretilmiş olan
Bodrum metaforlarından biri, buranın "insanlardan kaçılmış yaz" (s. |0)

'Romandan yapılan alıntılarda şu baskı esas alınacaktr: Doğan Kitapçılık, istanbul
2006.

s33



Şehre / şehirden sızan duyarlıklar: Bodrı.ıırl Dörtleınesi'nde
nretafor ol arak B odruırı

olmasıdır. Bodrum'da herkes daima gülmekte, daha doğrusu sahte bir
mutluluk oyunu oynamaktadır:

..' gülnıelcİen keııclilerini alamayan bıınaltıcı insanlar, boz nıevsiınin
yitikleri, kahkaha tufanıııın ortasında yapayalnız, sevgisiz yaşayan herkes:
dayaııılu' gibi d eğildi. .

Nefret ediyordu dar sökakların gezginlerinden (Şadiye, Bay Ölünı'e
dşık olnıuştu), Icıyı meyhaneleriniıı'alacalı bıılacalı ampullerinden;
kimsenin eğlendiği yoktu., niye giitüyorlardı (Bay olt;nı'iin kahkalıası
tavııskıışu sesiydi), aldatnıacaydı. AsıI Bodruııı, lıer gecenin söz verdiği
eııgin kaı"anlıktan başka biı" şey değildi (s.I1).

Özellikle genç erkekleri para karşılığı avlayan yaşlı ve zengin
MüşerrefHanım'1 hatırlayarak buraya gelen zengin kadınlardan, eleştirel bir
şekilde, Bodruın avcıları (s. a9) olarak söz eden Belkıs, kolejdeki sevici
öğretmeni Elizabeth Rothman'ın söylediği "Kendinizden kaçamazsınız
Miss Belkis " (s. 78) sözünü o çocuk'labirleştirdiğinde eleştirdiği kadınların
arastna kendisinin de sürüklendiğini fark eder.' Aşkın olmadığı bir
cinsellikten haz duyulamayacağını düşünmekle birlikte bu ikisini bir arada
yaşayabileceğine inandığı Mehmet'le de birlikte olamamıştır. o halde,
yatağa çoraplarıyla yatan, cinsellik duymadığı Korkut'la birlikte
olmaktansa o satıcı çocukla birlikte olmak, böylece aşkı değilse bile
cinselliği yaşamak istemektedir.

.'.cinselliği yaşayamamak, cinsellikten uzak durmak ve kimsenin
ayr1mSamadığı bireysel bir onuru korumak, öyleydi oğlandan hoşlandığını
saklayamıyordu özvarlığına. Ve artık yıllardır yalnızlıktan değil, kendi
özvarlığından kaçtığını fark ediyordu, kalabalıklarla, ıssızlıklarda, her
şeyle ve her yerde, salt kendi özvarlığının isteklerinden kaçıyordu. Kadınlığı
istek doluydu, ateşin kendisiydi, bastırılmış eğilimlerinde kadınlığının
küçük düşürülmes i, hırp al anm as ı, hor görülm e s i özl em i y at ıyo rdu (s. 5 7).

Bu çelişkili düşüncelerin arasına giren Rothman'ın sesi, şimdi
cinsellik demek olan Bodrum'un çağrısı olmuş, kendi adası ise koyu bir
karanlığa gömülmüştür: "Bodrum çağırıyor, Bay Öltım'ün tavuskuşu
kahkahaları ta buralardan işitiliyordu. Bodrum çağırıyoıi Mehmet'e
duyulmuş aşk ölümün koynunda yok olup gidiyordu. Bodrum çağırıyoı3
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kendi adası kapkaranlık, ışılrsız, kaçışı olmayan bir geceyi inıliyordu " (s. 78).
Belkıs, o günün sabahlnda adasından ayrılarak gezinti için Bodrum

yarımadasına gelmiştir. Yarımada, tıpkı Her Gece Bodrum'daki Emine'yi
olduğrı gibi onu da " Bilen ve mücadele edemeyen, öldürülen ve
Savaşamayaıı; yılgın, ezgin, isyansız" (Her Gece Bodrum, s. 153) pasif
birine dönüştürmüş, alışveriş esnasında "Bodrıım evlerinden de beyaz
dişleriyle" (s. 14) kendisine gülümseyen çocuğu görür görmez de zaafı
depreşmiştir. Bu zaafını "Aşağı tabakadan erkeklerin sevişkenliği, burjuva
kadınlarını hep özlemlere sürüklemiştir. " (s. l7) iç konuşmasıyla, kendisinin
de aralarında olduğu burjuvanın genel, kaçınılmaz ve nihayet kabul edilebilir
eğilimi olarak görmeye çalışan Belkıs, fomanln son bölümünde o çocuk'u bir
meyhanede erselikbirtipolanSalmakisliHermaphroditos'laotururkenbulur:

Ara sokaktaki korsan nıeyhanelerinde önce Salmakisli
Hernıaphroditos'ıı gördü (beyaz mayosunu çıkarnıış, beyaz bir şalvar-bluz
giymişti). Ers elik delikanlının karş ıs ında otııran

' b enim l e y atm ay ac ak m ı S ınıZ'
kumral tezgEhtardı' Geri dönınek, oradan kaçnıakve yok olmak istedi

Belkıs. Dııraksayışlar içindeydi. Hermaphroditos kendisine bakıyordıı'
Sonra kıımral delikanlı, Hernıaphroditos'un bakışını izleyerek başını çevirdi'

- Göz göze geldiler. oğlan oyağa kalktı. Karşılıklı bakışarak duruyorlardı.
'Sizinle yatmak istiyorum.' Erselik delikanlı kahkahalarla giilüyordıı şinıdi,
elinderakı kadehive saçında kırmızı bir lıaranfil.

Narçiçeği kolyeyi çekti: kendi hayatı bu kadardı (s. 323).
Defıer adlı bölüm, reflektör olarak seçilmiş olan Gökmen'in gördükleri

ve bunlar üzerine geliştirdiği izlenimler üzerinde şekillenmiştir. Belkıs'ı
sevmekle birlikte ondan hiçbir ilgi görmeyen Gökmen, otıJZ yedi yaşında,
reklam yazarlığı yaparak hayatını sürdtiren, Zaman Zaman da çeşitli
dergilerde şiirleri yayımlanan biridir. Kimsenin, özellikle de Belkıs'ın
dikkatini çekememesinin nedenini sıskalığına, vücudunun "insQn
içine çıkamayacak kerte acımasız biçimlendirilmiş'' (s' 100) olmasına,
gözlük takışına Vs. bağlamaktadır: "Bir içgiidü gibi gömleğinin
iist diiğmelerini de ilikledi. En kiiçük boy olmasına karşın bol
geliyordu gömlek' oysa o genç erkeklerin gelişkin kaslarını ayrımsanır
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gönleklerinin altındaıı. Gökınen yaralanmış hissediyordu gövdesini " (s. 89).

Göknıen, öncelikle özellikle Belkıs'ın kendisine karşı dışlaylcl Ve

önemsemeztavır\arı,sonra da tatilci grubun diğer üyelerinin davranışlarından
elde 9ttiği izlenimlerden yola çıkarak Bodrum'u şiirsiz (s. 8ı),
mutsuzluklarından kaçmak isteyen kentlilerin doluştuğu bir yer olarak
tanımlamaktadır: "Her türlü tutuculuğun, bağnazlığın, zaman içinde
töreleştiği büyükkentyqŞamasının belirlediği insanlaıi azgın boğalar gibi bu
küçük, üstelik de kanalizasyonsuz kasabaya doluşmaktadırlar. Kendi ınutsıız,
baskı altındaki yaşamalarından kurtulmak isteyen büyük kentli
yuy'tta.şlarıınız, Bodrum'da her türlü'yaşantı'nın denenebileceği
kanıs ındadırlar'' (s. 99).

Söz gelimi, Bodrum'a yerleşerek resim galerisi açan orta yaşlı
Müşerref Hanım, haftalığını peşin ödediği yirmi yaşlarındaki jigolosuyla
yaşamaktadır. Ankara'da felsefe öğretmeni olarak bir lisede çalışan eski
Hüseyin, şimdi ise Bülbülün adlı karakter, burada eski futbolcu Rifat'la
(Şadiye ona'Bay olüm' demiştir) birliktedir ve bu birliktelik de tıpkı Müşerref
Hanımlın uyguladığı yöntemle devam etmektedir. Bir üniversitede yardımcı
doçent olarak çalışan ve başta adı olmak üzere, kendini çirkin olarak düşünen
Nietzsche'ci Şadiye, kısa bir sürede Bodrum ruhu'na kendini kaptırmış ve
aşksız, cinselliksiz günlerine eski arkadaşı Bülbülün (Hüseyin)'ün sevgilisini
kaparak veda etmek istemiştir. Felsefe asistanlığından ayrılmış olan
Mehmet'in karısı Semra bile burada kendisini içkiye vermiş, dışarıdan mutlu
gibi görü.nen evliliklerin çatırdadığını burada gizleyememiştir.

olıım Kraliçesi'nde Defter adlı bölüm intihar etmeye karar Veren
Mehmet'in etrafindaki insanlarla yaşadığı çeşitli ilişkileri, kişilik
bölünmelerini ve nihayet bireysel tükenişinin nedenlerini intiharından önce
irdelediği bir bölümdür. Marksist felsefeye inanan ve fakülteden de
bu nedenle ayrılan Mehmet, yalnız kendisinin değil, onun gibi "yaşayışı
burjuvaca, diişünceleri sosyalistçe" (s. 170) olan birçok arkadaşının
hayatını "gereğince kuramadıklarını" (s. 166) özellikle Bodrum'daki
ilişkilerden, duyarlılıklardan yola çıkarak ana|iz eder. ona göre Bodrum,
"aydınların edilgenliğini" (s. 186), bu edilgenliklerin bir tür telafisi
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aıılamına gelebilecek "ten ilişkilerini, ten çılgınlıkların|' (s. l84)
sergi l edikle ri " ıııii tlı iş b iı' So d o nı ka s a b a s ı "dır. (s. l 85).

Sonuç
Bodrı"ııır, "Bodrum Dörtleınesi" içindeki ilk kitap olaıı Her Gece

Bodrum'da okura güneş, Kirke adlı tekne, beyaz evler vs. belleksizlik,
hedonizm, yabancılaşma ve cinsel duyarlılıkları ifade eden metaforlar
aracılığıyla yansıtılmıştır. Bodrum, bir yandan karakterlerin kendi
eksiklikleriyle yüzleştikleri, öte yandan da bu esnada içine düştükleri
yabancılaşma düşüncesiyle yeni arayışlara giriştikleri, kaçmaya çalıştıkları
bir mekan olarak yer almaktadır.

Dörtleme'nin bir diğer kitabı olan Cehennem Kraliçesi'nde de Her
Gece Bodrum'daki gibi Bodrum, benzer metaforlarla okura yansıtılmaya
devam edilmiştir. Fakat, Cehennem Kraliçesi'nde metaforlar, çoğunlukla
karakterlerin iç dünyalarına ışık düşürecek şekilde kullanılmış, böylelikle
karakterlerin, dolayısıyla da okurların duygusal ve zihinsel anlamda
yaşayacakları gerilim arttırılmıştır. Bir yandan parçalanmışlık,
kokuşmuşluk Ve bulantı hali, diğer yandan aidiyetsizlik-süreksizlik
duygusundan kaynaklanan kaçış düşüncesi ve iç hesaplaşma karakterlerin
bir çoğunu zihinsel ölümün ötesinde gerçek bir ölüme davet eder höle
gelmiştir. Dolayısıyla, eserde sahte mutluluk oyunlarının sahnelendiği yer
olarak okurun karşrsına çıkan Bodrum, mutsuzluklarından kaçmak isterken,
çarpıklıkları ve çelişkileriyle karşı karşıyaka|anyarım-eksik psikolojilerin
mekAnı olarak belirmiş; cinsellik ve belleksizlik de çelişkilerinden kaçmak
isteyen karakterlerin bilinç Ve bilinçaltlarına Bodrum'un değişik
metafor] arl a yanstmasına neden olmuştur.

Kaynakça
Erhat, Azr a( 1 9 8 9), Mi t o I oj i S ö Z lü ğü, istinbııl : Remzi Kitabevi.
Göktürk, Akşit (1997), Ada, İngiliz Yazınında Ada Kavramz, istanbul:

YapıKrediYayınları.
Gümüş, Semih (2007), "Selim ileri'nin Kırk Yılı", Rodikal,

http ://www.radikal. com.trlek_haber.php?ek:ktp&habern o:6240).
ileri, Selim (|976) Her Gece Bodruıa, istanbul: BilgiYayınevi.
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BODRUMLU ŞEYHULISLAM
BoDRUMİ öıvınn r.urrİ rcprxıİ

Mehmet İpşirli-

Sayın Başkan, değerli Bodrumlular ve bilim adamları,
Tarihi kadim zaman|ara dayanan ve tarih boyunca pekçok tanınmış

insanın bu arada bir de değerli bir şeyhülislamın çıkmış olduğu Bodrum'un
geçmişine ve bugününe ışık tutacak olan böyle bir Sempozyumun
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak sözüme
başlamak istiyorum.

osmanlı Devlet teşkilatında ilmiye, seyfiye ve kalemiye şeklinde
oldukça erken tarihte teşekkül eden üç temel meslekten ilmiyenin en üst
makamı şeyhülislamlıktı. II. Murad'ın saltanatı başlarında |424 te teşkil
edilen ve tanınmış alim Molla Fenari'nin tayini ile ayrıca değerkazanan bu
makamın kendine has bir tarihi seyri olup osmanlı'nın sonuna kadar
Devletin en etkili ve itibarlı kurumlarından birisi olmuştur. Bu makam
sadece dini-hukuki saha ile sınırlı kalmayıp devletin bütün idari-siyasi
açılımlarında, sıkıntılarında sistemin içinde önemli birkurum olarak daima
ağır sorumluluklar üstlenmiştir. Yetki Ve sorumlulukları açısından
nrukayese edilecek olursa bugünki devlet teşkilatında şeyhülislamlığın
birçok kimsenin düşündüğü gibi Diyanet işleri Başkanlığına değil Anayasa
Mahkemesi kurumuna takabül ettiğini söylemek gerekir.

osmanlı devlet teşkilatında l424'den 1922 yı|ınakadar yanm bin yıl
aralıksız devam eden bu kurumda 13 l şeyhiilislam görev yapmlş, bunlardan
b azılan mükerreren göreve gel diklerinden l 8 2 deği şim o lmuştur.

Bu yüz otuz bir şeyhülislamın memleketlerine bakıldığında bazı
şehir ve ilçelerin bu konuda ön plana çıktığı birçok tanınmış şehirden ise bir
tane bile çıkmadığı görülmektedir. MeselaTokat'tan altı şeyhülislam çıktığı
halde Kayseri'den hiç çıkmamıştır. Bu anlamda Bodrum'un dikkati çektigi
görülüyor. Gerekilimadamı gerekse sanatve siyasetadamıolarak birçok
tanınmış insanın çıkmasının bir tesadüf olmayıp bunda, bu kadim şehrin
cografi konumu ve sahip olduğu tarih ve geleneğin önemli etkisi olduğu
bilinmektedir.

Prof. Dr. Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü.



'

Bodruıni Ömer Lütfi Efendi

Şeyhülislam Bodrumi Hacı Ömer Lutfi Efendi
Bodrumlu Hacı Ömer Efendi'nin torunu, Hacı Mehmed Efendi'nin

oğlu olan Ömer I-utfi Menteşe Sancağı, bugünki Muğla iline bağlı Bodrum
kizasının Saravolos nahiyesinin Sandima (bugünki ismi Yalıkavak)
köyünde |233 (l8l7- 1 8) senesinde doğdu. Eserlerinde Arab usulüne uygun
olarak künyesi "omer Lutfi bin El-Hic Mehmed bin El-Hac Ömer bin El-
Hac Ömer bin El -Hac Ali El-Bodrumi" olarak verilmektedir.' Bu künyeden

ailenin bir kaç nesilden beri'hacca gidecek imkana sahib varlıklı bir aile
olduğu anlaşılmaktadlr.

- 
Hayatı ile ilgili şeyhülislam biyografilerini içeren eserlerde standart

bilgiler verilmekte ise de, özellikle II. Abdülhamid zamanda meşihat

makamında bulunduğu iki buçuk seneden fazla dönemdeki icraatı önemli
olduğu halde hakkınd-a çok az bilgi bulunmaktadır. Memuriyethayalı İlnıiye
Salnimesi'nde' kısaca verilmiştir.'Başbakanlık osmanlı Arşivi'nde yapılan
katalog taramasında ise on sekiz belge özeti ve bunlara ait tarih ve dosya

,lr*u*lu., verilmektedir.o
ilk tığrenimini memleketi Bodrum'da yaptı. Akabinde istanbul'a

geldiğinde devrinin tanınmış müdeırislerinden Ders vekilliği ve Mabeyn

iocuıig, görevlerinde bulunmuş Akşehirli Ömer Efendi'nin' (ö. 1851)

dersleiinJ devam etmiş ve kendisinden icazet almıştır. Daha sonra 1266

(1850) senesinde Ruus imtihanına girerek ibtida-i haric derecesiyle

müderris oldu. Birçok talebe yetiştiren Bodrumi, Sultan Abdülaziz'in
culusundan sonra oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'ye hoca olarak tayin

edildi. 1282 (l865-66)'de Tophane Müftülüğüne atandı. 1285 (1868)'de

Bi]6d-ı Hamse mevleviyetine ulaştı. Arkasından T284 (1867-68)'de

memuriyeti Tophane azalığına nakledildi. |285 (1868-69)'de
DAr-ı Şuia-yı askiri müftülüğüne tayin edilip, ilaveten Meclis-i intihAb-ı

' Dedesi ve dedesinin babasının isiıılerinin Ömer olması dikkati çekmektedir.
' ıııqlıgıe senesine ait olan bu salname bir kere hazırlanmış olup yirminci yüzyıl
başlarında özellikle osmanlı ilmiye mesliğinin merkez teşkilatını vermektetir. Asıl önemli

olan yönü ise Molla Fenari'den Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi'ye kadar l24
şeyhüislamın kısa hayat hikayesini ve orijinal fetvalarından örnekler vermesidir. Geniş

bilgi için bk. M. ipşirli, "ilmiye Salnamesi" , DIA .

; İı7r$", oıro*", i'' r. d ız- ı q.

'ÖmerLutfi Efendi'nin memuriyet ve icraatınt tanltmayayardımcı olacakbelgelervardır.

' Cevdet Paşa, Tezakir, IV, Tezkire 40, s. 8
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Mehmet ipşirli

hükkamü'ş-şer azalığı ile ödüllendirildi. Bu sırada kendisine Haremeyn
pöyesi verilip.u 1286 (1869-70)'da istanbul pöyesine yükseltilip, Meclis-i
imtihan-ı Kur'a azalığına tayin olundu. 1288 (|81l-72)'de bütün bu
memuriyetlerden ayrılarakMeclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye dzdlığınagetirildi.

1290 (|873)'da Üsküdar Bidayet Mahkemesi reisi, 1292 (l875)'de
istanbul kadısı oidr. B, sırada ayrrca Anadolu kazaskerliği pöyesi ile
ödüllendirildi. 18 ocak 1889 l T6 Cemaziyelevvel t306 tarihinde
IJ ry anİzade' den boş alan Ş eyhül i slamlık makamına tayin edildi. iki sene yedi
ay on sekiz gün bu görevde kaldıktari sonra "Maksudiye Hanı" meseselesi

ytıztınden ı/ +nyııI ı8gT lz}lzgMuharrem 1309 tarihinde azledilmiştir.'
Bu sırada .'Maksudiye Hanı" hakkında verilen bir dilekçe ilgisi

sebebiyle sadaret ve meşihat makamlarına havale ediliyor. Burada
"Maksud" kelimesi "Murad" anlamına, "Han" kelimesi de padişahlara ait
'oHan" anlamına geldiği ve davanın meşihate havalesinin ise Şeyhülislam
Ömer T.utfi Efendi'denAbdülhamid için hal fetvası alınarak yeniden Sultan
Murad Han'ı tahta çıkaımayı kasdedildiğini bildiren bir jumalin Saray'a
sunulması üzerine başta Sadrazam Yusuf Kamil Paşa ve Şeyhülislam Ömer
Lutfi Eendi olmak üzere kabinenin bir çok nazltlnln değiştirildiği
görülmektedir. Bu azllde o sırada meşihat mektupçuluğu hizmetinde
bulunan ve Ömer Lutfi Efendi'ye halef olan Cemaleddin Efendi'nin rolü
olduğuna işaret edilir.-Maksudiye Hanı meselesiyle ilgili ibnülemin, Son Sadarazlar
kitabında Yusuf Kamil Paşa'nın biyografisini verirken bu konuyu da bir
ölçüde değerlendiriyor. 

*

|897l]r314'de vefatına kadar ömrünü Çamlıca'daki köşkünde geçirdi.
Burada kendisi bir mescid ve zevcesi Fatma Hanım mektep yaptırdı.
Mermer sandukalı baş ve ayak şahideli kabri bu mescidin avlusunda
bulunmaktadır.

Mezartaşıyazısı: /

u iımiye mesleğinde yüksek bir payedir. Ytiksek geliri olmamakla birlikte istanbul
kadılığına geçişi sağlayan bir rütbe olduğundan önemli idi, M. Z. Pakalın, osmanlı Tarih
Terimleri ve deyimleri Sözlüğü,I, 746-47 .

'i.H,Danişmend,izahlıosnıanlıTarihiKronolojisi,V(osmanlıDevletErkanı),s.158.
'ibnüıemin, Son Sadrazamlar, C:.iz 8-9, s. 1265' |364'1367
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Bodruııri Önıer Lütfi Efendi

Hiiv e' l- H a l l d lcıı' l - B d ki
Şeyhiilislanı-ı
SdbıkBodrumi
El-Hac Öıner Lutfi
Efendi'nin rııhıına
Vekdffe-iehl-i iınan
E rv dhına l i' l l dlıi' l - F Et i ha
I 8 Zilkade sene I 3 I 4 / I $isan sene I 3 I 3

Musassö imtiyaz ve murassö osnıani, murassö Mecidi nişanlarıyla
altın ve gümüş imtiyazmadalya|arına sahip idi. FetvAlarlna "Ketebelıfı el'
fakir ileyhi azze ş.6nuhü Ömer Lutfi, ufiye anlı" imzasını atmıştır.

Bodrumi omer Lutfi Mescidi: omer Lutfi Efendi, Küçük Çamlıca'nın
doğusunda, selamlık ve haremlik kısımlarından oluşan köşkünün Ve
etrafinda bulunan bağ ve bahcesinin yanında |309lI89| tarihinde kendi
ismiyle anılan bir Mescid yaptırmıştır. Konyalı muhtemelen yetmişti yılların
başında ziyaret ettiğinde Köşkün, bağ ve bahçenin harab vaziyette
bulunduğunu ayfica nrescidin de Acilen tamire muhtac olduğunu
belirtmektedir.' Bu tebliğ hazırlarken yapılan ziyarette çatı ile örtülü eski
mescidin onarılarak muhafazaedildiği ve yazaylarında Kur'an-ı Kerim
öğretilmesi için kullanıldığı, bu mescidin kıble duvarına bitişik olarak
yeniden kubbeli, minareli yüksekce bir camiin yapıldığı görülmüştür.

Eski Mescidin duvarındahalen mevcut olan kitabe şu şekildedir:
KaI e' llahu Ta' dI d : " L e-mes c idün üs s is e al e' t ı akv 6 m in ew el i y evm in

ehakku en tekumefih".'o
An Ali Radıyallahu Th'ElE anh-Kdle Rasulullah sallallahu Ta'dld aleyhi

vesellem: "Men bend liilahi mesciden, bena'lldhu lehü beyten fi'l-
cenneti". I l

Hüddvend-i mu' ozzam hazret-i Abdülhamfd-i Sdnt
Sertr-i saltanatında dd'im etsin hazret-i Mevld
o şdhı zıll-ı Yezddn'ın atd'-i bt-şumöriyle

' ibrahim Hakkı Konyalı, Üs kt; d ar Tar ihi, istanbu| l97 6, I, l |7 - ll9 .

'o "...iık günden takv6 üzerine kurulan mescid (Kuba Mescidi) içinde namaz kılınan
elbette daha doğrudur...'', Kur'an, 9/l 08.

" "Kim Allah için bir nrescid bina ederse Allah da ona cennette bir köşk ihsan eder'',
Hadis-i şerif.
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Mehmet İpşirli

Öner Lutfi Efendi eyıledi bu mescidi inş6
Düşer binde bir ancak Re'fetd böyle güher tdrih
Yapıldı ravza-i cennet gibi bir ma'bet-i zİbd
r 30e (r 8e t)
Mescid önünde yapılıp bugün mevcut olmayan çeşmenin avlu

duvarıırda bulunan kitabesi şu şekildedir:
AI abdesti bu mescidde kıl namaz
Kabııl olur eyle anda çokniyaz.
1s11 (r8e3)
Bu çeşmenin suyunun' bugün yola giden bu sebeble doldulup üzeri

asvaltla kaplanmış olan kuyudan temin edildiği belirtilmektedir.
Ayrıca Ömer Lutfi Efendi'nin zevcesi Fatma Hanım'ln mescid

civarında yaptırdığı bugün sadece kitabesi bulunan mektebin kitabesi:
Hazreii Lutfi Efeidi kı odur
Şeyhülis lam-ı ewel eb -i fazl u kemdl
Zevc e- i is m e t-p endhı F at ım a
HQnım, ol sölihave hfırt-hisEl
Fİ sebİlillah bıı zfbd mektebi
Eyledi inş6 zihİ cennet-misEl
Pfldişahın öııırün efzün ede Hak
Hdce Hanım da ola mesrir-i bdl
C evher in t arihin y az dım Re'fet d
D Er- ı feyz v e m ekt eb -i zİb d vü dl
1311 (r8ej).

Ömer Lutfi Efendi'nin Arab dilini iyi bildiği yazmış olduğu iki
Arabça eserden anlaşılmaktadır. Bu eserlerden birincisi MühehhevEtü
Hdşiyetii'|-Haydlİ ald şerhi'l-Akd'id isimli bir ak6'id kitabıdır.. Şerhin
şerhi olan bu eser, Fatih Devri alimlerinden Hayali lakabiyle bilinen
Ahmed Şemseddin'nin (ö.875114702) Filibe'de müderris olduğu
sırada yaAp Sadrazam Mahmud Paşa'ya takdim ettiği Aka'id-i
Nesefi üzerine Sadeddin Taftazanİ tarafindan yazılmış olan şerh üzerine
yapılmış bir haşiyedir. Lutfi Efendi Hayalİ!nin şerhi üzerine
bazı açıklamalar yaptığını, burada bazı hata|arı düzelttiğini kendi
önsözünde ifade etmektedir. Sayfa l09'da Ömer Lutfi'nin bu eseri, Temyiz
dairesinde başkan bulunduğu sırada Üsküdar İhsaniye mahallesinde
l29I (|874)'de tamamladığını; 29 Zllkade |292'de İstanbul kadısı iken

543



Bodrumi Önrer Lütfi E'fendi

temize çektiğini belirtnıektedir. Eser 5. Rebiülahir 1293 ( l876)'da ll0
sayfa olarak tabedilmiştir.

ikinci eseri ise Vakıflarla ilgili bir f.'etva üzerine kaleme alınmış oıı beş
varaklık kısa ancak oldukça tertibli olarak hazırlanmış olan arabça bir
risaledir. t2

XIX. yüzyılın ikinci yarısında birçok talebe yetiştiren, önemli hukuki
ve dini görevlerde bulunan Ömer Lutfi Efendi belki memleketi olan Bodrum
için belki belirli hizmeti olmamıştır. Ancak köklü bir aileye mensub bu
vatanevladının kendi gayretleriyle tanınnıış bir devlet adamıhaline gelmesi
şüphesiz Bodrum için bir gurur vesilesidir.

'' Risalenin itinalı bir nüshası istanbul Üniversitesi, Nadir eserler kütüphaesi, AY. Nr.
3322'de bulunmaktadır. Ömer Lutfi Efendi'nin lrer iki eseriyle ilgili daha etraflı bilgi için
Doç. Dr. Tahsin Özcan'ın İslam Ansiklopedisinde (DiA) çıkacak "Ömer Lutfi Efendi"
maddesine bakılabilir.
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Bodrumi Ömer Liitfi Efendi

Ö. ıııtı Efendiniır mezartaşı
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ULUSLARARASI ircrisa.nİ İı.İŞrILERDE izıuİn
çıı.vüaYILIN 2. YARISiI 20. yüzyrr-IN BAŞI)

Sergei Mihail fvanov.
Farida R. Gabaydullina..

19. yüzyılın oı1asında Batı Avrupa ülkelerinin ekonomisi bir yükseliş
yaşıyordu: Hafif saırayii ürünlerinin üretimi ve ağır sanayii sektörlerindeki
üretiırı ciddi bir oranda büyümüştü. Demiryolu ve buharlı gemilerle
gerçekleştirileıı ulaşım gelişiyordu. Sonuç olarak dünya ticaretinin hacmi
önemli ölçüde artıırıştı. |zmir aracılığıyla yapılan uluslararsı ticaretin hacmi
de ciddi bir aı1ış gösterdi.

Rus seyahatçilerin e göre, dah a | 9 . y,ızy ılın b irinci yarısın da bu'can lı,
yarlm Avrupai şel'ıir' Avrupa ve Asya arasındaki ticareti kendi ellerinde
tutuyordu".' Fakat 19 ' yuzyılınikinci yarısında izmir limanının ticater hacııi
gözle görülür biçimde artmıştır.

19. ynzyıl boyunca lzmir dış ticaterinin artışını gösteren veriler

şunlardır: 1875 yılınd aizmir limanını 5.002 (900.000 ton civarı) yük gemisi
ziyaret etmiştir, bunların 971 tanesi buharlı gemi idi. 1885 senesiııde ise bu
sayı l .212 idi (T.232.686 ton). Bunların T.272'si buharlı gemi idi.' 1899'da
izmir ticareti toplam 2180 451 tonilatoluk 6.010 gemi ile
gerçekleştirilmiştir. Buharlı gemi sayısı 2 425 (189 Rus gemisi dahil olmak
üzere) (2.8028 1 0 ton).'

Dış ticaretin hızlı bir şekilde büyümesinin sebeplerinden bir tanesi
Kırım savaşından sonra Aydın vilayetinde geliştirilmeye başlayan
demiryollar inşaatıdır. Ve her şeyden önce o çağın en modern Ve en ilerici
olan tren ulaşlmlnın faaliyete geçirilmesidir.

osmanlı imparatorluğunda demiryol inşaatını başlatanlar
ingilizlerdir. 1856 senesinde ingiliz bir şirkgt 130 km uzunluğundaizmir
Aydın demiryolu inşaatının imtiyazını.almıştır. Bu demiryolu hattı 1867
yılında faaliyete geçirilmiştir. Diğer bir ingliz anonim şirketi 1863 senesinde
izmir Kasaba demiryolu (93 km) inşaatının i mtiyazınısatın almıştır. a

- 
Prof. Dr. St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rusya

'- Ar' Gör. St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rusya
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Uluslararası iktisadi ilişkilerde izmir

1850-70'lerde inşaa edilmiş demiryollar Batı Anadolu'nun ithalat
ürünlerinin bol olan br;lgelerde geçen nispeten kısa hatlardı. Bunlar,
osmanlı denizlimanlarını iç bölgeler ile bağlamak amacıyla inşa edilmiş ve
böylece Avrupa ürünlerinin satışını ve ülkeden tarım hammadesinin
ihracatını arttırmak için koşullar yaratan yollardı.

o Zaman|n çağdaşlarına göre inşa edilmiş demiryollar "Türk
topraklarınınyararlannı hemen hemen hiç hesaba almadan tamamen değilse
her şeyden önce Avrupa ticaretinin ve hatta politikasının ihtiyaçlarını
karşılıyorlardı''.'Böyle bir fikir de vardı: "eğer Süveyş kanalı kazılmasaydı
İngilizler çoktan beri Boğaziçi'ni ya da Akdeniz limanlarından birini Basra
Körfezi ile bağlayan demiryol projelerinden bir tanesini gerçekleştirirlerdi".o
Fakat Süveyş Kanalı'nın yapılması Avrupa'nın Hindistan ve Asya'nın
tümüyle bağlantılarını kolaylaştıran yeni ve aynl zamanda çok rahat bir yol
açIı'

Ama gene de Aydın vilayetinde demiryol ağının yapılması bu büyük ve
doğal kaynaklara zengin bölgenin iktisadi hayatında önemli bir rol
oynamıştır. izmir'in dış ticaret hacmi 25 yıl içerisinde üç misli artmıştır:
Demiryolların inşaatından önce Izmir limanının yıllık dış ticaret hacmi 50
milyon frank olarak değerleniliyordu, inşaatından sonra ise 150 milyon
franka kadar yükselmiştir. ?

19. yüzyılın ikinci yarısında yer alan ulaşım devrimi sadece demiryol
inşaatında değil de deniz ulaşımında da kendini belirtmiştir.

1830 larda Fransız şirketler izmir limanının rekonstri.iksiyonunu
gerçekleştirmişlerdir.

Arşivlerdeki materyeller uyarınca izmir 20. y:üzyılın başında Küçük
Asya'nın başlıca ihracat limanı konumundaydı. Kentin limanı 26'yakadar
büyük yük gemisini sığdırabiliyordu. Liman o zamanln en modem teknik
araçlarıyla donatılmıştl.' Bütün yükler gizelce teçhiz edilmiş depo
mağaza|arda ve büyük gümrük antrepolarırıda yerleştiriliyordu; bu konuda
sadece 2 istisna vardı: ispiıto ve gazyağı. Bunlar gümrük memerunun
kontrolü altında şehir dışında bulunan öze|depoya koyulurdu.

izmir limanına üç Türk gemi şirketinin ve hemen hemen bütün
yabancı şirketlerin gemileri yanaşıyordu. İzmir'e düzenli gemi turlarlyapan
gemi şirketleri şunlardır: Avusturya Lloyd şirketi, Fransız Messageries
Maritimes şirketi, italyan Trinakriya şirketi, ingiliz Bott şirketi, Mısırlı
Hediviye şirketi ve Türk buharlı gemi şirket i Aziziye 'n
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19. yüzyılın ikinci yarısında izmir altın çağını yaşıyordu. Amerika
Birleşik Devletleri'nin izmir'deki konsolosu bu konuda şöyle yadı: "400.000

nüfusa sahib olan Smyma şehri şimdi Türk imparatorluğunun ana ticari
kapısı konumundadır''.'o

Bu ifadenin doğru olduğunu kanıtlamak için osmanlı
imparatorlrığu'nun dış ticaretinin l900-1901 seneleri arasında farklı
limanlara nasıl dağıtılmış olduğuna dair verileri aktaralım.''

Bu veriler XX. yüzyılın başında İzmir'in osmanlı imparatorluğu'nun en önemli
ihracat limanı olduğunu göStermektedir.

BatıAvrupa ülekeleri ve RusyaYakın Doğu'da iktisadi üstiinlüğe sahib olmak için
mücadele ediyorlardı. Bu konuda "diğer ülkelerle mücadele edebilecek diizeye erişmiş
sanayi ülkesinin enerjik faaliyetini ve örgütsel atılımlarının geniş bir ölçüsünü ortaya

çıkartan"'' italya haraketli çabalar gösteriyordu. 25 sene içeresinde (1887 - 1912)ita|ya
Türkiye'ye yaptığı ihracatını 8 kat arttırmışhr. Aynl zarr(aniçerisinde inglitere'nin ihracatı
sadece 2 kat, Belçika'nınki 3 kat, Avsturya'nınki 4 kat artmıştır. Sadece Tiirkiye'ye
ihracatını 10 misli arttıranAlmanyabukonudaialya'yı arkasındabırakabildi. '3

Rusya'ya gelince 19. yi.izyılın sonunda 20. yizyı|ın başında birçok Rus
iktisat bilimcisi Rusya imparatorluğu'nun Türkiye ile ticari ilişkilerinde Batı
ülkelerinin eriştiği sonuçları elde edemediği ile ilgili kaygılarını dile getirirlerdi. "Büti'in

Batılı ülkeler tarafindan Levant pazarına gönderilen sayıslz türlü ürünler arasında
un, şeker, ispirto ve gazyağndan başka Rusya'dan ithal edilen hiç bir başka
mal bulamayız'' diye yazardı K. Grinvald.'o Aslında Rusya'dan Türkiye'ye
gönderilen ürünlerin sayısı daha çoktu ama sadece bu dört tanesi Avusturya, Alman,

Gümrük ithalat ihracat
istanbul 7.|42 binİngliz

sterlini
2669

Smvrnadzmir) 2555 2807
Beyrut 2890 1 199
Selanik 2 005 888
Aleksandrettd
dskanderun)

985 773

Trabzon 935 733
Diğerleri 3 632 4304
Toplam 20r44 12375
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Fransız ve Amerikan mallarına rakip çıkabildi. osırıanlı iııparatorluğu'nda
mallar satın alınırken baş rölü oynayan ucuzluğundaıı dolayı hemen lıeııen
bütün BatıAvrupa imalatınıır ürünleriRus ürünlerini Türk piyasasının dışına
itiyorlardı. Kalite ikinci planda buluııuyordu. 20. yüzyılın başında konuyu
inceleyen ı-ızman|ardanbir tanesi Y. Balaban bu soıruçlara Varmlştlr: bazı Rus
tiiccar]arın Türkiye'de Rus sanayi ürünlerinin satışlırı gerçekleştirme çabaları
genelde başarısız olrırdu. Bunun başlıca üç sebebi vardı: piyasanın
koşullarıııı tamamiyle biliıımemesi, ticari işlenre yafirılan paranln yetersiz
olması ve tercübenin az olmasıdır. Rus firmalarılyla kurulmuş ilişkilerin en

sorunlu yönü kredi konusu idi''' Rus girişiıncileri krediyi istemeyerel<
verirlerdi ya da hiç verınezlerdi.Bazen mesala "malın yüklenmesinden önce
veya alıcı tarafindan ınalın göndeı'ileceğine ait koırşimentonun alınmasından
Sonra siparişin tüııriinün önceden ödenmesi gibi yerli tüccarlar için hiç kabulü
olanaksız koşullar koyarlardı".'u RuS firınaları bazı ürünlerin ihracatıııl
genişletmek istedikleri halde mutlak koşullar olarak şunları tanıyacaklardı:
1) kalitesine Zaraf vererek olsa bile malların fiyatını indirmek 2) büyük bir
kısım oluşturan küçük siparişlere dikkatlı davranmak 3) alıcılarahiç olmazsa
küçük krediler vermek.'' Birçok Rus üriinleri Türk alıcıları arasında iyi ün
kazanmışlardı ama pahalığından dolayı stirümlü değildi: Rus şirketleri ile
mektup yazışmak lazımdı ve bazen bu da istenilen sonuçlara getirmezdi.
Diğer tafartan"Alman veAvsturyalı şirketlerin tekliflerinde hiç eksik yoktu.
onların temsilcileri Türk tüccarların önayak olacaklarını beklemeden
Tükiye'nin en ıssız bölgelerini bir kaç kere dolaşırlardı". "

Türkiye'nin dış ticareti verilerine göre 1901 1905 seneleri arasında
Türkiye'ye yapı|an ihracat hacmi konusunda Rusya Büyük Britanya,
Avusfurya-Macaristan, Almanya ve italya'dan Sonra beşinci sırada yer
alıyordu.''İzmir'de Rus uyruklu işadamların 18 şirketi vardı. Aına bunlardan
sadece birkaç taııesi Rusya ile ithalat veihracatişlemlerini yapardı:

1. Mantaşev Ticaret Evi (gazyağıithalatı)
2. Grigoriy Kaloti Ticaret Evi (ispirit, un ve yağ ithalatı).
3. S. Diamandupolo (bakkal mallarının ithalatı).
4. S. Petinato (ispiritithalatı).
5. Dikran Çilingirian (tüttin ihracatı). :

6. Rahil Tokatlı (camsamaver ve porselen eşyalar ithalatı).
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7. Kosma Galakatos (demireşyalarithalatı)'n. *

Dış ticaret izmir'de ve Aydın vilayetindeki yerli sanayi ve tarım
tiretiminin gelişmesini nasıl etkilemiştir? Bu soruya cevap vermek için
izmir dış ticaretinin yapısıılı inceleyelim. Elimizdeki bilgilere göre Izmir
ithalatının yarlslnl iplik, kumaş Ve manifattıra ürünleri teşkil ediyordu.
ipliğin başlıca mi.iteahhidi inglitere idi, Raşka ülkeler de (Avusturya,
Almanya, Belçika, Hollanda, italya Ve Fraıısa) izmir'e aynl nıalı
gönderiyorlardı ama hepsi toplam inglitere'nin getirdiği miktarının dörtte
bir kısmını. Kumaş eşyalarının en önemli müteahhidi Avsturya sayılıyordu;
Avusturya'yı inglitere, Almanya, Belçika ve Fransa izliyorlardı. 19. yüzyılın
sonı"ında izmir piyasasında çok sayıda uc;;.ıZa satılan hazırYiyana elbisesi
nreydana gelince kumaş satışı da aynı oranda azalmıştır. Türk fesleri sadece
Avusturya'da imal edilirdi ve her sene izmir'e 800.000 frarık değerinde
getirilirdi. Tabii ki bu mal sadece izmir'liler tarafindan kullanılmazdı.izmir
pazan"büttın KüçükAsya'ya merkezi deprı olarak hizmet veriyordu" .''

Metal ve matal eşyaların ithalatı çok yaygındı. Metal eşyalar Fransa,
Avusturya ve İnglitere'den ithal edilirdi. Ateşli silahlar Belçika'dan alınırdı.
"Alman fabrikaları boya, vernik ve tutkal gibi ürünler konlısunda izmir.
pazaflnln büyük bir kısmana sahip oldular, fakat buna rağmen Avusturya'lı
imalatçılar rakiplerinin yerini almak için büıyük çabalar harclyorlardı" .''

Yabancl sanayi ürünlerinin ithalatı geliştikçe yer|i zanaat üretimi
kayboluyor. anlamına gelir mi?

Bizde var olan bilgilere dayanarak şrınu iddia edebiliriz: Batı
Anadolu'nun Avrupa iilkeleri ile ticari ve iktisadi ilişkileri yoğunlaştıkça
yerli imalatın yok edilmesi değil de dünya pazaflnln ihtiyaçlarına kendini
uydurma süreci başlamıştir. oluşan ticari ve iktisadi özelliklere ve yerli
imalatın kendi niteliğine bağlı olarak bu durum ya üretimin genişlemesine
ya da aksine daralmasına yol açardı. Her nasılsa Batı ile kurulan ticari ve
iktisadi işbirliğinin devamlı büyüdüğü halde bile osmanlı
imparatorluğu'nun ekonomi yapısında her zaman içinde şu ya da bu yerli
imalatı barıdırabilecek belirli çeşit''iktisadi boşluklar" kalırdı.

Bunun delilleri farklı tarihi dönemlerde ve osrnanlı dönemi
Türkiye'nin geleneksel zanaaİ sanayisinin farklı kolları ile ilgili olarak
bulunabilir. Örneğin, 1860 ların sonunda 1870 lerin başında
seyahatçılar Humus'ta bazı geleneksel imalatların başarılı gelişmesini
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belirtiyorlardı." Geçen yüzyılın başında Rus konsoloslanna göre Bağdat'ta
ipek, yün ve pamuk kumaşların gelişmiş üretimi, ayakkabı, kap kacak
imalatı, tabaklık mevcuttu, aynca Saylsl çok olan boyahane ve sabun

fabrikası vardı." Aynı dönemde Rus diplomatik temsilcileri Türkiye'nin
Avrupa kısmında da (Makedonya'da) gayet gelişmiş tekstil imalatının
mevcut olduğu kaydederlerdi." İzmir'deki Rus konsolosunun raporu
gösteriyor ki Batı Anadolu'daki Türk sanayisi marangozluk, deri işleme ve
bazı dlğer alanlardaAvrupa'dp imal edilmiş ürünlere başarılı bir şekilde rakip

çıkabiliyordu.'u
Bu konuda en parlak örneklerden bir tanesi Batı Anadolu'daki

lıalıcıhktır.
ortaçağ döneminden beri Küçük Asya'lıların en önemli iktisadi

faaliyetlerinden bir tanesi halıcılık olduğu bir gerçektir. Ta 19. yüyılın ikinci
yarlsma kadar Batı Anadolu'da halıcılığı osmanlı tüccarları kendi denetimi
altında tutuyorlardı. Fakat 1880 lerde izmir ve etrafindaki bölgelerdeki
halıcılığın büyük bir kısmı artık ingliz ticari sermaysi temsilcileri tarafindan
kontrol altına alınmıştı. ing|iz işadamlarının dünya piyasalarında ünlü
KüçükAsya halılarının satışıdan kazandık|arı büyük kArlar Batı Anadolu'da
bumalınüretiminiteşvikettiriyorlardı.Kısabirsüreiçinde(1884 1893)halı
imalatı burada 155 bin m' den 368 bin m'ye kadar artmıştır. Aynı zaman
içinde halıların İzmir'den yapılan ihracatının değeri 3 milyon frank'İan 7,5

milyon frank'a kadar yükselmiştir. Bu ürünün ihracatının o/o ]0'i İnglizlerin
ellerindeydi."

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 19' yıJ;zyılın sonunda 20. yıjzy/.ın
başında izrnir'in Avrupa ülkeleri ile var olan ticari ve iktisadi ilişkilerinin
örneği o dönemdeki ilişkilerin genel olarak Zor ye ikikli nitelikli olduğunu
yansıtmakta. Avrupa toplumları Asya ülkelerine yeni teknolojileri
sokarak ve onların iktisadi büyümesine yardımcı olarak aynı damanda
Doğu devletlerin Batı'dan tekyönlü iktisadi bağımlılık sistemini
temel l endiriyorlardı.

' Ditteı, V. F. ocherk Puteshestviya po Vostoku s l842po 1845 g' /l Biblioteka dlya Chteniya.
T.95. SPb., 1849. S.53
'Teplov, V. Smyrna(izPutevıhZapisok), - <Russkoye obozreniye>, 1891, t. II, S. 579

'Nyaga, L. Torgovlya Smimskogo Rynka. Doneseniye Generalnogo Konsula v Smyme.
Sbomik Konsulskih Doneseniy. SPb. I 90 I
n Yerasimos St. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. C. 2. istanbu|, 1977 . S. 971 .
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'Veırukov \4. i. S Dorogi po Ttııtsii (iz Piseııı Puteslıestvennika). Voeıınıy Sboınik Nı 8.

r 874. S. 378
o Seıneırov V. i. Poyezdka v Maluyıı Aziyu L.-Gv. Saperırogo Bataliona Shtabs-Kapitana
V. İ. Seııenova v l901 1902 gg. İzdaniye Voeırno-Statisticlıeskogo otdela Glavnogo
Slıtaba. Sankt'Peterburg. 1904. S. 1l
' izvleclıeniye iz Doneseniya Rossiyskogo Konsula v Sııyme. Vestııik Finansov,
Pronryslıleıınosti,Torgovli. SPb. l900. ],l'9 13. S.677
* Rossiyskiy GosudarstvennıyArhiv Voyenno-Morskogo Flota (RGAVMF) F. 898. op. l .

D. 34. Politiçheskoye, Ekonoınicheskoye i Voyennoye Sostoyaniye Turtsii v 1905 l9l1
gg. po Soobchseniyaın Kapitana II Ranga Shceglova. L. 65.

'Venukov M. i. S Dorogi po Tuıtsii (iz Pisem Puteshestvennika). Voeıınıy Sbornik J\b 8.

I 874. S. 380
'o izvleclıeıriye iz Doneseniya Konsula Soyedinennyh Shtatov v Sııyme. Transportnoye
DelovMaloyAzii'VestnikFinansov,Proınyshlennosti,Torgovli.SPb.l909.Ng9.S.398
" Diplomatic and Consular Repoı1s. Turkey. Trade of Coırstantinople and Districts for the
Year. I 905 & 1906.P.23,25.
'' Senıenov V. İ. Poyezdka v MaluyuAziyu L.-Gv. Sapernogo Bataliona Shtabs-Kapitana
V. i. Semenova v 1901 1902 gg. izdaniye Voenno-Statisticheskogo Otdela Glavnogo
Shtaba. Sankt-Peterburg. 1904. S. 6

'' Lisenko, V. K. Blizhniy Vostok, kak Rynok Sbyta Russkih Tovarov. SPb. 1913. S. 16- 17

'o Grinvald, K. K Razvitiyu nashih Torgovyh Otnosheniy s Turtsiyey. Vestnik Finansov,
Promyshlenıosti, Torgovli. SPb. 1909. Ns l. S.4
15 Balaban, Y. Nasha Torgovlya s Blizhnim Vostokoın i yeye Nuzhdy. Vestnik Finansov,
Proınyslılennosti, Torgovli. SPb. l 908. Ns 5 0. S. 429
16 Tormovy Russkoy Torgovli v Turtsii. Vestnik Finansov, Promyshlennosti, Torgovli.
SPb. l908.Iles2.S.5l7
'' Tam zhe, s. 5 17

't Tam zhe, s.'5 l7
'' Ekonomicheskoye Polozheniye Smirnskogo Okruga. Doneseniye imperatorskogo
Rossiyskogo Generalnogo Konsula v Smyrne. Vestnik Finansov, Promyshlennosti,
Torgovli.Ilb 21. 1908. S. 8

'oTanr zhe, s.8
* Podrobno o russko-turetskoy torgovle sm.: ivanov,r5. M. İz istorii russko-turetskoy
torgovli v XVII nachale XIXv.l/Zarubezhniy Vostok:voprosy istorii torgovli s Rossiyey.
M.2000.S. 101-156; onzhe,Osmanskayaimperiyavmirovoyekonomicheskoysisteme
(vtoraya polovina XIX nachalo XX veka) SPb. 2005 . S. 244 -290

'' izvlecheniye iz Doneseniya Rossiyskogo Konsula v Smyme. Vestnik Finansov,
Promyshlennosti, Torgovli. SPb. 1 900. J\b I 3. S. 679
"Tamzhe,s.79
" Ekspeditsiya İnzhenera iosifa Chemika dlya issledovaniya v Techniclıeskom
Otnoshenii Efrata i Tigra, a takzhe Opisaniye Putey, Proydennyh po Sevemoy Sirii //
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İzvestiya Kavkazskogo otdela imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshcestva.
T. 6. Prilozheniye. Tiflis. 1879.5.12
'o Doneseniya İmperatorskih Rossiyskih Konsulskih Predstaviteley za Granitsey po
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25,-
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" Kurmuş o. Emperyalizmin Türkiye'ye girişi. isl.,1974. S. l46, l49
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*MENTEŞE sııvc,aĞı]Yı]v ,eHuaı-İ zİnzİyn ve

zn,qzİynsİ',
ADLI psBnİxrc cönr BoDRUM

Mehmet Karayaman.

cinİş
Kuzeyde Menderes Nehri ile güneyde Köyceğiz arasında kalan alan,

ilkçağIarda " Kayr ü" olarak isimlendirilmiştir. Yunanlılar, Mısırlrlar, iskitler,
Asurlular, Lidyalılar, Persler, Atinahlar, Spartalılar ve Büyük İskender'in
egeınenliğine giren bölge, dalra sonra Ronıa ve Bizans Devletleri tarafından
yönetilmiştir. 10]9 yılında Tiirklerin eline geçen bölge, kısa süre sonra
tekrar Bizans egemenliğine geçmiştir. |261yılında Türkler tarafindan kesin
olarak fethedileır bölgede, Menteşe Bey tarafından "Menteşe Beyliği"
kurulmuştur. Yıldırım Bayezid döneminde osmanlı egemenliğine geçen
bölge, Menteşe Beyliği isminden dolayı, "Menteşe Sancağı'olarak ifade
edilmiştir.'

osman1ı topraklarına katılan Menteşe Bölgesi, Anadolu
Beylerbeyi'ne bağlı bir sancak olarak yönetilmeye başlanmıştır. II. Bayezid
döneminde Pumaz,Çine, Milas, Peçin, Bozöyük, Muğla, Tavas ve Köyceğiz
olmak izere 8 büyük kazaya ayrılmıştır. 18.yüzyılın ilk yarısında Anadolu
Eyaletine bağlı olan Menteşe Sancağı, 18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren
"ArpalıH' olarak verilnreye ve mütesellimler tarafından yönetilmeye
başlanmıştır. 1836 yılında Anadolu'nun idari taksimatlnda yapı|an
değişiklik neticesinde Menteşe Sancağı, Aydın, Saruhan, Slğla ile birlikte
Aydın Vilayetine bağlanmıştır. 186] yılında yapılan idari taksimat
değişikliği sonunda bağımsız mutasarrıflık haline getirilen Menteşe
Sancağı; merkezi Muğla kazası olmak izene, Muğla, Bozüyük, Milas,
Bodrum, Tatya (Datça), Meğri (Fethiye), Tavas Ve Köyceğizden
oluşınaktaydı. '

-Dr., 
Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi, Atatürk ilkelerive inkllap Tarihi Bölümü,

3 5 1 00 Bornov a/izmir, ınelıınet.karayaman@ege.edu.tr
' Akça, a.g.t., s.4.
'..payram Akça, Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (1923-1960), Ege
Üniversitesi, S osyal Bi liın l er Ensti tüsü, Yayınlanm am ı ş Doktora T ezi, izmir, 200 0,
s.22-23.
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Ziraatmemuru#r;:?'::;:i:::;y;:t'eşeSancağının

adlı eserine göre Bodrum

Çalışmamı za temel teşkil eden " ]ulent eş e Sancağının Ahv al-i Ziı"a iye
ve Araziye.sl" adlı eser, Menteşe Sancağı Ziraat Memuru Ali Rıza Bey
tarafindan hazırlanmıştır. Kapağında yer a|an"Liva Ziraat Memıırıı Ali Rıza
Beyin Raporudur," ifadesinden, eserin bir üst makama sunulmak izere
hazır|ananbir rapora dayandığı anlaşılmaktadır."Ticaret ve Ziraat Nezareti"
taraflndan, 133 1 (1915) yılıpda istanbul'da, "Matba.a-i Amire"de basılan
eser, |44 sayfa olup, Arap Harfleri ile Türkçe olarak basılmıştır. Son
sayfasında, Menteşe Sancağına ait bir haritanın da yer aldığı kitap altı
krsınrdan oluşmaktadır.

Birincikısımda: Vaziyetveİkliın, Miyah-ı Cariye (Akarsular)
b aşl ı ğı altında, D a|aman,Yuvarlak, Irmak, Kamı ş, Mi ] as, Nam Nam Ç aylar ı
hakkında, Göller-Bataklıklar başlığı altında, Köyceğiz, Kapıkıran.ve
Dalyan Gölü ile Milas, Gülabad, Köyceğiz ve Fethiye Bataklıkları hakkında
bilgi verilmektedir. Birinci kısım, İklinı ve Nebatat, Afet ve Enıraz hakkında
verilen bilgilerle sona ermektedir.

İkinci Kısım: Teşkilat-ı Araziye başlığı altında Edvar-ı Arz ve Suhür
(ynzey yaplsl, taşlar-madenler), Dağlaı' başlığı altında Sandraz, Pimaz,
Kızılbel, Akdağ, Güren, Babadağ, Kıran Dağlar1 Kaıtal Tepesi, Dadya
(Datça) , Marçalı, Kazıklı,'Beşparmak, Gülbel, Yılanlı, oyuklu Dağları
hakkında bilgi verilmektedir. Maden, Miyah-ı Madeniye (maden suyu-
kaplıca) başlığı altında Gülbel Maden Suyu, Kapaniç Suyu, Gebe Ilıcası,
Dilyan Suyu, içme,SrW, Karaada Kaplıcası hakkında bilgi verilmekte,
Toprakların Envaı ve Viis'atleri, ormanlar, Yaylalar hakkında verilen
bilgililerle ikinci kısım sona ermektedir.

Üçüncü Kısım: Mezrfıdt, Mağrüsat, Sanayi-i Ziraiye başlığı altında
hububat ekimi, ağaç dikimi ve tarım ürünleri hakkında bilgi verilmektedir.

Dördüncü Klsım: Hayvanat başlığı altında Hayvanat-ı Ehliye ve
H ay v a n a t - ı Va h ş iy e ha|d<ı nd a b i l g i v eri lmektedi r.

Beşinci Kısım: Ahval-i İktisadiye-i Umumiye, Ntifus-u (Imumiye,

Maarif, Tarik-i Mııv1sala (ulaşım), İtibarı-ı Zirai, Mesdkin'i Ziraiye,
Çiftlikler, Alet ve Edevat-ı Ziraiye, Ziraat ve Hayat'ı Ziraiye hakkında bilgi
verilmektedir.
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Altıncı Kısım: icmal-i Tetkikat başlığı altında genel bir değerlendirme
yapılınakta ve Tetkikat, Netice, itibar-ı Ziraiyenin Tevzii, Ziraat ve
Sanayatın Tamimi ve Tevzi-i Arazibaşlığı altında bilgiler verilmektedir.

Ayrıca eserde Menteşe Sancağında, 19l0- i 91 4 yıl|ar,ı arasında hava
sıcaklığındaki değişim, mevsimlere göre sıcaklık ortalamasl, mevsimlere
göre yağan yağmur miktan, rizgar ölçümleri, hava duıumu, üzüm
üretiminin kazalara dağılımı ve miktarı, arıcılık ve elde edilen balların
miktarı vekaza|aragöre dağılımı, Menteşe sancağı nüfusunun kazalara göre
dağılımı, Köyceğiz kazasında bulunan çiftliklerin isimleri, sahip oldukları
arazinin genişliği Ve ne kadar vergi verdiklerini gösteren tablolar
bulunmaktadır.

Eserde, arazi, iklim ve ürünler hakkında bilgi verilirken, Menteşe
Sancağı "Mıntıkayı Dahili" ve "Mrntıkayl Sahili" şeklinde ikiye ayrılmıştır.
Muğla, Köyceğiz, Fethiye ve Milas kazalarımıntıkayı dahiliyeye, Bodrum,
Marmaris k azalarıise mıntıkayı sahiliyeye başlığı altında incelenmiştir.'

Bodrum kazasının iklimi hakkında bilgi verilirken, Bodrum
kazasının denizkıyısında olduğu için havasının gayet hafif ve ılımlı olduğu,
sıcaklığın ilkbaharda 19,yazın25, sonbaharda 15 ve kışın 2 derecenin altına
inmediği b el irti lmektedir. B o drum' da etkil i olan rizgarların başınd a p oy r aZ
Ve lodos rizgarlarının geldiği, karaye|, batı, Anadolu, keşişleme
r:üzgarlarının da estiği ifade edilmektedir. Nisan başından eylül sonuna kadar
esen Ve hem sıcaklığın azalmasında hem de tarım ürünlerinden verim
alınmasında Son derece önemli olan meltem rizgarlarlnln en çok "Arap

Şimali" semtinden estiği belirtilmektedir. En çok aralık ve ocak ay|arında
bol ve sürekli yağan,bazen de dolu ile karışık yağan yağmurun, ürünlere
zarar verdiğivebazende sel felaketine neden olduğu, kar yağmayan ve don
olayının yaşanmadığı Bodrum'a, 1910 yılında bir defa kar yağdığı ifade

..i
edılmıştır.

Boclrum bölgesinde çıkarılan madenIer hakkında bilgi verilirken,
Bodrum şibh-i ceziresini (yarımadasını)oluşturan Ve gözetleme
yerinde bulunan taşlar arsında muhtelif cins ve renkte granit, siyenit,
perfir (Porphhyre) taşlarının mevcut olduğu, bu tür taşların şibh-i cezTre ile

'Aıi Rıza Bey, Menteşe Sancağının Ahval-i Ziraiye ve Araziyesi, istanbul, 1331
(1915), s.4.
u Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.l0-12.
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Ziraat memuru Ali Rıza Efencli'niıı" Menteşe Soııcağının
ahval-i ziraiye ve arazİyesi''

- adlı eserine göre Bodrum

Bodrum arasıııda kalan n'ıesafe de olduğu belirtilınektedir. Ayrıca
Bodrum'un doğu tarafinda zlmpara ırıadeni, Karakaya Köyü civarında
hazineye ait olan bir simli kurşun nıadeni olduğu ancak henüz her ikisiırin de
işletilmediği, yiıre bu civarda başka bir simli kurşun ınadeni bulunduğu,
padişah fermanı ile işletilınesine izin verilen ırıadenden biıı ton simli kurşun
madenini n Avrupa'ya ilrraç ed i l diği belirtil ınişti r.'

Maden suları ve şifalı sularla ilgili bölümde, Karaada Kaplıcası
hak-kında bilgi verilmektedir. Bodrum kazasının güney batısıııda Ve
Bodrum'a bir saat ınesafede bulunan "Kara" veya "oralr" Adasının
doğusunda ve sahilde, dağ dibinden çıkan Suyun denize döküldüğü, Suyun
lrer ııe kadar tahlili yapllınamışsa da kükürt ve arseırik ihtiva ettiğinin
anlaşıldığı, romatizmahastalığına iyi gelen Suyun 15-23 derece sıcaklığında
olduğu, buraya gelen insanların iki ay boytınca sudan faydalandıkları ve
gelen insanların konaklaması için yeterli miktarda odaların inşa edildiği
belirtilııiştir. u

Bodrunı'un aruzi yaplsmln ufak dağ Ve tepelerden oluştuğu,
büyük ovasl bulunmayan Kazanın doğusunda yer alan Karaabad

' Ali Rıza Bey, a.g.e., s.33,40. Türkiye'nin Sıhhi-yi İçtimai Coğrafyası Muğla
(Menteşe) Sancağı adlı eserde, "Bodrıım. Kazasının Peksinıet Kcıryesindefernıcınlı I adet
sinıli lcurşun nıadeni ruevcut olup, kablelharp bıı nıadenden ]000 ton nıiktcürı Avıııpcı'ycı
ilıracal yapıldığı" belirtilııiştir. Bkz. Doktor Esad, Türkiye'nin Sıhhi-yi içtiınai
Coğrafyası IVIuğla (Menteşe) Sancağı,Ankara, ÖgütMatbaası, 1922l|338,s.26.
o Ali Rıza Bey, a.g.e., s.43. Karaada llıcası: Bodrunı Kasa.basının cenııp garbi şinıalinde,
takriben kasabaya dört ıııil nıesafede (Kara Ada) namıııdcıki adanın şinıal scıhilinde, deniz
kenarinda satılı bqhirle lıenı'an nıiisavi bir seviyede lmyalıklardan nıiişkil nıağara
tarzında bıılunan bir yerde 28 derece-i lıarareİte kükiirtlii bir su vardır. Mezkur adcr

meskıın olnıayıp kaplıca civqrında çobanlara nıahsııs nııılraddeıııa bir ilci lıane inşa
edilnıiş ise de elyevnı harap ve metrııklur Bıı su her ne kadar tah.lil edilnıeıııiş ise de
terkibinde kiildirt ve arsenik inıl.alıasını lıcıvi bulundağıı aıı.lcışılnıaktadı.r. Ronıatiznıa1ıa
nıiiptela olanlar berayı istilınıam giderler. Derece-i hcı'ariyelinin din bıılıınnıası ve
nıuvafık iktizası olarak görülen ıııiişkül'atlan dcılayı lıenıen nıetrıık gibidiı". Mezkıu" nıağara
derununda (Fok) nanı lıayvan bıılıındıığu ahalicenıeridir. Bir çokdayara'sa kıışlcu'ıvardır,
Denizin dalgal'ı olduğu zanıanlarda ılıcanın suyu den.izle kcırışır. Bıı nıağara derece-i tabii
bir halde oldugıından içerisine girnıekİen insan korkar". BkzDoktorE sad, a.g.e., s.59.
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Nahiyesinde beş kilometre karelik hafif killi ve çakıllı bir düzliik
bulunduğu, geri kalan arazinjntepe yamaçlarından ve aralıklarında bulunan
küçük düzlüklerden oluştuğu, tarım yapllabilecek arazinin 80 kilometre
kadar olduğu ve hayvancılığın faz|a gelişmemiş olduğu bölgede en çok
incir, zeytin, limon ve portakal yetiştiıildiği ifade edilmiştir. ?

Bitez ovası hakkında verilen bilgilerde ise, ovanın Bodrum'un 5 km
batısında olduğu, güneyi sahille birleşen ovanın 4 kilometre uzunluğunda,
1.5 kilometre genişliğinde 6 kilometrekarelik bir alanı kapladığı, toprağı
hafif kumlu ve killi olan ova'nın incir ve portakalının meşhur olduğu,
yizeye yakın yer altı suları nedeniyle kısa mesafeden su 'çıktığı
beliıtilmiştir.

Bodrum kazasının sahip olduğu 4.500 dönümlük karaçam ve ardıç
ormanlarından yıllık, 3.500 çeki (790 ton) odun, 5.000 kantar (282 ton)
kömür elde edildiği, 70-80 metre mikabında kereste ihracat edildiği ve
mahsul olarak da palamut elde edildiği belirtilmekte, çalılıkların ise pemar,
defne, milltegiç (çitlenbik), yabani zeytin,hamüb (keçiboynuzu) ve yabani
sakızdan meydana geldiği belirtilmektedir.'

Bodrum kazasında yıllık 40-50 bin kantar (2240-2800 ton) meyve
toplandığı belirtilerek, incir hakkında şu bilgiler verilmektedir: "İncir
ağaçları, muntazam incirlikler halinde yalnız Bodrıım ve Marmaris
kazasının Dadya şibh-i ceziresinde bıılıınıır Metbakısı tarlalar, bağlar
kenarlarında ve dağ yamaçlarında miiteferrik sıırette ınağrusdur Bıınlorın
vqsat-ı hakikisi heniiz anlaşılamamış ise de mahsul senevinden derece-i
ehemmiyeti aşikardır.

B o drıım kaz as ın ın b az ı inc ir a ğ a ç l ar ın d a S c o lyu s rıı gu I o s u s b ö c ekl er i
musallat olarak bazı ağaçları kurutmuştıır Şeftali ağaçlarında dahi
kemirici capondis tenebironis haşereleri bazı hasardt yaparlar.n

Bodrum ve Dadya şibh-i ceztreleriwde incir işçarı, kendilerine
mahsus bir nevi' (çeşide) nıensuptıırlar Meyveleıi Aydın ve Nazilli
incirlerinden ufak; fakat gayet tatlıdır Ağaçları, Aydın .envaı kadar
kesb-i itıfl ve cesdmet (biiyükliik) etmezler. Dadya Nahiyesinde
meyvesi ııfak, kabuğu ince, sarı renkte ve içi pek sulu olmayan bir nevi
vardır ki meyveyi ikiye ayıldıktan ve içine bir badem içi koydııktan Sonra

'Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.51

'Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.58
'Aıi Rıza Bey, a"g.e., s.29
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Ziraat memuru Ali Rıza Efendi'nin" Meııteşe Saııcağınııı
alıval-i ziraiye ve araziyesi"
adlı eserine göre Bodrum

kapatılarak lıadenılisini yaparlar Makbııl ve lezizdiı: Ne lradar çok yenilse
bıkkınlıkverln.ez. Bodrıını ve Dadya'da, Nazilli ııevi dalıi nıevcııttın'' Livanııı
diğer kazalarında dahi incir ağaçl.arıvar ise de başlıca ihracatı teşkil edecelc

-.ı ı. .. l0
derece degIldır."

Bodrrım ile şibh-i cezİre arasındaki arazi, ufak ufak tepelerden ibaret
olup tepelerin arasında zeytinlikler, portakal, incir ve limon bahçeleri olduğu
belirtilnrekte, karabiberin en çok Marmaris yakınındaki Dadya şibh-i
ceziresinde yetiştirildiğini, ancak K öyceğizve Bodrum sahilinde de yabani
olarak bulunduğu, Girit ve Kıbrıs karabiberi derecesinde tatlı Ve sulu
olmadığından aşılattırılması gerektiği, karabiber ağaçlarının 5-l2 ınetre
uzunluğ.unda oldu ğu belirtilmiştir. "

Üzüm, Menteşe sancağıırda yetiştirilen ürtinlerin başında gelmekte
olup, 1895 yılı içerisinde üretilen 8.000 ton üzümün büyük bir kısmı yurt
dışına ihraç edilmiştir." Tablo I'de, 1915 yılında Menteşe Sancağındaki
üzüm bağlarının genişliği ve elde edilen ürün hakkında bilgi verilmiştir.
Tablodan, Bodrum'un 50 dönümlük bağ ve 380 kasa üzüm üretimi ile
sonlarda yer aldığı anlaşı lmaktadır.

Arıcılık, Menteşe Sancağının önemli geçim kaynaklarından biri olup,
atazi ve iklim özelliklerinin arıcılığa elverişli olması nedeniyle bal
üretiminde düzenli aıtış görülmektedir. Bal üretimi ile ilgili I9|5 ve 1922
yılı verilerinin karşılaştırıldığı Tablo Il'den de anlaşılacağı izere 1915

yllında 255.83] kıyye olan bal üretimi T922 yı|ında 320.166 kıyyeye
çıkmıştır. Bodrum kazası 6-7.000 arasında değişen kovan adedi ve 20-
30.000 kıyye arasında değişen bal üretimi ile son sıralarda yer almaktadır.

Bodrum'da sanayi ve el sanatları hakkında şu bilgiler verilmektedir:
"Bodrum Kazasında, 24 yağhane ve buhar ile müteharrik 15 beygir
kuwetinde birfabrikavardır ki bunda hemyağ çıkarılırve hem un öğütülür.
Muğta kazasında kırk yağhane mevcut olııp, Köyceğiz ve Fethiye
kazalarında pek iptidai olarakyağ çıkarılır

'o Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.68.

" Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.33,7l,9|
'' Akça, a.g.t., s.l82.
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. Miilhalç livacla sanai-.yi ziraiyeden başka bazı saııayi vardır ki
dolayısıylcı ziracıtla alakadardırlaı'. o do dolnunacıl.ı.kzanaatıdır Bodrıım
Kazası.nın Karaova Karyesinde çönlekçilik ve Mınn.cıılar Karyesinde
eskideıı beri halıcılık zanaatı c'ari oldıığı.ı gibi ahiı.en Şark Halı
Kıunpanyası Bodrııııı'da bir şııbe açarak seksen kız aıııelesiyle lıalı nesc
ettirıııelctedir''.l 3

Ziraat Memrıru Ali Rıza Efendi taraflndan kaleıne alınan eserde,
1914 yılıMenteşe sancağı nüfusu hakkında da bilgi verilmektedir. Tablo
Ill'de de görüldüğü üzere, toplam 204.852 kişinin yaşadığı Menteşe
sancağıııda 98.568 kişinin ziraatla geçindiği anlaşılnraktadır. 37.770
kişinin yaşadığı Bodrum kazasında ise nüfusun yaklaşık Yol}'nu (3.464
kişi) ziraatla geçinmekte olup, Bodrunr kazası, Menteşe sancağı içerisinde
zir aat|a geçinen nüfusu n en azolduğu kaza ınerkezi olarak görülmektedir.

Menteşe sancağındaki eğitinı durumu hakkında bilgi verilirkeıı,
resıııi ve özeltoplam 34 medrese ve bu medreselere devam eden 560 talebe
bulunduğu, ınaarif idaresine ait resmi veya özel toplam 209 erkek, 9 kız
ınektebi ve bunlara devam eden 6.606 erkek talebe, 862 kız talebe
bulunduğü, 400 köyü bulunan livada yalnız l00 köyde mektep olduğu ve
bunun yetersiz geldiği belirtilerek şunlar ifade edilmektedir: "Cehaletten,
tahsiI ve terbiyenin ihmalinden dolayı köylü hayatı pekziyade huşünet kesb
etmiştir. Tenperistlik (tembellik) kemal derecede caridir. Yazın işlerin en

faal zamanında her hangi bir gelinmiş olsa görüşecek, konuşacak bir hayli
erkek köyhiniın kahvehanelerde yaslandıkları görüliir Bı'ına köyceğiz ve
Fethiye yaylalarıyla Marmaris ve Bodrum havalisi birer ınüstesna teşkil
ederler. oralarda kahvelıane pek görülmediği gibi tenperislik dahi meşhud
ı -.ı ı. ıı 14deglıdIr

Bodrum Limanı hakkında şu bilgiler verilmektedir'' "Bodrunı
Limanının rıhtımı yoktur. Yalnız rüsumat öniinde beşer metre merbaında iki
iskelesi vardır. Liman 600 tonilatolıık nlerakıb-ı bahriyeye istiab
eyleyebilir. Liman her ne kadar nahfuz ise de lodos riizgarı icrayı tesir
eder Bunun için bir dalga kırana ihtiyaç vardır. limanın vaziyeti garba
müteveccihtir S enede, 1 5 . 3 7 0 tonİlato luk 8 2 vapuıi 8. 5 9 0 tonil atoluk ]' 8 6 I
yelken gemisi limana girer".

'' Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.89.
'o Ali Rıza Bey, a.g.e., s. l03- 1 04.
'' Aıi Rıza Bey, a.g.e., s.l l0.
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Ziraaİmemunr Ali Rıza Efendi'nin" Menteşe Sancağının
ahval-i ziraiye ve araziYesi"
adlı eserine göre Bodrum

Eserin sonunda yer alan"Netice" kısmında genel bir değerlendirme
yapllarak, bölgenin sorunları ve yapılması gerekenler hakkında bilgi
verilmektedir. Menteşe Sancağlnln 1 8.000 kilometre genişliğind e araziye
sahip olduğu, bunun 13.000 kilometrelik kısmının ormanlık ve çalılık
olduğu, ancak 3.000 kilometrelik bir alanda tarım yapılabildiği, 140

kilometre genişliğinde bataklık ve göl bulunduğu, ekilebilir durumdaki,
313.200 hektarlık arazinin ancak 7.000 hektarlık kısmının ekili olduğu,
243'200 hektarlık arazinin ise işlenmediği yada nadasa bırakıldığı,
kilometre başına 1l kişi düştüğü ve arazinin genişliğine rağmen nüfusun

çok az olduğu belirtilmekte ve bölgenin kalkınması, halkın refahının
artması için yapılması gerekenler şu şekilde ifade edilmektedir:

İıtokullar yaygınlaştırılarak, her köyde bir okul açılmalı Ve

çocukların okula gönderilmesi mecbur hale getirilmeli,
Ulaşım imkanları iyileştirilmeli, Aydın-Muğla-Marmaris yolu

açılmalr, Denizli bölgesinin yetiştirdiği ürünlerin Muğla iskelesine
ulaşması için Muğla ile Tavas araslnda yeni bir şose açılmalı, Milas-
Bodrum-Muğla-Köyceğiz-Fethiye yolu açılmalı, yolların yeni baştan
yapılması uzun Ve masraflı bir iş olacağından mevcut şoseler
iyileştirilmeli, köprüler yapılmalı,

Ziraaİ Bankası veya Tütün Rejisi vasıtasıyla köylüye kredi
verilmeli,

Halkın ziraat konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak
öğretmenlerin yetiştirilmesi için altı kaza merkezinde birer ziraat
muallimliği açılmalı,

ipek böceği yetiştiriciliği teşvik edilmeli,
Damızlık hayvan yetiştiren çiftlikler kurulmalı, "Amelt Çiftlik

Mektebi" açılmalı,
Fakir ve kimsesiz çocukların topluma kazandırılması için sancak

merkezi olan Muğl4 kazasında iki yüz öğrenciyi barındırabilecek bir sanayi
mektebi açılmalı,
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Mehııet Karayaınan

Köyceğiz'deki çiftliklerde yaşayan on beş bine yakın insanın arazjsi
olınadığından arazisiz köyliiye arazi dağıtılıııalı, vakıflara ait çiftliklerin
arazilerjköy1ülere verilmelidir.'o

Sonuç olarak, Ali Rıza Efendi tarafindan hazır|ananrapor, I.Dünya
Savaşı öncesinde Menteşe Sancağının mevcut durumunu tespit etmemizi
sağlayan bilgiler içernrekte, içerdiği tablolarla ve sayısal verilerle, başka
kaynaklarda bulunması zor olan bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. Rapor,
sadece ınevcut durumu tespit etmekle kalmamış, sorunların çözümü
yönünde öneriler getirerek değerlendirmeler yapmıştır. Bodrum'un tarım
üretimi, atazisi,.iklimi, nradenleri, dağları, nüfusu gibi konularda bilgi
Veren eser, Bodrum kazasının 1914 yılı panoramastnl çizmekte, Menteşe
sancağına bağ|ıkaza|ar içersinde Bodrum'un sahip olduğu konum hakkında
aydınlatıcı bilgiler vermektedir.

'uAıi Rıza Bey, a.g.e., s.135-l44
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HUZURSUZ nİn gouRUMLU: AVRAM
GALANTİ

Önder Kaya

Avram Galante, Türk-Yahudi cemaatinin son dönemde yetiştirdiği en
önemli araştırmacılardandır. Gerek cemaat içerisinde gerekse de ülkemiz
tarihçiliği açısından günümüzde de önemli bir yer tutmaktadır. Galante,
Türkiye kökenli pek çok İsrailli araştırmacının da ilgi alanında bulunan bir
kişiliktir. Nitekim Israil Devleti onu unutmamış ve Şikun Yoseftal'deki
Türkiyeliler Sinagogu'na onun adı verilmiştir. Söz konrısu sinagog, 27
Temmuz |969'da Araplar tarafindan düzenleııen bir saldırı sonrasl harap
olmuş ve ihya edilince de bu değerli alimin adı sinagoga verilmiştir.'Yine
ü]kemizde bir asıra yakın bir ömür sürmüş olan Galante hakkında görsel
mazleme bulma konusunda dahi sıkıntı yaşanırken bu konuda da önemli bir
arşiv malzemesi bulunmaktadır. Son ylllarında Galante ile yakın temas
halinde bulunan ve ölümünden sonra onun Kınalıada'daki kütüphanesini
Hahambaşılık adına satın alan S ayın Yusuf Habip Ger ezbanaelindeki görsel
ma|zemey i 8 0' lerin b aş ında Gal ante'n in biy o grafi s i ni y azmakta ol an Albert
Kalderon'un isteği üzerine Amerika'ya gönderdiğini ancak Kalderon'un
ölümünden sonra bu malzemenin israil'e bağışlandığını aktardı. Ne yazık ki
bugün bu değerli araştırmacınln anrsml yaşatacak bir merkez bulunmadığı
için bu dağınıklık Ve onun sonraslndaki kaylplarımızda devam edecek gibi
görünüyor. Bu konuya tebliğimin sonlarında tekrar döneceğim.

Bununla beraber benzer cümleleri bu değerli araştırnracının yaşadığı
ülkemiz için söyleyebilmemiz mümkün gözükmemektedir. Türkiye
Yahudileri, halkiyat, sosyoloji, folklor, filoloji, eski ön Asya nredeniyetleri,
Anadolu şehirlerinin tarihi gibi pek çok farklı alanda eser vermiş olan
Galante hakklnda ülkemizde Türkçe olaral hazır|anmış kapsamlı bir
çalışma bulunmamaktadır.'

' Yaakov Barha; "Abraham Galanti adına Türkiyeliier Sinagogu'', Tiryaki, yıl: 4, sayı: 28,
Eylül 1988's.33.
' Gerçi Galanti hakkında halihazırda mevcut olaı-ı iki araştırnıadan biri daha sağlığında
Istanbul'da basıImışsa da dili Fransızcadt. Bk. Abrahaıı Alma]eh; Les Grandes Figures
drı Judaisme Le Proffeseur Abrahanr Galante, istanbul |946-47. Diğer eser ise
aslen Yeşilköylü olaır, tıp eğitinıi anracıyla gittiği Anıerika'cla yerleşen ve 1983 yıhııda
kanser hastalığına yenik diişen Albert Kalderon'a aittir. Kalderon'rın öııırü yazık ki
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Meslek hayatına öncelikle öğretınen olarak atılan Galante, bunun
dışında gazetecillkyapmış hatta bir ara Mısır'da kendisi LaYara yani "Sopa"
adıyla bir gazete yayıırlamıştır. Bunun dışıırda Hilal-i Alımer Cemiyetinde
katiplik, Darülfünun'da öğretim üyeliği ve Niğde milletvekilliği gibi farklı
sıfatları bünyesinde barındırmış; çalışma alanı oIarak da Yahudi tarihinden
halkiyata, folklordan filolojiye, Eski ön Asya medeniyetleri tarilıinden
Tevrat incelemelerine, Aıradolu şehirlerinin tarihçesinden sosyolojiye kadar
pek çok farklı alanda eserler vermiştir.

GALANTİvrcnounuM
10 Tevet (4 ocak) 1873'de Bodrum'da doğaır, 9 yaşına kadar

Bodrum'da kalan ve soyadı kanunu çıktığında da "Bodrumlu'' soyadını alan
Galanti, aynl zamanda TBMM'de milletvekilliği yaptığı yıllarda (1943-
1946) "Bodrum Tarihi" adlı çalışmasını da kaleme aldı. Eserin girişinde
Galanti çalışmasının mütevazılığından Ve iddiadan uzak oluşundan
bahseder. Bu çalışmanın ileride yapılacak kapsamlı bir çalışmaya temel
teşkil etmesi biricik dileğidir. Elinde bulunan bilgileri derli toplu bir hale
getirmek istediğini ifade eden Galanti, bu bilgilerin en azından bir kısmının
kaybolmasından çekindiğini ifade ederek hemşerilik şuuru ile çalışmasını
kaleme almıştır. Galanti yine aynı açık yüreklilikle gerek meclisteki çalışma
temposunun yoğunluğu, gerek diğer meşgaleleri ve gerekse de 2. Dünya
savaşlrun deniz taşımacılığına vurduğu sekte yüzünden Bodrum'a epey
zamandanberi gidemediğini ancak bu açığını halihazırda görev yapan idari
amirler ve B odrum lu bazı aydın zev atın yardımları i le kapatmaya çal ı ştığını
ilave eder.' Eserin orijinal olan kısımları arasında Bodrum'un yetiştirdiği
mühim zeyatı tanıtıldığı bölüm bilhassa kayda değer. Buradan hareketle
kendi çağdaşı olan ve kendisiyle aynı dönemde fakat daha alt sınıfta
Rüşdiyede okuyan Neyzen Tevfik hakkında ilginç bilgiler verir. Yine
Neyzen Tevfik'in gölgesinde kalmasına rağmen Türk veterinerliğine önemli
katkılarda bulunan kardeşi Ahmet Şefik Kolaylı'nın neredeyse tüm yayın

yaylna hazırladığı bu eserin basıldığını görmeye yetmemiştir. Bk. Albert Kalderon;
Abraham Galanti a Biography, New York I 983 .

] Galanti'nin Bodrum tarihi adlı çalışmasında Bodrum'a gidişi hakkında en son verdiği tarih
1922 yılııdır. Bu tarihte gayet ihtiyarlamış olan annesini ziyaret amacryla Bodrum'a
gelmiştir. Bkz. Avram Galanti Bodrumlu; Bodrum Tarihi, istanbul 1945, s. 34, l no'lu
dipnot.
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bibliyografyasınr da zikreder. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla ilk ve de tek
Tüı'k-ortodoks milletvekili olan 1935 yılında Eskişehir'den mebus olarak
meclise giren İstamat Özdamar hakkında verdiği bilgilerde gayet ilgi
çekicidir. Ayrıca bir Bodrumlu olarak kendisi hakkındaki en kapsamlı
bibliyografik bilgilerden birini de bu çalışmasında verir.o Ama eserin asıl
önemli olduğu nokta o vakte kadar tefemratlı bir Bodrum tarihiyazılımalruş
olmasındadır.

Yazat hakkında kısa bir bilgi ve Bodrum Tarihi adlı çalışmasrna yine
kısa bir nazardan sonra bu çalışmada Bodrum'un yetiştirdiği bu değerli
entellektüelin hayatında meydana gelen iniş çıkışlardan bir parça bahsetmek
niyetindeyim.

RoDoS YILLARIVE ALLiANCE İSRAİLİT
Galante'de son dönem osmanlı aydınlarının bir kısmr gibi kendi

kendini yetiştirmiş bir kişidir (Bu anlamda üniversite mezunu dahi olmadığı
halde modern Türk tarihçiliğinin babası olarak kabul edilen Mehmet
Fuat Köprülü de ilginç bir örnektir). 10 yaşlna kadar Bodrum'da kalarak
klasik Talmut Tora eğitimi almrş ve dini alandaki bilgisini geliştirmiştir.
Bu yaşından itibaren ise Rodos'a giderek Terakki adlı bir mektebe
kaydoldu ("Terakki" kelimesi bu dönemin sihirli sözcüklerinden biridir.
Krsa bir süre sonra Selanik'te kurulacak olan ve kökleri günümüze
kadar üZanan Şişli Terakki Lisesi'nin yanl Srra yine aynı şehri merkez
edinen İttihat Terakki Cemiyeti ve 1870 yılında temelleri atılan aynı
zamanda ilk mizah ekini yayınlayan Terakki gazetesi ilk akla gelen
örnekler). Türkçe, ibranice Ve Fransrzca öğrendi. Böylece Ladino
dediğimiz İspanya'dan göç eden Seferad Musevilerinin konuştuğu dile
bu üç dili de ilave etti ki sonraki yıllarda Almanca, ingilizce, Farsça,
Rumca ve Mısrr yıllarında da Arapça bu diller listesine eklenecektir.
Rodostaki eğitim yılları hakkında bilgi , sahibi olmamakla birlikte
burada klasik cemaat eğitimi dışrnda Alliance israilit okullarrnrn
temsil ettiği modern batılı düşünceden etkilenen öğretmenlerden
de eğitim aldığı düşünülebilir' Zira Galanti, izmir İdadisini bitirdikten
Sonra anne tarafindan bağlannın bulunduğu Rodos'a dönerek' burada
l895'de "Tifaret İsrael" adında modern eğitim Veren bir okulun temellerini

o A. Galanti Bodrumlu; Bodruırr Tarihi, s. 90-97 .

'Annesi olan Coya Kadron'un Rodos'la olan bağı için bkz. A. Galanti Bodrumlu;
Bodrum Tarihi, s. 95
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atıırıştır. Fakat ceılıaatiııdeıı arzuladığı desteği göremeyiırce bu okulı"ı
kapatmal< zorunda kaldı. onun bu döırenrde osnraıılı topraklarında peşpeşe
okullar açan Paris merkezli Alliance israilite ceııiyeti ile teııasa geçtiği
akla gelııektedir.. Belki de bu nedenle açtığı okul muhafazakar ceınaat
üyelerinin tepkisine uğraınış Ve yaŞayamamıştı (Benzer bir tepkiyi ünlü
banker Abrahaıır Kamando'nuıı torunu olan Abralıam Belror Kamando_ da

Hasköy'de açtığı modern İaruda eğitiııı Velen okul nedeııiyle görıırüştüro).
Bilindiği izereAlliance israilite cemiyetinin alnacl osmanlı Yahudileriırin
eğitinr yoluyla batıya(özelliklede Fransa'ya) entegre olmasını sağlamakfi.7
Galante bu okullarla ilişkilerini 1903-1905 yılları arasında izınir'de
bulunduğu sıralarda da devanr ettirmiş, fakat özellikle okullarda eğitiıiı
dilinin Fransızca olmasını eleştirıniştir. Bu açıdan daha hayatının ilk
yıllarında Galante'nin nruhalif olııa eğiliminin ağır bastığını söylemek
ırrümkün. o sadece muhafaza|<ar ceııraat üyelerine değil, aynı zamanda
verdiği eğitimle öğrencilerini yaşadıkları osmaırlı toplumuna yabancı
bireyler olarak yetiştiren Alliance israilit okullarını da eleştirmekten geri
kalmamıştır. Nitekiın 1903-|904 yııları arasında izmir'de gazetecl|Ik
yaptığı yıllarda buradaki Alliance okulunu da Türkçe eğitim yapmadığı
konusunda yerdeıı yere vurmuştur.'

Galante'nin 191l'de istanbul'a yerleşıneden önceki hayatı ciddi
bir arayış devresini içinde barındırır. Bu devrede gerçekten birbiri ile
çelişen ve . araştırmacıları şaşırtan işlere imza atmıştır. Bu durumun
nedenlerinin Yahudi cemaatinin o dönemlerdeki yapısı ile paralellik
sergilediği rahatlıkla söylenebilir. Zita bu dönem, cemaatin bünyesinde
ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemdir. Bir yandan gelenekçilerin artık
cemaati çağın gerisinde bırakan eğitim Ve yaşam anlayışı, diğer yandan
ise özel1ikle Alliance okıılları çevresinde odaklanan batılı1aşma
yanlısı grup. Bir yandan cemaat içinde İspanyolcayı ilrya etmeye çalışanlar,
diğer yand an cemaalin batı ile bütünleşmesi için Alliance okulları ve
Fransızcayı bir çıkış noktası olarak görenler. Bunlara bir de sonraki
yıllarda Galante'nin de içinde bulunduğu Türkleşme yanlısı grup dahil

o Önder Kaya;Tarilıin Gör Dediği, istanbul2006, s. 107.

' Bu okullar hakkında daha faz|a bilgi için bkz. Aron Rodrigue; Türkiye Yahudilerinin
Batılılaşması,Ayraçyay.,Ankara1997. '

* Önder Kaya; ;'Arrru- Galanti ve Mıslr'da Jön Türk Basınl", Toplumsal Tarih Dergisi,
sayı:124, Eylül 2004, s' 42-47.
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olacaktır. Bu gelişmeler doğal olarak cemaat içiıide bulrranlara ve yeni
kinrl ik arayışlarıııa yol açacaktır.'

işte böyle bir döneınde Galante, |zmir'e gelmeden önceki Rodos'ta
|9. yLizyıIın son günlerinde II. Abdülhamit'in istibdat rejiıninde sansür
görevlisi olarak lıizmet veımiştir, onun bu dönemdeki görevi bildiği
yabancı dil]eri rejimin hizmetine verınek ve padişahın icraatlarını ya da
şahsiyetini hedef alan batı matbuatında çıkan yayınları kontrol etmekti.
Yine Galante bu görevine ek olarak Cezayir=i Bahr-i Sefid bölgesinde
müfettişlik görevinde buluırmuş ve bilhassa Rum azınlığın ders kitaplarını
tedkik ederek ülke menfaatlerine aykırı bulduğu bazı noktaları tespit etme
yoluna gitmiştir. Yeri gelmişken Galante'nin resmi görevini tıpkı kendisiyle
hemen hemen çağdaş olan 19. yüzyılın kitap kurdu bürokratı Ali Emiri
Efendi gibi ilgi sahasını teşkil eden bazı meseleleri incelemek amacıyla
kullandığını da belirtelim (Bekarlıkları da bir başka ortak noktalarıdır).'o
Rodos yıllarında Galante'nin bir yandan da ittihat Terakki Cemiyeti ile
temasa geçtiğini görürüz. Nitekim bu yakınlaşma süreci izmir yıllarında
başına iş açacak ve muhalifleri kendisini rejinı düşnranı olarak ihbar
edeceklerdir.

İzivıİn vB MISIRYILLARI-İTTİıI.IIÇı GALANTİ
1902 yılında izmir'e gelerek matbuat hayatına atılan ve nüfusu

40.000 civarında olan cemaatin el-Novelist, La Buena Esperansa ve el-
Meserret gibi tiraj lı gazetelerin eyazı|ar yazanGalante' burada muhafazakar
cemaat üyelerini deyim yerindeyse topa tutmuştur.l' Bu nedenle
kendisi hakkında rejim muhalifi olduğu şeklinde bir jumal düzenlenmiş
Ve sonraslnda da Galante soluğu Jön Türkler'in en rahatfaa|iyet gösterdiği
mekanlardan biri olan Mısır'da almıştır. Esasen buraya kadar
Galante'nin osmanlı rejimini açıkça eleştiren bir ciddi bir muhalefet
eylemi yoktur. onun muhalefeti kendi clmaati içindeki bir takım
uygulamalara yönelik gibidir. Ancak onun Mısır'da Jön Türklerin lideri
Ahmed Rıza Bey'le temasa geçtiğini Ve burada rejim muhalifi

' Avner Levi; "Kahire'de Gazetecilik Yılları ve Avram Galanti", Tarih ve Toplum, XXVI,
sayı: l53, Eylül 1996, s. 14.

'o ilerleyen yıllarda Rodos Yahudi Cemaati ile ilgili önemli bir yapıta da imza atacaktır.
Bkz;Historie des Juifs deRhodes, Chio, Cos. 1935.
" Avram Galanti, Türklük incelemeleri, (yayına hazır|ayan: Önder Kaya), istanbul
2004, s.20.

569



-:!

Huzursuz Bir Bodrumlu: Avram Galanti

kimliğinin iyice belirginleştiğini görürüz. Nitekim Galanti, kendi
ifadesiyle "Mısır Cemiyet-i israiliyesi" adında hürriyetperver bir cemiyet
kurmuş ve hatta bu cemiyet Jön Türklerin 1908'deki Paris Kongresine
delege göndermiştir. 1908'deki meşrutiyet ilanı sırasında gariptir ki
Galante izmir'e dönmek ya da İstanbul'a gelmek yerine Almanya ve
Ingiltere'nin yolunu tutmuş her iki ülkede de birer yıl kalmıştır. Öyle
anlaşılıyor ki Galante Jön Türk gurubuna yakın durduğu halde beklediğini
bulamamış, Bab-ı Ali'deki mptbuat alemine girmeye hevesli iken dönemin
iktidarından bu konuda beklediği desteği görememiştir. Ancak Galanti'nin
beklediği flrsat l9l3 yılında karşısına çıkacaktır. Yabancı dillere olan
vukufiy-eti ve rejime olhn yakınlıği sayesinde bu yıl içinde Darülfiinun'da
gerçekleştirilen ıslah çalışmaları Sırasında'' ünlü Alman Sami dilleri
ızman| Gotthelf Bergstrasser'''in tercümanlığı ve asistanlığı görevini
üslenmiştir'o. 19l8 yılındaki I. Dünya Savaşl yenilgisi sonrasında
Darülfünundaki pek çok Alman hocanın görevine son verilmiş ve Galanti
de Bergstrasser'in yerine Eski Sami Dilleri Kürsüsüne Profesör olmuştur.

CUMHURİypriN İır yrr-ı.q.nr
Galante ilerleyen yıllarda üniversitedeki makamını korumuş,

Kurtuluş Savaşı süresince de Anadolu hareketine yakın bir tutum
sergilemiştir. Hatta Bodrum tarihinde verdiği biyografisinde
üniversitedeki resmi görevine rağmen istanbul'daki Yunan komiserliğine
bağlı olarak çıkan "Proiya" gazetesinin Türkiye ile ilgili kısımlarrnı
çevirdiğini, Italyan Telgraf Ajanslnln Türkiye'ye dair telgraflannlve gerek
Hindistan gerekse de Mısır'dan gelen gazetelerin yine Türkiye ilgili
verdikleri malumatı çevirerek Ankara hükümetinin i,stanbulidaki
temsilcilerine ulaştırdığını ifade eder. ''

Kurtuluş Savaşı yıllarından sonra Galanti, yeni Türk devletinin
zihniyet dünyasını şekillendirecek olan milliyetçi camia ile yakın temasa

'' Öyle anlaşılıyor ki buradaki ıslah çalışmalarından maksat İttihat Terakki'nin Darülfünun
kadiolarına kendine yakın aydınlarl getirterek muhalifleri temizlemek ve özellikle
cemiyetin önde gelen şahsiyetlerinin iltifat ettiği Almanya'dan getirilen hocalar vasıtasıyla
Darülfiinunu ikmal etmek şeklindedir.
'' Bergstrasser'in Darülfünunda okuttuğu ders notları için bkz. Gottlıelf Bergstrasser; Sami
Dilleri Tarihi (Hazırlayaırlar: Hulusi kılıç-Eyyüp Tanrıverdi),Istanbul2006.
'o A. Galanti Bodrumlu; Bodrum Tarihi, s.96.
'' A. Galanti Bodrumlu; Bodrum Tarihi,s.96-97 .
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geçti. Nitekim Galanti'nin Kurtulı"ış savaşl sırasında Ve Sonrasltlda kaleme
aldığı yazılar Fuad Köpri|tı, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi yeni Türk
devletinin fikri temelleriııi atacak olaıı aydınların da yazdığıYeni Mecmua
dergisinde yayınlanmıştır. Bu yazılardanbiri olan "Türkler iki ıarihi Devre
Açmışlardır" başlıklı yazıbu anlamda bizebir fikir verebilir.'u Galanti bu
yazısında 1453 y'ılında istanbul'u fetheden Türklerin kendi karanlık
dünyalarına dalanAvrupalıları uyandırdığını boylelikle Türklerin tarihteki
ilk büytık devri açtıklarını ifade eder. Türklerin açtığı ikinci tarihi devir ise
1789 sonrasında güçlenen Ve bilhassa oıtadoğudaki masum Müslüman
halk üzerine yoğunlaşan batılı emperyalistpolitikaların temsilcilerine önce

Çanakkale'de soıırasında da Kurtuluş savaşl vesilesiyle vurdukları tokat
sonrasında başlamıştır. Bu tokat aynl Zamanda batı emperyalizminin
baskısı altında inleyen diğer ınazlum milletlere de bir örnek teşkil edecek
ve ilerleyen zamanlatda emperyalizıne karşı özgürlük mücadelelerinin yer
aldığı yeni bir dünya düzenine doğru gidilecektir.17

Galanti cumhuriyetin ilk yıllbrında da rejime destek Veren
yazı|arına Zaman Zaman cemaatinin tepkisini almak pahasına da olsa
devam edecektir. Nitekim Akşam gazetesinde çıkan "Musa ve Mustafa
Kemal" isiınli yazısında'' her iki kişiliği de peygamber olarak selamlar,
ancak bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için Hz. Musa'nın ilahi,
Mustafa Kemal'in ise dünyevi peygamberler olduklarını ve burada
peygamberden kastlnın da kanun koyucu ve yol gösterici anlamında
olduğunu sözlerine ilave eder. "Türkleşmek Yolu" isimli yazısında
ise Musevi cemaatini tez elden Türkleşmeye davet eder. Bunun da
yolunun Türk dilini anadil olarak kullanmaktan Ve Türk örf-adetlerini

'o Yeni Mecmuanın 15 Kanunusa ni 1922 tarihli, 6J. sayıslnda yayınlanan bu yazl
Galante'nin Küçük Türk Tetebbular adı ile basılan eserinde de yer almıştır. Bkz. Avram
Galante; Küçük Türk Tetebbular, istanbul 1925, s' 92-95. Bu yazın|n Latin harflerine
yapılan çevirisiiçin bkz. Avram Galanti, Türklük İncelemeleri, (yayına hazırlayan: Önder
Kaya), istanb ul 2004, s. I 19 -122.

'' Bu yazının tamamlayıclsı mahiyetinde bir başka yazl için bkz. Avram Galanti; "Tarih-i
Medeniyette Mustafa Kemal ve Kumanda Ettiği Türk ordusu'', Avram Galanti; Küçük
Türk Tetebbular, s. 96- 1 1 1 ; Avram Galanti, Türkl ük incelemeleri, s. l23 -|36.
'' ll Teşrinisani 1925 tarihli ve 2543 numaralı Akşam gazetesinde çıkan bu yazısı
sonradan Küçük Türk Tetebbular'da da yer alacaktır. Avram Galanti; Küçük Türk
Tetebbular, s' |l9- l22; Avram Galanti, Türklük incelemeleri, s. T45-I47 .
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benimsemekten geçtiğini ifade eder.'' Tüm bu yazılar muhteınelen
Galanti'yi yeni rejimin indinde muteber bir konuma getirirken cemaati
içinde de itici bir konuma sokmuştur.

DİL DEVRiıvıİ vB GALANTE
Galante'nin harf inkılabı karşısındaki tutumu onu yeni rejimin

liderleri ile de ciddi anlamda ters düşürecektir. Latin alfabesi meselesi
bilindiği :üzere daha osmanh devletinin son zamanlarında ortaya atılmıştı.
Galanti'de daha ortada cumhuriyet yokken yayınladığı yazı|arında Arap
harflerinin üstünlüğünü savunuyordu. Bu tutumunu cumhuriyetin
ilanından Sonra da değiştirmedi. Çeşitli dergi ve gazete|erde Sami dilleri
mütehassısı ve pek çok dil bilen bir ilim adamı olmasından hareketle alfabe
değişikliğini şiddetle eleştiren y.azirar yayınladı.'o Bu durum nedeni ile
|'926 yılında Dil devrimi ve harf inkılabı hazırlıkları ile meşgul olan Gazi
Mustafa Kemal tarafindan Dolmabahçe sarayında dil uzmanlarlnln yer
aldığı bir toplantıya davet edildiyse de hastalığını bahane ederek bu
toplantıya katılmaktan kaçındı. Ancak bilhassa Musevi cemaatinin
Türkleşmesi konusunda verdiği destek ve modemleşmenin şiddetli bir
taraftarı olması nedeniyle bu fikir ayrılığından çok zarar gördüğü de
söylenemez.

1933'deki Darülflinun ıslahatı sırasında 60 yaşına gelmiş olan ve
alfabe konusundaki muhalif tavrını azaltmış olsa da fikirlerini
değiştirmeyen Galanti'de emekliye sevk edilmiştir. 1943-46 yılları
arasında (dostu Haindullah Suphi Tanrıöver'in de desteğiyle) Niğde
milletvekilliği yapan Galanti, bu görevin daha çok araştırmalarına
sağladığı imkan kısmı ile i1gilenmiş böylelikle de TBMM
Kütüphanesinden topladığı vesikaların da yardımıyla doğduğu yerin
(Bodrum Tarihi, istanbul 1945), milletvekili olduğu şehrin Q'Jiğde ve Bor
Tarihi, istanbul 1951) ve milletvekili olarak görev yaptığı şehrin (Ankara
Tarihi, istanbul 1950) yazmafirsatı yakalamıştır. Bu anlamda o,tıpkı 1927
yılında Balıkesir milletvekili olan ve bu mevkiyi daha çok TBMM
Kütüphanesindeki arşiv belgeleri üzerine yoğunlaşmayı bir vesile Sayan
ismail Hakkı Uzunçarşıl ı' y abenzer.

'' Yazı için bzk. Avram Galanti; Küçük Türk Tetebbulaı s. 137-152, Avram Galanti,
Türklük İncelemeleri, s. |65-171 .

'o Bkz. Avraırı Galanti; Arabi Harfleri Terakkiırıize Mani Değildir' (çevrinr yazı: Fatilr
Kale), istanbul 1996.
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SONYILLARI
GaIante'nin doğnı bildiğini söyleme tavrı hayatının bazı devrelerinde

bir takım sıkıntılarla sebebiyet vermiş ve yaşadığı müddetçe hak ettiği ilgi
Ve sayglyl görememekten yakınmıştır. Basında çıkan yazılarının yer aldığı
şah s i arş ivi n i b ana açma nezaketi gö steren S ayın Yusuf H abip G er ez' in I 9 5 4
yılında kaleme aldığı şu satırlar, Galante'nin sağlığında da çalışmalarının
ülkemiz toplumu içinde tam karşılığlnı bulamadığının en büyiık
gö sterges i dir ; "Geçen lerde bir gazeİeci arkadaş ım l a Karaköy' de do l aş ırken
hayaİını ilme ve bilhassa eserlerini yayınlamaya vakfeden kıymetli profesör
Avram Galante'ye rastladık. 80 yaşını aşmtş olmasınarağmen çalışmalarına
hala devaın eden sayın profesörün bir jübilesinin yapılması hususunda
arkadaşımın yapmış olduğu teklif, ona büyük bir ıstırap verrniş ve onda
mevcut gizli yarayı deşmişti. Yolun kenarına çekilerek bize şöyle dedi
'Bugüne kadar 53 eserim yayınlanmıştır. Yenilerini vücuda getirmek için de
didinip uğraşmaktayım. Buna rağmen eserlerim maalesef üç beş okuyucu
ile sınırlı kalmaktadır. Benim kitaplarım burada basılır, dışarıda okunur.
Binaenaleyh tertip edilecek jübilenin hiçbir kıymeti yoktur. Benim için en
iyi jübile eserlerimin gençlik tarafindan satın alınarak okunmas1dır'. ''

S ayı n G er ez b ana aktar dı ğ ı h atıral arınd a G al an ti' y i ziy ar et amacıyla
Klnalıada'daki evine her gidişinde onun çok duygulandığını ve her seferinde
birkaç kitabını imzalayarak kendisine hediye ettiğini zilçetti. İımi
araştırmalarına sekte Vurur diişüncesiyle hiç evlenmeyen ve ömrünün son
ylllarını Ayvansaray sahilindeki Balat or-Hayim Musevi hastanesinde
geçiren Galante, kendisi için yine Habip Gerez tarafından tertiplenen ve
dünyanın çeşitli yerlerinden sayılı araştırmacıların da telgrafları ile
katıldlkları bir jübile ile büyük bir mutluluk yaşamıştır. Bununla beraber
Neve Şalom sinagogunda yapılan cenaze törenine ise ancak 20 kadar
çemaatmensubunun iştirak ettiğini de hatırlatalım." Bu daneyazıkki içler
acısı bir durrımdur.

'' Habip Gerez; "Profesör Galanti'nin Hakh Bir infiali'', LaLıız de Turkiya Gazetesi, 3

Şubat 1954. Ayrıca buyazı şu çalışnraya da alınmıştır. Gerez; Riizgara Söylenenler,
Tiryaki yay., İstanbul 2000, s. 42-44.
" Habip Gerez; "35. YıIdönünıde Prof. A. Galante", Şalom Gazetesi, l4. Ağustos 1996.
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B ODRUMDA GÜN Ü Mu ZE KALANLAR
Galante'nin evinin yakın Zalnana Bodrunr'da ayakta olduğunu bir

gazetehaberinden öğrendim." Bu haberde Hükümet Sokağı diye bilinen eski
Yahudi sokağında 60 numaralı evin Galanti ailesinin evi olduğu ve Bodrum
Yahudi mezarlığında da Avraın Galante'nin babası Mişon Galante'nin
mezarln| yer aldığı bildiriliyordu. Bugün ise Bodrum'da sokakların yeniden
numaralandırılması nedeniyle söz konusu ev Eski Hükümet Sokağında 86

numarada bulunmakta vö Kadostro Mühendisleri odası olarak
kullanılmaktadır. Mülkiyet sahibi ise izmir'de yaşadığını öğrendiğim Rabine
Galante ve eşi Kadenı Galante'dir. Kadem hanımla yaptığım telefon
görüşııesinde eşinin Galante'nin yeğeni olduğu ve Galante'nin sağlığında
iken Bodruma geldikçe bu evi ikamet olarak kullandığı aktarılııııştır.
Öıtımtinden Sonra ise ev yeğenine intikal etmiş olmalı. Ne yazık ki telefon
görüşmesidne daha detaylı bilgi alma imkanım olamadı. Söz konusu evin ya
da Galante'nin Kınalıada'da yaşadığı ve sonradan or-Hayiın hastanesine
bağışladığı (ve sanırım hastanenin de yakın Zamandasattığı) evin yetkililerce
satın alınarak bir Galante müzesi, Galante Enstitüsü ya da en azın dan Ibrani
Folklor Araştırmaları merkezi şeklinde düzenlenerek Galante'nin adınln bu
merkeze verilmesi yerinde ve şık bir davranış olur.

Galante'nin babasının gömülü olduğu Yahudi mezar|ığına gelince,
buranın hali yazık ki daha bir içler acısıdır. Herşeyden önce
mezarlık unutulmak üzeredir. Kendini Bodrumlu olarak tanımlayan pek

çokişi hem de Bodrum Lisesinin hemen arka tarafına yani merkeze son
derece yakın bir yere denk gelen bu mezat alanını bilmemektedir. Değerli
dostum ve BoSAV'ın eski başkanı Murat Musa Önat'ın yardımları ile
25'10.2007 günü bu mezar yerini epey bir uğraş sonunda tespit etme imkanı
bulduk. Alana gittiğimizde mezarlığın 30 metre kadar yakınında
grayderin çalıştığına şahit olduk. Mezarlığın fotoğrafinı çektikten sonra
Bodrum Müzesi'ne yöneldim. Müze Müdürü Sayın Yaşar Yıldız
Beyefendi'ye mezat alanınındaki çalışmadan bahsedince kendisi yakın ilgi
göstererekbelediyeyi aradı ve sonuçta mezarlığın tescilli alan olup üstkısmın
bir şirket tarafindan satın alınarak inşaata girişildiği ancak mezar
alanına bir halel gelmesinin söz konusu olmadığını bana aktardılar.
Fakat alanın bu virane durumunun devamı halinde bir şekilde

" Yaşar Aksoy; "Bir Avraın Galanti Vardl", Yeni Asır, 26 Şubat 1989 Pazar, s. 3
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ortadan kalkma ihtimali çok faz|a. Ziırabugün Bodrum Yahudi cemaati diye
bir cemaatten bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. Yeri gelmişken bu
mezarlığın pek orjinal bir yönünden bahsetmek istiyorum 'Mezar taşlarının
üzerindeki lahitlerin ve kitabelerin bir kısmı sökülmüş ya da kırılmış
vaziyete olup topu topu 3 düzine kadar mezar kalmış vaziyettedir. Ancak
bunlardan ikisi son derece özel. Zira büttın kitabeli mezar taşları Ibrani

alfabesi ile kaleme alınırken ikimezartaşında Latin alfabesi ve Türkçe ile de

bir takım ibareler var. Bu ibarelerde ise şu satırlara tesadüf ediliyor; "Bohor
Akyüz burada medfundur, Ruhuna Fatiha", "Zimbul oğlu Samuel Kadra
burada medfundur, Ruhuna fatiha".Açıkçası İstanbul'daki Ulus ve Hasköy
Yahudi mezaflıklarını gezmiş bir insan oalrak böyle bir ibareye hiç tesadüf
etmedim. Bu da bölge halkının yanyana yaşadıklarl Müslüman toplumla
girdikleri entegrasyonu yansıtması açısından kanımca ayrıca kayda değer.

Konuşmama bu bilgilerle son veriyor değerli katılımcıları saygıyla
selamlıyorum.
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ATATÜRK DÖNEMİNDE BODRUM'UN
xürus YAPISI

(1e23-1e38)

Tahir Kodal.

Giriş
Bodrum (Halikarnas) Antik coğra$za'nın en eski şehirlerinden biridir

ve Karya (Karia) antik bölgesinde bulunmaktadır. Karya,Ionia ile Lidia
arasında kalan kesimde yer alan ve diğerlerine göre daha küçük olan bir
coğrafT bölgedir.' M. Ö.4 84 yılında doğan v e " Tar ihin B ab as ı" olarak bilinen
Heredot'a göre Bodrum 1100llerde Dorlar taraflndan kurulmuştur. Hem
Yunanistan'a, hem deAnadolu'nun sahil kesimine hakim olan ve burayı altı
şehirli bir federasyon halinde elinde tutan Dorlar belli bir süre sonra
bölgedeki egemenliklerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle, Bodrum Yunan
tarihinin ilk milletlerinden Karialıların ve Leleglerin yönetimine girmiştir. 2

Bunların Bodrum üzerindeki egemenIiğine M.Ö.650 yılında
Megeralılar son vermiştir. Megeralılar şehri genişletmişler adını da
Halikarnassos (Halikarnas) olarak değiştirmişlerdir. Bodrum M. Ö. 5 50'de
Lidyalıların denetimine girmiştir.' M'Ö.546'da Lidya Devleti tarih
sahnesinden silindikten sonra, Bodrum M.Ö. 387 yılında Perslerin yani
İranilerin egemenliğine girmiştir. Persler, Bodrum ve çevresini ktiçük
prenslikler şeklinde yönetmiştir. Bodrum M.Ö.353 yıhnda Karya'nın
merkezi durumuna getirildikten Sonra en parlak dönemini yaşamıştır.

Perslerin zamanında bir prens ile yönetilen Bodrum bir süre
Sonra Makedonyalı P.uvtıt iskender'in tehdidiyle karşılaşmıştır.
Büyük Iskender M.o.334'de Bodrum (Halikarnas)'a gelerek
Karya Prensliği'nin kraliçesi orontabatis'e u}aşmıştır. Büyük İskender ile
Yunanlı paralı askerlerden oluşan büyük bir Pers ordusu ile yapılan
mücadele sonrasında Bodrum Makedonyalıların denetimiiıe girmiştir.o Bu

- 
Yrd.Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi,. Eğitim Fakültesi, ilk Ögretim Bölümü, Sosyal

Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, tkodal@pamukkale.edu.tr
' Avram Galanti B odrum lu, -B o dr u m Tar ih i, istanbul I 94 5, s. 5.
'Avram Galanti Bodrumlu, a. g. e.,s.6-7 .

"'Mugla", Yur t A ns ikl op e di s i, istanbul I 98 3, s. 5 8 8 0.
o 

http ://www. addbodrum.org/site/pages/bodrum/tarihE 7 e.php121 .09.2007 .
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mücadele sırasında Halikarnaslılar, Büyük iskeııder'e karşı bir direniş
gösterdikleri için, kendisine engel olan direnişçilere ceza olarak, her şeyin
yığın1ar haIinde yakılmasıırl eınretnıiş, fakat yerli halka dokuırmamıştır.

Büyük iskender'in zaptındansonra Bodruın (Halikarııas) bir daha eski
gücünü kazanamamıştır. Şehrin tarihi bir süre daha lrareketsiz geçmiştir.
Bodrum M.o.3. yıjzyılda bu şehirde savaş gemileri inşa ettiren Mısır Kralı
II. Pitoleme'niıı egemenliği altına girmiştir. Roma imparatorluğu, Mısrr'ı
M.Ö.l90 yılıırda fethettiğinde,..Bodrum (Halikarnas). da özgürlüğüne
kavuşmuştur. Bu özgürlük, M.o. 129 yılında Roma Imparatorluğu'nun
Karya'yı da Asya'daki yeııi yaplslna katıncaya kadar sürmüştür. Roma
imparatorluğu'nun M.S.395 yılında ikiye ayrılınasl Ve M.S.476 yılında da
Batı Roma imparatorluğu'nun yıkılmasının ardından, Bodrum istanbul
nıerkezli Doğu Ronra Bizans imparatorluğu'nun yönetimine girmiştir.'

Anadolu'nun Türkleşmeye başladığı I07I Malazgirt Meydan
Muharebesindeıı çok önce Türk boylarl yavaş yavaş Anadolu'ya slzmaya Ve
yerleşmeye başlamışlardır. Bu şekilde başlayan akınlar, Ma|azgirt
Zaferi'nden sonra hızlanmıştır. SultanAlparslan savaşa katılan emirlerinden
Anadolu'da fetihlerde bulunmalarını istemiş, fethedecekleri yerlerin
kendilerine Kikta"* edileceğini bildirmiş olduğu için, zaferi takip eden
günlerde fetihlere girişen beyler Anadolu'nun çeşitli şehirlerini ele
geçirmişlerdir.6 Bu süreçte Ve Sonraslnda Türkler büyük kitleler halinde
Anadolu'ya yerleşmeye başlanıışlardır. Türkler Anadolu'nun en batısında
İzmir'i 1081 yılında ele geçirip Çaka Beyliği ile buralarda Bizans'a karşı
hakimiyet kurmuşlardır. Bizanslılar Bodrum ve çevresini I. Haçlı dönemi

' Bu koıru hakkında daha geniş bilgi için bkz: Georg ostrogorsky, Bizans Devle|i Tarilıi,
(Çev. : Fikret Işıltan), Ankar a l99 5.
'Kaynağında halifeler tarafindan hukuki durumuna göre değişen vergilerini ödemek
şartıyla, kimsenin mülkiyetinde bulunnrayaır toprakların veya makfu bir hazine gelirini
temin ettikten sonra bir yere ait sadece vergilerin, yahut da sonradan ve bilhassa
Selçuklulardan itibaren, muayyen yerlere ait devlet gelirlerinin, hizınet ve ınaaşlarına
karşılık olarak kumandan, asker ve sivil ricAle, menşür, tevki ve daha başka isimler alan
vesikalar ile terk ve tahsisi anlamına gelen bir kavramdır. Bu konu hakkında daha geniş
bilgi için bkz.: osman Turan ,uikt6-, İslanıAnsiklopedisi,Ci|t:512,s.949-959.
u Abduıkerim Gözaydın, "Danişınendl ı|er'' , Doğuşundan Dününıiize Büyük İslanı Tarihi-
Anadolu Türk Devletleri, Cilt;8, istanbul |992, s.|22.
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(1096- l099) sırasında 1096'da ele geçirdilerse de, Anadolu Selçukluları yani
TürkIer üç yıl sonra brırayı geri almışlardır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde 1|g2 yılında II. Kılıç Arslan'ın
ölümünden sonra imparatorluk on bir oğlu arasında taksim edilerek
bağımsız yaşamaya başlamıştır. Bu bağımsız beyliklerden biri de Menteşe
Beyliği olup merkezi Muğla olmuştur. Bu nedenle Bodrum yani Karya
bölgesi Menteşe Beyliği'nin yönetimi altında kalmıştır. Ancak, osmanlı
Beyliği'nin güçlenmesi üzerine Bodrum'un içinde bulunduğu Menteşe
Beyliği 1390-1391'de Sultan Bayezit tarafindan osmanlı Devleti'ne
katılmıştır.' Bu dönem de AzizJohn şövalyelerinin kalesi Simirna (izmir)'da
olduğu ve Moğol hükümdarı Timurlenk |402'de burayı tahrip ettiği için,
Rodos Şövalyeleri Türk Sultanı Çelebi Mehmet'ten, yerine yeni toprak talep
etmişlerdir. Bunun üzerine Şövalyelere 1415 yılında Bodrum (Halikarnas)
verilmiştir. Şövalyeler burada "MeSi'' adını verdikleri yeni bir kale inşa
ederek B odrum'u yüzyı ldan faz\a denetim lerin d e tutmuş lardır. Akdeniz' i bir
Türk gölü haline getirmek amacıyla büyük bir deniz seferine çıkan Kanuni
Sultan Süleyman, 1522 yılında düzenlediği Rodos seferi srrasrnda, Rodos
alındıktan sonra' şovalyelere ait Tahtalı ve Aydos kaleleri ile birlikte
B odrum'u da osmanlı topraklarına katmıştır. 8

Bodrum, italyanların 1919-1922 yılları arasındaki Anadolu'nun
Güneybatısındaki işgali bir tarafa konulacak olursa, 1522 yılından
günümüze kadar arulıksız Türk hakimiyetinde kalmıştır. Bu nedenle,
Bodrum'da önemli ölçüde nüfus dönüşümü gerçekleşmiştir. Bu dönüşüme
etki eden nedenler dikkate alındında karşımıza ilk olarak 1877-78
osmanlı-Rus Savaşı çıkmaktadır. Bu savaş slrasında Balkanlardan
önemli miktarda Türk-İslam nüfusu yada muhacir Bodrum'a
gelmiştir. Bunların Bodruma gelmeleri nüfus miktarını artırmakla
birlikte, beraberlerinde getirmiş oldukl4rı çiçek hastalığı Ve o
dönemde öldürücü olması nedeniyle çeşitli ölümler yaşanmtş,
nüfus yapısında aslında çok faz|a değişiklik yaşanmamıştır.9
Bu gelişmeler sonrasındaAydın Vilayeti'ne Muğla Sancağı'na bağlı Bodrum
Kazası'nrn Veya Kasabası'nın 1894 yılı itibariyle toplam nüfusu

'T.C. Mugıa Vilayeti (TCMV), Cıımhııriyetin 50. Yılında Muğla, 1973 İl Yıllığı,izmir
I9l3,s.2l-22

* ismail Flakkı Uzunç arşılı,osmanlı Tarihi,Cilt:II,Anakara 1988, s.315.
'Avranr Galanti Bodruııılu, a.g.e., s.4O.
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1 4.008'dir. Bu nüfususun 1 1 .6 1 3'ü Müslüman, 2.264'ijRum*, 45'i Musevi ve
86'sı yabancıdır. Bodrum'unı merkezindeki nüfusun 3.605'i Müslüman,
2.264'iRum, 86'sı Musevi ve 45'i yabancıdlr.'o Bu rakamlardan da anlaşıldığı
izere l9.Yüzyılın lıemen sonunda Türk-islam nüfus lehine büyük bir
dönüşüm gerçekleşmiştir.

ikinci neden olarak; osmanlı Devleti'nin Girit sorunu nedeniyle
yaşamlş olduğu sorundur. Girit isyanı 1866'da patlak vermiş ve 30 Mayıs
1913'te yapılan Londra Barış Anlaşmasıyla Girit'in Yunanistan'a ilhakı
resmen kabul edilmiştir. Bu yüzden yaşanan bu isyanlar-sıkıntılar sırasında,
hem de Girit'in Yunanistan'a illraklndan hemen Sonra, Girit'ten canlarını
kurtaran Türk-islam nüfus kafileler halinde Bodrum'a da gelip yerleşmiştir.
20. Yizyılın hemen başında yani 1904 yılında Bodrum kazasının toplam
nüfusu 16.387'dir. Nüfusun 8.089'u erkek, 8.298'Si ise kadındır. Bu nüfusun
1 3.3 52'si Müslüman, 2. 80 1'i Rum, 1 40'ı Musevi ve 1 09'u da yabancıdır. "

Bir diğer neden ise; I. Dünya savaşl sırasında l9l5 yılında Fransız
kruvazörü Duplex'in Bodrunr'u topa tutması ve Fransızlarınkaraya çıkınaya
çalışmalarıdır. Bu olay sırasında Bodrum'daki Yahudiler veya MuseViler
Milas'a gitmişlerdir. Bu olaydan sonra, ileride görüleceği gibi, Bodrum'da
lıemen hemen Yahudi aile kalmamıştır.'' Bu durum Bodrum'daki Türk-İslam
nüfusun lehine bir sonuç oluşturmuştur.

Bir başka neden olarak da Milli Mücadele sırasında yaşanman
gelişmeler ve italyanların Bodrum Ve çevresini işgal etmesi gösterilebilir.
italyanlar Paris'Bar'ş Konferansı'nda ingiltere'nin izmır'i Yunanlılara
verdiğini, izmir ve çevresini kaybettiğini anlayınca 11 Mayıs 19l9'da

' Rum terimi Urum olarak da bilinmektedir. Müslümanların, Anadolu'da, Roma ve Doğu
Roma (Bizans) imparatorluklarının yönetimi altında yaşayan, etnik kökenleri ne olursa
olsun, bütiin Hıristiyanlara veııriş olduğu addır. onun için, Anadolu'nun ismi DiyAr-ı
Rum'dur. Bu nedenle, Rum ve Rumlar ile Yunan ve Yunanlılar kavramları araslnda etnik
açıdan herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Yunanlıların kökeni farklıdır. Ancak, yanlış
kullanım nedeniyle bugün Rum=Yunan olarak bilinmekte ve algılanmaktadır. Bkz.:
"R|üm'', An ab r it annic a G en e l Kii ltür A ns ikl o p e d i s i, Ciltizl,istanbul l 9 8 7, s. 3 8 8.

' 

o Vital Cuinet, His t o ire d e I' As ia Min e u re, III, Paris | 89 5, s.622-624.
" S alname-i Vilayet-i Aydın, 1320 (1 9 0 4), s. 392.
'' Avram Galanti Bodrumlu, a.g.e., s.40.

584



Tahir Kodal

Fethiye, Marmaris ve Bodruın'u işgal etmiştir.'' Bu tarihten italyanların, II.
inönü zaferi'nin ardından ilk olarak Antalya ve çevresindeki birliklerini
çekmesiyle başladığı, Anadolu'daki işgallerine Son vermesine kadar yani
|922'ye kadar geçen süre içerisinde Bodrum'da nüfus açısından bir
hareketlilik söz konusudur. Bu süreçte TBMM Hükümeti taraflndan
sancakların "Sıhhf İctima'i Coğrafua"lar|nlnhazırlanılması isteğini, Muğla
(Menteşe) Sancağı yöneticileri yaptıkları çalışma ile yerine getirmişlerdir.
Bu nedenle, bu yıllara ait Bodrum'un nüfus yaplst hakkındaki bilgilere
buradan ulaşmak mümkündür. Buradan elde edilen bilgilere göre;
Bodrum'un 1922 yılındaki toplam nüfusu 2 1 . 1 0 1'dir. Bu nüfusun ; 17 .I87'si
Türk-Müslüman, 3.684'ü Rum ,2T5'iMusevi, 15'i ise zencidir. 'o

Bu rakamlara bakıldığında Türk-Müslüman nüfusun en çalkantılı ve
çeşitli demografik iddiaların yer aldığı bir dönemde dahi Bodrum ve
çevresinde hakim unsur olduğu görülmektedir. Dikkati çeken noktalardan
biri ise Bodrum ve çevresindeki Musevi nüfusun önceki durumuna göre
biraz artmış olmasıdır. Bir başka nokta ise Bodrum ve çevresindeki Rum
nüfusun fazla artmamış olmasıdır. Buna italya ile Yunanistan arasındaki
kötü ilişki, kızgınlıkneden olmuş olabilir. Bir anlamdaitalyan'lar Rumların
bölgeye gelmelerine müsaade etmemiş, Rumlar da daha çok Yunalıların
işgal etmiş olduğu bölgeleri tercih etmiştir.

A- İLK GENELNÜFUS SAYIMININ YAPILMASI ve BODRUM
NüFUSUNUN öZELLİKLERİ

Kurtuluş Savaşı'nın Türk milleti tarafindan zafer|e
sonuçlandırılmasının ardından 24 Temmuz |923' te LozanBarış Antlaşmasl
imzalanmıştır. Bu antlaşmayla yeni bir Türk devleti'nin kurulmuş olduğu
hem itilaf Devletleri, hem de diğer ülkeler tarafindan kabul edilmiş,
uluslararası arenada tanınmıştır. Tam bağımsız bir devletin
kurulmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle hem

'' Mevlüt Çelebi, "Milli Mücadele'de italyan işgalleri", Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, Cilt:9, Sayı:26, Ankara 1993, s.402-405.
'o Dr. Esat, Türkiye'nin Sıhht İctima'yi Coğrafuası Muğla (Menteşe) Sancağı 1922,
Ankara 1922, s.62.
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"...içeride ve dışarıda saygı ile anılan yeni toplunı', yeni devlet...""
oluşturmak, hem de Türkiye'ye önce çağdaş uygarlık seviyesine, hatta

üstüne çıkarmak amacıyla,siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel pek çok alanda
inkılaplara girişilmi ştir.

Bu nedenle, sosyal alanda yapılan inkılip hareketleri sonrasında,
sağlık alanında da pek çok düzenlemeler ve atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bu
gelişmeler sonrasında, Türkiye genelinde kolera, Sıtma, tifo, dizanİeri gibi

çocuk ölümlerini artıran haştalıkların tedavisi gerçekleştirilmiştir.'u Bu
durum, Cumhuriyetin ilk yıllarında yavaş da olsa nüfus artrşının artmasına
etki etmiştir. Ayrıca, eğitim ve öğretim işlerinin geliştirilmesi, halkın
bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve bebek ölümlerinin azaltılması gibi
nedenler de nüfus artışında etkili olmuştur. Bu ve diğer nedenler yüzünden,
Türkiye genelindeki nüfus artışına paralel olarak, Bodrum'da da nüfus
artışında bir hareketlenme söz konusu olmuştur.

Bu değişim ve hareketlenmeye neden olan bir başka etken ise Lozan
B arış Antlaşmasr'ndan s onra Yunani stan i le Türkiye arasında yaşanan " nüfu s

mübadelesl"dir. Türkiye ile Yunanistan arasında 30 ocak |923'te imzalanan
"Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine Dair Sözleşme ve Protokol'' gereğince,
Bodrum'daki Rumlar Yunanistan'a gönderilmiş, Yunanistan'daki
Müslümanlar ise Türkiye'ye bir kısmı da Bodrum'a getirilmiştir. Adı geçen
protokolden hemen sonra Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne 1925 i|e 1931 yılları
irasında Yunanistan ve Yugoslavya gibi Balkan Ülkeleri'nin değişik
yerlerinden mülteci sıfatıyla}7 0 aile ve bunların oluşturduğu 1 140 kişi isk6n
edilmiştir. Bu aileler geldikleri yerlerdeki isk6n yerleri, geçim alanları ve
meslek gruplarına göre Bodrum'da tarımsal ve şehirsel olmak üzere iki gruba
ayrılmış, geçimlerini sağlamaları amacıy|a mübadeleye tabi tutulan
Rumlardan kalma bağ, bahçe,tar|a, otlak, incirlik ve zeytin bal1çeler, hane,

dükkan, firın, meyhane gibi emtialar verilmiştir.'' İleride görüleceği gibi,
Rumların da Bodrum'u terk etmesinin ardından, Cumhuriyet döneminde
B o drum' daki azı n l ıkl arın nüfu su s on derec e azalacaktır.

''Atatürkçüıük (3. kitap),l tatürkçii Düşünce Sistemi,Kara Harp okulu, Ankara 1986,s.64

' 

u Hamza Eroğ lu, Tü r k İn kıl dp Tar ihi,istaıbul 1 9 82, s. 243 -244.
http://www.atam.gov.trlindex.Page:Dergi içerik No=25 l'den Bayram Akça,"Lozan
''Barış Antlaşması'ndan Sonra Balkan Ülkelerinden Muğla Vilayeti'ne Gelen
Muhacirler", Atatiirk Araştırmcı Merkezi Dergis i, Cilt: XVII, Sayı:5 l, Ankara 200 l.
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TBMM'nin 20 Nisan I92l'de sancakları kaldırarak yerine "Vilayet
Teşkilatı'nın kurulmasının ardından,'* Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci
anayasasl 20 Nisan 1924 tarlhinde kabul edilmiştir. Bu Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu'nun 89. maddesi Türkiye'nin yeni idari taksimatını ortaya
koymuştur. Buna göre; yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin idari taksimatı için
şöyle denilmektedir: "Tiirkiye coğrafi vaziyet ve iktisadt mündsebet nokta-
i nazarından vildyetlere, vildyetler kazdlara, kazElar nahiyelere
münkasemdir (ayrılmıştır), ve nahiyeler de kasaba ve köylerden terekküp
eder(olıışur)'"'n Böy|ece, Türkiye illere, iller ilçelere, ilçeler nahiyelere
(kasabalara), kasabalar da köylere ayrılmıştır. Buna göre idari taksimatın
en küçük birimini köyler oluşturmuştur.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte hemen hemen bugünkü idari yapı
ortaya çıkmış, Muğla il haline getirilmiştir. Muğla'nın ilçelerini ise
Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Mermeris (Marmaris) ve Milas meydana
getirmiştir. Bu nedenle Cumhuriyetin ilk genel nüfus sayımında Muğla
merkez, adı geçen ilçeler ve köyler yer almıştır.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hemen bir genel nüfus saylmmln
yapılması öncelikli bir konu olmadığından, çözülmesi gereken çok önemli
konular bulunduğundan, her yıl yayın1anmakta o1an Devlet
Salnameleri'nde vilAyetlerin nüfuslarına yer verildiği için fazla ihtiyaç
hissedilmemiştir. Türkiye'de 1927 yılınakadar ayrıntılı genel nüfus Saylml
yapılmamıştır. Bu nedenlerden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
ayrıntılı genel nüfus Saylml 28 Teşrinievvel (Eylül) 1927'de yapılmıştır. Bu
sayede Bodrum nüfusu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşma ve bu bilgilere
dayanarak bilimsel değerlendirmeler yapabilme imkanı doğmuştur. Bir
beldenin nüfusu ve istihdam durumu o bölgenin iktisadi gelişmesini
değerlendirebilme yönünden büyük bir önem taşır. Bir başka deyişle, nüfus
Ve iş gücünün oluşum şekli Ve artrşı, ,kalkınan bir bölge için
faydalanılabilecek bir araçtır.'o Bu nedenle, Bodrum'un tarım, ekonomi ve
sanayisinin belli bir düzeye gelebilmesinde nüfus Ve onun özellikleri çok
önemlidir.

'' Talat MümtazYamarı,"osmanlr imparatorluğu Mülki İdaresindeAvrupalılaşma", İdare
D e r gi s i,Y ıl: 13, S ayı : 1 42, istanbul l 9 40, s. l 487 - | 49 4.

'' J. Deny, " SancaB', İs lam Ans iklop edisi, Cilt: X, istanbul l 993, s. l 89.
'o Bu konu hakkında daha geniş bilgi için bkz.:YılmazBüyükerşen ve diğ., İktisada
Giriş-L, Eskişehir 1999' s:27-29.
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|927 Genel Nüfus Sayımı'na göre; Türkiye'nin toplam nüfusu
13'648.270 kişidiı Bu nüfusun sadece yo 23.5'i şehirlerde, o/o ]6.5'i ise
köylerde yaşamaktadır. |927 Genel Nüfus Sayımı'na göre |75.390 kişi
olan Muğla nüfusu, şehirlerde ve köylerde yaşama biçimi bakımından,
Türkiye'nin geneli ile paralellik göstermektedir. Bu nüfusuyla Bodrum
ülke nüfusunun yaklaşık Yol2'sjni barındırmıştır. Muğla'nın nüfus
yoğunluğu. 13.7'dir. Muğla'da kilometre kareye düşen nüfus miktarı ise
12.J60'tır.''

Cumhuriyetin ilk geııel nüfus Saylmma dayanılarak yapılan
açıklamalardan başka, bu sayım sonucu temel alınarak Bodrum nüfusunun
başka özellikleri hakkında da bilgiler vermek mümkündür. Bu nedenle,
çalışmanın bu kısmında nüfusun diğer nitelikleri hakkında ayrıntılı bilgiler
verilecek v ebazı değerlendirmeler yapllacaktır.

l- Genel Nüfus Sayısı ve Cinsİyet İtibariyle Nüfus Durumu
Cumhuriyetin ilk genel nüfus saylmma göre, Bodrum'un genel nüfus

saylsl ve bu nüfusun cinsiyet itibariyle durumu aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Tablo:1"

Bu tabloda görüldüğü gibi, Bodrum Ve çevresinin toplam nüfusu
T5.694 kişidir. Cinsiyete göre Bodrum Ve çevresindeki bu toplam nüfus
değerlendirildiğinde, |5'694 kişinin ] '045'i erkek, 8.649'u kadındır. Yani,
kadınların erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir. Atatürk
dönemindeki bu ilk genel nüfus saylml sonuçlarına bakıldığında, hemen

''-T.C. Başbakanlık istatistik Umum Müdürlüğü (TCBiUM), 1927 Genel Niifus Sayınıı,
Fasikül I, Ank aru |929,s. XIV.
"TCBiuM,a.g.e., s. vl.

2822.7690Ls.6948.6491.045
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dikkati çeken özellikten birinin bu olduğu ifade edilebilir. Ayrıca,'Bodrum
ve çevresindeki nüfusun cinsiyet açıslndan, Cumhuriyetten önceki cinsi
yapıyla paralellik oluşturduğu ve daha önceki cinsi yapının, nüfusun
artmaşına karşln, korunduğunu söylemek mümkiindür.

ilk genel nüfus Saylm sonuçları dikkatli incelendiğinde, Muğla'da
nüfusun en yoğun olduğu yer Bodrum'dur ve 22.]'l1kyoğunluk oranıyla ilk
sırada yer almaktadır. Muğla'nın tüm ilçelerindeki yoğunluk ortalamasının
13.7 olduğu bir dönemde Bodrum'un nüfus ve yerleşme açısından çekim
merkezi durumunda olduğu görülmektedir. Muğlalıların ve Türkiye'nin
değişik yerlerinden insanların hayatlarını sürdürmek için daha fazla tercih
etmiş oldukları yer Bodrum olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus
yoğunluğunun en az olduğu yer ise Mermeris (Marmaris)'tir ve nüfus
yoğunluğu 7.8'dir. Bu nüfus Saylml sonucuna göre, dikkati çeken en önemli
noktalardan biri de 28 kişinin kayıp yani o günün i'fadesiyle mevaki
statüsünde olrnasıdır. En fazla kayıp nüfus ise Milas'ta olup, toplam 139
kişidir.

2. Yaş Grupları itibariyte Nüfus
T927 Genel Nüfus Sayımı'nda ilk defa. ayrıntılı bilgiler verilmiş

olduğundan, daha önceki sayımlarda yer almayan ve ulaşılması mümkün
olmayan bazı nüfus özelliklerine kolaylıkla elde mümkündür. Bu sayım
sonuçlarından ulaşabilen özelliklerden biri de Bodrum nüfusunun yaş
grupları itibariyle dağılışıdır. Bu nedenle, Bodrum'un yaş grupları itibariyle
nüfusunun durumu ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Cumhuriyetin ilk
nüfus sayımında Bodrum'iın yaş gruplarına göre yaplsl aşağıdaki gibidir;

Yaş Grupları

Tablo:2"
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362 550 684 821 1.52s 2.011 666 l6 04 6

296 469 649 731 1.592 J-J t -l 1.08t l3 91 5

658 1.019 I.JJJ t.552 3.tt1 5.324 1.7 54 629 295 11

" TCBiuM., a.g.e., s. 72.
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Bu bilgilerden, Bodrum Ve çevresindeki iktisadi, kültürel, sosyal ve
ticari durumu etkileyecek, gelişmesini sağlayacak bir nüfus alt yapısının var
olduğu Sonucuna varılabilir. Çünkü, lıer sosyal faaliyet alanında ihtiyaç
duyulan temel faktör, o alanda yetişmiş insan potansiyelidir. İleride de
görüleceği gibi, Atatürk döneminin ilk yıllarında, okuma veyazma istenilen
ölçüde olmamasına karşın, kas gücüyle çalışabilecek insan Saylst istenilen
seviyededir. Çünkü, tablodan da anlaşıldığı gibi, çalışabilecek ve belli bir
olgunluğa ulaşmış insan sayısı bir hayli fazladır. Yaş gıupları içerisinde en
faz|akit|eyi bulunduran 20.-45 grubudur. Bu grupta 5.324kişi bulunmaktadır.

Bunun yanl Sra, 1927 Genel Nüfus Sayımı'na göre, yaş grupları
dikkate alındığında, çoğunluğun genç nüfus olduğunu söy1emek
mümkündür. Yani, Bodrum ve çevresi Cumhuriyetin ilk yıllarında çok genç
bir nüfusa sahiptir. Atatürk'ün güvendiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği genç
nüfus, bu yıllarda Bodrum ve çevresinde de etkin konumdadır. Bu durum da
iktisadi, kültiirel ve siyasi alanlardanüfusun ihtiyaçlarınıortayaçıkarmış, bu
alanlarda çalışma ve çeşitli hizmetleri gerekli kılmıştır. Özellikle eğitim,
sağhk, ekonomik alanlarda, yeni yatırımlara ve yeni alt yapı hizmetlerine
ihtiyaç duyulmuş, Cumhuriyet Hükümetleri'nin genç nüfusun ihtiyaçlarını
dikkate almasına neden olmuştur.

3. MedeniHale Göre Nüfus
Toplumların tüm kesitlerinde olduğu gibi, Bodrum'daki toplum

yaplslnln Ve geleceğinin belirlenmesinde nüfusun medeni halinin
bilinmesinde büyiik yararlar vardır. Bu nedenle, Atatürk döneminin ilk
yıllarındaki nüfusun medeni halini 1926 vilöyet sayımından kısmen
öğrenmek mümkün olsa bile, tam anlamıyla bilimsel bilgilere Ve
değerlendirmelere ilk defa bu saylm sonuçlarından ulaşılabilmektedir. Buna
göre Bodrum'un medeni hale göre nüfusu tablodaki gibidir;

82121.7055.8477.922Toplam

41841.6123.0753.774Kadın

428932.7724.148Erkek

BilinmeyenBoşDulEvliBekarCinsiyet

Tablo:3 'o

'o TCBİUM., a.g.e., s.|2.
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Bu tablodan da anlaşıldığı gibi, Bodrum nüfusu medeni hale göre
karışık bir yapı sergilemektedir. Bu yapı içerisinde sayıca en fazla olanlar
bekarlardır. Bu durum, Bodrum'un genç bir nüfusa sahip olduğunu bir kez
daha göstermektedir. Toplam 1.922 bekar içerisinde erkeklerin daha fazla
bir sayıya sahip olduğunu Ve 4'148 erkeğin bekar olduğu görülmektedir. Bu
tabloda dikkati çeken konulardan biri de Bodrum'un genel nüfusu
içerisindeki dul ve boş kalan kişilerin sayıSlnm I.9|] olmasıdır. Bunun
sebebi olarak da, başta 20. ynzyıldaki farklı güçlerle uzun süren savaşlar
yani TrablusgalP, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele
yıllarındaki savaşlar, kayıplar ve çeşitli ölümler gösterilebilir.

Anlaşmazlık, geçimsizlik nedeniyle boşanmaları ikinci sırada
saymakta fayda vardır. Çünkü, Cumhuriyetin bu ilk yılları, Bodrum ve
çevresindeki sosyal yaplnm, Türk ktiltiir ve aile yaplslrun geleneksel bir
çizgide korunduğu yıllar olmuştur. Bu nedenle, günümüzdeki sosyolojik,
ekonomik değişme ve gelişmelerin aile hayatına farklı yansımasıyla
yaşanan ayrılma ve dul kalma olayları kapsamında düşünülmemesi
gerektiğini ifade etmek yanlı ş bir tufu m o l arak değerlendir llemez'

4. okur-Yazarlık Yönünden Nüfus
Bir bölgenin, bir şehrin, bir beldenin gelişip kalkınması o yerlerin

sahip olduğu yetişmiş, iyi eğitim almış, bilinçli ve girişirnci insan gücü ile
doğru orantılıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Bodrum nüfusunun okuma
ve yazma durumu hakkındaki ilk bilgilere de I92] Genel Nüfus Sayımı
sonuçlarından ulaşılabilmektedir. Bu nedenle, Bodrum'un okur-yazarlık
yönünden nüfusu aşağıdaki gibidir;

Tablo:4"

Cinsiyet Okuma-Yazma Bilen Okuma-Yazma Bilmeyen

Erkek r.363 s.682

Kadın 378 8.27r

Toplam 1.741 13.953

" TCBİUM., a.g.e', s. 12
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Bu ilk genel nüfus Saylmma göre; Türkiye'nin genelinde 1.111.496 kişi
okuma-yazma bilirken, toplam nüfus içerisindeki okuına-yazma otanı 0/o

8'dir. Buna karşılık 13.629.488 kişi olan genel nüfus içerisinde 12.5|1 .992
kişi ise okuma-yazma bilmemektedir.26 Bu da Türkiye'nin genelinde eğitim
Ve öğretim işlerinin Ve okur-yazar oranınıır Çok düşük olduğunu
göstermektedir.

Türkiye'nin genelinde okuma-yazma oranlndaki düşüklüğe paralel
olarak, Bodrum ve çevresindeki okuma'yazma oranlnln da düşük olduğu
görülmektedir. Bodrum'un toplam nüfusu içerisindeki okuma-yazma
bilenlerin oranı yaklaşık % |2'dir' Yani, Türkiye oıtalamaslnln üzerindedir.
Ancak, bu oran yine de çok düşüktür. Bu nedenle, Atatürk döneminde bütün
Türkiye'de olduğu gibi, Bodrum 've çevresindeki eğitim-öğretim
faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.

iıı< genel nüfus saylml sonrasında Bodrum merkez kazasında |.363
erkek ve 3 7 8 kadın okuma-y azma bilirken, buna karşı n 5'682 erkek ve 8. 27 1

kadın okuma-yazma bilmemektedir.27 Bu durum yani kadınların erkeklerden
daha az okur-yazat olması Bodrum'un diğer, nahiye, kasaba, ve köylerine
doğru gidildikçe daha kötü bir tablo ortaya çıkarmakta, okuma-yazmabllen
kadınların Saylsl giderek düşmektedir. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında;
geri kalmışlık, eğitim-öğretim kurumlarının az|ığı, geleneksel Türk toplum
yaplsl, din adına kadınların eğitim-öğretim imkanlarından uzak tutulması
gibi nedenler etkili olmuştur. Bu nedenle, Atatürk döneminin ilk yıllarında
Bodrum toplam nüfusu içerisindeki kadınların, okuma-yazma ve ki.iltürel
konularda, erkeklerden daha geride kalmış olduklarını söylemek
mümkündür.

5. Doğum Yerleri İtibariyle Nüfus
Bodrum Ve çevresindeki nüfusun bu niteliğinden bahsederken,

Bodrum'un idari birimlerinde dünyaya gelen nüfustan daha çok, Türkiye dışı
nda doğup da Bodrum'da yaşayan insanlar kastedilmiştir. Bu nedenle yurt dış
ında doğan insanlar göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre, doğum yerleri
itibariyle nüfu s aşağıda gösterilmiştir.

'u TCBiUM, 1935 Genel Nüfus Sayımı Tiİrkiye Nüfusu Kat'i Tasnif Neticeler, Ankara
1937, s,382.
" TCBiUM., 1927 Genel Nüfus Sayınıı, s.lZ.
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üıkeıer Erkek Kadın Tonlam
Türkiye 6.664 8.270 r4.934
İran I 1

Suriye 2 2
İnsiltere 1 I

Bulsaristan 13 8 2T

Fransa 1 I

Yunanistan 232 244 476
İtaıva 125 r2l 246
Rusya 1 1 2
Sırbistan 8 1 9

Tablo:52'8

Görüldüğü gibi, Atattırk dönemindeki ilk genel nüfus sayımına göre,
yurt dışında doğan ve Bodrum'da yaşayan nüfusun çoğunluğunu, 4J 6 kişiyle
Yunanistan'da doğan Türk-islöm nüfusu oluşturmaktadır. Bunların büyiik bir
kısmını, yukarıda ifade edildiği gibi, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 ocak
I923'te imzalanan "Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine Dair Sözleşme ve
Protokol" gereğince Bodrum ve çevresine getirilip yerleştirilen Türk-islam
nüfusu meydana getiren insanlar oluşturmaktadır. Ayrıca, osmanlı Devleti
19. ve 20. fizyılda Balkanlarda da büyük sıkıntılar yaşamıştır. Sırbistan-
Karadağ ayaklanmaları v.b. olaylar, Bulgaristan'ın bağımsızlığını
kazanması, Balkan Savaşları nedeniyle buralardaki Türk-islam nüfus
katliamlardan kurtulmak için osmanlı Devleti'ne srğınmış, osmanlı Devleti
de onları ülkenin çeşitli yerlerine yerleştirmek durumunda kalmıştır. Bu
yerlerden biri de Bodrum olmuştur. Sayısı az 6|maklabirlikte böyle olduğu
düşünülen insan sayısı 9'dur.

Bu nedenle, Türkiye dışında doğan, Bodrum ve çevresinde yaşayan
yabancı uyruklu insanların çoğunluğunu Balkan ülkelerinden Ve

"TCBiuM., a.g.e., s.79.
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italya' dan gö ç edenl erin oluşturduğunu söylem ek mümkündür. Çünkii, ita|y a
doğumlular 246 kişiyle ikinci sırada yer almaktadır. Bodrum'da bu kadar
italyadoğumlu insanın bulunmasının en önemli nedeni olarak, gezip görmek
amacıyla bölgeye gelen insanların burada kalması düşünülse bile, üç yıllık
italya işgali sayılabilir. italyanlar 23 Mart-I Nisan 1921 tarihleri arasında
Türk ordusunun ikinci inönü Muhaberesi'ni kazanmasının ardından
Anadolu'yu terke başlayınca, Bodrum Ve çevresine gelen insanların
ülkelerine dönmemiş olmalafı İtalya doğumlu insanların bölgede fazla
sayıda bulunmasının bir nedeni olabilir. italya doğumlulardan sonra,
Bulgaristan'da doğanlar ise 2l kişi olup üçüncü sırada yer almaktadır. Bu
tabloda dikkati çeken noktalardan biride Afganistan, Suriye ve Irak gibi
sayımda listede yer alan oıta Doğu iilkelerinde doğan hiç bir kişinin Bodrum
ve çevresinde yaşamıyor olmasıdır.

6.Ekonomik Faaliyet Dalları İtibariyle Nüfus
Herhangi bir bölgenin ya da bir yerleşim yerinin ekonomik, sosyal,

ktıltürel ve ticari faaliyetlerini ve hizmet sektörlerindeki durumlarrnı,
nüfusun bu niteliklerinden yarar|anarak açıklamamız mümkündür. Bu
alan|arda bilgi sahibi olmarrııza yardımcı olan nüfus özelliklerine yine ilk
genel nüfus Saylml sonuçlarından ulaşabilmekteyiz. Buna göre Bodrum'un
ekonomik çalışma kolları bakımından nüfusu aşağıdaki gibidir;

Meslekler

9.295242235511868238321s.389
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" TCBiuM., a.g.e., s.26.
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Bu tablodan anlaşılacağı izere, |g27 i|k genel nüfus sayımına göre

Bodrum ve çevresinde mesleksiz, öğrenci ve çalışamaz durumda olanların
Saylsl enfazladır.Nüfusun yarısından faz|asıyani9.295 kişi ekonomik olarak
hiç bir değere sahip değildir. Yani, ister hizmet, ister üretim sektöründe olsun
belli bir mesleği icra etmemiş, üretim faaliyetlerinde görev almamış ve
tüketici durumda olmuştur. Bunun da Bodrum'un gelişmesi ve kalkınmasrnl
olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkündür. Bu tabloda dikkati çeken
diğer bir konu da, nüfusun 5.389 kişiyle enfazla çalıştığı meslek kolunun
tarım sektörü olmasıdır. Bu da Cumhuriyetin ilk yıllarında, Bodrum ve

çevresindeki nüfusun, tarım Ve hayvancılıkla meşgul olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, Bodrum'da küçük san atlar, el dokumacılığı gibi tarihi
süreç içerisinde her Zaman yat olmuştur. Bu nedenle, Bodrum Ve

çevresindeki "sanayi ve küçük sanatlarla uğraşma geleneği" az çok bu
dönemde de devam etmiştir. Yine aynı şekilde nüfusum o/o76'5'ininköylerde

yaşıyor olması, Türkiye'nin şehirleşmeyi ve sanayileşmeyi gerçekleştirmiş
bir ülke olmaması da insanların tarım ve hayvancılıkla uğraşmalarını gerekli
kılmıştır,

Ekonomik gelişmişliği ve kalkınmayı çeşitli meslek gruplarındaki

çalışan insanlar belirler. Çünkü, üretimi gerçekleştiren onlardır. |92] ilk
genel nüfus Saylmma göre ekonomik faaliyet dallarında çalışanlarm Ve

Atatürk döneminin ilk yıllarında Bodrum Ve çevresindeki üretimi
gerçekleştirenlerin yani tarım, sanayi, ticaret Ve serbest meslekle
ugraşanıarın saylsl6.016 kişidir ve neredeyse nüfuSunyarlsl kadardır.'oBuna
karşılık tüketici durumunda olan nüfus ise, yukarıda da ifade edildiği gibi'
9.295 kişidir.

Bu saylm sonuçlarına göre, Bodrum'da hizmet sektöründe

çalışanların toplam Saylsl 160'tir. Bu sektörde çalışan kadın sayısı yine
erkeklerin çok gerisindedir ve toplam 159 çalışan kadın mevcuttur. Bu
sektörde en fazla kişi orduda görev yapmal(ta ve sayrları S'tir. Bu grupta
dikkati çeken noktalardan biri de bu yıllarda Bodrum'da hiçbir bayan
hakimin, ordu mensubunun ve PTT çalışanlnm olmaması Ve görev
yapmamasıdır. Bu da Cumhuriyetin ilk yıllarında, bir anlamda

'o TCBiuM., a.g.e., s. 26
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toplumdaki " kadın okutulmaz ve çalışmaz gelenelrsel anlayışının" pek
kırılamadığını göstermektedir. Ancak, bu anlayış daha.sonraki yıllarda kadın
erkek eşitliği bağlamında kadınlara tanınan haklar çerçevesinde ortadan
kaldırılacak, kadınlar da yavaş yavaş çalışma hayatına girmeye
başlayacaktır.

7.AnaDiIe Göre Nüfus
Cumhuriyetin ilk genel nüfus saylml sonuçlarından elde edilebilen

Türkiye nüfusunun özelliklerinden biride ana dile göre nüfus miktarlarıdır.
Bu nedenle, Bodrum nüfusunun bu konudaki yapısını da bu sonuçlardan
öğrenmek mümkündür. Bodrum'un anadile göre nüfus durumu aşağıdaki
tab1oda gösterilmiştir;

22Yahudice
88Arapça
503270233Rumca
15.1 8 18.3796.802Türkçe
ToplamKadınErkekDiller

Tablo:7''

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, Türkçe Bodrum ve çevresinde en
fazla konuşulan ve geçerliliği olan ana dildir. Nüfusun 9/o 99'dan fazlasının
Türkçe konuşuyor olması, bölgenin hiçbir yoruma sebep olmadan, etnik
açıdan Türklerin hakim millet konumunda olduğunu göstermektedir. Hem
Atatürk dönemindeki, hem de yukarıda verilen nüfus ile ilgili bilgiler dikkatli
bir şekilde incelendiğinde, Milli Mücadele öncesinde Ve sırasında
Anadolu'nun batı kesimi hakkında yapmış oldukları gerçek dışı yorumların,
buralardaki nüfusun büyük kısmının Rumlardan oluştuğuna dair iddiaların
ne kadar s iyasi değerlendirme ler olduğu hemen anlaşı fmaktadır.

Yine, dikkati çeken önemli noktalardan biri' de, Türkçe,den
Sonra Bodrum'da enfaz|akonuşulan dilin Rumca olmasıdır. Rumların zaten
az olan sayıları, Yunanistan'ın ingilizlerin desteğiyle İzmir ve çevresini
işgale başlamasından sonraki süreçte giderek azalmıştır. Türkiye
ile Yunanistan arasında imza|anan nüfus değişimine ilişkin protokol
uygulanmaya'başlayınca Ve l927'ye gelindiğinJe Bodrum'da sadice 503

'' TCBiuM., a.g.e., s. s4.
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Rumca konuşan insan kalmıştır. Bu sayı, Yunanistan'dan Muğla ve
çevresine, buralardan da Yunanisİan'a 1931 yılına kadar devam edecek olan
nüfus değişimi sonrasında iyice azalacaktır. Bu da Bodrum ve çevresinde bir
türdeş durumun ortaya çıkmasını ve milli kültürün oluşmasına neden
olmuştur.

Bu tabloda dikkati çeken bir başka nokta ise Atatürk döneminin ilk
yıllarında, Rumlar hariç tutulacak olursa, Bodrum'da azınlıklara ait nüfusun
yok denecek kadar aza|mış olmasıdır. Bunun en önemli nedeni, yukarıda
ifade edildiği gibi, I. Dünya Savaşı sırasında 1915 yıhnda Fransızların
Bodrum'u topa futması ve buradaki Yahudilerin Milas'a göç etmesidir.
Bodrum merkez ve çevresinde sadece iki Yahudi'nin yaşıyor ve kendi
anadilini konuşuyor olması bunun en önemli göstergesidir. Bodrum'da
Türkçe ve Rumca'dan sonra en fazla konuşulan dil ise Arapça'dır.
Muhtemelen çalışmak amacıyla bölgeye gelen sekiz erkek tarafindan
konuşulmaktadır.

8. Sakatlıklara Göre Nüfus
Ekonomik kalkınma, üretim ve hizmetler alanlarında etkili olan diğer

nüfus özelliklerinden biri de, bir yerin nüfusu içerisindeki sakatlık ve
sağlamlık durumudur. 1927 ilk genel nüfus Saylmma göre Bodrum Ve
çevresindeki sakatlık durumu aşağıda gösterilmiştir;
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Erkek 6.875 20 7 39 l8 3 83

Kadın 8.610 8 4 5 1 2t
Toplam 1s.485 28 t1 44 t9 3 104

Tablo:8"

Bu bilgiler ışığında, Atati.irk döneminin ilk genel nüfus sayımı
sonuçlarına göre, Bodrum ye çevresindeki nüfusun, fiziki yönden sağlam

"TCBİUM., a'g.e., s.40
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bireylere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Nüfusun sadece 209'unun
her hangi bir sakatlığı söz konusudur. Bu honıojen yapı içerisinde nüfusun en

fazlaetkilendiği sakatlık ise topallıktır ve Türkiye'nin genelinde yavgın olan
bir sakatlık türüdür. 209 kişi olan sakatların büyük bir kısmının I. Dünya
Savaşı, Kuıtuluş Savaşı yıllarındaki düzenli ordu savaşları ve KuvAy-ı
Mi l l iye dönemindeki yaralanm alar dankaynakl anmı ş o lduğu i fade edil ebil ir.

Çünkü, bu sakatlığa sahip olanların daha çok erkek olduğu, askere gidip-
gelmeleri ve yapılan savaşlar düşünülürse, yukarıda dile getirilen nedenin
asıl sebeplerden biri olduğunun altı çizilebilir. Ancak, bu tür sebep ve
sakatlıklara rağmen, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusun çalışabilirliliği
ve sağlamlığı, insan gücüne ihtiyaç duyulan bir dönemde, Bodrum'un
gelişmesi ve kalkınması için büyüky arar|ar sağlamıştır.

Bu tabloda dikkati çeken noktalardan biri de erkeklerin kadınlara göre

dahafaz|asakatlığa sahip olmasıdır. Erkeklerin 6.875'i her hangi bir sakatlık
sahibi değilken, kadınların 8.610'nda sakatlık söz konusu değildir. Bu
nedenle, kadınların erkelere göre daha sağlıklı oldukları söylenebilir. Ayrıca,
toplam nüfiıs içerisinde en aZ görülen sakatlık kamburluktur ve kadınlarda
hiç görülmemektedir. Yine aynı şekilde, erkekler kadınlardan daha faz|a

kamburdur. Bütün bu rahatsızlıkların dışında yer a|an ve sakatlıkları
bilinmeyen insanların Saylsl ise 104'tür. Burada da kadınların erkeklere göre

daha sağlıklı olduğu görülmektedir.

9. Dinlere-Mezheplere Göre Nüfus
aruaoı"'çoüğitıi'rn"o"niyetlere ve inanç sistemlerine sahip olmuştur. Bu
değişik din Ve dinin farklı yorumundan kaynaklanan mezhepler
Türklerin Anadolu'ya egemen olmasından - sonra barış Ve hoşgörü
ortamında yan yana yaşamıştır' Türkler kendi yönetimleri altındaki
farklı din Ve mezhebe mensup insanların yaşamaslnl sağlamış, bu
insanlar asimilasyona tabi tutulmamış, islam Hukuku'nun kendilerine
tanımış olduğu 

-"zimme'f 
statüsünde Ve "millet sistemi''- içerisinde

' isl6m hukuku terimi olarak Zimmi; isl6m hakimiyetini tanımak şartı ile müslüman
toplumun diğer semavi din mensuplarına konuk severlik ve konma sağladığı süresiz
olarak ytiriırliikte katan bir tiir sözleşmeyi ifade eder. Daha geniş bilgi için bkz.; "Zimmi'',
İsldmAnsiklopedisi,C1|t: l3, istanbul 1993, s. 566-571,.- osman1ı_Devleti vatandaş1arının yönetimini "millet sistenıi''ne Böre
teşkilatlandırmıştır. Bu yönetim anlayışında ve 'millet sistemi'nin temelinde bugünkü
anlamda olduğu gibi "ırlİ' değil, "din'' yer almıştır. Bu nedenle, osmanlı Devleti kendi
hakimiyeti altında bulunan ve farklı dinlere mensup olan insanları ayrı birer "millet''
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Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar hayatlarını devam ettirmişlerdir. Bu
nedenle, Cumhuriyetin ilk genel nüfus sayımında Bodrum'un din ve
mezheplere göre nüfus yaplsl aşağıda gösterilmiştir;

Tablo:9 "

Görüldüğü gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum'daki Türk-
İsl6m nüfusu hızla türdeş bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle, I. Dünya
S avaşı, Milli Mücadel e yı lların da zirv ey e çıkan gayr- l müs l im nüfu s a.karşı
olan kızgınlık ve sonrasında burada yaşayan azınlıkların Bodrum'u terk
etmesi, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan Barış Antlaşması'nda istanbul
sınırları dışında "azınlılc' durumunu hiçbir şekilde kabul etmemiş olması
ve azınlıkların mübadeleye tabi tutulmaları gibi nedenlerle, Bodrum'daki
azın|ık nüfus son derece azalmıştır. Bu da Türk-islam nüfus lehine bir
nüfu s benzeşmesini ortaya çıkarmıştır.

T927 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Bodrum Ve
çevresindeki azın|ıkların saylsl sadece 13 kişidir. |9. yizyılın
sonunda yani 1894'te Bodrum kazasının toplam nüfusunun
14.008, bu nüfususun 11.613'ü Müslüıpan, 2.264'ij Rum, 45'i
Musevi ve 86'sı yabancı olduğu düşünülürse, yukarıda bahsedile
nedenlerden dolayı, farklı etnik köken Ve inanca sahip insanların
bölgeyi terke ettikleri görülmektedir. Bu ise, Bodrum Ve
çevresindeki |5.694 toplam nüfus içerisinde çok aZ bir oranla

olarak teşkilatlandırmıştır. Ermeni milleti, Yahudi milleti gibi...onlara bir tür
sözleşmeyle dini hüniyet, kültürel muhtariyet ve idari işbirliği (idari muhtariyet değil)
statüsünü vermiştir. Bu milletlerin devletle olan ilişkisi en tepedeki Ruhani liderle
sağlanmıştır. Bu konu hakkında daha geniş bilgi için bkz.: osmanlı, (Ed.; Güler Eren),
Cilt:4, Ankar a 1999, s. 197 -261
" TCBiuM., a.g.e., s. 40.
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karşılanmaktadır. Bu Sonuç, Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum Ve

çevresinin, inanç sisteıni açısından, ne kadar türdeş bir yapıya sahip
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da Türk-islAm nüfusunun bölgeye ne

düzeyde hakim olduğunun, Bodrum ölçeğinde bir göstergesidir.

B- İrİNci GENEL NÜrus SAYIMININ YAPILMASI VE
BODRUM'UNNÜFUS DURUMU

Atatürk döneminde geriekleştirilen ikinci genel nüfus saylml 20 Eylül
1935 tarihinde yapılmıştır. Aneak, bu sayım sonuçlarına bakıldığında |927
Genel Nüfus Sayımı'ndan farklı olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin ilk
genel nüfus Saylmtnda il ve ilçelerle ilgili her konuda ayrıntılı bilgiler
verilmişken, bu sayım da çok farklı konu başlıklarında bilgiler sunulmaya

çalışılmıştır. Bu bilgiler de daha çok il merkezlerine ilişkin bilgilerdir. Bu
nedenle, bu sayım sonuçlarından ilçeyi temel alan ve ayrıntılı bilgilere
ulaşılamamaktadır. Bu yüzden, ikinci saytm sonuçlarında Bodrum'la ilgili
sunulan bilgiler ışığınd abazıbılgilıer verilmeye çalışılacaktır.

L. Bodrum'un Genel Nüfusu
Bu sayım sonrasında Türkiye'nin toplam nüfusu 16. 15 8.018 kişi olarak

belirlenmiştir. Bu sonuca göre; Türkiye genelindeki toplam nüfusun

7.g36'710'i erkek, 8.22I.248'i ise kadındır. Yani, genel nüfus içerisindeki
kadın saylsl, erkek sayısından faz|adır.Türkiye genelinde |927 GenelNüfus
Sayımı'na göre 2.509.748 kişi artmıştır. Artan bu nüfusun I'312.89l'i erkek

iken, diğer kalanları ise kadındır.'o Cumhuriyet döneminde yapılmış olan bu
genelntıfus sayımında Muğla'nın toplam nüfusu ise |96'772'dir. Bu nüfusun
ğ3.356's, erkek, 103.416'sı kadındır. Muğla'nın bu sayım sonrasında, diğer
iller dikkate alındığında, nüfus yoğunluğu faz|a değildir ve yoğunluk % 1 5'tir.

Bukısa bilgilerden sonra Bodrum'un nüfus durumu aşağıda gösterilmiştir;

'o TCBiUM., I935 Genel Nüfus Sayımı Türkiye Nüfusu Kat'i Tasnif Neticeler, s. 10-11
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Tablo:9"

Atatürk döneminde yapllan ikinci nüfus Saylm sonuçlarma göre,
Bodrum'un toplam nüfusunun |7. 648 olduğu görülmektedir. Bu nüfusun
8.298'i erkek, 9.350'si ise kadındır. Kadınların toplam nüfus içerisindeki
fazla olma özellikleri bu s ayım sonucunda da pek deği şmemiştir. B odrum ve
çevresinde kilometrekareye düşen nüfus miktarı bir önceki saylm sonucu ile
aynı olması dikkat çekicidir. Bu sonuçlarda dikkati çeken bir nokta da
Bodrum'um, Muğla merkez ve diğer ilçelere göre daha yoğun bir nüfus
oranma sahip olmasıdır. Nüfus yoğunluğı o/o26'dır. Bodrum'a en yakın
nüfus yoğunluğu ise Muğla merkez ve Marmaris- ilçesindedir. Bunların
yoğunluk o r anı is e Yo2 I' dir.

2. Şehir ve Köy İtibariyle Nüfus
1935 seçim sonuçlarından elde edilebilen bilgilerden bazıları ise

Bodrum'ün şehir-köy hayatınailişkindir. Bu bilgilere göre şehirde ve köyde
yaşayan insanlara arasında rakamsal anlamda önemli bir fark söz
konusudur. Nüfusun 4.530'u şehirlerde, 13. 1 18'i köylerde yaşamakİadır.'u
Aslında bu ramlara göre nüfusun yaklaşık üçte biri köylerde yaşamaktadır.
Bu sonuç, nüfusun şehirde ve köyde yaşamasl fönünden, Türkiye'nin genel
durumu ile karşılaştırıldığında bu oranln biraz üzerinde olduğu
görülmektedir.

Cumhuriyet döneminde yapılan ikinci nüfus sayımında üzerinde
durulan ve bir takım bilgiler verilen sonuçlardan biri de Bodrum'un

" TCBiuM., a.g. e., s. I 8.
' 1927 Gene| Nüfus Sayımı'nda"Mermeris" olarak adlandırılan ilçenin adl 1935 Genel
Nüfus Sayımı'nda"Marmaris'',olarak yer almıştır. Bir anlamda Marmaris adının bu
tarihten itibaren kullanılmaya başlandığı söylenebilir.
'u TCBiUM., a.g.e., s. [ 8. 
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köyleri itibariyle değerlendirilmesi vebazı verilerin ortayakonulmasıdır. Bu
nedenle Atatürk döneminde yapılan bu genel saylm sonuçlarına göre
Bodrum'un köy sayısı, ortalama köy nüfusu ve kilometrekare açısından
mesahaları (genişlikleri ) aşağıdaki gibidir;

24.646928

Her Köye isabet eden Genişlikortalama Köy NüfusuKöyAdedi

Tablo:10 "

Bu sonuçlara göre; Bodrum'un köy saylsl28'dir. Bodrum'un nahiyesi
bir tane olup, o da Karaabat Nahiyesi'dir. Nahiye merkezi ise Mumcular
köyüdür. Karaabaİ Nahiyesi'nin toplam yedi köyü olup, nahiye nüfusu
3.J74'tir.'8 Muğla'nın ilçeleri içerisinde en az köye Datça ilçesi sahiptir ve
köy sayısı sadece 7'dir. Daha sonra ise Bodrum gelmektedir. Bu da yukarıda
ortaya konulan değerlendirmeyi destekler niteliktedir Ve Bodrum'un Tüıkiye
ortalamasının üzerinde bir şehirleşmeye sahip olduğunu göstermektedir.
Bodrum'un köylerindeki ortalama köylü nüfusu ise 469'dur. Köylerin
genişliği açrsından ise Bodrum enaza|angenişliğine sahip ilçelerden biridir
ve Milas'ın köylerinden sonra ikinci sıradadır."

3. okur_Yazarlık Yönünden Nüfus
Bodrum'un Atatürk dönemindeki nüfus yaplsl hakkında ikinci

nüfus sayımından elde edilebilen sonuçlardan biri de okur-yazarlık
yönünden nüfusun durumudur. 1935 nüfus sayımında nüfusun bu
özelliği ortaya konulurken, şehirler ve köyler itibariyle Bodrum'un nüfusu
hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Bu nedenle, Bodrum'un şehirler ve köyler
itibariyle okuma bilen Ve bilmeyenlerin durumu aşağıdaki gibidir;

" TCBiuM., a.g.e., s.39.
" TCBiUM., 1935 Genel Nifus Sayımı Kat'i ve Mufassal Neticeler, Ankara |93], s.6-9
" TCBiUM., 1935 Genel Nüfus Sayınıı Türkiye Nüfuşu Kat'i Tasnif Neticeleri, s.39.
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Cinsiyet Okuma ve
Yazma Bilen

Yalnız 0kuma
Bilen

Okuma ve Yazma
Bilmeyen

Toplam

E 2.543 l8 5.737 8.298
K 1.057 tl 8.282 9.355
Toplaın 3.600 29 14.019 17.648

Tahir Kodal

Tablo: I loo

Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı gibi, Bodrum'un toplam 17.648 olan
nüfusu içerisinde 3.600 kişi hem okumayı, hem de yazmayl birlikte
yapabilmektedir. Yalnız okuma bilenlerin saylst ise sadece 29'dur. Toplam
saylsl I4'0l9 olan okuma ve yazma bilmeyenlerin sayısı göz önüne
alındığında, Bodrum Ve çevresindeki okuma-yazama durumunun
Türkiye'nin genelinden pek farklı olmadığı görülmektedir. okuma ve
yazma yöniinden erkeklerin kadınlara göre daha fazla oldukları
görülmektedir. Erkeklerin kadınlardan yaklaşık olarak yizde elli dahafazla
okut-yazar durumunda oldukları söylenebilir. okur-Yazarlık yönünden
şehir nüfusunun daha ileride olduğu ilk göze çarpa_n sonuçlardandır.
Bodrum merkezdeki okur-yazarlık oranı o/o33.6'dır. Buna karşılık buradaki
nüfusun oA66.4'ii okuma-yazama bilmemektedir. Bu durum nahiye ve
köylerde çok farklıdır. Buralarda okuma-yazma bilenlerin oranı 16.1,
bilmeyenlerin oranı ise birhayli fazlaolup,bu oran %83.9'dur. 4ı

4. Sakatlıklara Göre Nüfus
Bir ülkenin, şehrin ve beldenin nüfusunun sağlamlık ve sakatlık

itibariyle bilinmesi, ekonomik kalkınma, üretim ve hizmetlerin sağlıklı bir
şekilde topluma sunulması açısından çok önemlidir. Bunedenle 1935 nüfus
sayımında incelemeye konu edilen unsurlardarlbiri de nüfusun sağlamlık-
sakatlık yönünden ortaya konulmasıdır. Verilen sonuçlara dayanılarak
Bodrum'un sağlamlık-sakatlık yönünden şehir ve köy itibariyle nüfus
durumu aşağıdaki gibidir;

oo TCBiuM., a. g. e., s.280.
o' TCBiuM., a.g.e., s.280.
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Tablo:l2o'

Yukarıdaki sonuçlara dayanılarak bazı tespitler yapmak Ve yorumlarda
bulunmak mümkündür. Her şeyden önce Atatürk döneminde yapılan ikinci
nüfus Saylml sonuçlarlna göre Bodrum Ve çevresindeki nüfusun sağlam bir
yapryasahip olduğu görülmektedir. Çünkü, hem Bodrum şehir merkezinde,
hem de nahiye ve köylerindeki nüfusun yaklaşık %98.l'inin her hangi bir
sakatlığı söz konusu değildir. Nüfusun sadece o/o1.9'unun çeşitli sakatlıkları
mevcuitur. Bodrum ve çevresinde enfazlagörülen sakatlık türü ise, Türkiye
genelinde olduğu gibi, topallıktır. Erkeklerin bu sakatlığa daha fazla sahip

oldukıarı düşünülürse bu sakatlıkların bir kısmının Balkan Savaşları, I.

Dünya Savaşl ve Türk Kurtuluş Savaşı'ndan kalma rahatsızlıklar olduğu

söylenebilir. Topallıktan sonra toplum yaplslnl şekillendiren sakatlık

çolaklıktır. Bodrum Ve çevresinde görülen üçüncü sıradaki sakatlık türü ise

sağır-dilsizliktir ve sayıları toplam olarak 41'dir. Büti'in bunlardan sonra

Atatürk döneminde Bodrum ve çevresindeki nüfusun sağlam bir yapıya sahip

olduğunu, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli unsurlarından sağlıklı
bir nüfusu barındırdığı ifade edilebilir.

C- SONUÇ

Atattırk döneminde ilk genel nüfus Saylml 28 'Eylül |927'de
yapılmıştır. Bu nedenle, Bodrum nüfusu hakkında ayrıntılı bilgilere

" TCBiUM., t935 Genel Nüfus,Sayımı Kat'i ve Mufassal Neticeler, s.53
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ulaşma ve bilimsel değerlendirmeler yapabilme imkönı doğmuştur. Bu ilk
genel nüfus sayımında Bodrum ve çevresinin toplam nüfusu |5.694 kişidir.
Bodrum nüfusu şehirlerde Ve köylerde yaşama biçimi bakımından
Türkiye'nin geneli ile paralellik göstermiştir. Yani, nüfusun büyük bir kısmı
köylerde, kırsalda yaşamaktadır. Bodrum 22']'lik yoğunluk oranıyla
Muğlalnın en fazla nı.i;fus yoğunluğuna sahiptir. Muğla'nın tiim ilçelerindeki
yoğunluk ortalamasının l3'7 olduğu bir dönemde Bodrum'un nüfus ve
yerleşme açısından çekim merkezi durumunda olduğu görülmektedir.
Ayrıca, Atatürk döneminin ilk yıllarında Bodrum ve çevresindeki nüfusun
cinsiyet açısından, Cumhuriyetten önceki cinsi yapıy|a paralellik
oluşturmuş, kadınların sayllarının erkelerden daha fazla olduğu
görülmüştür. Bu nedenle, daha önceki cinsi yapının, nüfusun artmasına
karşın, korunduğunu söylemek mümkündür.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum ve çevresindeki nüfus, çok genç
ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nüfus karmaşıklıktan daha çok türdeş
olmuş, çalışkan Ve girişimciliğe yatkın bir iş gücünü , bünyesinde
barındırmıştır. Bu saylm sonuçlarında dikkati çeken sonuçlardan biri de,
nüfus içerisinde dul ve boşanmış kişilerin fazla olmasıdır. Bu da savaş
Sonrasl her toplumda rastlanılacak bir olgudur. Bir diğer sonuç ise, Bodrum
nüfusunun okur-yazarlık yönünden, Türkiye geneli ile paralellik göstermesi
ve okur-yazar oranlnln düşük olmasıdır. Toplam I5.694kişi arasında sadece
I.74I erkek-kadın okuma bilmektedir. Bu nüfus içerisindeki kadınların,
okuma-yazma ve kültürel konularda, erkeklerden daha geride kalmış
oldukları görülmüştür.

Bir başka göze çarpan Sonuç ise, Türkiye dışında doğan, Bodrum ve
çevresinde yaşayan yabancı uyruklu insanların çoğunluğunu Balkan
ülkelerinden ve İtalya'dan gelenler oluşturmuştur. Atatürk dönemindeki ilk
genel nüfus saylmma göre, yurt dışında doğan ve Bodrum'da yaşayan
nüfu sun çoğun luğun u, 47 6 ki şiyle Yunani staııJ da doğan Türk-islöm nüfu su
oluşturmaktadır. Bunların büyük bir kısmını, Türkiye ile Yunanistan
arasında 30 ocak |923'te imzalanan "Türk ve Rum Nüfus Mİjbadelesine
Dair Sözleşme ve Protokol" gereğince Bodrum ve çevresine getirilip
yerleştirilen Türk-islam nüfusu meydana getiren insanlar oluşturmaktadır.
italya doğumlul a r 246 kişiyle ikinci s ırada yer almaktadır.

Çıkarılabilecek sonuçlardan biri de 1921 ilk genel nüfuS saylmma
göre Bodrum Ve çevresinde mesleksiz, öğrenci ve çalışamaz durumda
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olanların Saylsl en fazladın Nüfusun neredeyse yartsl yani 9.295 kişi
ekonomik olarakhiç bir değere sahip değildir. Yani, ister hizmet, ister üretim
sektöründe olsun belli bir mesleği icra etmemiş, üretim faaliyetlerinde görev
almamış ve tüketici durumda olmuştur. Bunun da Bodrum'un gelişmesi ve
kalkınmasını olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkündür.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Bodrum ve çevresindeki 5.389 kişilik bir nüfus
tarım ve hayvancılıkla meşgul olmuştur. Bu nedenle Atatürk döneminin
hemen başında tarım ve hayvancılığın en büyük ekonomik faa|iyet alanı
olduğu söylenebilir.

Türkçe, Bodrum ve çevresinde Cumhuriyetin ilk yıllarında en faz|a
konuşulan ve geçerliliği olan anadildir. Nüfusun oh 99'dan fazlasının Türkçe
konuşuyor olması, bölgenin hiçbir yoruma sebep olmadan, etnik açıdan
Türklerin hakim millet konumunda olduğunu göstermektedir. Yine, dikkati

çeken önemli noktalardan biri de, Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum ve

çevresinde Rumların yaşlyor ve Rumca'nın kullanılıyor olmasıdır. Bu
yıllarda toplam 503 kişinin Rumca konuştuğu görülmüştür. Ayrıca, Atati.irk
döneminin ilk genel nüfus saylml sonuçlarına göre, Bodrum ve çevresindeki
nüfusun, fıziki yönden sağlam bireylere sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Nüfusun sadece 209'unun her hangi bir sakatlığı söz konusudur.
Bu homojen yapl içerisinde nüfusun en fazla etkilendiği sakatlık ise
topallıktır ve Türkiye'nin genelinde yaygm olan bir sakatlık türüdür.

Bir başka Sonuç da, T927 ilk genel nüfus Saylml sonuçlarına göre,

Bodrum ve çevresindeki azınlıkların saylsl sadece 13 kişidir. 19. yüzyılın
sonunda yani 1894'te Bodrum kazasının toplam nüfusunun 14.008, bu
nüfususun 11.613'ü Müslüman,2.264'ij Rum, 45'i Musevi ve 86'sı yabancı
olduğu düşünülürse, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, farklı etnik
köken ve inanca sahip insanların bölgeyi terk ettikleri görülmektedir. Bu ise,

Bodrum ve çevresindeki 15.694 toplam nüfus içerisinde çok az bir oranla
karşılanmaktadır. Bu sonuç, Cumhuriyetin ilk yıllarında .Bodrum Ve

çevresinin, inanç sistemi açısından, ne kadar türdeş bir yapıya sahip
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da Türk-islim nüfusunun bölgeye ne

düzeyde hakim olduğunun, Bodrum ölçeğinde bir göstergesidir.
Atatürk döneminde yapılan ikinci nüfus saylm sonuçlarına göre,

Bodrum'un toplam nüfusunun 17. 648'dir. Bu nüfusun 8.298'i erkek, 9'350'si
ise kadındır. Kadınların toplam nüfus içerisindeki fazla olma
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özellikleri bu saylm sonucunda da pek- değişmemiştir. Bodrum Ve
çevresinde kilometrekareye düşen nüfus miktarı bir önceki Saylm sonucu ile
aynı olması dikkat çekicidir. Nüfusun 4.530'u şehirlerde, l3. 1 l 8'i köylerde
yaşamaktadır. Aslında bu ramlara göre nüfusun yaklaşık üçte biri k<ıylerde
yaşamaktadır. Bu sonuç, nüfusun şehirde ve köyde yaşamast yönünden,
Türkiye'nin genel durumu ile karşılaştırıldığında bu oranın birazizerinde
olduğu görülmektedir.

Cumhuriyetin ikinci genel nüfus Saylmma göre 3.600 kişi hem
okumayı, hem de yazmayl birlikte yapabilmektedir. Ya|nız okuma
bilenlerin sayrsl ise sadece 29'dur. Toplam sayrsr r4.0rg olan okuma ve
yazmabllmeyenlerin saylsl göz önüne alındığında, Bodrum ve çevresindeki
okuma-yazama durumunun Türkiye'nin genelinden pek fbrklı olmadığı
görülmektedir. okuma v e y azma yönünden erkeklerin kadınlara göre dalia
fazla oldukları görülmektedir. Bu durum nahiye ve köylerde daha da kottı
durumdadır. Buralarda okuma-yazma bllenlerin oranı 16.1, bilmeyenlerin
oranı ise bir hay|ifazlaolup %83.9'dur.

Bütün bunlardan Sonra Atatürk döneminde Bodrum ve çevresindeki
nüfus yaplsmln, hem idari, hem de sosyo-ki'iltürel açıdan birparçası olduğu
Türkiye ve sosyo-kültiirel yapıdan çok da farklı olmadığı görülmüştiir. Bu
nedenle, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle hem "... içeride ve ilışarıda
saygı ile anılan yeni toplum, yeni devlet.. . " oluşturmak, hem de Türkiye'ye
önce çağdaş uygarlık seviyesine, hatta üstiine çıkarmak amacıyla' siyaii,
ekonomik, sosyal, ktilttirel pek çok alanda yapılan inkıldplar ionrasında
Bodrum ve çevresindeki nüfusun özellikleri ilerleyen yıllarda büyük
değişim-dönüşüm gerçekleştirmiştir.
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MiNA UR.GAN'IN BODRUM'U

Emel Mülayim oral-

Bodrunr, Mina Urgan'ın yaşanıında önemli bir yere sahiptir. Urgan,
Bodrum'u ilk kez 1961 y1lında gördüğünde kendi ifadesiyle "bu küçük
beldeye vurulnııış" Ve Sonra, çol< sevdiği gizelBodrum'uıra yerleşmiştir.
Mina Urgan'ın Bodrum'da hem Bodrumlularla, hem de dostlarıyla çok
aırıları olmuştur. Sabahattiıi Eyüpoğlu'ırun düzenlediği mavi yolculuklarda,
Bodrum'a uğramak Mina Urgan için cennete olmak gibi bir seydir. Her yıl bu
ııavi yolculuklarda edindiği teerübelere dayanarak "Mavi Yolculuk'un"
Kuşadası'ndan değil, Bodrı"ıın'dan başlaınası gerektiğini düşünmüştür.
Fakat, Sabahattiıı Eyüpcığlu'ırı-ın başkaırlığında çizilen rotada, seçkiıı
aydınlardan oluşan gurupla, rnavi ycılctıluklarına clevam etmişlerdir. Mina
Urgaır, İstanbul Üniversitesi'nde ingiliz Edebiyatı Bölüniünde Profesör
olarak çalıştığı yıllarda sık sık Avrupa'ya gitmesine rağmen, Anadolu
gezi|eri veAnadoludaki özel1ikli yerler onun hayatında daha önemli bir yere
sahiptir. Çılgın, sosyalist, uçuk-kaçık bir insan olan Urgan,Lıayaİı boyunca
itopyalara inanmış, bunları gerçekleştirmeye çalışmış bir kişidir. Urgan'ın
katıldığı Mavi yolculuklar bu üt<ıpyalarından biridir. Bu yolculuklar
sırasında keşfettiği Bodrı"ııır, Mina Urgan için vazgeçilmez bir sevda
olmuştur' B odrum' u ilk gördüğünde adeta oraya vurulmuştur.

Mina Urgarı, aııılarında' Bodru'm'u ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.
Bodrum'a yerieşmeden önce her yıl olaya tatile giden Urgan, eski bir
Bodrum evini alıp tadilat yaptırdıktan sonra Bodruın'a yerleşmiştir.
Öğretim üyesi olarak çalıştığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakriltesi'nden emekli olııncaya kadar ve olduktan Sonra her yıl belirli
ırıevsimlerde }Jodrum'a gitmiş, orada yaşadığı süre içiııde Bodrum'a olan
sevgisini, özlemini gidermiş, yaşadığı anların tadını çıkarmasını bilmiştir.
Vefat ettiği güne kadar Bodrum'u sevmiş, Bo'drum'u yaşamlş bir insandır,
Mina Urgan. I(endisini bir "dinozor" o]arak tanlmladığı seksenli
yaşlarında, nostaljisinden eser ka|rnayan Bodrum bile, onu mutlu

- 
Ög. Gör. Akdeniz ÜniversitesiAntalya

' Mina Urgan, Eir Dinazorun Gezileri, 43. Baskı, istanbul, Yapı Kl'edi Yayınları, l999.
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etmeye yetmiştir. Çünkü orada anıları, vazgeçemediği dostları,
s eyretmekten zevk aldğı B odrum Kales i, girmeye doyamadığ ı temiz denizi
ve etrafinda mandalina çiçekleri kokan gize| evi vardır. Bodrum'da
yaşarken yıllar içinde Bodrum'un değişimine tanık olan Urgan; çirkin olarak
nitelendirdiği insan kalabalığı ve gürültüsüne rağmen anılarında Bodrum'u
eşsiz olarak nitelendirir. Ayrıca turizmin, Bodrum'da gelişerek büyümesi
birçok olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Urgan, bu olumsuz
değişmeyi Bodrum'a yakışt1ramamtş Ve anılarında Bodrum'un değişen
yüzünü kinayeli bir şekilde, karşılaştırmalı olarak anlatmıştır.

Bodrum'daki mevsim değişiklikleri Mina LJrgan'ı, ayrrca Bodrum'a
çeken bir etkendfu. Yaz mevsiminde Bodrum'u çekilmez bulan Urgan,
Bodrum'un sonbahar ve bahar mevsimlerini yaşamayl Seven bir insandır.
Bodrumluların "Sarı yaz" ded1kleri sonbahar Mina Urgan için keyfine
doyulmaz bir mevsimdir ve Kasım aymln oradaki güzelliğini şöyle ifade
eder: "Kasımda kimi zaman dört mevsim birden yaşanır bir günde. Sabahları
serince ama gize| bir ilkbahara; öğleleri yaz ginlerine; öğleden sonraları
sönbahara, akşamları da kışa benzer. Güneş batınca evinize sığınır, ocağı
hemen yakarsınız."'Özellikle Bodrum'un, Ekim ve Kasım aymın dingin
güzelliğini yaşamakve o mevsimde çok sevdiği denize girmekMinaUrgan'ı
çok mutlu etmiştir. Bodrum'a ilk gittiği yıllarda, yazlnbile denize girmeyen
Bodrumluları görmek, Mina Urgan'ı şaşırtmıştır. Fakat o, Bodrum'u bilinçli
bir şekilde yaşamlş, doğanın Bodrum'a bahşettiği ti'im güzellikleri
görebilmiş bir kişidir. Kış mevsiminde, yağışlı bir havadan sonra bile
insanın kendini Bodrum'da çok keyifli hissettiğini belirten Urgan, bu keyfi
hissetmek için yağmurdan sonra sadece etrafa bakmanın ve derin bir soluk
almanın yeterli olabileceğini' anılarında anlatmıştır. Urgan'a göre
Bodrum'un en köti'i mevsimi ise yaz mevsimidin Çünkü yaz ayları, Urgan
için sadece gürültülü ve kalabalık olduğu için değil, sıcak olduğu için de

çekilmez bir mevsimdir.
Mina Urgan'ın ilk gittiği yıllarda Bodrum, süngercilik Ve

mandalinacılıkla geçinen sakin, yoksul bir köymüş, fakat turizmin
girmesiyle her geçen yıl Bodrum hızla değişmiş, eski Bodrum'dan kalesi
dışında, değişmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Bodrum'a turizmin

'A.g.e., s.37.
'A.g.e., s.37
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Emel Mülayim oral

gelmesinden önce, Bodrunr'da sadece yerli halk otururmuş. o yıllarda
Bodrum halkı güleryüzlü, hoşgörülü ve terbiyeli insanlarmış. Eskiden gelen
turist bayanlara Bodrumlu gençler bakmazlarmış bile. Şimdiki Bodrum'da
ise, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi şiddet, hırsızlık, cinayet v.b.
vukuatlar, artan kalabalık ve turizmin etkisiyle görülür olmuş. Bu arada çok
sevdiği yakıı^ dostu Halikarnas Balıkçısını da (Cevat Şakir Kabaağaçlı)
Bodrum'un yerlisi olarak gören Urgan, onun Bodrum'a yaptığı katkıları
anılarında ayrıntılı şekilde anlatmıştır.o Özellikle Bodrum'un merkezinin
yeşillenmesinde Cevat Şakir'in emeğinden bahseden Urgan, Halikarnas
Balıkçısının diktiği ağaçların kökünden kesilerek, yerine bankaların,
betonların dikilmesine yüreği çok acımıştlr.

Mina Urgan'ın Bodrum'u sevmesinin en önemli sebeplerinden birisi
de denize olan düşkünlüğüdür. Urgan, denize olan tutkusu sayesinde, bir
mavi yolculuk esnasında Bodrum'u tanımıştır. Denize girmeyi, denizde
tekne ile gezmeyi dolaşmayı çok seven Urgan, aynlZamandaağzınıntadını
Seven, kendi deyimiyle boğazınadüşkün birisidir. Bodrum'da yaşadığı süre
içinde bol bol balık-rakı sofrasına oturmuştur. Mina Urgan'ın Bodrum'a ilk
gittiği yıllarda balık, hem çok bol bulunan hem de ucuz bir yiyecekmiş.
Şimdi Akvaryum denilen Adaboğazı balıkla dolu gerçek doğal bir
akvaryımmuş eskiden. Turizm, Bodrum'da her şeyi değiştirdiği gibi
balıkların doğal gelişimini de etkilemiştir. Artan turist sayısı ve teknenin
bolluğu balıkların azalmasına neden olmuş, artık son dönemlerde
Adaboğuzı'nda tutulan balıklar yerine yapay balık çiftliklerinde balıklar
üretilir olfi}uş. Yani bir bakıma doğanını doğası bozulmuştur zamanla.

Mina Urgan, Bodrum'da eski, tek katlı, taş evlerin yıkılarak
yerine büyük otellerin ve tatil köylerinin yapılmasını eleştirmiş ve bu
tatil köylerini kendi ifadesiyle "toplama kampr" olarak nitelendirmiştir.
ona göre insanların tatil anlayışı bu büyük toplama kamplarında,

hapisteymiş gibi geçmemelidir. Yaşaml, yaşam yapan her şeyi, doğal
haliyle yaşayaruk, yapaylıktan' uzak, doğanın güzelliklerini bozmadan
gezerek, görerek tatil yapılmalıdır. Bu yizdenBodrum'da, evlerin yıkılarak
otellerin yapılması, kıyı şeridinin betonlaşması, ağaçların kesilerek yol
açma, cadde genişletme çalışmalarının yapılması, Mina Urgan'ı hep

Mina Urgan, Bir Dinozorun AnıIarı, 20. Baskı, istanbul, Yapı Kredi Yayınlaıı, 1998,
s.138.

611



2ı-.:

Mina Urgan'ın Bodrum'u

derinden etkilemiştir. Urgan, insanların rant kazanmak ve geçici rahatları
uğruna Bodrum'da gizel ve nostaljik olan bir çok şeye kıyınalarına, doğayı
katletmelerine akıl, sır erdirememiştir. Bodıum'un içindeki hızla ilerleyen
ç irkin yap ı l aşma, Urgan' ın özen|e hazır|atıp al dığı B o drum'un m erkezindeki
evini de ister istemez etkilemiştir. Evinin hemen yanında bulunan Atatürk
caddesinin açılması için birçok mandalina ağacına kıyıldığlnı anılarında
belirten Urgarı, yaşadığı son yıllarında, mandalina çiçeklerinin kokusunun
yerine, caddeden geçen araçlarıneksoz kokusunu aldığını hüzünle anlatır.

Eskiden tüm Bodrum'rın tanrdığı renkli, marjinal insanları Varmlş.
Örneğin "Huk" ve "hey yavrum, hey" lakaplı tiplerin yanlslra, "sheriff'
lakaplı başkomiserlik yapan, çok renkli bir kişiliğe sahip olan, Mustafa
Yeşilova gibi sıra dışı kişilermiş bunlar. Urgan'ın ifadesiyle Bodrum, 80'li
yıllara'kadar yavaş yavaş, 80'1i yıllardan sonra hız|a bozulmaya devam
etmiştir. Urgan bunu anılarında şöyle ifade eder: "R.enkli insanlar filan
kalmadı ortada. Her bir yana saldıran çirkin bir yapılaşma yüzünden doğa
güzelliğini yitirdi. Eskiden çiçek çlkan yerlerde çiçekler çıkmıyor artık.-.

Müskebi yalısında (Borumlular deniz kıyısına "yal7" derler) kumsalda
zambağabenzeyen gize|beyaz çiçekler vardı. Bunlar yok oldu. Çiçek yerine
plastik şezlonglar var şimdi. Güzelim yarımadabetondan yapılmış kutularla
doldu."' Mandalina bahçelerini ve topraklarlnı satarak zenginleşen Bodrum
halkının güzel huylarmln da değiştiğini vurgulayan Urgan, sadece paranln
konuşulduğunu, bunun da halkın geleneksel davranış biçimini bozduğunu
belirtmiştir. Öıneğin B odrum'un meydanlard a y apı|an geleneksel evlennıe
biçimlerinin çok değişerek şu anda moda haline gelen, teknelerde yapılaır
sazlı sözlü, içkili, gürültülü evlenme şeklini almasını Urgan kinayeli bir dille
eleştirmiştir. Değişen diğer bir geleneksel olgu da, eskiden halk arasında
yaygın olan imece usulünün kalkmış olmasıdır. Ömeğin, kıyıya tekneler
yanaşırken herkes elbirliği ile tekne sahibine yardım edermiş; çünkü eskiden

şu anda olan marina yokmuş, kalenin dibindeki sığınağa tekneler demir
atmakzorunda kaldığı için firtınalı havalarda teknelerin klylya yanaşmast ZoI
olurmuş.

' Urgan, Bir Dinozorun Gezileri, s. 53
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Bodrum halkı 1970'lere kadar kapılarını kilitlemezlermiş. Kapılar
sonuna kadar hep açık olurmuş. Değişen Bodrum'la birlikte halkı da
değişmiş, güven ortadan kalkmış.

Mina Urgan'ı, Bodrum'darahatsız, eden önemli sorunlardan birisi de
gürültüdür. Önceden Bodrum çok sessiz, sakin bir kasabaymış, sabahlara
kadar sadece denizin ve rizgdrın sesi duyulurmuş. oysa son yıllarda
B odrum'da, özel likle y az aylarında sabahl ar a kadar devam eden diskoların
müzikleri Urgan için gürültü kirliliği yaratmıştır. Urgan'ın anılarında
belirttiğine göre, eskiden Bodrum'un merkezinde bir iki küçük pansiyon ve
çarşı içinde de bir han bulunmaktaymış. Fakat şimdilerde otel ve pansiyon
saylslnm hızlaartmasıyla gürültünün de yoğunluğu artmıştlr. Bodrum gibi
turistik beldeler, gürültü kirliliğini yaz aylarında yaşamak zorunda
kalmaktadırlar. Örneğin, Antalya'nın Kemer ilçesi gibi. Gürültünün ana
kaynağı o]arak furistleri gören Urgan, Bodıum'a gelen turistleri kendi
ifadesiyle, darbukasız ve darbukalı turistler olmak izere ikiye ayırır.
Darbukasız turistleri kendisiyle eş koşan Urgan, onları Bodnım'a ilkbaharda
ve sonbaharda gelen ve Bodrum'un eski güzelliğini hisseden insanlar olarak
tanımlar. Darbukalı turistler, ona göre gürültünün ana kaynağıdır. Bunu
anıları4da şöyle ifade eder: "Sürüler halinde, kimi zaman darbuka ça|arak'
bağıra çağıra sokaklarda gezer|er. Denize, teknelere, batan güneşlere
bakmaz|ar;kıçlarını bunlara çevirip yoldan geçenleri seyrederler. Dünyanın
en gtizel müzelerinden biri olan Kale'yi gezmek akıllarının kenarından bile
geçmez. Her gece diskolara giderler. Gürültü, daha çok gürültü duymak,
ellerinden geldiğince kendileri de gürültü yapmak, başlıca keyifleridir."0
Eskiden Bodıum'u Türkiy'e'den ayllküçük bir cennet olarak gören Urgan,
yaşamlnln son yıllarında Bodrum'u fena halde "Türkiyeleşmiş" olarak
görmüştür.

Bodrumda, turizmin etkisiyle gün geçtikçe artan turist sayısı,
yiyecek içecek sektörünün de artmasına' sebep olmuştur. Bununla
birlikte bar, lokanta, büfe, disko, lokal, vb. gibi yer isimlerinin Türkçe
değil de lngilizce olmasına içerleyen Mina Urgan, bunu bayağıhk,
hatta zippelik olarak nitelendirir, hatta bu isimlerin komik ve anlamsız
olduğunu belirtir. Bodrum'da herşey hızla değişmiştir. Bodrum'da şu andaki
Cumhuriyet Caddesi de, dünden bugüne birçok değişime uğramıştır. Urgan
bu değişimi şöyle açıklar: "Şimdi pahalı Ve 'marka' giyim eşyasl

oA.g.e., 
s.55
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satan dükkAnlarla tıklım tıklıın dolu o daracık Cuınhuriyet Caddesi'nde, açık
kapılarıyla pencerelerinden deniz görülen küçük evler sıralanırdı eskiden.
Cumhuriyet Caddesi istanbul'un Rumeli caddesinin küçük bir kopyası
değildi eskiden. orada lüks giyim eşyasl satılmazdı eskiden. Ama Cuma
günleri müthiş bir 'paçavra pazarı' vardı. Cumhuriyet Caddesi'nde, şimdi
"köfte meydanı" dediğim yere Vaffnadan, gizel bir küçük kilise vardı
eskiden. o güzelim küçük kilise yıkıldı; ilkin bir çeşit halkevine, sonra da
uyduruk biblolarla incik boncuk satılan kapalı bir pazara dönüştü."'Mina
Urgan'ın Bodrumu ilk kez gördüğü 1961 yılından beri çok değişmişti. Bu
değişimlere üzülen amaBodrumdan vazgeçemeyen Urgan, Bodrum'un eski
halini hep anılarında yaşatmıştır.

Sonuç olarak, Bodrum'la ilgili olarak hızla yaşanan çok yönlü
değişimler olmuştur. Bu değişimler özellikle, gürültünün boyutları, Mina
Urgan' ın yakın dostu C ahit Kayr a tar afından "H oşça Kal B o drum" kitab ında
ayrıntılı olarak incelenmiştir. Mina Urgan'ın Bodrum'unu anlatırken temel
a|dığımız " Bir D inazor' un G ezi l eri'' ad lı anı kitab ında, B o drum' un zaman|a
kötü yonde olan değişimine tanık oluyoruz. Urgan'ın da hüzünlü bir şekilde
anılarında anlattığı bu değişimler günümüzde devam etmektedir. Anlıyoruz
ki eski Bodrum artık bir nostaljidir. Turizmin girmesinden önceki Bodrum'u
y aşay anlar emin iz ki, Mina Urg an g ib i B o drum' u hep anı l arında y aş atac aklar
ve Bodrum'u değişmeden önceki haliyle hatır|ayacaklardır. Bu bildiriyi,
değişen Bodrum hakkında Mina Urgan'ın şu sözleriyle bitirmek istiyoruz:
"Bodrum kalabalıklaştyor, Bodrum bayağılaşıyor, Bodrum biçimsiz
yapılanıyor, Borum çirkinleşiyor, Bodrum faz|a gitiltülü, Bodrum şöyle
kötü oldu filan. Bunların hepsini biliyoruz. Hepsi de doğru, gelgelelim,
Bodrum istanbul'a benziyor bana kalırsa; onu çirkinleştirmek için ne
yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, gene de gizel
kalmanın yolunu buluyor her nedense. İşte bu yüzden, güneş batarken
kumsalda oturup Kale'ye bakarken, Bodrum hala ne kadar gıdızel diyordum
kendikendime."'

'A.g.e., s.39.
'A.g.e., s.60.
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AZRA ERHATIIN GOZUYLE
BODRUM VE ÇEVRESİ

Mustafa Oral.

Azta Erhat (l915-1982), "Anadolucu" bir aydındır. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji bölümünde
ihtisas yapmlş, bir grup düşünce arkadaşı ile birlikte 1948'de buradaki
görevinden alınınca çeşitli gazetelerde çalışmış, |2 Mart döneminde
Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol ile birlikte tutuklanmış, ancak
yargılama sonucunda beraat etmiştir. Türkiye'de hümanist düşüncenin
yayılması amacıylayazılar yazmlş, çeviriler yapmıştır. A. Kadir'le birlikte
Homeros'un İlyada'sı ile odysseia'sını Türkç e'yekazandırdı. A. Erhat'ın bu
çevirileri Türkiye'de Anadolucu düşüncenin yaygınlaşmasına önemli
katkılarda bulundu. İlk başta Halikamas Balıkçısı ile Sabahattin Eyüboğlu
olmak ıjzere Anadolucu aydınlar, Türkiye'de hümanist bir uyanışın
gerekliliğine inanıyorlar, bunun içinse eski Anadolu yazar, ozan ve
düşünürlerinin yapıtlarmln dilimize kazandınlmasma Ve onların Yunan
di linde y azmalarına karş ı n Anado lu'nun öz-evl adı oldukların ı vurgulamaya
çalışıyorlardı.

Anadolucular genelde halka yakın aydınlardır, özellikle de
Sabahattin Eyüboğlu' Bir gün dört kişi Bursa'ya gezmeye gitmişlerdi.
Çelik Palas'ın salonunda oturuyorlardı. Sabahattin Eyüboğlu, "böyle
lüks yerler sinirime dokunuyor. Çıkıp doğru dürüst bir yere gidelim
yemek yemek için," dedi. Füreya Koral'ın "Buranın neresi lüks kuzum?"
demesi üzerine "Ben halk çocuğuyum. Burası bana göre lüks" dedi ve
Füreya Koral'ı "köşk çocuğu" olmakla suçladı. onlann araslnl bulmaya
çalışan kişi, Şakir Eczacıbaşı olmuştur.'Yukarıda bahsi geçen Füreya Koral,
Cevat Şakir'in yeğeni oluyordu. Demek ki I$avi Yolcular, köken olarak
genelde seçkin ve varsıl ailelerin mensupları, ancak düşünce bakımından
ise halka yakın idiler. Örneğin S. Eyüboğlu'na göre, "Türkiye'nin
mutluluğu ilerici aydınlarımızla halkımızın kaynaşıp anlaşmalarına

-Doç. 
Dr. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

(must.oral@hotmail. com)
'Ayşe Kulin, Füreya, istanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.282-283.
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AzraBrhat'ın gözüyle Bodrum ve Çevresi

birbirini desteklemelerine bağlıdır."' işte Anadolucu aydıırların halkçı
tutumunabirkanıt!

Bu kısa bildirinıizde bir Anadolucu aydın olan Azra Erhat'ııı "Mavi
Yo1culuk" yıllarında kılavuz olması amacıyla kaleme alıp yayınladığı Mavi
Yolculuk yapıtıııdaki düşüncelerini inceledik. Aşağıda beliıtilen düşüııceler
aksi belirtilmediği sürece bu yapıta aıttir. Azra Erhat, yirmi yıldır gruplar

halinde gezdlği Bodrı-ım'u canlı, yaşanlr bir ktiltür çevresi olarak taıııtır.
Cevat Şakiı, (Balıkçı) tarafirıdan düzenlenen bu gezilerin asıl merkezi
Gökova'dır. 1957'den itibaren Cevat Şakir'iıi birkaç dosttl ile düzenlemeye
başladığı bu gezileri sürekli bir gelenek haline getiren ise Sabahattin
Eyüboğlu'dur. Bu gezileri Sabahattin Eyüboğlı "Hiirriyel" motorır ile
yapmışt1r. S. Eyüboğlu'nuıl "Mavi Yolculuk" adını taktığı bu yolculuğun iki
aia gizergAhı vardır: Gökova Körfezi ve Marmaris ile Aırtalya arasındaki

kıyılar.'Bunlardan ilki eski Karya, öteki ise Likya bölgesini kaplıyordu. Bu
y azıda AzraErlrat'ııı gözüyle Bodrum ve çevresiııi tanlttık.

Bu iki bölge Türkiye'nin en ilginç yörelerinden i]<isidir, özellil<le

arkeoloji bakımındaır. Çünkü henüz yeraltındaki hazine|eri yeryüztine

çıkarılmış değildi. işte mavi yolcuların özellikleri, genellikle arkeologlarıır
görmedikleri, bilmedikleri yerleri keşfetmiş olnıaları ve birçok konularda
biıiıı adam|arına öncüliik etmeleridir. Buııun teinel nedeni ise, denizden

varılan yerleriır karadaı'ı ulaşıııa kapalı olınasıdır. Örneğin Deınre
körfezinde Cedrae (Şehiroğlu) adasını ilk keşfeden kişiler bu yolculardır. Bir
diğeri de Kekova adası ile Kale'dir' AzraErhat bütün tıu yerleri yaşayarak

anlatıyor.'
A. Erhat, tarihi yaşanır kılmak için kitap ile lıayat arasında

bağlar kurma yoluna gitmiş, buırun içinse bölge halkının yaşam

biçimini izlemeye koyulnıuştur. Bunu da "uyumlu bir iıırge" çıkarrrıak
için yapmıştır. Çünkü ona göre kuru ve katı coğrafya ve tarih olgularını
ezbere sıralamak yerine bu yöreleri yaşamak gereklidir. Bunun içinse
bölgenin bugiin yoşuyun her tarihsel kalıntısını gözlemelidir. Öncelikle
söyiencelere kulak vernreli Ve bunların günümüzdeki izdtişümlerini

' Sabahattiır Eyüboğlu, Mavi ve Kara, T.i.B. Kültür Yaylnları, 1999, s.23ll

'Azra Erlıat, Mavi Yolculuk, istanbul, Can Yayınları,2005, s.lB0-1B1.
u A.g."., s.151-162, 180-181.
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izlemelidir. Söz konusu bölgeler, bunun için oldukça uygundur.' Erhat'ın bu
tarih görüşü, aslında ernpatik bir tarihsel yaklaşımdır. Bunun en önemli işlevi
ise tarihi beş duyumuz ile algılamaktır.

Azra Erhat'ın ifadesine göre, bu yörelerin büyük ayrıcalığı insani
üstünlüğüdür. Bunun da başında Homeros, Bodrunılu Heredot ile Cevat
Şakiı yani Halikarnas Balılkçısı (Balıkçı) gelmektedir. onların yaz|ya
dökülınüş sözleridir ki, geçmişin kalıntılarını toprak altında arayan
bilginlere kılavuzluk etmektedir. Üstelik Antikçağ'ın Strabon, Pousanias,
Plinius, Vitruvius gibi çok sayıda gezgin-yazarları bu yörelerin şaşmaz
kılavuzlarıdır. Bununla birlikte bir bölgenin öZ niteliğini en iyi coğrafyası
tanımlar. Haritada donuk ve soyut yerleri canlı birer varlık haline getirmesi,
işte bu yöreyi gezip gören kişinin oray|a hem-hAl olmasıdır. Bunun için
Bodrum'a yapılan gezilere baknrak yeterlidir. Bu gezilerin başında ise" Mavi
Yol culu?' gelmektedir. u

Bodrum canlı tarihin en güzel ömeğidir. Örneğin bugünkü Bodrum'un
en bariz özelliği, güzelliği beyaz badanalı sarnıçlarının Karya'ya özgıü
olmasıdır. Bu sarnıçlara Bodrum yarımadası dlşında başka hiçbir yerde
rastlanmaz. Bu konudaki bir soruya yerli halk, Kanuni'nin Rodos seferinde
askerlerine su sağlamak için yaptırdığı yanıtını verit. Ancak bu yanıt yeterli
değildir; gerçek şudur: Bu sarnıçlar Karya'nın otokton kavmi Leleg
yerleşmelerinin dört köşe kaleleri içinde het zaman bulunan yuvarlak
yapılara benzemesidir. Yine Efes Artemisi'nin Anadolu kökenli olduğunu,
Türkmen kadınların üç katlı kuleli bir taç gibi taktığı başlıktan anlaşılır. Bu
başlığı renk renk sargilarla, oya|arla bağlarına otuıtan'iü.k-., kadınları,
Artemis'in ardılları olmalıdır.'

Bodrum, Antikçağ'da ulaşım bakımından karadan çok,"Eski Deniz"
diye anılan Arşipel'e açılıyordu. l5. yüzyılda Rodoslu Senjan Şövalyeleri
tarafindan yapı|an Bodrum Kalesi de şphrin en ilginç yapısıdır.
Bu kale, dünyanın en zengin sualtı arkeolojisi müzelerinden birini
barındırıyor. Şehrin asıl limanı, kale burçlarına dayalı geniş bir anbarı
kaplar. Şehrin bugünkü özelliği tarihinden kalmadır. Her köşe başında
tarihsel bir mekAn ve adlarla karşılaşırız. Bu tarihsel kalıntılar statik
değil, dinamiktir. Bodrum meşhur kişiler yetiştirmiş, yalnızca

'A.g..., s.182-183.
uA.g..., s.183-184.
' A.g..., s. 184-185, I89
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yetiştirmekle kalmamış, onların kadrini de bilmiş, anılarını taze tutmuştur.
Bu nedenle eski Bodrum, bizce sosyal birhafızada demektir. Bodrum'un bu
özelliğinde Karyalnın başkenti olmasrnın da etkisi olmalıdır.'

Bodrum'un tarihi "Tarihin Babası" denilen Heredot'un eseriyle
başlıyor. Bu eserinde Bodrumlu Heredot, Persler'le Yunanlılar arasındaki
büyük çatışmayı etraflıca anlatıyor. En önemlisi de Bodrum ve Karya bölgesi
üzerine çok şeyler anlatmasıdır. Bunlar içinde en ilginci, kuşkusuz
Artemisia'nın serüvenidir. Bu serüvenin dikkat çekici tarafı, eski dünyada
DünyanınYedi Harikası'ndan biri olan Mausoleion'un yapılış hik0yesidir. Bu
anıtkabir, Karya'nın.başkentini Milas'tan Bodrum'a taşıyan, sonra da
Bodı'um'u bir ticaret limanı haline getirmeyi tasarlayan Grek hayranı
Mousolos'un antslnl yaşatıp sürdürmek amacıyla kız kardeşi ve karısl
Artemisia'nın onun adına büyük bir anltkabir yapma düşüncesiyle
yapılmıştır. Bu dört katlı anıtkabir bugün ortada yoktur, ancak adıyla
Bodrum'a şeref vermiştir. Kalenin mimarı Alman Heinrich, bu anıtkabiri
"Yıktık, kırdık, yaktık!'' diyerekBodrumkalesininyaptıklarını anlatıyor.'

Bodrum 1960'lı yıllara kadar bir balıkçı ve süngerci limanı
olarak önem kazanmıştı. Buraya gelen tek tük turistler Balıkçı'nın taıııdıkları,
dostlarıdır' Bu yıllarda süngerciler, ağlarına takılan eskiden kalma birçok
testileri, yani amforaları kendi evlerinde Suyu serin tutmak amaçlı
kullanıyorlat ya da buna ihtiyaç duyan kişilere veriyorlardı. Zaman|a
Bodrum halkı, turistlerin tüple dalmaya merak salıp, denizden
çıkardıkları kalıntıları görünce limanda amfora sergileri açmaya' Ve
dükkönlarda süngerle birlikte amforalar satmaya başladılar. işte bu
sırada Bodrum'a gelen Amerikalı gazeteci Peter Throckmorton burada
sualtı arkeolojisini başlattı. Bodrum'da başlayan bu meraklı serüven,
yalnızca Bodrum'la sınırh kalmadı; ilk çalışmalar Antalya'nın güneyinde
Gelidonya burnundaki bir batıkta yapılmıştır. Bundan sonra Fethiye,
Antalya, Alanya, Selçuk Ve istanbul müzelerinde de bu türden

* A.g."., s.223-224.
' İlhan Akşit ve diğ., Halikamasos ve Bodrum Kalesi Rehberi, izmir, Doğruluk Matb.,
s.61 .
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çalışnıalara başlanmıştır. Bu çalışmalar özellikle Bodrum ınüzesinin
zenginleşip tanınınasına olanak sağl amıştır.'o

Bizde ilk sualtı arkeoloji çalışınaları işte bu sırada, şöyle başladı":
Amerikalı gazeteci Peter Throckmorton sünger konusunda ince]eme
yapmak için 1 95 8 yılında Bodrum'a gelir. Bu sırada hemen her evde su kabı
olarak kullanılan amforaları görür, inceleme konusunu değiştirerek bunlara
yönelir. İki yılda bu konuda bir hayli bilgi edinmiş, çeşitli kimselerle tanışır.
ona en ilginç geleni kaptan Kemal Aras'ın Antalya yakınında Gelidonya
burnunda gördüğü tunç yüklü batığı anlatışıdır. Amfora uzmanr fotoğrafçı
ve dalgıçlardan kurulu bir heyet buraya gider ve tunç yüklü batığı tespit eder.
Bu buluş Amerikalı gazeteci tarafından San Fransisko'daki Sualtı Arkeoloji
Kurumuna duyurulur. Bu haberi alan genç bilgin Prof. George F. Bas-s,
konuyla ilgilenerek I960'ta Müzeler Genel Müdürlüğü'nden müsaade
alarak Gelidonya batığından çalışmaya başlar. Bundan önce G. Bass,
dalmayı öğrenmiş, ardından da Cousteau ekibinden profesyonel bir dalgıç
olan Frederic Dumas'l yanlna almıştır. Türkiye'de ilk sualtı araştırması bu
şekilde başlar. Heyete dalış tecrübesi olan dalgıçlar da alınarak batığa
defalarca dalınır ve yaklaşık 25 kilo kadar olan öküz gönü gibi tunç parçalar
çıkarılır. Bunlar en eski alışveriş aracıdır. Batıktan çıkartılan diğer çekiç,
keski, kiirek, vs. aletlerin Kıbrıs kökenli olduğu ortaya konulmuş, M.ö.
1300 yıllarına ait olduğu tespit edilmiştir. Böylece dünyanın en eski batığı
ortayaçıkartılmıştır. Bulunan eserler Bodrum müzesine getirtilmiş ve sualiı
eserleri müzesinin temelleri ahlmıştır.

Azra'Erhat'ın Bodrum Körfezi'nde Gökova'da tanıttığı yerlerin
başında güney kıyıları, yani Datça yarımadası gelir. Datça'nın en güzel, en
meşhur yeri ise Afrodit'in kenti Knidos'tur. Knidos'un en tanınan yurttaşı
çok yönlü bir bilgin, bilge olan Eudoksos'tur. Buraya şarap, kadın ve
bilginin merkezi olarak da bakmalıdır. Burarun şarabı hem sarhoş etmez,
hem mideyi şişirmez, hem de şifalı sayılırmış. Burası o kadar çekici bir
yerdir ki, Mısır Kraliçesi Cleopatra, Kedrai adasına kadar gelmiş,
ardından da sevgilisi Romalı Antonius... Buraya bu nedenle Cleopatra
Kumsalı diyenlerde vardır. Datça Festivali, 25 Temmuz'da yapı|an bu
etkinlikte bir çeşit boğa güreşi yapılır. Boynuzları sivriltilmiş iki boğa,
ikisinden biri - ölünceye kadar dövüştürülür. Bu noktada Aira

'o Erhat, Mavi Yolculuk, s.229-232.
'' Akşit ve diğ., Halikamasos ve Bodrum Kalesi Rehbe ri s'73-74'
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Erhat şu Soruyu Sonryor: Türkiye'nin başka hiçbir yerinde rastlanmayan bu
türden güreş, ölüm güreşi acaba antik Triopium festivalinin bir kalıntısı, bir
hatırası mıdır? ona göre, "Anadolu'da çok görülen bir özelliktir bu: Dinler,
uluslar değişir ama töreler, törenler başka başka biçimlere girerek
sürdürülür."" DatçaFestivali de pek0lA bu törenlerden biri olabilir. Şimdiki
Datça Festivali ise eskisinden ol dukça farklıdır.

S. Eyüboğlu'nun asistanı, ilk mavi yolculardan Mina Urgan, ilk
yolculukların heyecan içinde,geçtiğini, sonradan önce "entel züppeler''in,
Sonra da herkesin diline düştüğünü, "darbukalı mavi yolculuklar"
düzenlenmeye başladığını anlatıyor. oysaki ilk mavi yolcular, Sabahattin
Eyüboğlu'nun özenle seçtiği çoğu genç aydınlardan oluşuyordu. Bu
y o l culukl ar a y a|nızca gezmek, to zmak amacıy l a değ i l, e ski E ge v e Akdeni z
uygarlıkları konusunda bilgi edinmek ve bu arada o güzel kıyıları kendi
gözleriyle görmek için katılınırdı. Mina Urgan bunu "Teknemiz yüzen bir
seminere dönüşürdü kimi zaman" diyerek betimliyor. Bu yolculuğa katılan
yetkili birinin gerekli kitapları dryup araştırmalarda bulunduğunu, gidilecek
yerler üstüne bir konuşma yaptığını, ilgili antik kentin tapınakları, anıtları
v.s. konusunda ön-bilgi verdiğini, Sonra da herhangi bir vasıtaya genellikle
kamyona doluşup oralara gittiklerini belirtiyor. 

l3

Sonuç olarak, AzratErhat'ın Bodrum ve çevresine ilişkin gözlem ve
düşünceleri Mavi Yolculuk Ve Anadoluculuk felsefesine uygundur.
o günkü Bodrum ve çevresinde varlığını devam ettiren ve kendini
gösteren eski kültürün kalıntıları buradaki turizm modasıyla birlikte
unutulup gitmeye başlamıştır. Bugünkü Bodrum'da eski Anadolu
kültürlerinin izlerini ve etkililerini aramak boşuna bir uğraş gibidir.

Çünkii şimdiki Bodrum, tarihsel kimliğinden ve ktiltürel çevresinden
hızla kopmuş Ve bunun üzerinden yıllar, yıllar geçmiştir. Eski Mavi
Yolculardan Mina Urgan'ın Bodrum hakkında anlattıkları'u iüe bizim
gözlemimiz buna kanıttır. Bodrum'u ve çevresini dinamik, canlı eski kültürel

çevresine kavuşturmak içinse dinamik bir tarihsel bilince sahip olmak,
bunun için de AzraErhat gibi dinamik ve empatik bir tarih bilincine sahip
Anadolucu aydınların yapıt ve yaklaşımlarına sahip çıkarak devam ettirmek
gereklidir.

'' Erhat, Mavi Yolculuk, s.243.
'' Mina Urgan, Bir Dinozorun Gezileri, istanbul, YK Yayınları,1999, s.6|
'' A.g..., s.36-60.
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BODRUM TURiZME GEçERKEN
BELEDiYE REİSİ nunviş cöncüx zruuANINDA

rcr,pxriRİK, BARAZ orrr,i vrc
AYA xixor.a xİr,İsnsi ivrBsnı,rcr,Bnİ

Baskrn Oran-

Bodrum'un girişinde cezaevinin yanından geçip yukarı, Kumbahçe
Mahallesi'ne doğru uzanan caddenin adı "Derviş Görgün Caddesi"dir.
Yukarı doğru bi|az daha ilerlerseniz Zeki Müren Caddesi'ne Ve denize
ulaşırsınız.

Geçiş dönemleri, malum, her zaman sancılı dönemlerdir. Burada
üstelik düşününüz ki bir de üretim biçimi değişikliği oluyor: Balık, sünger,
harup (keçiboynuzı), mandalina, kuru incir-üzüm gibi birkaç doğal
üründen başkasını üretmeyen ve ulaşım/depolama vs. olanakları olmadığı
için bunları da doğru dürüst satamayan Bodrum birdenbire nakit para
getirecek turizm'le tanışıyor. Altyapı mafiş. İnsanlar alışık değil' Kimse
doğru dürüst ne gelecek, gelecek mi, bilmiyor. Ama ciddi bir değişiklik
olacak, onu seziyorlar çünkü ilk defa hareket var. Beklenti önemli ve
belirsiz. insanlar huzursuz. Bu arada birkaç uyanık turizmci firsatları
değerlendirme Ve ilk yerleri tutma çabasında.

Derviş Bey'in "reislik" dönemi bu geçiş dönemiyle çakışıyor. onun
için önemli zaten.once birkaç satlrla kendisini size tanıtayım.

Çok dinine bağlı, çok muhafazakar ve çok çağdaş bir adam; epey
ilginç bir sentez yani. Beş vakitnamazındave otuz gün orucunda amq hem
kimi dinsel uygulamalar konusunda "Mantığa'uymuyorsa uydurmadır"
diyor, hem de mesela Kalimnos belediye başkanı ziyarete geldiğinde
tamazan bile olsa oturup bir kadeh rakısını içiyor. Kişilik olarak da son
derece sakin ve efendi; sesini yükselttiğini duyan olmamış. F.pey de
alçakgönüllü. Kızı (benim de eşim) Feyhan, babasının ayakkabısının
tabanının delik olduğunu, içine karton koyup sokağa çıktığını sıkılarak
anlatır hölA.

1906'da Bodrum'da doğmuş. Kasabada "eşraf" diye
anılabileceklerden biri durumunda olan ailesi istanköy'den (Kos) gelme.
Tam adıyla Derviş Salih Bey o zamanlar mevcut nadir lise

"AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası iıişkiıer profesörü.
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Bodrum Turizıne Geçerken

mezunlarından biri; en yakın lise olanAydın'da okuınuş. Bu nedenle, ablaları
onakız beğenemiyorlar; gidip istanbul'dan kız bakıyorlar. Atatürk'ün 37
yaşında vefat etıniş maarif vekili Reşit Galip Bey'in l6 yaşındaki kızı Halide
Hanım'ı annesinden istiyorl ar. Evl enme | 9 42' degerçekleş iyor.

o sırada daha 16'sında olan Halide o sabi sübyan yaşında
Beyoğlu|ndan Allahın bu balıkçı kasabasına geldiği zaman, ne bilsin, ilk
sokağa çıkarken vualli (tül örtülü) şapkasını başına takmış, yürümüş.
Bodrum'da ne kadar velet varsa arkasına takılıyor: "Kadın kafasına elek
takmııış ! Kadın kafasına elek takmıııış !".

Hemen söyleyip geçeyim, Derviş Bey herhalde eşi ile annesi arasında
her gelin-kaynana arasında olması '|mukadder" gerginlikten biraz çekmiş
olmalı. Çünkü anne son derece mütehakkim bir kadın ve anadili tabii ki
adalardan gelen neredeyse bütün muhacirler gibi Yunanca. oğluyla kendi
evinde Yunanca konuşuyor. Derviş Bey de sabah kalkar ka|kmaz Yunan
radyosundaki müziği açıyor. Halide Hanım ise kendi evinde Türkçeden
başka dili yasaklıyor. onun içindir ki Feyhan birkaç kelime dışında Yunanca
bilmez.

Derviş Bey 1950-69 arasında dört dönem belediye başkanlığı yapıyor;
arayaaskeri darbe girdiği için net olarak l8 yıl. ilk olarak l950'de Demokrat
Parti'den seçiliyor, 27 Mayıs t960'ta görevden alınıyor, sonra 6l'de tekrar
seçiliyor ve sekiz yıl daha yapıyor.

İşte tam o sırada turizmsancıları başlamış. Son seçimde kendi partisi
Adalet Partisi'nden başka aday çıkartıyorlar karşısına; şimdi anlatacağım
niçin. Bunun üzerine bağımsız koyuyor ama çok zor seçiliyor; birkaç yiz oy
farkla sadece. Ve evde diyor: "Bu benim son reisliğimdir; bir daha koymam''.
Koymuyorda.

l 97 8'de muhtemelen bir beyin kanamasından (çünkü o günkü B odrum
koşullarında bilmek mümkiin değil) bir tarafina inme iniyor, ondan sonra
vefatediyor.

Elektrikmeselesi
Neden karşısına aday çıkartıyorlar, elektrik meselesinden

çıkartıyorlar.
Demiştim ya, Derviş Bey muhafazakar bir insan. Sabah namazıyla

kalkıyor, bir daha yatmıyor. Tabii ki erken uyuyor. Üstelik, gelmeye
başlayan turistlerin kasabanın geleneksel sakin yaşamını derin biçimde
(gürültü, çıplaklık, vs.) değiştireceğini de görüyor olmalı.

j
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o sırada Bodrum'da elektrik yok. Kale'nin dibinde eskiden
Bodrumspor'un, bugün de Hadigari'nin bulunduğu yere Derviş Bey bir
jeneratör yaptırmış, kasabaya akşam karanlığı bastıktan 22.30'a kadar
elektrik verdiriyor.' ondan sonra damazotmasrafı oluyor diye kapatttrlyor.
Fakat yabancı turistler gelmeye başlamış. oteline gelen odasını bulamıyor
karanlıktan. Eğlence yerleri ufak ufak açı|maya başlamış. Elektriksiz
çalışamıyorlar. içecekler soğutulamıyor, vb. Hele, kasabadaki tek buz
fabrikasının kahp buzunu içkilerin içine koyamlyorsun.

Turizmciler toplanıp reis beye gidiyorlar. Jeneratörü saat 01 .30'a kadar

çalıştırmasını talep ediyorlar. Mazotparası toplamal arı şartıyla23.30'akadar
izin veriyor. Ama bu da iki-üç ay sürüyor. Bunun üzerine turizmciler
ayaklanıyorlar ve Derviş Bey'in karşısına seçimlerde rakip çıkartıyorlar.
Bağımsız koyarak ucu ucuna kazanması ve "bir dahaki sefere koymam"
demesi bunun üzerine.

Baraz oteli'nin yapımı meselesi
Bugün bile özellikle kimi CHP'liler belediye seçimleri yaklaştıkça,

karşı partinin eski dönemlerdeki belediye reislerini eleştirmeyi önemli bir
seçim propagandasr'unsuru olarak görürler ki, elektrik dışında iki konuyu
daha sürekli gündeme getirirler: Baraz oteli'nin yapılması meselesi ve Aya
Nikola Kilisesi'nin yıkılması meselesi.

Deniz kıyısındaki Baraz oteli belediyenindir. Bodrum mimarisi
içinde biryaragibi durduğu doğrudur. Sebebi şöyle:Yine o sırada Bodrum'a
turistler gelmeye başlamış. Kalacak otel yok. Pansiyonculuk da henüz ilkei.
Derviş Bey Turizm Bakanlığı ile temasa geçiyor. Bakanlık finanse
etmeye razı oluyor. Yalnız, diyorla1 elimizdehazırproje var, o uygulanacak,
işletmeciyi de biz bu|acağız' Üstelik Başbakan Demirel |967'de
Bodrum'a ilk kez gelip inşaatın temelini de atıyor. (Jandarma botuyla
denizden geliyor, dönüşte karayolundan döneyim diyor ve içi dışına
çıkıyor, Bodrum'a doğru diirüst bir yol yapıı{ıını buna borçlu oluyoruz!).
Sonunda bir otele kavuşabilmek için bakanlığa peki demek
gerekiyor. Üstelik, o yıllarda "tarihi dokuyu Ve çevreyi korumak"
türünden kavramlar daha başlamamlş. Bakanlık Ankara Kızılcahamam
için hazırlanmış projeyi yolluyor. işletmeciyi de tayin ediyor. o da

' Eıektrigin daha önce nasıl sağlandlğı konusunda bkz. Baskın oran-Feyhan Görgün,
Dalavera Memet'in Bodrıını Tarihi, 2. baskı, Istanbul, Iletişim Yayınları,2004, s. 115.

Zatenbur adabütün anlattıklarım bu kitabın çeşitli yerlerinden derlemedir'
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Bodrum Turizme Geçerken

oturuyor otele kendi öoyadınl veriyor ve bu da Bodruınluyu aynca
sinirlendiriyor.

A)ıa Nikola Kilisesi'nin dinam itlenmesi meselesi
Elektrik veBaraz'dan sonra Bodruın'ulr turizme geçiş dönemiııe ilişkin

dedikodulardan biri ve ulusal bakımdan en vahim olanı, Bodrum'un tam
ortasında yer almaktayken barbarca yıkılan ve yeriııe fevkalade çirkin bir
Halk Eğitim Merkezi binası yaptırılanAyaNikola Kilisesi meselesidir.

Ay a (" Aziz") Niko la, b al ıkç ı l arın koruyu cu azizidir. Dol ayı s ıyl a, l 923
Zorgnlu Mübadelesi'nden önce burada, şimdi Yunanistan'dan gelen
mübadillerin oturduğu Kumbahçe Mahallesi'nde yaşayan Rumlarııı büyük
ki liseyi Aya Nikola'ya adamaları ko layca anlaşı labilir.

Runılar Yunanistan'a gönderildikten sonra boş kalan anıtta önce sinema
oynatılıyor.' Ama bu koca mekanı sünger vs. deposu olarak kullanmak
isteyenler vardır. Nitekim, Selçuk Erez'in kitabında uZUn uzun anlatılan
Bodrum'un ünlü girişimcisi Ali Cengiz'(aslında, Erez'inkitabı büyük ölçüde
Ali Cengiz'in anlattıklarına dayanmaktadır) ve ilkokul öğretmeni Nusret
Hoca '"Rumları sevınesek de dinlerine sayglmlz vardır; mihrabı yıktırıp
binayı kilise olmaktan uzaklaştırmadan böyle sinema oynatmak doğru
değildir" diyorlar. Nihayet mihrap yıktırılıyor. Bina da depo oluyor.

o sıralar, yabancı turistler Ve özellikle de Fransaldan dalış
meraklıları Bodrum'u ufak ufak keşfetmeye başlamışlar. Bu turistler
kasabada dolaşırlarken, en merkezi yerde depo olarak kullanılan anıtsal
boyutlarda bir kilise görüyorlar Ve fotoğraflarını çekiyorlar. Sorular
soruyorlar bu nedir diye. Tabii, birtakım "milliyetçi" insanlar
huzursuzlanmaya başlıyor. Durumu Aııkara'ya ihbar ediyorlar. Allah
bilir, "Bunlar gider dışarıda ülkemiz aleyhinde propaganda yaparlar da
burada bir Rum devleti kurulur" da diyorlar. Çünkü, sadece |4]3
Rum'un kaldığı istanbul'da bir Rum Vatikanı kurulacak diye 2000'li

' Selçuk Erez, İs tanköyalt ı B odru nı, Ankara, Bilgi Yayınevi, l 996, s. 68-70.
'Ali Cengiz (l903- l987), özellikle o zamanların Bodrumu gibi kısır bir yer için fevkalade
girişimci bir insandır ve burada (üzerinde kimi dedikodular bulunan) ilk ve en önemli
Sefinaye birikimini yapan kişidir. Girit'te doğmuş, orada İtalyan okulunda eğitim görnıüş,
sonra gidip Ege'nin en önemli sünger nıerkezi olan Kalimnos adasında süngercilik
öğenmiş (Bodrum'da çlkartılan dev süngeri buradaki müzeye hediye etmiştir), başta
sünger olmak üzere dış ticarete girişınesinin yanı sıra büyük miktarda arazi edinmiştir.
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yıllarda endişe duyulan bir ülkede yaşlyoruz en nihayet. Bunun üzerine
belediyeye baskılar gelmeye başlayor, bu kiliseyi hemen ortadan yok et
diye.

Derviş Bey'in bu barbarlığı yapması mümkün mü? insancı|. Zamanı
için çok kültürlü. Üstelik, Kalimnoslularla ve diğer adalılarla her an
görüşüyor, gidip geliyor. Kendi anasıyla konuştuğu dil yani anadili de
Yunanca! Tabii ki yanaşmıyor. Bunun üzerine baskılar yoğunlaşıyor Ve
"Sen yapmayacaksan b izy apacağız"lar başlıyoi.

oysa, Bodrum'u Tanıtma ve Turizm Derneği, 1965'te başkan Rüştü
Gür imzasıyla gerekli yerlere gönderdiği yazılar|ayetkilileri uyarmaktadır.
Bu anıt kilisenin yıkılması halinde hem turizmin baltalanacağını hem de
Yunanistan'ın misillemeye girişip camileri yıkmayapaşlayabileceğini haber
vermektedir.

Fakat sonunda Muğla'dan bir fen memuru geliyor, "Tarİhİ bir özelliği
yoktur; Nikola adlı biri tarafından yaptırılmıştır. Mail-i inhidam
[çökme ihtimali] bahis konusudur" diye rapof veriyor. Köyişleri
BakanlığıAyaNikola'yı belediyeden on bin |irayasatın alıyor, Bodrum Halk
Eğitim Merk ezi' ne devrediyor.

İşin ilginç (ve daha darezil)tarafı, "yıkılma tehlikesi vardır" denilen
güzelim anıta kazmayla girişip ylkamayınca sonunda dinamit koymak
zorunda kalıyorlar. o kadar ki, yakınlardaki Seyfi Bar'ınbulunduğu çıkmaz
sokakta yaşayan ihtiyar kadınların bana anlattıklarına göre, civardaki
evlerin camları kırılıyor. Bununla bile ilk katın duvarlarınr yıkamayınca b
çirkinler çirkini Halk Eğitim'i o duvarların üzerine inşa etmek zorunda
kalıyorlar- Süreç 1969'da sonuçlanıyor. Böylece Türkiye parçalanmaktan
kurtuluyor.

Ve Türkiye'nin bugün en önemli turizm merkezi Bodrum'da furizm
başlıyor...

625



Bodrum Turizme Geçerken

Resim l: Ali Cengiz
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Resim 2: AyaNikola Kilisesi
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Bodrum Turizme Geçerken

Resim 3: Bodrum Halk Eğitim Merkezi
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Resim 4: Dalavere Memet
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MUSKEBI
M.Ö.3000 M. S. 2007

Ahmet Özgiray

Geçmişi ve Coğrafi Durumu :

Bodrum Yarımadası'nda, doğuda Değirmen Dağr, batıda Allahtepe,

güneyde Ad alar Denizi. kuzeyde Türkmen Dağı ve Pazardağı arasında kalan

kaza merkezine 9 km mesafede bulunan Bodrum-Turgutreis yolu üzerinde

yer alan bir yerleşim yeridir. Aynı zamanda nahiye merkezi olan bu yerleşim

yerinin bir kısım arazisi kuzey-güney doğrultusunda sahile kadar

uzanmaktadır ve narenciye bahçelerinin yer aldığı bir vadi teşkil etmektedir.

M. S. 3 1 7'den Sonra ismi Episkopi olarak bilinirken XVI. Yüzyılda Müskebi

adını almıştır. Bununla birlikte, 1963 yılında köy merkezine 800 metre

mesafede bulunan Hüseyin Akgün tarlası ile Hasan Canbakan

palamutluğunda yapılan Miken' dönemi kazı|arından anlaşılac ağı izere

burası oldukça eski bir yerleşim yeridir.

Her ne kadar köyün tarihi Hititlere kadar gidiyorsa da bilinen tarih

M.Ö. 1400-1300 yıllarına dayanır. Bu tarih de Mikenlere' daha doğrusu

Akalara aittir. M.Ö. 334'te Büyük iskender'in Anadolu seferi ile

Karya, Büyük iskender'in egemenliğine girdi. M.Ö. 129'da Romalıların

Bergama Krallığı'nın varisi olarak 'Anadolu'ya girmesi ile
bu defa Roma'ya bağlandı. Roma İmparatorluğu M.S. 395'de Doğu ve Batı

olmak izere ikiye bölününce Karya, Doğu Roma, başka bir ifadeyle

' Yusuf Boysal, "Müskebi KazıSı, 1963 Kazı Rap oru'' , Belleten, XXXI, Ankara |967 ,

s. 7l. Kalınh|ara ait şekiller en arka sahifededir.



Müskebi

Bizans'a bağlandı. 1040 yılından itibaren Bizans'a Türk akınları başladı.

1 07 l yılında Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesiııi B i zansl ılara karşı

kazandı. Alparslan bir entrika nedeniyle öldürülmesinden sonra

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1092'de iznik'i aldı. Bunun sonucunda Katya,

kısa bir süre de olsa Süleyman Şah'ın eline geçti. Yeniden Bizanslılar

tarafindan alınan Karya, T26tr yı|ında nihai olarak Türklerin eline geçti'z .Ve

XIII. Yüzyılın sonlarına doğru Menteşe Beyliği içerisine dahil edildi.'

1360'dan sonra Menteşe Bey ahvalinden Mahmut Bey, Menteşe Bey'i oldu.

Başkent zaten Balat'tan Beçin'e taşınmıştı.

Bu sıradaPımalı Belen çokparladı. Bodrum ve yakınkıyılarındaTürk

faaliyeti yok idi. Pırnarlı Belen'e 2 km mesafedeki Etirim yani askerin

oturduğu oturum da parlak devrini yaşadı. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra

Menteşe Beyliği de Moğolların eline geçti. Fakat II. Mehmed Anadolu

Beylerbeyi İshak Paşa Menteşe Beyliği'ni osmanlı topraklarına kattı. 1463-

1478 tarlh|eri arasındaki osmanlı-Venedik savaşlarında Menteşe Beyliği

çok zarar gördü. 17 Kasım l522'de Bodrum, Tahtakale (Müskebi), Cos

(istanköy) osmanlı topraklarına kesin olarak dahil edildi.

Müskebi'ye o zamanlar Burdur'a bağlı olan Kızılhisar'dan oğuz

Türklerinden olan Yörük Kızılhisarlı Mustafa ve kurenası gelmiştir.

Müskebi'nin düzlük ve dağlarında hayvanlarını otlatmaya başlamışlardır.

Kızılhisar sonraki yıllarda Denizli'ye bağlanmıştır. Denizlililer de

' Bayram Akça, Muğlan6me, Muğla ve İlçeleri Kültürü, Muğla 2006, s.32
3 Paul wittek, Menteşe Beyliği, Ankara 1995, s. 74'
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Ahmet Özgiray

"K|z||" sözcüğü komünizmi çağrıştırıyor diyerek ismini "Serinhisar"a

çevirmişlerdir.
Müskebi'de günümüze kadar gelen sağlam ve yıkıntılı binalar vardır.

onlardan birisi Değirmen Dağı'ndaki manastırdır. Bizanslılar Hıristiyanlığı

M. S. 317'de resmi din olarak kabul ettiklerine göre bu manastır Tekkeşinler

için M. S. 317'den sonra yapılmıştır. Manastırın bugün çokazduvarı ayakta

olup osmanlılar buraya gözlemevi yapmışlardı. Müskebi'nin ismi bu

tarihlerde Episkopi (Papaz Diyarı) idi. Papazlarınoturduğu yer ise Çakmaklı
mevkiinde Cengiz Altmış'a ait iğneci otlağındadır. Yıkık olan kalıntılar

günümüze kadar gelm iştir'

Samutlara aii kulenin kitabesi yoktur. Yapılacak spekülasyonlar

okuyucuları yanı|gıya götürebilir. Tahminime göre bu bina I522'den önce

inşa edilmiştir. Yukarıdaki kulenin kitabesi tahta üzerinde ebced usulüne

göre tanzim edilmişti' 1970 yılında Bodrumlu olan Bodrum İlçe Milli
Eğitim Müdürü osman Bilgin, kitabe zayi olmasın diye söküp Bodrum

Kale Müzesi'ne götürmüştü. Bu kitabeyi istanbul Üniversitesi Sanat Tarihi

Profesörlerinden Ayda Arel okuyup neşretti. Fakat eksik Ve yanlış

okumuştur. Kulenin esas sahiplerinin son maliki Esat Deniz kuleyi

İstanbtıllu bir şahısa satmışiır Ve kule restore edilerek yıkılmasına

engel olunduğu gibi beldeye tarihi bir kimlik kazandırmıştır. Belki günün

birinde burası Kızılhisarlı Mustafa ismiyle 6ir Etnografya Müzesi haline

getirilebilir. Esat Deniz'in verdiği bilgilere göre bu kule 160l veya |602
yıllarında kullanıma açılmıştır. Taşları manastır yakınındaki Değirmen

Dağı'ndan getirilmiştir. Binanın konumu köyün en güzel yerindedir.

Kuzey, güney ve batıya karşı muazzam bir manzafas;. vardır. Zaten
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kuleyi yaptıran Kızılhisarlı Mustafa; "Benim cemaatim rahat etsin diye bunu

inşa ettirdim" demiştir. Kuledeki kitabe eksik olmakla birlikte aynen

şöyledir:

Bu ş eh-niş in-i nev... ahvalleri

Mü b arek it d i'.' medh guy-i Ta' al
Mah-ı şahnişin ki yoktur cilıanda ana nazır

Ne kasr-ı dil-keş ve ziba ki olmaz ana misal

Gelip bu cay-ıferah-bahşta iyş eder ihuan

Cihanda ola emin görmeye zİya.nzeval'

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde buluna 176 nolu Tapu-Tahrir

Defteri 939, Miladi 1532-|533 senesine ait olup Menteşe Sancağı'nda isk6n

edilmiş olan oymak ve obaları belirtmektedir.337 nolu defterde ise Menteşe

Sancağı'nın kasabaları, köyleri, mahalleleri gösterilmekte Ve ayrlca bunların

hane sayıları, yetişen mahsulleri ve hösılatı verilmektedir. Bu tahrire göre

Büskebi-yi Kebir, Dereköy'den Tahtakale'den sahile kadar olan mahalle;78

hane,54 kişi bek6r para çıkarıyor. l5 kişi bekör para çıkarmıyor. Bir imam, 3

Muhassıl, l4l90 akçe hAsılasl varken Büskebi-yi Sagir de 86 hane,43 bekAr

para çıkarıyor, 7 bekAr para çıkarmıyor, Muhassıl l3753 akçe hasılası vardı.'

Burası da bugünkü: Akyaka, Kafircik, Yahşi, Türkmenönü, Kızılcakuyu'dur.

o Ayda Arel, Vl. Aiaştırma Sonuçları Toplaırtısı, 23-27 Mıyıs 1988, Aııkara, l989, s. 37
'Ekrenı Uykucu, Muğla Tarihi, İstanbul, l983, s. 7,
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l563'de Sıravalos I(azası köyleri kayıtlı nüfusu

1583'de Sıravalos Kazası köyleri kayıtlı nüfusu

l563'den 1583'e uzanan yirmi yıllık zaman zarfında nüfus artışında önemli
bir değişiklik yoktur. 1530'dan 1563 döneminde kaydedilmiş olan
demografik büyümenin yerini durgunluğun da ötesinde YoI,50 küçülmeye
bırakmıştır.

oTD-337,v268b-275b,278a,278b. BoA(BaşVekaletosınanlıArşivi)KargıveBağla
Mez'raları bu tarihte korsaıılaryüzünden ekilip biçilepiyordu. TD-338. s 43_44

Köy Neferen

30
dönüıııden

küçi-ik
çiftlik
(çift)

30
diiniiındeıı

büyüık
çiftlik
(nim)

t20
döııiinıden

büyi'ik
çiftik

(bcı'ınak)

iiri
*rr"IMücerrediMuafi Bekar ill

;l

Tahnıini
Nüfus

Büskebi-yi
kebir 258 2 T2 134 r00 l0 890

Büskebi-yi
sagir 258 32 92 I l8 753

Köy Neferen

30
dönümden

KuçuK
çiftlik
(çift)

30
döııtiıııdeıı

büyük
çiftlik
(ninı)

120
döırümden

büyük
çiftik

(bennak)

Kara Mücerred

Bekar

Muai Gail
Kayıp

Tahmiııi

Nüfus

Büskebi-yi
kebir 257 2 l1 127 lll 6 841

Büskebi-yi
sagir -

2s4 25 t02 119 3 2 784
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Sıravolos kazası köylerinin yıllık lrasılatı (15l7- l583)

l517'de deftere kayıtlı nüfusu Yo20,25'nin bünyesinde barındıran Karaova
kazasının en büyük yerleşim birimini oluşturuyordu. Bunu o/o 14,7l ile
Büskebi-yi kebiro/o l2,53 ile Büskebi-yi sagir takip etmektedir.
1563'de kaza nüfusunun o/o 18,93'ü Karova, Yol6,22'si Büskebi-yi kebir
Yol 5,40' ıBiiskebi-yi sagir teşkil ediyordu.

Yeni köyleri teşkili ile birlikte, yarımada'daki yerleşim düzeni ve nüfusun
dağılımında önemIi değişikliklerin görüldüğü 1583'de, nüfusun
Yol1,90'nının kaydedilmiş olduğu Büskebi-yi kebir, sahip olduğu nüfus ile
ilk sıraya yükselmiştir. Bunu o^ 17,70 ile Büskebi-yi sagir ve o/ol3,03 ile
Karaova takip etmiştir.

Yarımadasının verimli kesimlerinden birinde kurulmuş olan ve bugünkü
ortakent'in esaslnl teşkil eden Büskebi, yaklaşık 534 gercek nüfusa tekabül
edet 162 nefer vergi mükellefi ile kazanın ikinci büyük iskan merkezini
oluşfurmaktadır ve Büskebi-yi sagir adıyla anılan köy ise yaklaşık 490
gerçek nüfusa tekabül eden 138 neferin kayıtlı bulunduğu büyükçe bir iskan
yeri olarak dikkat çekmekteydi.'

' l ı87 H. Miladi 1773-1774 tarihli menteşe avanz (vergi) defterinde BoA (Baş Vekalet
osmanlı Arşivi) KK. MKF. 2672,v.slb.

2l 50021 000t3 7s3
Büskebi-yi
sagir

20 s00
Akçe

l9 500
Akçe

il 408
Akçe

Büskebi-yi
kebir

1583 Yılıl563 Yılı15l7 YılıKöy
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Alımet Özgiray

l530'da Sıravolos Kazası Köyleri*

Hicri 973 Miladi l565-1566 tarihine göre Büskebi-yi Kebir nüfusu
254, Büskebi Sagir'in ırüfusu da249'dur. 167l'de Bodrum'a gelip Vitesse
(Bitez)'de konaklayan Evliya Çelebi'ye göre; Müskebi'nin misket üzümleri
meşhur imiş. Müskebi veya Büskebi ismi de buradan geliyormuş.'Burada
doğruluk payı vardır.KapuzBoğazı'nın altındaki 706 parsel arazinin ismi
Sinan Bağı'dır. Zaten köyün sahile doğru olan arazisine Bağarası denilir.
Pembe Aras'a ait 295 parsel arazinin ismi Bekir Bağı onun bitişiğindeki
Fatma Koc adan'aaiİtarlanın adı da Bağbaşı'dır.

Belde'de en eski narenciye bahçesi 1850 yılına kadar gidilen Fatma
ozbey'e ait olan 463 nolu parselin ismi Yahudi Bahçesi'dir. 2008 yılında da
narenciye bahçesi olarak hayatını sürdüren bahçede 1920 yıllarında
Turunçgillerin yanı sıra soğan, bamya ve domates de yetiştirilmekteydi;
fakat köylüler bamyayı bilirken Frenk elması olarak nitelendirilen domatesi
tanımadıkları gibi tüketmiyorlardı da. Bodrum'dan sonra gelen köylere
Sıralovas veya Sıralovus derler. Bu yanlış bir isimlendirilmedir. osmanhca
,.ı-ıl-ıl-ı*l da elif görülmemiş ve Serulus denilmiş veya Eser Ulus denilmiş.
Bu yörenin halkı Eser Ulus'tur. Burası yarımada olduğu için devamlı ruzgilr
alır. Bilhassa Çanakkale yöresinden gelen kuzey rizgdrı denizi yalayarak
geldiği için serindir ve buradan geçer. Diğer taraftan yaz ay|arı Ege'de
denizden karaya esen rüzgAra meltem ya da imbat denilir. Yani yarımada
devamlı esintilidir.

' M. Kütükoğlu, Tavas Kazası, 5 XXVIII; Z.Mete, aynı tez. s.l2-5-l26 Vd 5 Mikail Aclptnar
XVI. yiizyılda Balat Kazası (Tahrir defterlerine göre) Ege Universitesi Sosyal Bilimler
Enstitiisü yayınlanmamış yüksek lisans t ez\izmir2005' s.7-8

"EvliyaÇelebi,lX,s.2l3-2l4' 

87

Köy Nefer Haıre Kara Müıcerred Talrınini Nüfus

Büskebi-yi
Kebir 182 99 60 J 598

Büskebi-yi
Sagir 137 86 43 I 485



Ahırıet Özgiray

1891'de köyün nüfusu 453 olup 9l hane vardlr.'u 1927'de nüf'us

10l1 olup 307 ev vardı' 1932'de ise nüfus 874'e düşmüştür.

Takip edeır yıllarda ise köyün demografik yaplsl şöyledir :

Erkek Kadın

t945 421 539

960

1950

r 955

1063

1965

rggg"

2004

463

105s

600

508 572

1080

3600

Yıt

|9I2-I9I3 Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı

sıralarında Müskebi köylüsü üzerlerine düşen görevleri cesurAne olarak
yapmıştır. Çok sayıda ölü ve yaralı zayiatıvermiştir. 1965 yılında bile erkek

nüfusu kadın nüfusundan oldukça azdır.

'o Avram Galanti, Bodnun Tarihi, istanbul, 1945, s. 41.
" ı999 ve 2004 yıllarına ait toplam nüfusu Yahşi de dihildir.
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Müskebı

ÖğrenimDurumu:
osmanlı döneminde eğitim camide yapılırdı. 16l0'lara doğru Ali

Özgiray ecdadından Hacı İshak Ağa tarafindan köydeki bugünkü cami ve
yakınındaki çeşme yaptırılmlştı. Suyu da üstü açık kanalet vasıtasıyla Hasan
Sarnıç tarlasından getirilmiş halen de suyun akışı devam etmektedir. Köyün
su ihtiyacı kuyular ve sarnıçlar tarafindan sağlanıyordu. 24 Temmuz 1908
tarihinde ilan edilen II. Meşrutiyetten Sonra Müskebi, Akçaalan ve
Mumcular köylerinde birer okul ihdas edilmiş ise de kısa süre sonra yalnız
Müskebi okulu 191O'larda yapılan, bugün postane olarak kullanılan klüb
binasında eğitime devam etmiş burası küçük geldiği için köy ilkokulu
yapılmıştır. 1933 yılında nüfusun o/o60'ı Latin alfabesiyle okuryazar hale
gelmiş olup birçok ilim, fen adarnl ve sağlıkçı yetişmiştir. 1930'lu yılların
başlıca öğretmenleri Hüsnü Efendi, Halide Eldem, Necmettin Zingil;
Hüseyin Türk, Mehmet Yenilmez, Ayşe Karaoğlan, Aysel Karaoğlan.

1930 lu yılların başlıcaYüksek Eğitim gören kişileri;
Jeoloj i Müh. AynurAkpınar l 947 doğumlu.
ZiraatMüh. Müzeyyen (Akpınar) Dengiz l947 doğumlu
MühendisAlbay ŞevketAras 1 930 doğumlu
Elektrik Mühendisi AhmetAslan 1 93 9 doğumlu
Binbaşı ŞefikBaşeymez 1958 doğumlu
Doktor Profesör osman Karao ğlan l944doğumlu
Doktor Genel Cerrah Muharrem Karaoğlan l947 doğumlu
Ziy aKıvı|cım l 940 doğumlu
Tüccar Mehmet Kocadon 1963 doğumlu olup 1999 da ortakenrYahşi
Beldesinin ilk başkanıydı'2004'de ikinci defa aynı göreve seçilmiştir.
Albay Celalettin Özcan 1931 doğumlu
Profesör Dr. Eynp Özcan 1 93 1 doğumlu
Profesör Dr. Ahmet Özgiray 1 940 doğumlu
Mühendis Süleyman Sezer I945 doğumlu
Maliyeci Mustafa Şahbaz 1 942 doğumlu
EmniyetMüdürü Süleyman Pay 1944 doğumlu
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CamiveTürbe;
. Camiyi değerlendirmek için yapıda herhangi bir inşa kitabesi
bulunınamaktadır. Yeni camiye giriş açıklığının üst liesimin de yazıIı tarihi
1877 olarak verilmiş olsa da bu tarihin neye dayanılarak verildiği
bilinmemektedir. Belki eski cami yıkılarak mevcut cami yapılmış olabilir.
Bölgedeki benzer plan tipindeki diğer camiler de dikkate alindığında
caminin XVII veya XIX yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.
Çelebi ünvanlı Hacı İshak oğulları AiIesi bölgenin tanınmış ailelerindendi.l'
Cami onlartarafindanyaptırılmış olabilir. Zatenortakentm ezarlığında1742
tarihli Hacı İshak oğlu ibrahim Çelebi'ye ait bir şahide (ttırbJ) ile Il74
H.M.'' 1749 tarihli .Ahmet oğlu ishak Ağa'ya ait bii mezar İaş|
bulunmaktadır.'u

OrfveAdetler:
Müskebi tarihi boyunca çok az göç almıştır. 19lO'dan sonra birkaç

aile Girit'ten istanköy'den gelip yeileşmiştii. Köy ahalisi tamamen
Türk ruhunu yaşar. Munis, misafirperver, fedakAr Ve çalışkan
insanlardır. Dilenci yok gibidir. Rakı içilir. Halk Sünni mezhebine
t6bidir. Kumar düşkünü azdır. Hırsızlık, insan öldürme, çapulculuk,kız kaçırma, ırza geçme, yok denecek kadar aZ iken 1960

'' Biıgi için bkz: A 6 Avram Galanti Bodrum tarihine ek 1946 s.62

''A. Areü a.g.m. s. 46 Bodrum Yarımadasının ortakent (eski Müskebi) kesiıninde bulunan
MustafaPaşakulesihakkındaaraştırınaVltoplantısıAnkaral988s.4, dipnot.

'o Bu sülale, bugünkü Özgirayların ahvadı.
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yılından itibareıı köyün turizme açılnıasıyla her şey tersine döndü. 1960'a

kadar yılda l}-|zevlenme olurken boşanma da çok azdı. ''

Evlenme:

Müskebi'de izdivaç her yerde olduğu gibi kızı Perşenıbe akşamları

ebeveyninden istemek ve nişan göndermek suretiyle başlar. Zifafa kadar

arada geçen mübarek günlerde karşılıklı hediyeler gönderilirdi. Düğüne

başlamak için oğlan evi kız evine deve ile ağırlık namryla helva ekmek ve

bazı eşyalargönderir ve düğüne yaPazarveya Perşembe günü başlanırdı. Bir

hafta düğün sürerdi. Zifaf gnnn kadın ata bindirilerek, gelin alma adıyla

damadın evine götürülürdü. Yolda rakı içilir, oynarur ve silah atılırdı.

Bayramlarda ve mübarek sayılan günlerde kabir ziyaretiyapılır, mersin çalısı

ve çiçekler mezar taşına bırakılırdı. Miraç ve Berat gecelerinde lokma, pilav,

keşkek ve buna mümasil yemekler pişirilerek yakınlarına ve komşu evlerine

dağıtılırdı. Köy Sünni mezhebine dahil olmasına rağmen fanatik değildi.

Rebiülevvel ve ahir aylarında birçok yerlerde olduğu gibi aşure pişirmek

faz|ayaygın değildi.

I5IIrsVE :

Önce erkekler siyah veya gök (mavi) don'ile yelek giyer bellerine kuşak

sararlardı. Donlar diz kapağından aşağıda nihayet bulur Ve dizleri

'o şükrü Durmaz, Belgelerle Bir Dönem Bodrum ( l 889- l 938), Bodruın, 2005, s. 89-90.

'' Aıi Akbaş Günay, Muğla ve Çevresi Sözlü Kültiirü ve Toplumsal Değerleri, Muğla,
2007, s.22.

641



_-!

Ahmet Özgiray

öıterdi. l925'den önce başa üstlük şal v.s takılırken |925'ten sonra şapka ve

kasket giyiliyordu.

1925'den önce kadınların ekserisi şalvar, don ve üzerine zbın
giyerlerken başlarına üstlük takan sokakta kırmızı fita sonraları da.başka

modern örttiler koyarlardı. |925'ten sonra peçe Ve çarşaf kalkmıştı. Zaten

yaygın değildi. /

Tarım:

Müskebi'de arazi şekli engebelidir. KuzeyindePazar Dağı doğusunda

Allah Tepe, Değirmen Dağı ve devamında manastır ve aşağı dağ vardır.

Pazar ve Türkmen Dağı tamamen kalsiyum karbonat yani kireç taşı ile

bezenmişti. Müskebi'de kış ayları fazla yağışlı olmayıp ılınıandır. Yazayları
ise kurak ve sıcak geçer. 19l0 yılında köye kar yağmıştı. Köyün başlıca

mahsulü incir, tütün, palamut ve bademdi. Tahıl ise ancak köyün ihtiyacını

karşılıyordu.

Köyün iklimi limon, portakal ve mandalina yetiştirmeye çok müsait

ise de, suların az|ığı buna fazlaimkön vermemişti. 1 900 \arda y azaylarında

ortalama sıcaklık 28-34oC' k'ş aylarında 0-4oc, bahar aylarında ise

9-l8ocdir. Bu nedenle l948 yılından itibaren Zjraat Bankası'nın Marshall

yardımı kredili hem dolap hem de motorpomp vasıtasıyla kuyulardan elde

edilen su ile zikre değer mandalina bahçeleri meydana gelmişti. Köyün

tarlalarının yüzölçümü 369 hektar olup içerisinde Pazar Dağı hariç orman

yoktur. Başlıca ağaçları; zey7in,incir, badem, kayısı, erik, armut, çitleınbik,
melengiç, dut, palamut, turunçgiller bilhassa kokulu çekirdekli bodrum

mandalinası vardır.
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Demirci, maraflgozve ktiçLik zanaatgrubu hariç ltöyün lrepsihayvancılık ve

tarıınla geçinirdi. Mahsrıl iyi satılırsa yaşam iyi, iyi satılmasa da yaşam yine

de iyi idi. Ziraköy l960 yıIlarına kadar kendi iirettiği nralları tiiketirdi.

I950'lerde tarım üretinıi şöyle idi:

Mahsul

Buğday

Aüpa

Bakla

Çavdar

YeşilMercimek

Susam

Iutun

Palamut

incir

ZeytinYağı

Acı veTatlı Badem

Kayısı

Miktar(Kg)

40,000

50,000

25,000

3,000

1,000

1,000

10,000

20,000

180,000

11,000

7,000

20,000

l950-l960 arasında köyde bir giinde b.s ,ondomates, 1 ton biber, 10

ton karpuz ve 7 ton soğan yetiştirilip çoğu Milas pazarına gönderilirdi.

1950'de köyde 4l deve, 4katır,4 at, |8 kısrak, 109 eşek, l30 koyun,

200 keçi,430 inek, 264 adetçiftsürmek için öküz ve tosun vardı.
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Sağlık:
Bütün osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi Müskebi'de de

gerek harpler gerek ise hastalıklar nedeniyle nüfus fazla arİmamıştı.

Yil
r924
1925

t926
r927

1928

r929
1930

1931

r932
1933

1934

Doğum
t6
9

32

26

23

19

t9
39

2l
36

32

olüm
9

7

16

t6

5

10

10

t7

20

l8
t7

Cümhuriyetin kurulması ile birlikte köy nüfusunda artış

kaydedilmiştir. 1950 yılına kadar Müskebi'yi tehdit eden en büyük

salgın Bağarası mevkiinde görülen sıtma vakalarıydı. Ayrıca azda o|sa

köylülerin ince hastalık dedikleri veremdir. Burası belde olmadan önce

lağımların sokağa sızmasl neticesinde başta hepatit olmak üzere diğer

hastalıklarda vardı. Ne var ki, köy |999'da belde olduktan sonra Belde

başkanının azim ve çabasıyla kanalizasyon şebekeleri yapılmış, sokaklar
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Müskebi

ve yollar modern hale getirilmiş, çöpler de toplanarak halkın sağlık
koşulları üst düzeye çıkarılmıştır. l960 yılından önce taş evler içerisinde
}ıamam olmak üzere tek ve çift katlı kireçten dikdörtgen şeklinde pencereli
olarak yapıldığı için hijyenik idi. Evlerde soba kullanılmaz genel olarak
ocakta yakılan odun veya mangal ile ısınılırdı. Bodrum'da sıtmadan
kurtulmak için karatavuk; güvercin kanıyla ya^ yazan üfiirükçülere
rastlanırdı. Koca_karı ilaçları da halkın başvurdukları çarelerdir. Humma
Elma çalısı (dağda yetişen aromalı bitki) ve kekik yapraklarıyla tedavi
edilmeye çalışılırdı. Bodrum'da l920'lli yıllarda hastane hatta dispanser bile
yoktu. Çiçek, difteri ve kızamık gibi hastalıklar yok gibi isdi.

l960 yılından itibaren köyde gelişen İarizm sektörüyle birlikte köy
hem büyüdü hem de nüfusu çok arttı ve modern bir beldeye dönüştü. Köy
|929' dan l97 0' ekadar Bucak statüsünü devam ettirdi.

Köyde müze yoktur. Girit asıllı Mikenlerin (M. Ö. 1600-1300)
Müskebi'ye hakim olduklarını maddi delillerle Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden birisi olan Prof. Dr. Yusuf
Boysal yaptığı kazılarla ispat etmiştir. Buluntular Bodrum müzesinde
sergilenmekte ve depolarda bekletilmektedir. 1970'li yıllara kadar Müskebi
nahiyesine bağlı köylerin l 891 tarihindeki nüfusları'o:

Müskebi ''
Gürece
Peksimet
Dereköy
Akyarlar
Rumhaneleri (islam Haneleri)
BüyükAkçaa|an
KüçükAkçaalan

453
140
100
286
120
95
421
240

'u Avram Galanti, a.g.e., s. 41.
'' Müskebi'nin ismi 1960 da ortakent olarak değiştirildi. l999'da ise ortakenrYahşi
Belden oldu.
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Karakaya

Sandıma (Yalıkavak)

Karabağ

Yaka

Geriş 
/

Rumbukü(Türkbükü)

Küçük Dirınil Girel-Belen

Faralya

Yahşi

396

348

387

t43

r86

26r

187

308

130

Takriben 1 9 l 0 doğumlu tüccarlar :

HakkıAkyurt

BekirAras

SalihAras

CaferAras

ŞevketAras (Bekiroğlu)

osnranAtılgan

AliÖzgiray

Sonuç: Müskebi Bodrum'un en önemli yerleşim merkezlerinden biri

olmasına rağmen, tarihi çok silik kalmış. Tarihini biraz da olsa açığa

çıkarmaya çalıştım.
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l950_ 1960 yılları arasında Müskebi'de muhtarlık yapanlar;

Halil Özgiray
MehmetAkpınar
CaferAras
Mehmet Sarsılmaz
Şevket Aras
EsatDeniz
Niyazi Özseıt
İbrahimGüner
FeritYenilmez
Hürriyet Gergin
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Ali Özgiray kuyusundan çıkan, yazısı biliıimeyen bir kitabe

Mehmet Kocadon kuyusundan çıkan, M.Ö. 3000 yılı Bronz çağına dayanan
bir kuşağızlı kırmızı yüzlü topak desenli vazo
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iki erken bronz çağ kabı.
itisi de hantal ve benekli

Basit kulplu bir tür kap. Bodrum
ve İstanköy'de bulunmuştur.

Yuvarlak kap Cyladic vazolarına benzer
gri renkli üzeri siyah beneklidir.

Bu bir vazo veya kiramit parçasıdır.
Pişirilmeden önce üzeri çamur kaplanmıştıı

'' EııilyVermeule, Archaeology, Volume 17 Nuınber 4Winter 1964
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Müskebi'nin taslak haritası
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AIi Özuyar

Tüı'k Sinemasında Aıradolu'ırun film mek6nı olarak kullanılmaya
başlanılması sinenıanr ızın Yö h etnı enl er D ö nem i (l9 5 0 - |9 6 0)'nde olmuştur.
Bu dönemin önde gelen yönetmenlerinin, başta Ömer Lütfi Akad ve Metin
Erksan olmak üzere, konusu Anadolu'nun köy ve kasabalarında geçen
edebiyat yapıtlarını sinemaya uyarlamaları, Anadolu'nun sinema ınekönı
olarak kullanılırıasında öneııli bir rol oynanlıştır' Bu mekAnlardan biri de
Bodrıım'dur.

Erden Kıral'ın Mavi Siiı'gün'i (1992) Naci Çelikberksoy'un Her Gece
Bodrunı'u (1992) ve Türkan Şoray'ın Bodrunı Hakinıi (1976) filmleri
sinemamızda Bodrum'u doğrudan doğruya konu edinen filmlerdir. Bodrum,
bu filmlerde, kişinin ruhuna Slzlp onu etkileyen, onu değiştiren, kendine
benzeten bir değişinı ye arınma mekanı olarak beyazperdeye yansımıştır.
Bodrum'un antik çağlardaki ismi Halikarnas'ı (Halikarnassos) kendisine
imza olarakseçen Ve aynl zamanda Mavi Sürgiin filminin de kahramanı olan
.jnl.j yazarımız Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın"Yolanş başına geldiğinde
Bodrıını'ıı göreceksin, Sanma ki seıı geldiğin gibi gideceksin. Senden
öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler" sözi,
bahsedilen bu değişim Ve arlnmanın bir başka ifadesidir.

IVIavi Sürgün'

' Mavi Sürgiin, Yönetııen: Erden Kıral, Senaryo: Cevat Şakir Kabaağaçlı'nrn "Mavi
Sürgün"romanından senaryolaştıran Erden Kıral Keııan ormanlar ve Elie Schellerer,
oyuncular: Can Tokay (Cevat Şakir Kabaağaçlğ, Özay Fecht, Ayşe Romey, Hanna
Schygulla,Tatiana Papamaoshou,Halil Ergün, Ali Sürmeli,Menderes Samancılar,Kürşat
Alnıaçık ve Mevlüt Demiryay, Görüntti Yönetmeni: Kenan ormanlar, Müzik: Timur
Selçuk ,Yapım: Eurimages, TRT ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla.Türkiye (Kenmovie
Filmcilik),.Almanya (Kentel FiIm) ve Yunanistan (Stefi 2) ortak yaplmı, Yapıın Yılı: 1992'
Bk.AgdhÖzgüç,TürkFi]mleriSözlüğii3.Cilt,SesamYay.,İstanbııl,1997,s.38-39
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Türk Sinemasında Bodrum

Sinemamızda "Bodruın"u konu edinen ve bu coğrafyanın insan
üzerindeki etkilerini şiirsel bir sinenia diliyle anlatan en önemli film
kuşkusuz, "Mavi Sürgün"dür.

Mavi Sürgün, kaleme aldığı eserlerinde, denizi ve deniz insanlarının
hayatlarını an|atan, ekmeklerini denizden çıkaran gemicilerin, balıkçıların,
dalgıçların ve sünger avcılarının yaşamlarını, deniz tutkularını, denize
yazılmış a|ın yazı|atlnl, ayn; deniz tutkusuyla bize anlatan Halikarnas
Ba lıkçısı'nın fi lm ile aynı adı taşıyan otobiyografi k romanın dan l99}yılında
yönetmen Erden Kıral tarafindan sinemaya uyarlandı.

Mavi Sürgün, Resimli Hafta dergisinde, asker kaçaklarının
soruşturma yapılmadan idama mahküm edilmelerine karşı çıkan, bir
yazlsmm yayımlanması üzerine istanbul'da tutuklanan Cevat Şakir ile
derginin yazı işleri müdürü Zekeriya Sertel'in Ankara'ya götürülmeleriyle
başlar. Ankara istiklal Mahkemesi "Halkı askerliğe karşı kışkırttığı
gerekçesiyle" tutukluları, üç yıl kalebentliğe mahkum eder. ZekeriyaSertel
Sinop'a Cevat Şakir de Bodrum'a sürgün edilir. Bu girişten sonra Cevat
Şakir'in Ankara'dan Bodrum'a neredeyse iki ay sürecek olan yolcüluğu
başlar.

Bu uzun yolculuk Slraslnda Cevat Şakiç geçmişıyıe hesaplaşır.
ona kendini suçlu hissettiren ve mahkumiyetine yol açan yazdığıyazı değLl,
karısının kendisini babasıyla aldattığı geçmişidir. Yolculuğu sırasında trende
gördüğü aktristi geçmişine dair tek iyi unsur olan annesine benzetiı hatta
ona aşık bile olur.

Filmde'şimdi' ve'geçmiş' arasındaki iniş çıkışlar zamanla şimdi ile
geçmişin bir karışımına dönüşür. Filmi ilginç kılan nokta da buradadır.
Gerek olayların Cevat Şakir'in öznel bakışıyla aktarılması, gerekse film
boyunca Cevat Şakir'in ağzındanduyulan şiirsel monologlar, onun yoğun bir
biçimde yaşadığı nostaljiye izleyiciyi de ortakeder.

652

,7



Ali Özuyar

Yolculuk sırasında sürekli geçmişiyle hesaplaşan Cevat Şakiı
sürgüne gönderildiği bu yerde kendine yeni bir yaşam kurmakta kararlıdır.
Filmde geçmişini temizlercesine duvarlara kova kova su çarptığı sahneler,
bunun en önemli göstergesidir. Böyle olsa da geçmişiyle hesaplaşması ve
duyduğu nostalj i, cezasmm sonuna kadar onun yakasını bırakmayacaktır. Bu
yaşam' ona aynl zamandayeni bir kimlik de kazandıracaktır.

Erden Kıral, bilinçli olarak Bodrum'un güzelliklerini ve halkını
filmde yeteri kadar göstermez. Bunun yerine Cevat Şakir'in iç
monologlarına ağırlık verir. Cezasl Sona erdiğinde ise bir buçuk yıl'boyunca
yaşadığı ve hayran olduğu Bodrum, onu farklı bir kişiliğe ve kimliğe
büründürmüştür. Filmin son sahnesinde, istanbul'a dönmek üzere olan
Cevat Şakiı bir gitlembik ağacının altına ğZanrr ve gökyüzüne bakarak

şunları söyler: "Bitti işte sürgünlükte bitti' Yeniden başlayacak İstanbul'un
rutin hayatı. 'o Cevat Bey hoş geldiniz. o Cevat Bey nerelerdeydiniz'
diyecekler Bilmiyorlar ki ben, artık Cevat Bey değilim. onların tanıdığı
Cevat değilim. Adımı bile değiştirdim. Bııranın insanlarından biriyim"'

Her Gece Bodrum'

Bodrum'un, baskın bir karakter gibi, kahramanını etkisi altına alıp
onu değiştiren yüzü, |992 yı|ında Her Gece Bodrum fı|miyle beyaz
perdeye bir kez daha yansıdı. Her Gece Bodrum, Mavi Sürgün filminde
olduğu gibi yine bir edebiyat uyarlamasıydı. Adı, Atilla ilhan taraflndan
konulan bu roman, Selim İleri'nin edebiyatımızdaki en iyi kent romanı
ömeklerinden biriydi. Yönetmenliğini Naci Çelikberksoy'un yaptığı

? Mahkeme son/adan Cevat Şakir'in cezasının kalan bir buçuk ylını istanbul'da
geçirmesine karar verir. Cevat Şakir, mahkemenin bu kararı üzerine istanbul'a döner'
Cezası sona erdikten sonra da tekrar Bodrum'a gelir ve ömrünün Sonuna kadar burada
kalır.
' Her Gece Bodrum, Yönetmen: Naci Çelik Berksoy, Senaryo: Selim İleri'nin aynı adlı
romanından'senaryolaştıranlar Selim ileri, Ayşe Şasa, oyuncular: Meral oğuz, Berhan
Şimşek, Yüksel Ancı, Cenk Sözeri, Tamer Güler ve Hülya Ercel, Görüntü Yönetmeni:
Ertunç Şenkay, Müzik: Bora Ayanoğlu, Kurgu: Mevlüt Koçak, Yapımcı: Şener Gezgen,
Yapım: Ares Film, YapımYılı: l992, 80 dk.
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filmin Senaryosll ayn^ Zamanda ronıanın dayazarı olan Selinr ileri ile Ayşe
Şasa'ya aitti. Bodrum'un, bAkir bir tatil yöresi olmaktan çıkıp,
entelektüellerin ve eğlence sektörünüır dikkatini yeni yeıri çekıneye başladığı
yıllarda yazılan bu romanın sineına uyarlaması, ne yazık ki hiç başarılı
olınadı.

Bodrum, ro[landa olduğu gibi filmde de, kahramanlarını değiştiren,
onları başka karakterler haline getiren bir unsur olarak kendini gösteriyordu.

Filmde Bodruma gelmeden önce birbirlerini tanıyun hatta uyum
içinde olan Eınine, Kereın, Murat, Ahmet ve Ceın, Bodrum'da farklı kişilikler
kazanır, birbirlerini tan|maz, dahası birbirlerine düşman hale gelirler.
Bodıum'un bu kişileri eski alışılınış kişiliklerinden slylrlp onları iç
dünyalarındaki giz|i tutkularını özgirce dışa vuran kişilere dönüştürüyordu.
Bodrum'dan ayrıldıklarında ise Halikarnas Balıkçısı'nın belirttiği gibi artık
hiç biri eskisi gibi değildir. Kendilerine ve birbirlerine olan bakışları
taınamen değişmi ş ve farkl ı bireyler haline gelmiş1erdir.

BodrumHakimi'

Bodrum'un dışarıdan gelenler üzerindeki değiştirici etkisini anlatan
bir diğer filmde 1976 yılı yaplml Bodrum Hakimi'dir. Senaryosuıru Sefa
Önal'ın yazdığıve Türkan Şoray'ın Yeşilçam'daki ilk yönetmenlik denemesi
olan film, Bodrum'un daha popüler bir turizm beldesi olmadığı yetmişli
yıllardaki yüzünü göstermesi açısından da önem taşımaktadır.

Bodrum Hakimi, Bodıum'u konu edinen ya da Bodruın'un sadece
bir mekan olarak kullanan filmlerden içerik ve biçim açısından oldukça farklı
bir yerde durur. Bodrum Hakimi, sinematografi açısından ciddi

o Bodrunı Hakinıi, Yönetmen: Türkan Şoray, Senaryo: Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun
eserinden aynı adlı eserinden senaryolaştıran Safa Önal, oyuncular: Türkan Şoray, Kadir
Inanır, Kadir Savun, Mahmut'Hekimoğlu, Yıldırım Gencer, Tarık Şimşek, Yavuz
Selekman, Nubar Terziyan, Görüntü Yönetmeni: Çetin Tunca, Müzik: Cahit Berkay,
Yapımcı: irfan Ünal, Y4pınr: Akün Film, Yapım Yılı 1976.Bk. Bk. Agı1h Özgiiç, Türk
Filmleri Söztüğü 2. Cilt, Sesanı Yay., İsmnbul, t 997, s.57.
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sorunları olsa da, Bodrum'un yetmişli yıllardaki sosyal yaplslnl göstermesi
açısından da önem taşır. Daha çok Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğu
bölgelerinde geçen filmlerde görmeye alışık olduğumuz feodal yapının bir
benzeri Bodrum Hakimi filminde, her ne kadar bir çatışma unsuru olarak
yaratılsa da, yer alır. Ancak burada Bodrum'a hükmeden kişi bir "ağa" değil
"bey" dir.

İlk gtırev yeri olarak Bodrum'a tayin edilen Hakim Nevin, daha

terminale adımını atar atmaz' kendini karşılamay? gelen mübaşirden,
Bereketoğulları ailesinin son ktışak temsilcisi olan omer Bey'in misafiri
olduğunu ve kendisini için misafir köşkünü hazır|attığınl duyar. Genç ve
idealist bir hakim olan Hakim Nevin, Bodrum'a htikmeden ve reddedilmeye
tahammülü olmayan Ömer Bey'in teklifini reddederek, bir otele yerleşir.
Sonrasında da Bodrum'un yerel ve idari yöneticileri üzerinde bir güç olarak
yer alan Ömer Bey'in birkaç davetini reddeder. Bu duruma alışkın olmayan
Ömer Bey, Hakim Nevin'in bu tavrına daha fazla dayanamaz' Bir
duruşmanın ortasında sert ve küstah bir şekilde mahkeme salonuna girer.

Hakim Nevin, bu tavrından dolayı Ömer B ey' i mahkeme salonundan kovar.

Hakim Nevin'in bu tavrı, Ömer Bey'i etkiler. Ne de olsa ilk kezbiri,
hem de bir.kadın, hükmettiği insanlar arasında onu, terslemiş ve kiiçük
düşürmüştür. Hakim Nevin'in, sonraki günlerde kamuya ait olan bir gölün
Bereketoğulları tarafindan etrafi tel örgülerle çevrilerek kendi mülkleri
haline getirilmesine dayanamaz. Gölün, kamuya açık bir hale getirilmesi
için hukuki bir mücadele başlatır ve bunda başarılı olur. Tel örgülerin
yıkılması için gelen ekibe, Ömer Bey'in babası zorluk çıkartır. Ancak oğlu
Ömer Bey, babasının verdiği kararın tam tersini vererek ekiplerin tel
örgüleriyıkmasınaizinverir. 

/

Hakim Nevin'in Bereketoğulları'na karşı başlattığı mücadele, onun
korkusuz tavrr Ve güzelliği karşısında omer Bey, Hakim Nevin'e aşık olur.
onu evinden zorla çıkarır, halkın gözü önünde neredeyse sürükleyerek
limandaki yaİına götürür. Ardından da denize açılırlar. Ömer Bey
yatİa "Herkesin içinde söyleyemezdim' Seni seviyorum" diyerek,
aşkını itiraf eder. Nevin'de.. omer Bey'e ilgisiz değildir. Bir süre sonra
öfkesi geçen, Nevin'de Ömer Bey'e aşık olduğunu söyler. Ancak
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ortada ciddi bir sorun vardır. Bir cinayetten dolayı hakkıııda idanı cezası
verdiği kişi; bu cinayeti işlemediğini, ailesinin geçiıninin sağlanması
karşılığında bu suçu işlediğini itiraf eder. Tüm ip uçları cinayeti işleyenin
omer Bey olduğunu göstermektedir.

Hakim Nevin'in kendisinden şüphelendiğini sezinleyen omer Bey,
ona cinayeti işleyenin keııdisini olduğu itiraf eder. Hakim Nevin, tahmin
ettiği bu gerçek karşısında yıkılır. Sevdiği adamı idama gönderme düşüncesi
onu deliye çevirir. Ömer Bey'in Paris'e kaçma fikrini başta kabul eden Hakim
Nevin, masum bir adamın Ömer Bey yerine idam edileceği gerçeği
karşısında bu düşüncesinden vazgeçef. Ömer Bey, kaçsalar bile idama
gönderilecek olan kişinin daima aralarında olacağını söyleyerek, Nevin'i
destekler.

omer Bey'in katil olduğu ve yargılanacağı haberi Bodrum'da büyük
bir yankı uyandırır. Bodrumlular yargılamanın yapılacağı gün adliye
binasının önünde toplanırlar. Hakim Nevin, sanık sandalyesinde oturan aşık
olduğu adamın cezaslnı onaylar.

Her Şey Çok Güzel olacak'

Bodrum'un doğrudan konu edilmediği ancak Bodrum'un yukarıda
bahsedilen özelliği l 99 8 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın y aptığı H er
Ş ey Ç ok GüzeI olac ak fılmiyle bir k ez dahabey azperdey e yansıdı.

Başrollerini Cem Yı|maz ve Mazhar Alanson'un paylaştığı film,
Bodrum'un bugünkü görünen ve de gösterilen yüzünü beyaz perdeye
yansıtıyor ve tüm tahrifata karşın Bodrum'un kişiler üzerindeki değiştirici
etkisini, turizm bağlamında olsa dahi, görmezden gelmeyerek hakkını teslim
ediyordu.

5 Her şey Çok Güzel olacak, Yönetmen: Ömer Vargı, Senaryo: Ömer Vargı, Hakan
Haksun, Cem Yılınaz, oyuncular: Cem Yılınaz, Mazhar Alanson, Selim Naşit, Ceyda
Düvenci, Adnan Tönel, Görüntü Yönetmeni: Garry Turmbull, Müzik: Mazhar Alanson,
Kurgu:HakanAkol,Yapımcı:MineVargı,Yapım:Film-acass,YapımYılı: l998, t07dk.
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Altan, gereksiz yere karıştığı bir kavga sırasında üç yıldır görmediği
ağabeyi Nuri ile karşılaşır. Nuri'nin çalıştığı ecza deposu Altan'a uzun
süredir açmayl planladığı bar için finans kaynağı olarak gözükür. Çeşitli
uğraşlardan sonra Nuri'ye tekrar yaklaşmayı başaran Altan, bir yolunu
bularak Nuri'nin çalıştığı ecza deposundaki uyuşturucu özelliği taşıyan
hapların bir kısmını çalmayı başarır. Amacı bu hapları Bodrum'daki bir
mafyaya satarak, hayalini kurduğu barı açmaktır. Altan, bu maceraya, bir
yalan söyleyerek, Nuri'yi de dahil eder. Bundan sonra ikilinin Bodrum
yolculuğu başlar.

Filmin Bodrum'a kadar olan bölümlerinde içe kapanık, kendine
güveni olmayan, kendi doğrularından başka doğru tanımayan, tahayyül
ettiği yaşaml yaşamaya cesaret edemeyen ve karşı cinsle iletişim kurmaktan
korkan bir karakter olarak tanıtılan Nuri, Bodrum'daki bir barda kendisine
yakınlık gösteren Uzak Doğu'lu bir kadın turiste aşık olur. Nuri'nin yaşadığı
aşk, Bodrum atmosferinin üzerinde yarattığı cesaret ile de onun

çekingenliğini ve içine kapanık halini yavaş yavaş yok eder. Hayatı,
üstlendiği sorumluluklaıa rağmen, özgürce yaşayabileceği düşüncesini
yaratır Ve yaşamlnda yeni pencerelerin açılmasını sağlar. Aşkın yarattığı
cesaret ve güven, kardeşine karşı olan tavrını değiştirir. onu sürekli
eleştirmekt env azgeçirip olduğu gibi kabullenmesine zemin oluşturur.

Kader Bağlayınca'

Bodrum'un coğrafi özellikleri ve tarih öncesi dönemlere kadar
dayanan geçmişi ile var ettiği kendine özgü güzelliği, 1970'li yıllarda
Yeşilçam yapımcıları tarafindan da keşfedildi. Bu yıllarda çekilen birçok
Yeşilçam yaplml filmde Bodrum, coğrafi güzelliğinden dolayı,
avantür ve aşk filmlerinde, bir hesaplaşmanın, bir aşkın ya da bir aşk
kaçamağının yaşandığı mekan olarak beyazperdeye yansıdı. Bu filmlerde
Bodrum'un kimliğini oluşturan özelliklerinden sadece coğrafi güzelliği
kullanıldı, Yaratılan karakterlerin ya da kurgulanan hikayelerin

o Kader 'Bağlayınca, Yönetmen: orhan Aksoy, Senaryo: Fuat Özlüer, Erdoğan Tünaş
oyuncular: Gülşen Bubikoğlu (Zeynep), Tarık Akan (Murat), Beyk Imamverdi (Bekir),
Kadir Savun(Arif) ve Turgut Özatay (Talip), Göriinti.iYönetmeni: Çetin Giirtop, Yapımcı:
Türker İnanoğlu, Yapım: Erler Film,Yapım Yılı: l976.
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üzerinde Bodrum'un herhangi bir etkisine yer verilmedi. Böyle bir şeye
ihtiyaç da duyulmadı. Bodrum'un güzelliği, sinematografik açıdan
yeterliydi.

Bodrum'un sadece coğrafi güzelliğinden dolayl sadece bir mekan
olarak kullanıldığı filmlerden biri, yönetmenliğini orhan Aksoy'un yaptığı,
başrollerini Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun paylaştığı |976 yaplml,
KaderBağlayıncafilmidir. /

Aşklarını itiraf etmeye cesaret edemeyen iki aşığın, bir mafya
babasının hayatlarına girmesiyle daha da tutkulu bir hale dönen aşklarını
anlatan Kader Bağlayınca, Yeşilçam'ın 1970'1erde en çok rağbet edilen ve
Gülşen Bubikoğlu ile TarıkAkan'ın iyi bir ikili oluşturduğu aşk filmlerinden
biridir.

Aynı gazinoda çalışmakta olan Zeynep ve Murat birbirlerine aşıktır.
Ancak her ikisinin de aşklarını itiraf etmeye cesareti yoktur. Bir gün gazinoya
müşteri olarak gelen mafya babası Bekir saldırıya uğrar ve Zeynep onun
hayatını kurtarırken yaralan ır. B ekir y ar a|anan Zey nep' i bır akmaz V e yanln a
alır. Zeynep, Murat'ı kızdırmak için Bekir'le gider. Bekir, hayatını kurtaran
Zeynep'e aşık olur ve onun gitmesine izin vetmez.

Bekir, Zeynep'i istanbul'dan uzaklaştırmak için onu yatıyla mavi
yolculuğa çıkartır. Bunu duyan Murat ise sevdiği kadını kurtarmak için
giz|ice yatta girmiştir. Yat, Bodrum'a doğru yol alnıaya başlar. Yolculuk
sırasında Bekir, Zeynep'e kendisiyle evlenmek istediği söyler.
Zeynep korkusundan sesini çıkaramaz, çaresiz kabullenir. Yatta
gizlenen Murat, yakalanır ve yattan atılır. Yat, Bodrum limanında demir
atar. Murat, bir yolu bulup giz|ice yata çıkmayı başarır. Zeynep'e aşkını
itiraf eder, Zeynep de aynı itirafta bulunur. iki sevgili, birkaç defa
gizlice Bodrum'da buluşur. Bekir'in koruması Arif, iki sevgiliyi birlikte
görünce Bekir'e anlatır ve sevgililerin kaçmalarını engeller. Bekir, Zeynep'e
kendisini terk edip Murat ile kaçtığı takdirde ikisini yaşatmayacağını
söyleyerek, tehdit eder. Öldtırülme ihtimalini göze alan Murat, yata gelir
Ve Zeynep'i almaya çalışır. Bekir tüm zalimliğine karşı Zeynep'e
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duyduğu büyük sevgi ve zaafınd,aın dolayı hiçbir şey yapamamanln
çaresizliği ile gitmelerine izin verir.

Kader Bağlayınca filminde, konu özetinde görüldüğü gibi, Bodrum,
mavi yolculuğun sona erdiği liman ve iki sevgilinin karuya çıkıp kaçma
kararı aldıkları bir ınekan olarak kullanılmıştır. Bodrum'un aşıklar üzerinde
ya da Bekir'in verdiği karur izerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca
filmde Bodrum'un adı da geçmez. Bodrum sadece doğal güzelliği ile yer
alır.

Sonuç olarak, Türk Sinemaslnda Bodrum, edebiyatta da olduğu
gibi, kendine özgü yapısıyla insanları ele geçiren, onları değiştiren,
birbirleriyle çatıştıran ve beraberinde arlnmayl sağlayan bir mekan
olarak beyaz perdeye yansımıştır. Bodrum, bu söylemin dışında
kalan filmlerde ise doğal güzelliği ile ön plana çıkartılarak, furistik
yapısl üzerinde durulmuştur. Ancak bu türden filmlerde bile
Bodrum'un insanı avucunun içine alan özelliğine kayıtsız kalınamamıştır.
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ERMİTAJ MüzEsİNİx KolnKsİyoNuxoari
rünx ÇADIRLARI

Galina Serkina-

Türkiye Ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler 510. yılını
doldurdu: 1497 yı|nda osmanlı Imparatorluğuna ilk Rusya elçisi tayin
edilmişti [12,79 s.]. Karl Marks iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin
başlamasına vurgu yapmıştı.[l0,l58 s.]. Yakın geçmişte Moğol-Tatar
boyunduruğundan kurtarılıp bağımsız gelişme yoluna giren bu ülke,
uluslararasr sahnesinde desteğe muhtaçtı'. Tarihçilerin yaptığı hesaplara
göre ülkelerimiz arasında 24| yıl. savaş oldu ' ama yizyıl|arca da barış
sürdü.

Türkiye ve Rusya arasındaki çeşith ilişkiler Rus Şarkiyatında iyi
işlenmektedir, ama incelemelerin çoğu özellikle askeri ve politik sorulara
aittir. Türkkültürünün sorunlannı aydınlatan incelemeler ise epeyce azdır.
itiıi iıişkiıer boyunca çeşitli Rusya, özellikle onun başkenti Petersburg'da,
miizelerinde Türk zanaaİına ait malzemeler biriktirildi. onların çoğu
Rusya'ya genellikle savaşlar sonucu olarak savaş ganimeti ve diplomatik
hediyeler olarak geldiler.
En eski Romanov hanedanının ilk mensuplarına getirilen Türk eşyaları 16
yüzyıl tarihlidir ve bunlar orujeynaya Palata (Top Kamerası) adlı bir
Moşkova müzesinde bulunur. Bu en eski eşyaların çoğu (kıymetli kumaşlar,
değerli süslenen silahlar, at arması, mutfak eşyasl vs.) Rus çarlarına
diplomatik hediyeleri olarak getirildi. Ama 18.. yüzyıldan.beri iki ülkenin
arasında savaş arttığı için Rusyaya giren Türk eşyaları özellikle savaş
ganimeti oluyordu.

Çar hanedanın en saldırgan birisinin II. Katerina
(1762-|796) iktidarı döneminde iki' tane Rus-Türk savaşı
çıktı. Birinci saVaşln sonucunda Küçük Kaynarca muahedesi
imzalandı. Bunun maddesine göre iki devlet karşılıklı olarak
Büyükelçiler gönderdiler. Türk Büyükelçisi Abdül Kerim I775

' Ennitaj Devlet Müzesi Sankt-Petersburg, Rusya
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yılında I. Abdül-Hamidiıı (l774-1789) Rus Çariçaya gönderilen lıediyeleriııi
getirdi. Bu, yalnız 18. yüzyıla ait değil, |7. ynzyıla da ait Hüınayuıı
hazinesinde en değerli olaıılarından eşyalardandı' Çariçe Büyükelçiniıı
gelııesi kendisi için öneınli bir olay olduğu için şatafatlı ınerasiıırler
düzenleıırekle kalmadr, ressaırrlar tarafindan bu merasiırriır tasvir edilmesini
de emretti. Büyükelçil1ğe ait Zaman:ımlza ulaşınlş birkaç resim var. Rus
çariçesi ile Abdül Kerinr arasında yapılan karşılanıa töreni, J.L. de Velli ve
M.i' Mahaev adlı Rus resanıların tarafından yapılan resinrlerin birisinde
görünebilir (1 res.) . Bu arada şunu da belirtelim ki, resiıırde tasvir edilen
merasim salonunun miınari görünümü 19. yüzyılın başında olan büyük bir
yangında tahrip olmuş ve bina odalarl yenideır yapılınıştır. Bu elçiliğin
hediyeleriııden tanr at takıını Ve değerli taşlarla süslenen silahlar
oruj eynaya Palata Müzesjn ın koleksiyonuna girdi [7, 392 s.]. Rus S arayında
eskideıı kurulan bir geleneğe göre diplomatik hediyeleri çeşitli yerlere
dağıtılardı. Möbilya gibi şeyler Sarayın çeşitli odalarına dizilirdi, silahların
çoğu oruj eynayaPa|ataya gönderilir ve at takınııyla çzidırlar ise Konüşennly
Prikaz (At ve Koşuın idaresi) adlı özel bir Hümayun dairesine gönderilirdi.
19. yrjzyılın ortasından beri bu Çarlarının lıizmetine oluşturan idare sonra
müze haline getirildi. Ekim Devriminden sonra Konüşennıy Muzey denilen
bu müzeırin tüm koleksyonu Ermıtaj Müzesine gönderildi. Sankt-Petersburg
1 8. yüzyılın başında Rusyanln yeni başkenti olduğu için Ermitaj 'a giren Türk
Ş$Yaları 18. yüzyılın sonlarına ait. tarihler taşır. Maalesef, önceki Anna
Ioannovnanın ( 1 73 0- 1 7 40) tarafından getirilen saVaşa (17 3 5 -17 39) ait
eşyaları yoktur..

Ermitaj ınüzesine giren Türkiye uygulamalı zanaatlarının ınükkemel
eşyaların sırasında güzel osmanlı çadırları dikkati çeker. Çoğu takım
halinde olan bu eşyalar savaş ganimetidir

Katerinanın ikinci Savaşl (l787-|79I) sonucunda yapılan olan Yaş
muahedesi ınüze koleksiyonuna girenTürk eşyalarının yeni kaynağı
oldu. VT-1605 envanter numaralı savaş ganiıneti olnıayan çadır,
ikinci savaştan (I187 -|79l) Sonra III. Seliın ( 1789- 1807)
Katerinaya gönderdiği hediyesidir. At ve Koşum idaresine ait arşiv
belgelere göre ilk elçilikte bir çadır getirildi, bunun Moskova'da
sergileneceği notu yazıldı |4,no.23l. Bu nota göre çadır takımına bir de
kanape girdi. Fakat bu arşiv belgedeki Abdül Keriın adlı
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elçinin çadınnın tasviri Ermitaj koleksiyoıruna giren çadırların hiç birisine
benzemez. At ve Koşum Dairesindeki eşyalar müzeye giımeden önce
sahipleri taraflndan yıpranlncaya kadar kı.ıllanılırlardı. Bu çadırın Ermitaj
koleksiyonuna girmemesinin birinci sebebi olabilir. İkincisi ise bu şeyin
Moskovada sergilendmesinden Sonra orada kalması mümkündür.Buna
karşılık ikinci Büyükelçiliğin çadırına ait At Ve Koşum Dairenin
belgelerindeki yazı\ar VT-1605 envanter numaralı çadlra uygundur [aynı
yerde, no.36].''Kamer-Furyerskiy'' adlı Saray Vakayinamesinde de bu
Büyükelçiiiğinin hediyisine ait bir 13 Ekim |793 tarihliya^vari "Sabahın
1O'unda Elçilik Evinden Kışlık Saraya Sultan Selimin gizel süslü bir çadırı
getirilmişti. Ve onu Elçiyle beraber gelen Türkler, Sarayın içinde kurdular"
[2,13 Ekim 1793].

Bu vakayinamede Elçiliğe ait 4 Ekim 1793 tarihli başka bir not var:
''Fevkalade Büyük Elçi Mustafa Paşa geldi''.Yaş muahedesin onuncu
maddesine göre iki Savaşan devlet, barışı ve dostluğu tutmak için büyük
elçiler göndereceklerdi. Çariçenin, osmanlıları şaşırtmak için, Padişaha
gönderdiği Rus elçiliğine bağlı kişilerin miktarı 500 kişiyi geçiyordu ve
onların geçindirmesine tahsis edilen para üç milyon rubleye yükselüyordu
[8,197s.]. Böyle kalabalık Elçiğin başında Rrısyanın ünlü komutanl
Mihayıl Kutuzov bulunuyordu.

18 yüzyıldan beri, Rusya ile osmanlı devlet arasındaki ilişkiler, Rus
diplomasisinin en öhemli noktası olduğu için bu sorumltı göreve Mihaıl
Kutuzov, doğuştan yeteneği yüzünden tayin edildi |1|'1|-I2 s.s.].

Çariçenin, III Selim Sultana gönderdiği kara tilki postu, samur postları ve
StrTna kumaşlar gibi hedıyeleri Kremlin Granovitaya Palata (Façetalı
Kamara) denilen bir odasında sergilendi. osmanlı Padişahı, Mustafa Rasih
efendiyi Elçiliğin başına seçip ona Rumeli beylerbeyi payesini verdi. Elçi
paşa, Il.Katerina'ya gönderilen nömeyi hümayun ile hediyeleri aldıktan
Sonra, Şubat 1793 yılında tantanalı bir alayla'diplomatik göreüini yerine
getirmek üzere istanbul'dan yola çıktı. Padişahın hediyeleri
arasına,çadırdanbaşka, attaklmları [5, no.8499], silahlar da girdi [1, no.4].

At Ve Koşum Müzesinin envanter kitabında l0 parçalı
[3,no.22] VT-1605 envanter numaralı bu çadt, dikiş yerinden
çozülen kapısıyla, günümtize 11 parça olarak geldi (2 res).
Bu çadır den ilen şey gerçekte bir hayınedir. Çadır

L-
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veya özellikle hayme denilen bu eşyalar çok bölümlü, çök sütünlü ve direkli
idi [6, 18 s.]. Bu Selinıin çadır takıı'ııında 7-8 metreye kadar kocamaır biı'tepe,
dahabaşka bir tepe, iki sokak, döfi etek, sayeban, öıtü ve bir kapı bulunur.

Bu takıııda çadınn sütüıı ve direkleri gibi destekleri de vardır (3 res.).

Bunlar' çam ağaçından olabilir ve yüzleri altın boyalı ve renkli çiçek
desenlidir. iki parçadan yapılan sütuııların her ikisi bir güınüş ııaıışon ile
bağlanır.

Tepelerin ikisi beşikça/tı biçimli, arna birbirinden biraz farklı olur.
Küçük tepenin yanlarından başka dahabiraz yuvarlak, kapalı alınıkları da
vardır (4res.).

Çadırın sayeban adlı parçası bir.yanı düğıneli ve üç taraftan sarkık
kenarlidır. Bu sayeban ileri hatından iki sütüne dayanıp düğmeli yanından

çadırın kapı51 üstünden çadıra düğmelenir.
Sayebana benzeyen çadırın diğer bir parçasl At ve Koşum Müzesiırin

envanterinde "hah" adıy|ayazılmıştı. o çadır içine öı1ü gibi yayılabilirdi. En
uzun iki etek kocaman tepeye düğmelenebilirdi veyakocanıan tepenin 1862
yılında restorasyon işleri geçirilmesinden [3,62-63 s.] dolayı onun biçimi de
biraz değiştirilebildiği için sokaklar da olabilir. Çadırın bütün parçaları,
kocaman parçalarından başka, parlak bir süslemelidir. Kıpkırınızı kumaşın
yüzünde stilize löleler, yapraklar Saray tarzında yayıldı. osmanlı haymelerin
bir farklılığı vardı. Ya|nızSultan maiyyetin çadırlarda işleme ve açıkkıımızı
rengi kullanılırdı. Bu, belirtilen tipik özellikleı orta Asya gelenekliyle
bağlantılı. Bilindiği gibi, eskiden beri kırmızı rengi hanlığın egeınenliğini
beliıtilir. Üstelik,Sultan maiyyetine ait çadırlarının genellikle altın kaplanralı
iplikkullanılırdı

obür çadırlar ise aplike işleriyle süslenir. Bütün çadırlar çift hatlı
olurdu . onların dış yüzü su geçtirmez muşamba ile kaplanan bir kumaştı.

Çadırın osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir sembol sahibi
olduğundan [6, 58s.] Padişahın Hümayun simgeleriyle dolu hediyesi Rus

Çariçenin onun diplomasi alanında önemli bir yer tuttuğunu gösterir.
Mustafa Rasih Paşa tarafından getirilen bu çadır ve başka

hünkör hediyeleri ilk defa Rus imparatorluğun başkenti Sankt-
Petersburgta sergilendi. Bu Sarayın önemli olayını Rus suluboya
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ressalnl A.N'Voronihin tasvir etti (6res.).Bu resiın tahtacla azamet|i oturan

Çariçeye doğrıı Kışlık Sarayln Neva nehiri boyunca en büyük salonun
uzunluğuna karşılayıcılarlntn sıralarını geçip yürüyen büyükelçi alayının ve
bu da tören salonunun görünüşünü, yukarıda söylenen sebebten, çarpıcı bir
tanıklık yapar' Halil İnalcik bu olayı "Elçi paşa, padişah tarafından
gönderilmiş hediyeleri enderun ağalarının taşıdığı otuz iki tepsi içerisine
sıralıyarak huzura çıktı"[s, 200 s.] diye yazdı. Saray Vakainamesinde
Il.Katerina'nın bu Elçiliğe kabul verdiğine ait bir 9 ocak 1794 tarihli kısa
yazıs;- okunabilir.

Bu osmanlı elçisi, Moskova Kremlinde ikinci defa itimatnamesini
sundu. Alman kökenli Il.Katerina, kendisini eski Rus çarlarının torunu
saydığı için ve onlara benzemek maksadıyla, elçi merasimini Rusyanın eski
başkentinde ikinci defa düzenlettirdi. Mrıstafa Rasih paşa, Façetalı Kanıara
adlı Kremlin'in bir odasında, III.Selimin hediyelerini yeniden sergiledi.
orada aynl zamanda, Çariçenin Selime göndereceği hediyeler de sergilendi.
Selimin hadiyelerinden çoğu, özellikle, mücevherat, eski başkentte kalmıştı.
Yeni başkente ise ya|nızçadır getirildi. Bu Selimin hediyesi ve öteki çadırlar,
19' y:üzyılın ortasında karuçanın, çadırın ve at koşumunun koleksyonunu
göstermek için, açılan At ve Koşum Müzesinde,20. yuzyılın yırminci
yıllarına kadar sergileniyordu. Yeniden açıldığı mize aynı klasik mimari
tarzda olan Çarların eski At ve Koşum Dairesinın binasını ve aynı ismi
taşıyordu.
Bu arada şunu da belirtelim ki, osmanlı elçisi de ve onun karşısındaki Mihaıl
Kufu7ov kendi yerlerinde bir yıla kadar görev y aptılar.Rus tarihçilerine göre,
osmanlı elçisi vakitini keyf ile geçirdiği için, Padişah tarafindan verildiği
görevini yapamadı. Halil inalcık'a göre ise, Mustafa Rasih Paşa
Resülküttaplık kariyerine yükseltildi. Devrinin en kuvvetli osmanlı
diplomatlarından olduğunu yazıyordu [8, 201 s,].

Saray kadınları elçinin bir yeniçeri olduğunu sanırlardı. Rasih Paşa ile
gelenler, bı; egzotik sebep yüzünden kadınlar arasında büyük bir başarı
kazandılar ve elçilik dönüşünde paşadan iki çocuk doğmuştu.

Mustafa Rasih, Balkan dağı bölgesinde evine doğru yürürken, o dar
yolda, elçiliğinden geri dönmekte olan RobertAinslie adlı bir İngilizle aynl
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yoldan gittiler. Bu ilginç olay, Luigi Mayer adlı, bir ingiliz ressam tarafindan
belgelendi [15, no.18] (7res.).

Ermitaj koleksiyonunda, III. S elimin çadırından başka, savaş ganimeti
olan çeşitli biçimli Türk çadırları da vardır. Maalesef, onların tarihi,
bilinmiyor. Bunların tarihine dair y alnıztahminler yürütülebilir.

Bu çadırların koleksyona giriş şekli ilginçtır. Her biri, 1797 yılında
Hümayun At ve Koşum idaresine Katerina'nın ikinçi savaşlna katılan ünlü
Rus komutanlarınln hediyeleri,olarak girdiler. Bu bilgi, At ve Koşum idaresi
mize haline geçtiğinden sonra müze envanterine yazı|mıştı. Çergelerin
herkesinin bir parçasına bu idareye girdiği yıl ile ve sahibin soyadları yazılı
bir deri takıldı. Z1l<rettlğim çadırın kullanıldığına dair 1867 tarihli bir ifade
var: <sık sık kullanılmasından dolayı Prens Pot'omkin çergesinin püsküllerı
kaybolmuştu>.

vT-I602 envanter numaralı bir diğeri Katerinanın gözdesi Prens
Pot'omkin taraflndan bağışlandı. VT-1603 nlımaralı eşya Prens Repnin'in
hediyesidir. Ücüncü VT-1604 ııumaralı çadır, Kont orlov'un armağanıdır.
Zi|<rettlğimHümayun ve basit çadırların arasındaki farklar bu üç çadırda var.

Bu savaş ganimeti olan çadırlar yalnız aplike işini kullandlğını ve işlemeyle
kırmızı-sarı renkler olmamadığını gösterir. Böyle sıralanan özellikler onların
maiyyete değil, ordunun subay kadrosuna ait olduğunu gösteriı Hepsi küçük
boyutlu çerge grubuna girer.

VT:1602 envanter numaralı Prens Pot'omkin'in çergesi iki parçadır.
onun on birhazineli eteğinde yazı|ıbir deri parçasl vardır: " bu çadırçıkT797
yılında Prens Pot'omkin tarafindan bağışlandı''. Çadır bir koni biçimli
tepesinin onbir hazneleri yamuk biçimlidır. Çadırın deseni stilize hatlarıyla
vebirazbatı etkisiyle buTürk sanatı tarzıyla ilgilidir.

"Bu çadırcık 1797 yı|ında Prens Repnin'in tarafindan bağışlandı"
yazı|ıküçük bir deri parçası VT- 1603 Ermitaj numaralı diğer birinde takıhdır.
Prens Repnin'ın çadırınına on bir hazineli etek, on iki hazneli etek ve on döıt
hazneli tepe girer. Eteklerin bezeğini niş ve onun merkezinde lamba ile
çiçeklik gibi motifl er oluşur.

Kont orlov'un VT-1604 envanter numaralı çadırında da küçük "Bu
çadırcık |797 yı|ında Kont orlov-Çesmenskiy tarafindan bağışlandı" yazı|ı
bir deri var. Bu iki tepeli ve üç etekli çadırın ağır bir biçimi görünür. Bir
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tepesi basit bir koni tıiçinıinde, diğerin, çift parçalı biçiırıi, bir şapkaya
beırzer. Tepeniıı iist katını, yuvalardaki birkaç ağaç diı'ekler, oluşur. oırı;n
List ve alt parçalarıııın huduıt çizgisini, fisto dilimli sarkık bir kenarlık ile tel
ve ipek püsküller, artırlrlar' Bu tepe bir kapı perde ile geı-ıişlenir' Çadlrııı bir
eteğiııde biı'kaç perdeli peırcereler ve bir perdeli kapısı var. Bu eteğin,
aplikelerinıır kenarIarııiı til kaplam4sıırdan, süslenmesi diğerilerindenbiraz
farklıdır.
Bu üç savaş gaııimeti olaıı çadırlara ait kesin belgeler yoktur. Fakat bu üç
soylunun ikinci

Rı"ıs- Türk Savaşına katıldığı ve savaştığı yerler de bellidir. Bu konu,
Rus-Tiirk ikinci Savaşlna dair 19. yüzyılda Petrov adh bir subayı tarafından
yazıLan iki ciltlik bir kitapta incelendi. Kitabın farklı yerlerinde çadırlaraait
cümleler var. orneğin, Büyük ve Küçük Salça nehirlerinde yapılan şiddetli
savaşlar hakkında krıllaııılaır ifadede bu çadırla ilgili olarak "Prens Repnin,
Türklerin bıraktığı kampta çok tütün, dan, çadır Ve cepane buldu" f|3,2 c',
49 s.l. denir.

Rus komutanı Nikolay Repnin'in eline, Maçın adlı yerindeki
savaşınından Sonra daha da düşman gaııimeti (çadırlar da olabilir) geçti

[aynı yerde,2c.,228 s.]'
iı<inçi Savaşln başkomutanı Prens Pot'onıkinin çadırı da böyle bir

şekilde eline geçebilmesi pekAlA mümkündür. Ayni şeyler, Kont orlov'un
için de söylenebilir.- 

Buioyluların çadırları aynı rokoko üslubunun yanslmasını aksettirir.
18. yüzyılın sonundan itibaren, Türk sanatı, rokoko üslublerini göstermeye
başladı. Bunun,Türk kumaş ve halı dekoruna giren, kıvrımlar, çiçekli
vazolar, manzara|ar, öncellikle kavkı biçimli gibi motifleri tipiktir. Ermitaj
koleksyonundaki VT- 1 03 9; VT- t 040; VT- 1 04 1 (8res.) numaralı aynı tarzda
Ve aynlteknikte yapılan aplike halı]ar soylrıların çadırlarının veya herhangi
bir başka takımın parçaları olmasını tahmin edilebilir. Maalesef, aplikelerin;
müzeye girdiğinden önceki tarihine dair belgeler yoktur. Bunun için, onların
y apı7an y er ini v e zamanıni y a|nız do l ay l ı yo l l a tayin e deb i 1 ir.

osmanlı iııparatorluğu döneminde çadır üretimi istanbul, Banya Luka,
Halep, Üski'ib, Mısır ve Anadolu, gibi yerlerde yapıldı [6,34, 45,49-50 s.s.]. Bu
özelliklerden sıralanan aplikeli eşyalar,l8 yüzyılın Sonuna tarihlenir ve
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Banya Luka üretimine aittir. Bilindiği gibi, Banya Lukadan aplikeli çadırlar
gönderiliyordu. VT-1607 envanter numaralı Türk çadırın tarihi de, müzeye
önce girdiğinden dolayı, karanlık içindedir (9res.).

Bu şeye, soyluların çadırları gibi, "Bu evcik |842 yı|ında Moskovadan
getirildi. Askeri ağırhkta bulunuyordu'' yazı|ı bir deri takılmıştır. Bunun
görünüşü, biraz eski biçimli ötekilere karşı, kullanılan kumaştan ve barok
üslubunden, mizeye geç girişinden de, büyük bir farklılık gösterir. Bu
çadırın,19 y:d.zyılın başında iki ülke arasında olan iki savaşln birisinden elde
edilen bir savaş ganimeti olması müınkündür. Barok'tarzında yapılan çadır
takıma, bir tepe ve üç etek girer.Yedi hazineli iki etek üçer pencerelidir, dört
hazineli diğeri penceresizdir. Pencereli birisinin eteğinde perdeli giriş te var.
Bu, beşikçatı biçimli tepenin alınlıklari, mescitli ve ağaçlı bina, çardaklı ve
çeşmeli yalı, gibi manzafamotifleriyle süslenmişti. Üstelik, bu çadır Hünkar
çadırları gibi işleme tekniğini de gösterir. Fakat onun işlemesi süzani türlüyle
Hümayun çadır dizişlemeden farklıdır.

Sanırım ki, bu mihraplı aplikeler çadır takımlna namazlık olarak
girerdi. Tarihsel kaynaklara göre, çadır takımının parça|arı olurdu. Aplikeli
namazlıklıarın önceki tarihi duman perdesi altında olduğundan ve bazı
farklıklar olduğundan, müzede birbirisine tesadüfen rasgeldiler.

Selim'in çadırın Ve savaş ganimeti olan çadırların,yalnızrenk ile desen
tarzıve biçimi ile birbırlerini ayırılmazdır ve üretim yerleri de farklı olur.
osmanlı hanedanının mensuplailnln çadır ihtiyacını Mehmed Fatih'in
tarafindan kurulan MehterhAneyi Amire adlı bir çadır idaresi karşılardı. VT:
1605 nuınaralı çadır bu idarede imal edilmiş olmalıdır. osmanlı çadırlarının
tarzlarının çeşitliliği "Haleb işi", "Mısırk6ri'', "istanbulkAri", "Acemköri",
"Rum", "Mardin" vs gibi terimler gösterir.

Çadırların çeşitli biçiminden ve terimlerin bolluğundan osmanlı
devletinde gelişmiş Ve yaygln bir çadır üretiminin olduğıı görünüyor.

1478 yılında [9, s.] Mehnred Fatih'in (145l-1481) kurulduğu
Mehterhöneyi Hayme adlı bir çadır idaresi osmanlı imparatorluğunun
Sonuna kadar çadıra dair her işi yaparlardı [6, 23s.]. imparatorluğu sonuna
doğru çadır yaplmı evde çalışan zanaatÇıların eline geçti. Çeşitli çadırların
çoğunun anlamı ve yapılışı y:üzyıllat geçince kayboldu. Çadııiki ülke
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arasında süregiden savaşlar döneminden beri Rus sarayında moda oldu. At
ve Koşum Müzesinin envanterinden görtinüyor ki, çadırlar Rus Saray
mensuplar tarafindan çeşitli alanlarda kullanılırdı. Eskiyen çadırları restore
ederler veya açık artırnıa ile satarlardı. Çadıra ihtiyacın giderek aıtnrası
yüzünden, 19. y:üzyılın sonunda Rus imparatorluğunun başkentinde Sankt-
Petersburgta çadır üretirniyle ilgili bir fabrikası açıldı.

Notlar
1. Gosudarstvennıy Muzeynıy Fond, delo Jılb 22 (Po Kon'uşennomu

Muzeyu), 8 dekabr'a 1923, Ilb 2138, Ns 4 ll Arhiv Gosudarstvennogo
Ermitaja

2. Kamer-Fur'erskiy Jurnal ll Tsentral'naya Biblioteka
Gosudarstvennogo Eımitaj a

3.Kniga Palatok 1861 ll Gosudarstvenruy Ermitaj, Otdel Vostoka,
hraniliş'e kovrov

4. Pridvorno-Kon'uşennaya Çast', fond 4]] , opis' 7, 1802-1881, delo
Ns 71 "o şatrah, palatkah, nam'oiah i proçem", J,ı, 23, Ns 36 ll Arhiv
Gos udarstvennogo Ermitaj a

5.opisi Moskovskoy orujeynoy Palatı 1884 goda, kniga 9, opis' 8499
l l Arhiv Gosudarstvennoy oruj eynoy Palatı

Resimler
l . VT- l605 envanter numaralı IlI.Selimin çadırının birkaç

parçalarıdır
2. IIL Selimin çadırının sütünleri ve direkleridir
3 . Bu çadırın bir tepesinin görünüşüdür
4. Bu çadırın deseninin ömeğidir
5.VT-1607 envanter numaralı Türk barok üslublu çadırın

görünüş1eridir
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siciı,ı,_İ nHvAı, DEFTERı,BRİxn cönrc OSMANLI
ıöxpılixır BoDRUMLU DEVLET MEMURLARI

(18791e0e)

Serdal SOYLUER*

Kendine özgü merkeziyetçi bir yönetim sistemi oluşturan [I.

Abdülhaıni d, 19. yizyılın başlarından itibaren gelişmeye başlayan ve kendi
saltanatı devrinde doruk noktaya ulaşan bürokrbsi neticesinde sayıları bir
hayli artan devlet meırıurlarının tayin, terfi, görevden alma işlemlerinde
kolaylık, aynL Zamanda da slkı bir denetim sağlamak amacıyla tüm
ınemurlara terceme-i hAl varakasl dolduı1up, bağlı bulunduğu nezdrete
gönderme zorunluluğu getirmiştir. Matbu form olarak memura gönderilen
terceme-i hal evrakında kişiden doğum tarihi ve yeri, babasının adı, tanınmış
bir aileye mensup olup olmadığı, gittiği okullar, bildiği diller, varsabasılmış
eserleri, görev yerleri ve süreleri, maaş miktarı, almış ise madalya, nişan,
hltifat vb bunların dereceleri hakkında bilgi istenmiştir.

Gönderilen terceme-i hal evrakının düzenli bir şekilde personel
sicil kayıtlarına aktarılması anracıyla l879 yılında Sicill-i Ahvöl
Komisyonu kurulmuştur.' Komisyonun çalı şmalarını yürüttüğü |81 9 -1909
tarihleri arasında 92.|37' kaydı içeren 196 adet sicill-i ahvAl defteri
meydana getirilmiştir. Bulundukları coğrafyadaki en büyük

* Araştırma Görevlisi, istanbtıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarili Bölümü, e-nrail:
s eı'dal s oylıı er@mynet. co nı
' Siçilı-i Ahv6l Komisyonu'nun kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bkz. Gülden Sarıyıldız,
Sicill-i Ahv6l Komisyonu'nun Kuruluşu ve işlevi (18791909), Der Yayınları, istanbul

'Tr?I Çeıin, "Sicill-i Ahv,il Defterleri ve Dosyaları", ,r.u Dünyası Tarih Dergisi,
(Haziran 1992), sayı 66, s. 34; Talip Mert, "Sicill-i Ahvdl Defterl.eri ve Buna Dair
Yayınlanan Nizanınanıeler-1", Arşiv Araştırmaları Dergisi, sayı 2-(2000), s. 97; Bekir
Kütükoğlu, "Son Deviı' osmanl.ı Biyografik Kaynakları'', Vekayinüvis Makaleler,
istanbul Fetih Cemiyeti Yayını, İstanbul 1994, s. 2l4. Belirtileıı rakaııı, sicill-i ahv6l

. defterlerine geçirilen memur Saylsınl ifade etmez. Çünkü defterlerde bazı ıneınurlara ait
birden fazla sicil kaydı bulunmaktadır. Bu duruında yaklaşık lnen]ur sayısı 90.000
civarında veri lebilir.

' Sicilı-i Alıvöl Defterleri esas alınarak bir takım müstakil çalışınalar yapllmıştır.
Bunlardan bazl|arı,Ayhan Yüksel, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı
Döneminde Tirelıolulu Devlet Memurlarr (1879-l909), Kitabevi Yayınları,
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biyografi külliyatı olan ve yakınçağ biyografi çalışmaları için çok önemli bir
kaynak niteliği taşıyan bu defterlerde 35 Bodrum doğumlu devlet
memurunun kaydı bulunmaktadır.

MustafaAğa oğlu MehmedAli Efendi:
1833 yılı Khsım ayında (H. Receb T249) Bodrum'da doğmuştur.

Sıbyan mektebi ve medresede Arapça ve Farsça tahsili görmüştür.
18 Ağustos 1863 tarihinde 200 kuruş geçici maaşla Bitez iskelesi

Rüsum6t KAtipliği'ne girmiştir. 17 Ekim 1863 tarihinde görevinden ayrılmış,
12 Kasım l863 tarihinde 200kuruş maaşla Saravalos Rüsum6t K6tipliği'ne
tayin olunmuştur. 29 Mayıs 1880 tarihinde 320 kuruş maaşla görevinde
memurluğa terfi etmiştir. 1 Ekim 1888 tarihinde çalıştığı kurum Gümüşlük
RüsumAt idaresi Heyeti ile birleştirilmiş, kendisi görevine devam etmiştir.u

Bodrumlu BekirAğa oğlu Mehmed ÇelebiEfendi:
1835 (H. l25I) yıllnda Bodrum'da doğmuştur. Bodrum Sıbyan

Mektebi'nde mukaddime-i ulüm tahsili sonrasl, medresedeArapça ve Farsça
eğitimi almıştır. Rumca bilmektedir.

13 Mart 186s tarihinde 160 kuruş maaşla istanköy Sandık
Eminliği'ne atanmıştır. 12 Temmuz 1870 tarihinde görev süresinin
dolmasl nedeniyle bu işten ayrılmıştır. 8 Ekim I870T2 Arahk 1870
tarihleri arasında 315 kuruş maaşla ostropalya' Nahiyesi Müdür
Vekilliği yapmıştır. 1 ocak 1871 tarihinde 700 kuruş maaşla İncirli
Nahiyesi Müdürlüğü'ne atanmlştır. Görevi sırasında maaşl 600
kuruşa indirilmiştir. 1 Eylül 1873 tarihinde görevinden ayrılmıştır. 13
Mart 1815 tarihinde 450 kuruş maaşla İstanköy Sancağı Sandık
Eminliği'ne tayin olunmuştur. 11 Haziran 1876 tarihinde görev
süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 13 Ekim 1877 tarihinde
6 70 kuruş maaşla ostropalya Nahiye Müdürlüğü'ne atanmıştır. |3 Mart l 87 9
tarihinde 450 kuruş maaşla İstanköy Sandık Eminliği'ne naklolunmuştur. l3
Ağustos 1879 tarihinde istanköy'ün livadan kazaya' dönüştürülmesi
nedeniyle maaşl 360 kuruşa indirilmiş ve sandık eminliği görevini devam

istanbiıl 2004, Serdal Soyluer, Sicill-i AhvAl Defterlerine Göre Osman|ı Döneminde
MuğIalı Devlet Memurları (1879-1909), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilinrler Enstitüsü
Yayınlannramış Yüksek lisans Tezi, Muğla 2006 v.s

u BoA. (Başbakanlık osnıanlı Arşivi) DH. SAiD (D6hiliye NezAreti Sicill-i Ahv6l idaresi
Defteri), no.20, s. (sayfa) 147.

' Sakız Sancağı'nın Kalinınoz Kazası'na bağlı nahiye.
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ettirmiştir. 22 Ağustos 188l tarihinde görev süresinin dolması nedetıiyle
görevinden ayrılınışhr.2l Aralık 1ü82 tarihinde 450 kuruş maaşla Leryozo
Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin olunmuştur. 28 ocak 1888 tarihinde istifa
etmiştir. 13 Haziran 188820 Temmuz |890,23 Temmuz |89228 Temmuz
1894 ve 31 ocak 18913 Mart 1899 tarihleri arasında 360 kuruş nraaşla
İstanköy Sandık Eminliği'ni yürütmüştü r. 23 Ekim 189423 Eylül 1 896 ve 14
Mart 190016 Nisan 1902 tarihleri arasındayine 360 kuruş maaşlaKalimnoz
Sandık Eminliği'nde bulunmuştur. 30 Eylül |89912 Kasım 1899 tarihleri
arasında 360 kuruş maaşla ostropalyaNahiye MüdürVekilliği yapmıştır. 25
Nisan 1902 tarihinde yine 360 kuruş maaşla Sömbeki Kazası Sandık
Eminliği'ne atanmıştır. 9 Mart 1904 tarihinde görev süresinin dolması
nedeniyle işinden ayrılmıştır. 13 Mart 1904 tarihinde 360 kuruş maaşla
Kalimnoz Kazası Sandık Eminliği'ne getirilmiştir.?

Hacı İsmail Kaptan oğlu Mehmed Çetebi Efendi:
1838 yılı Nisanı'nda (H. Muhaırem |254) Bodrum'da doğmuştur.

S ıbyan mektebinde mukaddime-i ulüm tahsilinden sonra medresede Arapça
eğitim i almıştır. Arapça bilmektedir.

1858 yılınd amilazemetle Kadıkale iskele Memurluğu'na girmiştir. 30
Eylül 1861 tarihinde 200 kuruş geçici maaşla Kadıkale RüsumAt İdaresi
Kötipliği'ne atanmıştır. 3 Aralık 1861 tarihinde görev süresinin dolmasıyla
aynı miktar maaşla Kadıkale iskele Memurluğu'na tayin olunmuştur. 3,5 ay
sonra bu görevinden istifa etmiştir. 1862|868 yılları arasında yine Kadıkale
RüsumAt katipliği; 1868-1869 y|ıları arasında da Kadıkale iskele
Memurluğu yapmıştır. 1870 Nisanı'nda2l} kuruş maaşla Bodrum Rüsumöt
Idaresi KAtipliği'ne atanmıştır. 1883 Ağustosu'nda görevinde başkötipliğe
yükselerek maaşl 600 kuruş olmuştur'8

Bodrumlu Mehmed AliAğa oğlu Mehmed ŞerifEfendi:
1845 yılında (H. t26I) Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde

mebddi-i ulüm-ı diniye tahsili Sonrasl, özel hocalardan Arapça dilbilgisi ve
mantık dersleri almıştır.

o 
S akız S anc a ğil nab ağlıı kaza.

'BoA. Drı. sAİD, no. l34,s.255,
'BoA. DH. sAİD, no. 16, s. 301
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1 871 Şubatı'nda maaşs ız o|arakTelgraf Mektebi'ne girmiştir.' 13 Mart
1873 tarihinde 380 kuruş maaşla Denizli Telgraf Merkezi Muhabere
Memurluğu'na tayin olunmuştur. 13 Aralık |876 tarihinde bu görevi
uhdesinde olduğu halde, 300 kuruş ilave maaşla Demirtaş (Sidre-Belen)'o
Merkezi Muvakkat Memurluğu'na naklolunmuştur. i877 Ağustosu'nda
Demirtaş'ın istilaya uğraması üzerine yine Denizli'deki görevine dönmiiştür.
13 Mart 1880 tarihinde 600 kuruş maaşla Tavas Merkezi Muhabere
Memurluğu'na atanmıştır. 23 Haziran 1886 tarihinde aynı ıniktar maaşla
Muğla Merkezi Muhabere Memurluğu'na getirilmiştir. 19 Şubat 188929
Eylül 1889 tarihleri arasında 600 kuruş maaşla Gördes Merkezi Muhabere
Memurluğu yapmıştır. 29 Eylül 1889 tarihinde 500 kuruış maaşla Bodrum
Merkezi Muhabere Memurluğu'na tayi n olunmuştur. "

Mehmed Bey oğlu Cemal Efendi:
|841 (H' 1263) yılında Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde

mukaddime-i ulüm tahsili sonrasl özel hocadan Arapça dersi almıştır.
1862 yılında mülözım olarak Bodrum Karantina Kalemi'ne girmiştir. 13

Eylül 1863 tarihinde 150 kuruş maaşla aynl kalemin kAtipliğine
atanmıştır. 24 Nisan 1812 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. 27 Ara|ık
1873 tarihinde 300 kuru$ maaşla Bodrum Kazası Sandık
Eminliği'ne memur olmuştur. 1876 yılı Mart ayında görev süresinin
dolması nedeniyle sandık eminliğinden ayrılmıştır. 11 Ağustos
l87] tar1hinde tekrar aynl maaşla Bodrum Kazası Sandık Eminliği'ne

' osmanlı Devleti'nde telgraf ilk kez Kırlm Savaşı sırasında kullaırılmıştır. Savaş Sonrasl
osmanlı coğrafoasının diğer yerlerine de telgraf hattı çekilerek haberleşmcde büyük
kolaylık sağlanmıştır. Bu ilk telgraf muhabereleri Fransızca yapılıııştır. Babı6li, iç
hatlarda telgraf muhaberelerinin Türkçe yapılınası' telgrafi kullanabilecek Türk
muhabere memurları yetiştirmek ınaksadıyla l86l yılında Soğuk Çeşııe'de Telgraf
Menıur MülAzinri Mektebi açm1ştır. .Fğıtim süresi iki sene olan bu okulda talebelere
250'şer kuruş aylık tahsis edilmiştir. ogleden önceleri nazari dersler, öğleden sonraları
uygulamalı dersler verilmiştir. Mektep iki devre talebe yetiştirdikten sonra ıredeni
bilinmeyen bir sebepten kapatılmış, l87l yılında telgraf idaresi meclisince alınan karar
gereği tekar açrlmıştır. Bu kez uygulamalı derslere dahafazla ağırlık verilmiş, mektep
dört sınıf üzerine düzenlenmiştir. Mehnıed Şerif Efendi nıektebin ikinci kez açıldığı
tarihte burada eğitime başlanrıştır. Mektep hakkında ayrınhlı bilgi için bkz. osman Nuri
Ergin, Türk Ma arif Tarihi, c. I-II, Eser Matbaası, istanbtı| |97 ], s. 620626.

'o Aıaiye (Alanya) Kazası'na bağlı nalıiye.
" BoA. DH. SAİD, no. 54, s. 407.
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getirilıniştir. l3 Ağrıstos 1879 tarihinde bu görevden ayrı'lmıştır. 25 Temmuz
1 880 tarihinde Bodrum KazasıBidayet Mahkemesi Müstantik Muavinliği'ne
tayin oluıımuştur.''

Ahmed Efendi oğlu Salih Efendi:
1850 yılında (H. 1266) Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde

mukaddime_i ulüm tahsili Sonrasl, özel hocalardanArapça ve Farsça dersleri
almıştır.

|874 yılı Mart ayında mülazım olarak altıncı belediye dairesi
muhasebe kalemine alınmıştır. Aynı yılın Mayıs ayında 500 kuruş maaşla
belediye tahsilöt kAtipliğine atanmıştır. 1875 Ağustosrı'nda memuriyeti
Zabtiye Ne zdreti'neddhil edilerek maaşı 250 kuruşa indirilmiştir. iki ay Sonra
görevinden istifa ederek 1876 yılında 300 kuruş maaşla Dersaadet Mülhakatı
Rüsumöt NezAreti Tahrirat Mukayyidliği'ne memur olarak atanmıştır. l880
Kasımı'nda 500 kuruş maaşla istanbul'da bulunan Hristo Nikolayidi Duhön
Fabrikası memurluğuna nakledilmiştir. l883 Mayısı'nda fabrikaların
kapatılmasına üzerine açıkta kalmış, 1884 Ekimi'nde 400 kuruş maaşla
Dersaadet .Mülhakatı Rüsum6t NezAreti Muhasebe Uçiincü Yardımcılığı'na
atanmıştır. Yaklaşık bir ay sonra 320 kuruş maaşla Sirkeci iskelesi İstasyonu
RüsumAt idaresi Kötipliği'ne tayin olunmuştur. l885 Nisanı'nda 400 kuruş
maaşla memurluğa terfi etmiştir.

12 Haziran 1887 tarihinde 500 kuruş maaşla Emtia-i Ecnebiye
Gümrüğü Nezöreti Paket Ambarı Memuru olmuştur. 4 Nisan 1890 tarihinde
600 kuruş maaşla Eşya-yi Ayniye Dükk6nı Satış Memurluğu'na
naklolunmuştur. 18 Mayıs 1894 tarihinde l.000 kuruş maaşla Galata Emtia'i
Ddhiliye Gümrüğü Veznedarlığı'na getirilmiştir. Salih Efendi,2l Mart l9l0
tarihinde Istanbul Vilayeti'nce yapllan tensikatta emekli edilmek izere açığa
alınmıştır.''

AsAkir-i Şahane Topçu Mülf,zımı Ali Efendi oğlu Hüseyin Safveti
Efendi:

1853 yılında (H. |270) Bodrum'da doğmuştur. Bodrum Sıbyan
Mektebi'nde mukaddime_i ulünı tahsili sonrasl, medresede bir miktarArapça
ve Farsça dersleri almıştır.

7 Ekim 1869 tarihinde müılözım olarak Bodrum Rüsum6t Idaresi'ne
girmiştir. 20 Ekim 1875 tarihinde 235 kuruş maaşla Trabzon Vil6yeti'ne

'' BoA. DH. sAiD, no. 05, s. 305.
'' BoA. DH. SAİD, no. l6, s.371.
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bağlı Çarşamba Kazası Rüsuınöt İdaresi Müdürlüğü İkinci Kötipliği'ne
atanmıştır. 22 Şubat 1879 tarihinde 200 kuruş maişla aynı müdürıiıgıın
tezkere ve nrüskirat kAtipliğine naklolunmuştur. l 1 Eylül 1880 tarihinde kur'a
usulüne göre askere alınınası üzerine görevinden ayrılmıştır. Askerliğini
taınanrlayıp tezkeresini aldıktan sonra, 27 Mayıs 188418 Aralık 1885
tarihleri arisında 400 kuruş maaşla BodrumAşar Emaneti Ambar Eminliği'ni
yürütmüştür. Vazifesinin lağvı nedeniyle görevinden ayrılarak 13 ocak 1886
tarihinde 360 kuruş maaşla Bodrum Sandık Eminliği'ne getirilmiştir. 3 Şubat
1888 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılmıştır. l8
Ekim 1889 tarihinde 360 kuruş maaşIa Meğri Sanaıı< Eminliği'ne atarımıştır.
21 Temmuz I89I tarihinde yine görev süresinin dolması nedeniyle işinden
ayrılarak 20 Şubat 189212 Mart 1894, 22 Ağustos 189612 Kasım 1898
tarihleri arasında 360 kuruş maaşla iki kez Bodrum Sandık Eminliği
yapmıştır. l Haziran 1894|2 Ağustos 1896 tarihleri arasında 360 kuruş
maaşla Milas Sandık Eminliği'ni yürütmüştür. Bu işlerinden görev süresini
doldurmak suretiyle ayrılmıştır. 13 Mart 189922 Haziran 1899 tarihleri
arasında 700 kuruş maktu ücretle Bodrum Ağnam icmal Kötipliği'nde
bulunmuştur. 15 Temmuz 189928 ocak |902 tarihleri arasında 360 kuruş
maaşla Çeşme Sandık Eminliği yapmıştır. 9 Mart 1904 tarihinde 360 kuruş
maaşla dördüncü kez B odrum Sandık Eminliği'ne atanmıştır.'o

Eytam Müdürİyetinde Görevli Bodrumlu Hasan Efendi oğlu
AhmedNazif Efendi:

6 Eylül 1857 (H. 17 Muharrem 1274) tarihinde Bodrum'da doğmuştur.
Eytam Müdüriyeti'nde çalıştığı sırada vefat eden Bodrumlu Hasan Efendi'nin
oğludur. Muğla iutioai ve Rüştiye Mektepleri'nde tahsil görmüşse de
şehadethimesi (diploma) yoktur.

26 Ekim 1889 tarihinde mül0zım olarak Milas Düyün-ı Umumiye
İdaresi'ne girmiştir. 14 Ağustos 1891 tarihinde 450 kuruş maaşla Milas Reji
idaresi Fırka-yı TahririyeZiraat Memurluğu ve k0tipliği'ne tayin olunmuştui
18 Ekim 1891 tarihinde işine son verilerek, açıktakalmıştır. 2Temmuz1892
tarihinde 200 kuruş maaşla Güllük Düyün-ı Umumiyesi Memurluğu'na
getirilmiştir.

13 Şubat 1894 tarihinde 350 kuruş maaşla terfian Nebza ve 23
Temmuz 1894 tarihinde 500 kuruş maaşla yine terfian Kalimnoz Düyün-ı

'o BoA. DH. sAİD' no. l24, s. 185
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Umumiyesi Memurluğu'na atanmıştır. Talep ve başarıs ına binaen 21
Ağustos |897 tarihinde 400 kuruş maaşla Milas Düyün-ı Umumiyesi
Memurluğu'na naklolunmuştur. Kalimnoz'daki memurluğu sırasında tuz
sarfiyatında 2I.632 kilo tuzun eksik çıkmasında su-i istimali göriıldüğü
gerekçesiyle 17 Ağustos l 899 tarihinde işten el çektirilerek azledilmiştir. Bu
işte halefinin de parmağı olduğu saptanarak, belirtilen tuz bedeli olan 193
Frank 60 Santim'in kendilerinden' veya kefillerinden temin edilerek;
aleyhlerinde dava açılması hususu 9 Haziran 1902 tarihinde Düyün-ı
Umumiye Memuriyet Şubesi tarafindan izmir Düyin-ı'Umumiyesi
Nezöreti'ne tebliğ edilmiştir.' 5

Tapu KfitibiMehmed Efendi oğlu Muhiddin Efendi:
1858 (H. I275) yılında Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde

mukaddime-i ulüm tahsili sonrasr özel hocadanArapça dersi almıştır.
1873 yılında mülözım olarak Bodrum Tahrirat Kalemi'ne girmiştir. 4

Kasım 1 879 tarihin d9 225 kuruş maaşla B odrum B idayet Mahkemesi İkinci
Kötipliği'ne atanmıştır.' u

AhmedAğa oğlu Mehmed Rıfkı Efendi:
1859 yılının Temmuz ayında (H. Z1lhicce |275) Bodrum'da

doğmuştur. Sıbyan mektebinde mukaddime-i ulüm tahsilinden sonra özel
hocalardan Arapça,Farsça, fenn-i hesap ve tarih dersleri almıştır.

. |gMayıs 1880tarihinde,2s}kuruşmaaşlaGüvercinlikRüsum-ıSitte
Idaresi Memurluğu'na atanmıştır. 19 Nisan 1882 tarihinde görevinden istifa
etmiştir. 27 Mayıs 1883 tarihinde 400 kuruş maaşla SaravalosNahiyesi Aşar
ve Ağnam Kol Memurluğu'na girmiştir. 1884 yılı Nisan ayında bu
görevinden i:*tifa etmiş, 74 Haziran 1885 tarihinde 300 kuruş maaşla
Güvercinlik AşarAmbarı Memurluğu'na atanmıştır. 21 ocak 1 886 iarihinde
görev süresinin dolması nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır. Aynı yılın
Ağustos ayında 300 kuruş geçici maaşla Kadıkale RüsumAt Memuru
olmuştur. Bir ay sonra 200 kuruş maaşla Gökabad (Gökova) RüsumAt
Idaresi Kötipliği'ne naklolunmuştur. Mehmed Rıfkı Efendi27 Ekim 1892
tarihinde 3 00 kuruş maaşla Maımaris Rüsum0t Memurluğu'na atanmrştır.''

Seff,in_i Ticariye Taifesinden Mehmed Ali Ağa oğlu Ahmed
Efendi:

'' BOA. DH. SAİD, no, l26,s. 65'
'u BoA. DH. SAİD, no. 05, s. 365.
'' B0A. DH. sAiD, no. 16, s.209
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1861 (Il. 12]8) yılında Bodruıı-ı'da doğnıuştı"ır. Rüştiye ıırektebinde
Arapça, Farsça, feıin-i lıesab, coğrafya ve tarilı eğitiıni alınıştır'

1881 yılında mii]Azım olarak Bodruıır RüsünrAt İdaresi'ne girmiştir.
] 883 yılıı-ıda 200 kuı:ı-ış maaşla Dadya Rüsünı6t Kötipliği'ne tayin
olunmuştur. l 1 Kasııı l 884 tarihinde askere aIııınıştır.'*

RençlıerSüleyman Ağa oğlu Hasan Efendi:
l862 yıIında (H. l279) Bodruın'da doğmı"ıştur. Sıbyan mektebinde

mtıkaddime-i ulüın tahsilindeı1 Sonra özel lrocalardan Arapça, Farsça, fenn-i
hesap, tarilr ve coğrafya derslerialmıştır.

1882 yılı Mayıs ve Hazfuan aylarında 8 kuruş yevıniye ile Bodruın
Rüsuıır-ı Sitte idaresi DuhAn Yoklaııa Menıı-ıriyeti'nde miilAzım olarak
çalışınıştır. Aynı yılın Teınmuz veAğustos aylannda l88 kurı"ış geçici maaşla
Saırdıma (Yalıkavak) RüsuınAt idaresi K6tipliği'ııi üstlenmiştir. i883 yılı
Mayıs-Ağustos ayları arasıııda 300 kuruş ınaaşIa aynı nezörete bağlı Gereme
(Rağdanıları) Riisumöt Meııur veki1liğini yürütmüştür. Ayırı yılıırAğustos ve
Eylül aylarında 296 l<uruş geçici maaşla Karatürab (Turgutreis) RüsuınAt
nıeıııurluğu yapııııştır. i884 yılı Şubatı'nda 200 kuruş maaşla Güllük
Rüsuın6t idaresi kdtipliği'ne atanmıştır. Hasan Efendi 1886 yılında askere
al ı n nrıştır.'o

ÖmerEfeııdi oğlu ibrahim Efendi:
1862 yılında (fl. |279) Bodrum'da doğmuştrır. Sıbyan ınektebinde

mukaddiıne-i ulfim tahsili sonrasl Bodrum Rüştiyesi'nde Arapça, Farsça,
fen ır - i he s ab, tarih v e coğrafy a eğ iti m i a|ar ak mezun o l muştur.

14 Eylül l882 tarihinde l60 kuruş ıııaaşla Gökabad (Gökova) RüsumAt
Kltipliği'ne girmiştir. 1883 Ekimi'niır başlarında istifa ederek görevinden
ayrılmış, 9 Ekim 1883 tarihinde 228 kuruş geçici maaşla Bitez RüsumAt
Katipliği'ne atanmıştır. iı<ı ay Sonra görev süresinin dolması nedeniyle
görevinden ayrılnrış, 3 Haziran 1884 tarihinde 200 kuruş maaşla tekrar
Gökebad Rtisum6t idaresi Katipliği'ne dönınüştür. 1885 Ekim ayında 300
kuruş nıaaşla Kapucuk RüsumAt Memurluğu'na nakledilmiştir. 2] Ekim
1893 tarihinde 400 kuruş maaşla Gümüşlük Rüsumöt Memurluğu'na
atannrıştır.'u

iınam Ömer Efencli oğlu İbrahim Feyzi Efendi:

'' BOA. DH. sAiD, no. 16, s. 429
'' BOA. DH. SAiD, ııo. l5, s. 209
'o BOA. DH. SAiD, ııo. l7, s. 169
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1862 yılıncta (tt. 12]9) Brıclrtım'da doğmı-ıştur. Sıbyan nıektebinde
ulüııı-l ibtidAiyye-i diııiye talısili Sonrast, Bodruıır Rüştiyesi'nde Arapça,
Farsça, fenn-i hesab ve coğrafya eğitiıııi alarak mezun olınuştur.

1880 yıllnda ııriilAzenretle Bodruırr Rüslım6t idaresi'ne girnıiştir. 14
Eylül 1882 tarihinde l60 kııruş maaşla Gökabad (Gökova) Rüsuıı6t idaresi
Kötipliği'ne tayin olı:ıımuştı;r. 1883 yılı Temmuzu'rida GököbAd'ın ikliıı'ıinin
kendisiııe iyi gelmediğini gerekçe göstererek istifa etmiştir. l3 Ağustos l883
tarihinde 2z8 kuruş geçici nıaaşla Bitez Rüsumöt Memurluğu'na
getirilmiştir. l1 Ekim l883 tarilıinde görevinden ayrılmış, 13 Haziran l884
tarihiı-ıde 200 kuruş ınaaşla tekrar Gökabed Rüsum0t idaresi Katipliği'ne
atanmıştır.''

Hacı SüleymanAğa oğluAIi Rıza Efendi:
l864 yılı Şubat ayında (H. Ramazan 1280) Bodruın'da doğmuştur.

Sıbyan mektebinde ınukaddime-i ulüm tahsili sonras1 Bodrum Riiştiyesi'nde
Atapça, Farsça, fenn-i hesab, coğrafya ve hendese eğitimi alarak mezun
olmuştur.

7 Eylül 1883 tarihinde 228 kuruş geçici maaşla Kadıkale Riisumdt
Katipliğine girmiştir. iı<l ay Sonra görev süresinin dolması nedeniyle açıkta
kalmıştır. i3 Kasım 1884 tarihinde 100 kuruş maaşla Bodrum Maarif
Sandığı KAtipliği'ne tayin olunmuştur. 1885 Temmuzu'nda görevinden istifa
etmiştir. 9 Eylül 188511 Ekim 1885 tarihleri arasında 296 kuruş geçici
maaşla Karatürab (Turgutreis) Rüsumöt Katipliği yapmıştır. 12 Kasım 1885
tarihinde 300 kuruş maaşla Gereme (Bağdamları) RüsumAt Katipliği'ne
atanmıştır. 8 Eyltil 1892 tarihinde 350 kuruş maaşla Bodrum RüsumAt
Müdürlüğü ikinci K6tipliği'ne nakledilıniştir."

SüleymanAğa oğlu Hasan Efendi:
1865 (H. 1282) yılında Bodrum'da doğmuştur' Sıbyan mektebinde

mukaddime-i ulüm tahsili sonrasl, rüşdiye müfıedat derslerini de
tanamlayarak iyi derece ile nıezun olmuştur.

1882 yılı Haziran ayında ınül6zım olarak Bodrum Kazası Rüsümöt
İdaresi'ne girmiştir. 13 Ağustos 1882 tarihinde 188 kurüş maaşla iki ay
müddetli Sandıma RüsümAt KAtipliği'ne atanınıştır. 28 Mayıs 188321
Haziran 1883 tarihleri araslnda 150 kuruş maaşla vekAleten Gereme
Rüsümöt Memurluğu yapmıştır. 23 Ağustos 188312 Ekim 1883 tarihleri

'' BoA. DH. sAİD, no. 19, s. 35
" BoA. DH. SAiD, no. 17, s. l7l
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arasında 296 kuruş maaşla Karatürab Rüsüm6t Memur vekilliğinde
bulunmuştut. 27 Şubat 1884 tarihinde 200 kuruş maaşla Gülliık Rüsümöt
Memurluğu'natayin olunmuştur. 9 Ekim 1886 tarihinde ismine kura isabet
etmesi nedeniyle işinden ayrı|arak askere alınmıştır. Dört sene sonra terhis
olmuşfur. 18 ocak 1891 tarihinde 350 kuruş maaşla Çeşme Kazası Nüfus
Memurluğu'na getirilmiştir. 25 ocak l 892tarihinde 450 kuruş maaşlağdın
Vilayeti Nüfus Nezareti Baş KAtipliği Üçüncü Refikliği'ne atanmıştır."

Bodrum Kazasr Nüfus Memuru Ali Efendi oğlu ibrahim Edhem
Efendi:

1865 yılında (H. 1282) Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde
mukaddime-i ulüm-ı diniye tahsili sonrasl, Bodrum Rüştiyesi'nde müfredat
derslerini tamamlayarak 13 Temmuz 1881 tarihindepekiyi derece ile mezun
olmuştur. Sicill-i ahvöl defterine Mustafa Hilmi Bey olarak kaydedilmiş
Hilmi lJran'ın babası; kendisi gibi Bodrum doğumlu devlet memurlarından
Sakız Muhasebecisi ismail Hakkı Efendi'nin oğulları Mehmed izzet ve
Hasan Fehmi Efendilerin eniştesidir.'a

13 ocak 1882 tarihinde 200 kuruş maaşla Bodrum Rüsum-ı Sitte
Katibi olmuştur. 27 Aralık 1882 tarihinde kurumunun lağvıyla açıkta
kalmıştır. l3 Nisan 1884 tarihinde 200 kuruş nraaşla Bodrum
Menafi K6tipliği'ne atanriııştır. Maaşı 

'aman içerisiırde 350
kuruşa ulaşmıştır. 4 Temmuz 188915 Ağustos 1889 tarihleri arasında
asıl görevinin yanl ' slra beşte bir oranlı maaşla vek61eten Bodrum
Mal Müdürlüğü'nü de yürütmüştür; 13 Ekim 1889 tarihinde Menafi
Kdtipliği'nin lağvıyla, ZiraatBankası'na nakledilerek Muhasebe KAtipliği'ne
memur olmuştur. 25 Ekim 1891 tarihinde muhasebe görüşmeleri için livaya
çağrıldığında, mazeret bildirerek on gün geç gittiği için görevinden
alınmıştır. 12 Eylül 1893 tarihinde 600 kuruş maaşla Meğri Kazası Mal
Müdürlüğü'ne tayin olrınmuştur. 22 ocak 1896 tarihinde görevi Hazine
tarafindan tasdik edilmiştir. ibrahim Edhem Efendi, 16 Aralık 1898 tarihinde
540 kuruş maaşla becayiş suretiyle Demirci (Manişa) Mal Müdürlüğü'ne

" BoA. DH. sAiD, no. 125, s.39.

, 'o Avram Galanti, Bodrum Tarihi, Işık Basımevin İstanbul 1945, s. 85
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atanınıştır'2' ibrahim Edlreırı Efendi, aynl Zamanda Bodruın'un altıncı
be1ediye başkanıdır.'o

MehmedAliAğa oğlu Hasan Efendi:
1867 yılı Şubat ayında (H. Şevval 1283) Bodrum'da doğınuştur.

Sıbyan mektebinde mukaddime-i ulüm tahsili sonrasl Bodrum
Rüştiyesi'ndeArapça, Farsça, fenn-i hesab, hendese ve tarih eğitimi görerek
mezun olmuştur."

1883 Ağustosu'trıda 188 kuruş geçici maaşla Bitez Rüsum0t Idaresi
KAtipliği'ne girmiştir. iıc ay sonra görev süresinin dolması nedeniyle açıkta
kalmış, 12 Ağustos 1885 tarihinde'228 kuruş geçici mabşla Karatürab
(Turgutreis) RüsumAt idaresi K6tipliği'ne tayin olunmuştur. iti ay Sonra
görev süresinin dolması nedeniyle bu görevinden de ayrılmıştır. 1885
Ekimi'nde 200 kuruş nıaaşla Dadya (Datça) Rüsum6t KAtipliği'ne memur
oImuştur.

Rençber Hacı MehmedzAde Mustafa Ağa oğlu Mehmed Emin
Efendi:

1867 yılında (H' |284) Bodrum'un Görece Köyü'nde doğmuştur.
Sıbyan ve Rüştiye mekteplerinde mövcut dersleri tahsil sonrasl mezun
olmuştur.

21 Ekim 1884 tarihinde mi|dzım olarak Bodrum RüsumAt
Müdürlüğülne girmiştir. 13 Ağustos 1885 tarihinde 228 kuruş maaşla
Gümüşlük Rüsumöt Memurluğu'na bağlı Kadıkale iskelesi RüsumAt
Kötipliği'ne atanmıştır. 12 Ekim 1885 tarihinde adı geçen kAtipliğin lağvı
nedeniyle açıkta kalmıştır. 13 Nisan |88123 Mayıs 1887 tarihleri arasında,
asıl menrur atanana kadar 100 kuruş yarlm maaşla vekAleten Gümüşlük
Rüsumöt Kötipliği'ni yürütmüştür. 5 Kasım 18872 Aralık 1887 tarihleri
arasında yine aynı miktar maaşla veköleten Güllük RüsumAt Memurluğu
yapmlştlr. l3 Ağustos 188812 Ekim 1888 tarihleri arasında 294
iui"ş haaşla Kaiattırab iskelesi MuvakkJt Rüsumöt Memurluğu'nda;
'13 Ağustos 188912 Ekim 1889 tarihleri arasında aynl miktar maaşla
Sandıma İskelesi Muvakkat Rüsumöt Memurluğu'nda bulunmuştuı 13

Ekim 1890 tarihinde mülözım olarak Bodrum Düyün-ı Umumiye
idaresi'nde göreve başlamıştır. 22 Haziran |894 tarihinde 300

" BoA. DH. SAİD, no. 97 
's.25l.

'u Galanti, a.g.e., s. 54; MücellidoğluAli Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C
II-[I, Ankara I 954, s. 6 I 5.

'' BoA. DH. SAİD, no. l7, s. l67.
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kuruş maaşla Bodrum'un Müskebi, Giralbelen, Yaka ve Yahşi Köyleri
Muvakkat Aşar Muaşşirliği'ne 'atanmıştır. l2 Kasım t894 tarihinde
görevindeki başarısı ve dürüstlüğü nedeniyle işine devam etmesine karar
verilmiştir. l Şubat 1895 tarihinde 250 kuruş maaşla istanköy Düyün-ı
Uınumiye Memurluğu tuz ambarı k6tip ve kantarcıhğına tayin olunmuştur.

l Haziran 18961 Şubat 1897 tarihleri arasında muyazzaf; 22 Nisan
|89]13 Haziran 1898 tarihleri arasında da redif olarak askerlik görevini
yerine getirmiştir.'8

Ali Ffendi oğlu Mehmdd Hilmi Efendİ: :

l870 yılı Maıt ayınd a(H.7'ilhicce 1286)8odrum'da doğmuştur. İutiaai
Mektebi'nde mukaddim6t-ı ulüm-ı diniye tahsili Sonrasl, Rüştiye mektebinde
müfredat derslerini tamamlayarak mezun olmuştur. 1889 Nisanı'nda izmir
RüsumAt Nez6reti Dairesi'ne mülAzım olarak girnriştir. Aynı yılın Temmuz
ayında 200 kuruş maaşla Giimüşlük RüsumAt idaresi Kötipliği'ne
atanmıştır.2

Tüccar İsmail Ağa oğlu Hasan Fehmi Efendi:
l87l yılında (H. 1288) Bodrum'da doğmuştur. Bodrum Sıbyan

Mektebi'nde mukaddime-i ulüm-ı diniye tahsili SonrasI, Bodruın
Rüştiyesi'nde müfredat derslerini tamamlayarak |] Haziran l885 tarihinde
mezun olmuştur.

Bir süre mülAzım olarak Bodrum RüsumAt Müdürlüğü bünyesinde
çalışırrıştır. l3 Ağustos 189130 0cak l892 tarihleri'arasında 120 kuruş yarlm
maaşla vekAleten Bodrum Riisumdt Miıdürlüğü Sandık Eminliği yapmıştlr.
14 Kasım 1900 tarihinde 360 kuruş maaşIa Bodrum Kazası Sandık
Eminliği'ne atanmıştır. 15 Mart 1902 tarihinde göı'ev süresinin dolması
nedeniyle bu görevden ayrılmıştır.'o

Bsnatveıia,ğa oğiu Hasan Hüsnü Efendi:
1872 (H' 1289) yıllnda Bodrum'da doğmuştur. Bodrum Sıbyaıı

Mektebi'nde nıukaddime-i ulüm tahsili sonrasl, Bodrunl Riiştiyesi'nde
müfredat derslerini tamamlayarak 17 Temmuz 1888 tarihinde mezun
olmuştur.

Bir süre mül6zım olarak Bodrum Kazası Tahrirat Kalemi'nde
çalışmıştır. 1895 yılında 650 kurı-ış maktu ticretle Bodrum Kazası Ağnam

" Bc)A. DH. SAiD, no. 122, s. I 85.
"BOA. DH. SAiD, ıro.69, s. 5.

" BoA. DH. SAiD, no. 106, s. 377
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Kol Memurluğu'na atannııştır. 18 Haziran l8953l Ekim 1895 tarihleri
arasında 300 kuruş maaşla, emaneten idare olunan Bodrum Kazası
Muaşşirliği'ni yürütmiiştür. 13 Kasım 1895 tarihinde 200 kuruş maaşla
Meğri Kazası Mal Müdürlüğü refakatine tayin olunmuştur. 13 Şubat 1896
tarihinde görevinden ayrılmıştır. 25 Nisan l897 tarihinde kendisine Yunan
Muharebe Madalyası verilmiştir. 13 Kasım 189813 Kasım 1900 tarihleri
arasında 360 kuruş maaşla Bodrum Kazası Sandık Eminliği yapmıştır. 13
Ağustos 19023 Mayıs 1903 tarihleri arasında 250 kuruş maaşla vekdleten
Gökabad Iskelesi Rüsümit Memurluğu'nda bulunmuştur. 13 Mart 1904
tarihinde 300 kuruş maaşla tekrar Bodrum Kazası Sandık Eminliği'ne
atanmıştır.''

Sakız Sancağı Muhasebecisi ismail Hakkı Efendi oğlu Mehmed
İzzet Efendi:"

|872 yılında (H' 1279) Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde
mebAdiyi ulüm-ı diniye tahsili sonrast Bodrum Rüştiyesi'nde müfredat
derslerini tamamladıktan sonia vasat dereceli diplomayla mezun olmuştur.
Sakız Muhasebecisi ismail Hakkı Efendi oğlu Hasan Fehmi Efendi'nin
kardeşidir. Sicill-i ahvöl defterine Mustafa Hilmi Bey olarak kaydedilmiş
Hilmi IJran'ın dayısı; Nüfus Memuru Ali Efendi oğlu ibrahim Edhem
Efendi'nin kayınbiraderidir. "

Şubat l888-Mart 1889 tarihleri arasında]50 kuruş makiu maaşla
Meğri (Fethiye) Kazası MerkezAğnam Kdtipliği yapmıştır. 17 Eylül 1891
tarihinde l25 kuruş maaşla ipsara'u Kazası Nüfus KAtipliği'ne atanmıştır."
72Haziran 1892 tarihinde istifa ile görevinden ayrılarak bir gün sonra 400
kuruş maaşla vekflleten Vavalyo'u Nahiye Müdürlüğü'ne getirilmiştir.
20 Ağustos 1892 tarihinde yerine asaleten müdür atanması nedeniyle
bu görevinden ayrılmıştır. l7 Şubat 1893 tarihinde 250 kuruş

'' BoA. DH. sAiD, no. 143, s. 325.
" Siciıı-i ahv6l defterlerinde Mehme dizzet Efendi'nin f'arklı dosya ve sayfalarda iki sicil

kaydı mevctıttur. Defter 44, S. 305'teki sicil kaydı daha sınırlı olup, Mehmedİzzet
Efendi'nin.ipsara Nüfiıs KAtipliği'ne kadarki özgeçmiş bilgilerini içermektedir. Bu
kayıt, şahsın ilk doldurduğu sicil belgesi esas alınarak düzenleırmiştir. Defter l02, s.

l35'teki sicil kaydl ise bir önceki kayıttakilerin yanı slra şahsıır l912 yılııra kadarki
öz-geçnriş biIgi lerini içermekted ir.

" Galanti'nin verdiği bilgilere dayalı olarak brı ilişkiyi kıırduk. Galanti, a.g.e., s. 85.

''' Cezayir-i Bahr-i SefTd Vilayeti'nin Sakız Sancağı'na bağh kaza.
" B0A. DH. SAiD, no.44, s. 305.
'u Şenıseddin Saıııi, Kamffsu'l-a'lf,m, C.lY, s.2467 .
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maaşla vekAleten Kalamoti" Nahiyesi Talırirat K6tipliği'ne getirilııriştir. Mart
1893l3 Mart 1903 tarihleri arasında 400 kuruş ınaaşla Sakız Livası Tarik
K0tipliği yapmıştır. 24 Mart |9034 Eylül 1906 tarilıleri arasında yine 400
kuruş ınaaşla Cezayir-iBahr-ı SefidNafiaKAtipliği'ni yürütmüştür.27 Mayıs
1909 tarihinde 1.080 kuruş,maaşla Bodrum Hapishane-i Unrumisi'ne müdtir
olarak atanmıştır. Görevinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 15 Ekim l911
tarihinde azledilerekhakkında soruşturma açılmıştır. Soruşturmaneticesinde
beraat ederek, yeniden memürluk yapınasında sakınca bulunmadığına, boş
bir memuriyet kadrosu olduğu takdirde istihdam olunabileceğine 14 Eylül
| 9 17 tar ihinde karar veri lmiştir. "

Cezayirlizffde RençberAhmed Ağa oğlu Halil Efendi:
4 Eylül Is]z (H. 1 Receb |289) tarilıinde Bodrum'da doğmuştur.

Bodrum Rüştiyesi'nde müfredat derslerini t amamlayarak mezun olmrıştur.
12 Ekim T892 tarihinde gönüllü olarak askere gitmiştir. Askerliği

sırasında çavuşluk rütbesine kadar terfi ederek 6 ocak 1891 tarihinde de
nizami süresini tamam|ayıp terhis olmuştur. 13 Ağustos |89712 Ekim 1897
tarihleri arasında 296 kuruş maaşla Bodrum RüsumAt Müdürlüğü'ne bağlı
Sandıma Muvakkat Rüsum0t Memurluğu yapmışfir. 2 Nisan 189831 Mayıs
1898 tarihleri arasında 200 kuruş maaşla vekAleten Kapucuk RüsumAt
Memurluğu'nu yürütmüştür. 15 Ağustos 18983 Ekim 1898 tarihleri arasında
296 kuruş maaşla tekrar Sandıma Muvakkat RüsumAt Memurluğu'nda
bulunmuştur' 13 Haziran 189913 Eylül 1900 tarihleri arasında 133 kuruş 10
para maaşla vek0leten Dadya(Datça) RüsumAt Ketipliği yapmıştır. 14 Ekim
1 900 tarihinde 200 kuruş maaşla Yere'n Rüsumdt Memurluğu'na atanmrştır.oo

Bodrum Bidayet Mahkemesi Eski Baş Kfftibi Mişon Efendi oğlu
Avram Galanti:

l814(H. 1291) yılında Bodrum'da doğmuştur. Annesi Rodoslu Coya
Kordon'dur.o' Rodos Musevi Rüştiye Mektebi'nde, Rodos Ve izmir

" Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nin Sakız Sancağı'na bağlı nahiye.
'* BoA. DH. SAİD, no. 102, s. l35.
'n Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nin Midilli Sancağı'na bağIı nahiye. Nuri Akbayar,

osmanlı Yer Adları Sözlüğü, Tarih Vakfl Yurt Yayınları, istanbul 200 1, s. 1 7 l .

oo BoA. DH. SAiD, no. 127,s.261.
o' Galanti, a.g.e., s. 95.
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İdadileri'nde tahsilini tamam|ayarak mezun olmuştur. Türkçe, ibranice,
Fransızca, ingilizce, Almanca, Rumca, ispanyolca, İtalyanca, Farsça ve
Arapça di l lerini bilmektedir.

27 Ağustos |89612 Mart 1897 tarihleri arasında 90 kuruş maaşla
vekAleten Rodoş idadisi Hesap Öğretmenll}i,12 Mart 189721 Mart l898
tarihleri arasında aynı okulda 200 kuruş maaşla vekdleten Fransızca
Öğretmenliği yapmıştı r.2l Mart 189828 Ağustos 1902 tarihteri arasında bu
görevi asaleten yürütmüştür. Galanti, bu sırada izmir'de Türkçe, Rumca ve
Ispanyolca dillerinde "osmanlı Musevileri" adrnda bir gazete neşretmek
maksadıyla osmanlı Hükümeti'nden talepte bulunmuştur. Gazeteyiizmir'de
neşretme gerekçesini de burada basım araç Ve gereçlerinin Rodos'a nazaran
dahafaz|abulünduğu olarak gösteren Galanti, bu talebine olumlu yanıt aldığı
takdirde, Rodos'taki öğretmenlik görevinden istifa ederek İzmir'e
yerleşeceğini Ve gazetenin yayln işleri ile bizzat meşgul olacağını
bildirmiştir.o' osmanlı. Hükümeti, Galanti'nin iyi niyetinden haberdar
olduklarını, ancak izmir'de çeşitli dillerde neşredilen gazete\erin bölgenin
ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını ve yeni bir gazete,neşrine izin verilirse
bunun sansür muamelatında karışıklığa sebebiyet vereceğini gerekçe
göstererek gazeİe neşrine izin vermemiştir.o' I7-2I Eylnl I9o2 tarihleri
araslnda yine Rodos'ta veköleten cebir ve defter kullanma metodu
öğretmenliklerinde bulunmuştur. 12 Kasım 1902 tarihinde istifa ederek
görevden ayrılmıştır.

Rodos'ta bulunduğu sırada Jön Türklere katılmış ve kısa bir süre sonra
izmir'e geçmiştir. l904'te Jön Türklere yönelik takibattan sıkılarak Mısrr'a
gitmiştir. Kahire'de Fransızca neşredilen "Progrös" adh günlük gazetede
yazarlığı sırasında Jön Türklükle ilgili tüm haberleri, ittihat ve Terakki ile
teşebbüs-i şahsi, adem-imerkeziyetve meşrutiyet cemiyetlerinin raporlarını
yayınlamıştır. Bu neşriyafin yayınlandığı gazete ve Jön Türk matbuatını
yabancl posta vasıtasıyla Mısır'dan Türkiye'ye ğöndermiştir.

Mısır'da bulunduğu altı sene zarfında"Layara'' isminde ispanyolca
Gazete yayınlamıştır. "Doğru Söz osmanlı", "ŞürA-yı osmani" "ŞürA-yı
Ümmet" Gazeteleri'nin ya^ işleri yardımcılığını Ve aynl zamanda

o' Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nden, Dahiliye Nezareti'ne 17 Zilkdde 3 I 9 tarihli arz. BOA.
DH. MKT (Dahiliye Nezareti Mektubi K alemi), 485 I 41, Lef I .

o'Dahiıiye Nezareti Matbuat idaresi'nin 17 Zllhicçe 319 tarihli cevap yazlsr. a.g.b.,Lef 2.

687



Bodrı"ınrIu DevIet Menrurları

yazar|ığınıyüriitıııüştüı'. "Mıslr Cenriyet-i israiliyesi'' adlı siyasi bir teşekkül
meydana getiı:erek 1908'de Paris'te toplanaıı Jön Tiirk Kongresi'ııe bir
teıısilcisini göncleı'ıııiştir: Meşrutiyet'in ilan edilmesiııden Sonra ingiltere ve
Alııanya'ı'lın siyasi ve sosyal durumı;nu inceleıırek anracıyla Mısır'dan
Avrı"ıpa'ya geçerek ingiltere ve Almanya'da birer seı-ıe l<alınıştır. istanbul'da
istediği şartlarda gazetecilik iııkönı bulamayan GaIaııti't, 24.Tenrnruz |9||
tarihinde Rahriye Ne zdretiTercüme Kaleıni'ıre tayin olunınuştur.u'

Biriııci Düııya Savaşı başlarıııda Darüilfiiırun'dalrocalık yapıırakta olan
Profesör Bergstresser'e. yardımcı olarak atanmış Ve Sami dillerinin
karşılaştırmalı grameri üzerine dersler vernriştir. AIıııan hocanın yurdu terk
edişiyle bu dersin yerine Eski Doğu Kavimlerinin Tarihi üzerine dersler
vermiştir. Darfünun'da on sekiz buçıık senelik hocalığın ardından akademi
camiasından ayrılmı ştır.

Mondros Mütarekesi öncesiııde Milli Kongre'ırin çeşitli
encümenlerinde çalışınıştır. Hilal-i Ahıner Cemiyeti Merkezi'ndeki garp
dilleri tercümanlığı Ve kötipliği sırasında aynl zamaida cemiyet
mecmuaslnın ınuhaırirliğini de yürütmüştür. Bu görevi sırasında'her gün
istanbul'daki Yunan FevkalAde Komiserliği'ne bağlı "Proiya" gazetesinde
yer alan Türkiye'ye ait haberleri, italyan Telgraf Ajansı'nın Türkiye ile ilgili
telgraflarını, Hindistan ve Mlsır'dan gelen iııgilizce ve Arapça gazetelerdeki
Türkiye'ye ait kısımlarl Ve ingiliz Fevkal6de Komiserliği'nden ulusal
hükümetin istanbul temsilciliğiııe gelen ingilizce muhabereleri tercüme
ederek Kurtuluş mücadelesine büyük yararlılıkları dokunmuştur. Mütareke
döneminde itiıaf pevıetlerinin sansüriine rağınen İstanbul'daki Türkçe,
Fransızca ve İspanyolca yayınlanan gazete\erde Türklüğü ve Türkçülüğü
öv en y azıl ar y azmıştır'o 

o

Yurt içinde ve dışında pek çok gazetede yazıIarı yayınlanan Galanti,
ilim dünyasına da birbirinden kıyınetli eserler kazandırıııştır. Bu
eserlerinden başlıcalar şunlardır:

-Ankara Tarihi'Tan Matbaası., istanbul 1 950.

. -Arabi Harfleri Terakkimize MEni Değildir' Hüsnü Tıbaa Matbaası,
Istanbul 1927.

- A s u r K anunıı,B anka\ar M atbaas ı, istanbu l 1 9 3 3'

'u Galaırti, a.g.e., s. 95_96.

" BoA. DH. SAiD, no. 195, s. 309
u" Galanti, a,g.e., s.96-97.
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-Bodrıım Tarihi,Lşık Basını veYayınevi, istanbul l 945.
_Fatih Sııltan Mehmed Za:manında İstanbul Yahııdileri, Fakülteler

Basımevi, İstanbul l 953.
- H amnıura b i Kanuıııı'i stanbul 1 925.
-Histoiı'e des Juifs deTıırqııie,9 Cilt, isisPres, istanbul (t.y)
-Hifu Kanunu,Bankalar Matbaası, Istanbul l93 1.

-İ kı üJydurm Q E s er,Kağıt ve B asım A. Ş, istanbul 1 94 8.

- Kii çiik Türk k t e b bu l ar ı, | . cilt,istanbul 1 92 5.
-Niğde ve Bor Tarihİ,Tan Matbaası, istanbul 1 95 1 .

-Noııveaux Documents sur Sabbetai Sevi,istanbul l935.
-Türk H ars ı v e Tiir k Yahu d is i,Fakülteler B asımev i, istanbul 1 95 3 .

-Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meseleleri,istanbu| 1925 '

-Türkçenin İspanyolca Üzerine Tesiri,istanbul 1 948.
-Tür kl ei, v e Yahu di l er 

" 
Tar ihi v e S iy a s i Te t kik,İ staııbul 1 92 8.

-Türklük İncelemeler i.
-iç iiiı Vazı-, Kanun: Hamıırabi, Mıısa, Muhammed: Tarihi,

Hukuki, İçtimai Tetkik,istanbul 1 927.
-Vatandaş Türkçe Konuş Yahut Türkçenin Tamimi Meselesi, Hüsnü

TabiatBasımevi, İstanbul 1928.'
Galanti, |9l4'te Portekiz Ulüm ve Fünün Akademisi üyeliğine,

I943'te Niğde'den Büyük Millet Meclisi vekilliğine seçilmiştir.o' 196l
yılında istanbul'da öl müştür.o8

Esnaftan HasanAğa oğlu Hasan Hüsnü Efendi:
2 Ağustos 1875 tarihinde (H. 1 Receb 1292) Bodrum'da doğmuştur.

Bodrum'Sıbyan Mektebinde mukaddimeyi ulüm tahsili Sonrasl Bodrum
Rüştiyesi'nde müfredat derslerini tamam|ay arak mezun olmuştur.

Bir müddet mülAzım olarak Bodrum Tahrirat Kalemi'nde
çalışmıştır. 25 Mart 189225 Nisan 1892 tarihleri arasında 600 kuruş
makfu ücretle Bodrum Ağnam Merkezi'nde;15 }darr 189325 Nisan 1893

tarihleri arasında da 500 kuruş maktu ücretle Ağnam Kol Kötipliği'nde '

istihdam olunmuştur. 24 Ağustos 1893 tarihinde 228 kuruş
maaşla Kadıkale Muvakkat RüsumAt Memuriyeti Kdtipliği'ne atanmıştır.
10 Ekim 1893 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle

o'Calanti, a.g.e., s. 97.
o'Ünal Türkeş, Atatürk'ün Etrafindaki Muğlalı'lar, Muğla, t.y, s. 6l
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memuriyetten ayrılmıştır. 25 Haziran 1894 tarihinde 250 kuruş maaşla
BodrumAşar Eminliği Kol Muaşşiri olmuştur. 17 Ekim 1894 tarihinde istifa
ederek görevinden ayrılmıştır. 31 Ekim 18947 ocak 1895 tarihleri arasında
200 kuruş yanm maaşla veköleten Güllük Rüsumİt Memurluğu yapmıştır. 13

Şubat 1895 tarihinde240 kuruş maaşla Bodrum RüsumötMüdürlüğü Sandık
Eminliği'ne tayin olunmuştur. 8 Ekim 1903 tarihinde 400 kuruş maaşla
Ayvalık RüsumAt Müdürlüğü Sandık Eminliği'ne atanmıştır.o'

Sakız Sancağı Muhasebecisi Ismail Hakkı Efendi oğlu Hasan
FehmiEfendi:

20 Eylül 1876 tarihinde (H. 1 Ramazan 1293) Bodrum'da doğmuştur.
Sakız Muhasebecisi İsmail Hakkı Efendi oğlu Mehmed izzet Efendi'nin
kardeşidir. Sicill-i ahvdl defterine Mustafa Hilmi Bey olarak kaydedilmiş
Hilmi LJran'ın dayısı; Nüfus Memuru Ali Efendi oğlu ibrahim Edhem
Efendi'nin kayınbiraderidir.'o iutiaai mektebinde mebAdi-i ulüm-ı diniye
eğitimi gördükten sonra' Rüştiyenin dördüncü sınıfina kadar okumuş, fakat
mezunolmamıştır.

|3 Şubat 1891 tarihinde babası vasıtasıyla mül6zım olarak
Sakız Sancağı Muhasebesi'ne girmiştir. |3 Haziran 1892 tarihinde
62,5 kuruş maaşla vek6leten İpsara Kazası Nüfus Kötipliği'ne
getirilmiştir' 27 Eyln| 1 892 tarihinde de 125 kuruş maaşla bu göreve asaleten
atanmıştır. 12 Ekim T893l2 Mart 1894 tarihleri arasında
seksen kuruş ek maaşla veköleten Sakız Tarik Kötipliği'ni de yürütmüştiir. 13

Mart 1897 tarihinde 300 kuruş maaşla Sakız Livası Belediye Sandık Emini
olarak atandığı için ipsara'daki görevinden ayrılmtş Ve aynl gün yeni işinde
göreve başlamıştır. 22 Ekim 1899 tarihinde 630 kuruş maaşla Kalimnoz''
Kazası Tahrirat Kötipliği'ne tayin olunduğu için Sakız Sandık Eminliği
görevinden ayrılınış, beş gün soffa yeni görevine başlamıştır. 20 Kasım
1899 tarihinde yerine atandığı kötibin iade-i memuriyetle görevine
geri dönüşüyle tahrirat k6tipliğinden ayrılmıştır. 1 Mart 1900 tarihinde
540 kuruş maaşla Leryoz Kazası Tahrirat Kdtipliği'ne getirilmiştir.
Bu görevine ilaveten 14 Kasım 190013 Temmuz 1904 tarihleri arasında
Letyoz'' orman ondalık memurluğu yapmıştır. Kaymakamların

o'BoA. DH. sAiD, no. 124,s.405.
'o Galanti'ninverdiği bilgiler doğrulfusundabuilişkiyi kurduk' Galanti, a.g.e., s. 85

'' Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nin Sakız Sancağı'na bağlıkaza.
" Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nin Sakız Sancağı'na bağlı kaza.
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yokluğunda birkaç kez kaymakam vekilliği de yapmıştır. 8 Aralık 1903

tarihinde 630 kuruş maaşla Pi1mar(Patmoz)" Kazası Tahrirat Kötipliği'ne
nakledildiği için Leryoz'dan ayrılmış, altı gün sonra yeni görevine
başlamıştır. 8 Arahk 1906 tarihinde maaşıyla Molivo(Mithimna)'o Kazası
Tahrirat KAtipliği'ne tayin olunmuştur. 16 Şubat 1907 tarihinde tekrar
Pilmar'daki görevine naklolunmuştur. l{Haziran 1909 tarihinde 800 kuruş
maaşla Yeret' Nahiye Müdürlüğü'ne atanmıştır. 5u

Cemal Beyzfide Mehmed Şükrü Efendi :

1879 yılında (H' 1296) Bodrum'da doğmuştur. Vefat eden Dadya
Rüsumöt Memuru Kayserili Mehmed Efendi'nin oğludqr. Istanköy Sıbyan
Mektebi'nde mukaddime-i ulüm tahsili sonrası, yine istanköy Rüştiyesi'nde
müfre dat ders l erini tamam|ay arak m ezun o lmu ştur.

13 Temmuz T895 tarihinde mülAzım olarak istanköy RüsumAt
Müdürlüğü'ne girmiştir. IHaziran 18961 Şubat 1897 tarihleri arasında 250
kuruş maaşla vek0leten İstanköy Tuz Ambarı Kötip ve Kantarcılığı'nda
çalışmıştır. 23 Nisan 189713 Haziran 1898 tarihleri arasında veköleten aynı
işin k0tiplik kısmını yürütmüştür. 21 Temmuz 1898 tarihinde 150 kuruş
maaşla izmir Düyun-ı Umuthiye Nezareti Muhasebe Kalemi üçüncü
yardımcılığına tayin olunmuştur. 1 Temmuz 1899 tarihinde 300 kuruş
maaşla terfian Antalya Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü ikinci Kötipliği'ne
atanmıştır. 30 Mayıs 19001IHaziran 1900 tarihleri arasında görevinin yanı
sıra 100 kuruş maaşla veköletenAnta|yaDüyunı Umumiye Müdürlüğü'nü

. ,. ... s7
oeyurutmuşrur.

MustafaAğa oğlu osman Efendi:
1880 yılında (H. 1297) Bodrum'da doğmuşfur. Sıbyan mektebinde

mukaddime-i ulfim tahsili Sonrasl, Bodrum Rüştiyesi'nde müfredat
derslerini ta mam|ay ar ak mezun o lmuştur.

1896 yılında mülözım olarak Bodrum Telgrafhanesi'ne girmiştir.21
Ağustos |902 tarihinde 300 kuruş geçici m6aşla Şam Telgraf ve Posta
Merkezi Muhabere Memurluğu'na atanmıştıt. 26 Eylül 1903 tarihinde

'' Cezayir-i Bahr_i Sefid Vilayeti'nin Midilli Sancağı'na bağ|ıkaza.
'o Cezayir-i Bahr_i Sefid Vilayeti'nin Midilli Sancağı'na bağ|ı kaza'
'' Cezayir-i Bahr-i Sefıd Vilayeti'nin Sakız Sancağı'na bağlı nahiye.
'uBoA. DH. sAİD' no. 52, s.77.
':BoA. DH. sAİD, no. l34, s. 8l.
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800 kuruş maaşla Şam Vilayeti'ne bağlı Tebük Telgraf ve Posta Merkezi
Muhabere Memurluğu'na getirilm iştir.5*

TüccarArif Efendi oğlu ibrahim Edhem Efendi:
1882 (H. 1299) yılında Bodrum'da doğmuştur. Bodrum iuti0ai

Mektebi'nde mukaddimAt-ı ulüm-ı diniye tahsili sonrasl, 
'Bodrum

Rüştiyes i'n de müfredat ders l erini tamamlay ar ak 1 7 Temmuz 1 8 9 8 tarihinde
pekiyi'derece ile mezun olmuştur

Bir süre mülözım olarak Bodrum Bidayet Mahkemesi'nde çalışmıştır.
13 Mayıs 18991 Eylül 1899 tarihleri arasında Bodrum Kazası Şerliyye
Mahkemesi Kötipliği yapmıştır. Bu süre zafiında toplam 462 kuruş aidat
almıştır. 1900 yılında 250 kuruş maktu ücretle Bodrum Merkez KazaZeytin
Aşarı Muharrirliği'ne,1902 yılında da ayn1miktar maaşla Bodrum Hububat
Aşarı Muharrirliği'ne atanmıştır. 14 Temmuz 190313 Eylül 1903 tarihleri
araslnda 300 kuruş maaşla Kadıkale Rüsüm6t Memurluğu yapmıştır. 1905
yılında 600 kuruş ücretle Bodrum Ağnam Merkez Kötipliği'ne getirilmiştir.
T{TemmuzI905I4 ocak 1906 tarihleri arasında 300 kuruş maaşla Bodrum
Hububat Aşarı Ambar Memurluğu'nu yürütmüştür' 1906 yılr ocak ve
Temmuz ay|arı arasında 600 kuruş ücretle tekrar Bodrum Ağnam Merkez
Kötipliği'nde bulunmuştur. 26 Temmuz 1906 tarihinde 250 kuruş maaşla
Bodrum Ziraat Bankası Sandığı Muhasebe K6tip1iği refakatine atanmıştır.
Bodrum Ziraat Bankası Sandığı Muhasebe K6tipliği refakati görevine ilave
olarak, 21 Temmuz 190827 Şubat 1909 tarihleri arasında, 200 kuruş maaşla
Köyceğiz K azasıZiruat Bankası Sandığı Muhasebe KAtip vekilliği yapmıştır.
Yine Bodrum'daki görevine ilave olarak 29 Eylü| 19|024 Kasım 1910
tarihleri arasında 305,5 kuruş maaşla Elmalı Ziraat Bankası Sandık Memur
vekilliğini yürütmüşttir. 3 Nisan |9l2 tarihinde 500 kuruş maaşla'terfian
Sakız ZiraatBankası S andık Memurluğu'na atanmıştır.

. : İbrahim Edhem Efendi, Sakız'ın italyanlar tarafindan işgali'n
sırasında esir düşmüştnr.27 Kasım I9l2 tarihinde esir sıfatıyla Eğriboz'a

" BoA. DH. SAiD, no. 116,s.225.
" italya, Ege Deıizi'nde girişeceği işgal faaliyetleri için büyük devletlerin desteğini
aldıktan sonra, l 5 Nisan l9l2 tarihinde Sakız Adası'nı bombalamaya başlamış, bir
aylık süre zarfinda. on iki adaların tamamını işgal etnıiştir. Bu konuda bkz. İsrafil
Kurtcephe, Türk-İtalyan İıiştııerı (ı9rl1916), Türk Tarih Kurunru Basımevi, Ankara
1995, s. 120124.
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sevk olunmuştur. Daha Sonra salıverilerek 2 l Aralık l9l2 tarihinde izmir'e
ulaşmıştır. 4 Mayıs 19|322 Aralık 1913 tarihleri arasında 166,5 kuruş
maaş la vekAleten Marmaris Zi raat B ankası S an dık M emurl uğu yapm ı ştır. 

uo

Güney Nahiyesi Vergi Ketibi Süleyman Sururi Efendi oğlu
MehmedAdilEfendi:

1s82 (H. |299) yılında Bodrum'da doğmuştur. Urla Kasabası Sıbyan
Mektebi'nde mukaddime-i ulüm tahsili sonrasl, Urla Rüşdiyesi ve lzmir
idadisi'nde eğitim görerek tasdikname almıştır.

14 Ağustos 1903 tarihinde 300 kuruş maaşla Güney Nahiyesiu'Aşar
Eminliği Ambar Memurluğu'na tayin olunmuştur. }3 Mart l904 tarihinde
görev süresinin dolması nedeniyle işinden ayrılmıştır. 30 Temmuz |90413
Mart 1905 tarihleri arasında 300 kuruş maaşla Düyün-ı Umumiye idaresi
tarafından emaneten idare olunan Güney Nahiyesi Aşar Ambar
Muavinliği'ni yürütmüştür. 18 Nisan 1905 tarihinde 250 kuruş maaşla
Güney Nahiyesi Vergi K6tipliği'ne getirilmiştir.

Mehmed Adil Efendi, 8 Arahk 1909 tarihinde 400 kuruş maaşla
Buldan Kazası Ser tahsildarlığı'na naklolunmuştur. |4 ocak 1910
tarihinden itibaren maaşıyla Aydın Vilayeti TahsilAt Komisyonu'nda

çalışmaya başlamıştır. 8 Şubat 1910 tarihinde 500 kuruş maaşla Bodrum
Kazası Tahsil Memurluğu'na naklolunmuş ve 18 Şubat 1910 tarihinde
göreve başlamıştır.u'

Tüccar ibrahim Edhem Efendi oğlu Mustafa Itrilmİ Bey (Hilmi
Uran):

l884 (H. 130l) yılında Bodrum'da doğmuştur.u' Bodrum Nüfus
Memuru Ali Efendi ile Bodrum Mal Müdürlüğü ve başta Sakız Sancağı

uo BoA. DH. sAiD, no. I 66, s. 87.
u' Denizli Sancağı'nın Buldan Kazasl'nabağlı nahiye.
1' goA.. Dıı.sAİD, no. l47 ,s.93.
u' Mustafa Hilıni bey isrniyle şicil defterihe kayıtlı Hil.mi Uran'ın doğum tarihi sicill-i
ahv6l kaydında H. 1301- M. 1884 yrlı olarak geçmektedir. Hilmi Uran, otobiyografik
eserinde ise doğum tarihini 1886 ytlı olarak vernıiştir. Hilmi Uran, Hf,tıralarrm, Ayyı}dız
Matbaası, Ankara 1959, s. 3; Avram Galanti, Bodrum Tarihi eserinde ve ondan alıntı
yapan Muammer Karad'aş, Mavi Cennet Bodrıım adlı çalışmasında
Uran'ln doğum tarihini M. 1889 yılı olarak vermişlerdir. osmanlı Devleti'nde
devlet memurlalının nüfus bilgilerinin sicil defterine geçirilmesi, şahsın osmanlı
Nüfus Tezkeresi'ndeki veriler dikkate alınarak yapılmaktaydı. Biz, çalışmamlzda sicill-i
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olmak izercbirkaç sancak muhasebeciliği yapmış ismail Hakkı Efendilerin
torunu; Mehmed izzet ve Hasan Fehmi Efendilerin yeğenidir. Annesi
taraflndan Kaptan-ı Derya Cafer Paşa sülalesine mensuptur.o'

Sakız iutiaai Mektebiu' ve Meğri Rüştiye Mektebi'nde66 eğitim
gördükten sonra izmir idadisi'ne" girmiş ve buradan 25 Tçmmuz 1905
tarihinde pekiyi derece ile mezun olmuştur. Daha sonra Mülkiye
Mektebi'ndeki tahsilini de tamamlayarak 23 Temmuz 1908 tarihinde iyi
dereceli şahadetname ile mçzun olmuştur.u'Rumca ve Fransızca bilmektedir.

23 Ağustos .1908 tarihinde idare stajını yapmak izere 500 kuruş
maaşla Aydın Vilöyeti Maiyet Memurluğu'na tayin olunarak, 15 Eylül 1908
tarihinde görevine başlamıştır. 14 Eylül 1 909 tarihinde görevine ilaveten 1 70
kuruş maaşlı izmir Leyli ve Nehari idadiıeri jimnastik, 14 Mayıs 1910
tarihinde de 500 kuruş maaşlı tarih ve coğrafya muallimlikleri uhdesine
verilmiştir. Daha sonra yapı|an düzenlemeler neticesinde 13 Eylül 1910
tarihinde tarih ve coğrasıa muallimliklerinden, 13 Ekim 1910 tarihinde de
jimnastik muallimliğinden ayrılmıştır. 20 Kasım 1910 tarihinde 200 kuruş
maaşlı izmir Nehari idadisi jimnastik muallimliği uhdesine verilse de, 300
kuruş maaşlaBodrum Kazası KaymakamVekilliği'ne atanması nedeniyle 30
Kasım 1910 tarihinde muallimlik vazifesinden.ayrılmıştır. 8 Aralık 191030
ocak 1911 tarihleri arasında Bodrum Kaymakam Vekilliği'ni yürütmüştür.
3l5 Haziran 1911 tarihleri arasında da 400 kuruş maaşla Nazilli
Kazası Kaymakam Vekilliği yapmıştır. Maiyet memurluğu süresinin dolduğu
15 Eylül 1911 tarihine kadar bazı kazalarda veköleten kaymakamlık
yapmıştır. 16 Aralık 1911 tarihinde 1.500 kuruş maaşla Menemen Kazası

ahvöl defteri verilerinin güvenilirliğini daha yüksek gördüğümi.iz için Uran'ın doğum
tarihini I 884 olarak verdik.
* Galanti, a.g.e., s. 85.
u' ilk tahsiıini kısmen Bodrum'da, kısmen o sıralar Sakız Liva Muhasebeciliğini

yiirütmekte olan dedesi İsmail Hakkı Efendi'nin yanında Sakız'da yapmıştır. Uran,
a.g.e., s. 3.

u'Rüştiye eğitimini de tek bir yerde tamamlayamamıştır. Babasının memuriyeti nedeniyle
rüşdiyenin bir kısmını Meğri'de, bir kısmını da Demirci'de okumuştur. Uran, a.g.e., s. 3.

u'HiımiUran'ınMülkiyeMektebi'ndekiokulnumarası l84'tür. Çankaya, a.g.e., s.615.
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Kaymakamlığı'na atanmıştır. 4 Mayıs |9l4 tarihinde 2.000 kuruş maaşla

Çeşme Kazası Kaymakamlığı'na naklolunmuştur. 
u'

Çeşme'de 3 seneyi aşkın süre kaymakamlık yaptıktan sonra,
mülkiye müfettişliğine atanması üzerine bu görevden ayrılmıştır. İki yıllık
mülkiye müfettişliği müddetince Kars Ve Trabzon'da bulunmuştur.
Trabzon'dayken Muğla Mebusu seçildiği için buradan ayrılarak istanbul'a
gelmiş ve 1 Şubat l920'de son osmanlı Mebus an Meclisine'katılmıştır.
Meclisin feshinden sonra bir müddet İstanbul'da kalmış, Sonra
Milas'a gelerek burada |92l Ey|nlü'ne kadar komisyonculukla meşgul
olmuştur. 19211923 yılları arasında Antalya Mutasarrıflığı; 1923-T925
yılları arasında da Adana Valiliği yapmıştır. Ankara'da bir yıl ithalat ve
İhracat Şirketi Genel Müdürlüğü'nü yürütmüş, daha sonra Cumhuriyet Halk
Partisi Adana Müfettişliği'ne atanmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin
üçüncü devresinde Seyhan Mebusu seçilerek parlamentoya girmiştir. Parti
müfettişliği de uhdesinde kalmıştır. 1930 yılı sonunda Nafia Vekili olarak
atandığı için müfettişlik görevinden ayrılmıştır. Meclisin dördüncü, beşinci,
altıncr, yedinci ve .seki2inci devrelerinde Seyhan Mebusu olarak görev
almıştlr' Bu süre zarfında CHP İstanbul Parti Başkanlığı, Millet Meclisi
reis vekilliği de yapmıştır. 11 Kasım 1938 tarihinde Celal Bayar
kabinesine Adliye Vekili olarak girmiştir. iı<i aylık adliye vekilliği
Sonrasl dört sene sürecek olan grup başkan vekilliğine atanmıştır. 19
Mayıs |943 tarihinde Şükrü Saraçoğlü kabinesine Dİhiliye Vekili
olarak katılmıştır. 5 Ağusto s |946 tarihine kadar D6hiliye
Vekilliği'ni yürüten lJran, Saraçoğlu'nun istifası üzerine bu görevden
ayrılmıştır. CHP'nin büyük farkla kaybettiği 1950 seçimlerine kadar :

CHP'de grup başkan vekilliği, genel sekreterlik, genel başkan
vekilliği yapmıştır. 1950 yılında aktif siyasetten ayrılarak, istanbul'a
yerleşmiş ve Pendik'teki evinde münzevi bir yaşam sürmüştür. un lJran' 22
Ekim 1957 tarihinde İstanbul'da vefdt etmiş Ve Zincirlikuyu
mezarlığı'na defnedilmiştir.'o Hilmi LJran, siyasi kimliğinin yant sra
tarih çalışmalarına da ilgi duymuştur. Bu bağlamda "Üçüncü Sulton
Mehmed'in Sünnet Düğünü'' adlı eseri meydana getirmiştir. Ayrıca
"Adana Ziraot Ameleleri'' ve Türk Siyasi Tarihi'nin önemli bir

u'BoA. DH. SAİD, no. l89, s. l96.
u'Uran, 

a.g.e., S.3-7, Uran\n özgeçmişi hakkındatafsildtiçinbkz. Uran, a.g.e.
70 ;.. .

l urKeş, a.g.e., S. / t.
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bölüımüne ışık tutan otobiyografik eseri "Hdtıralarım'' da basılmış diğer
eserlerindendir.

MeisliHüseyin Kaptan oğtu ibrahim Edhem Efendi:
1886 (H' 1303) yılında Bodrum'da doğmuştur. Sıbyan mektebinde

mukaddime-i ulüm tahsili Sonrasl, Bodrum Rüştiyesi'nde müfredat derslerini
tamam|ay arak p ekiyi d ere ce i le m ezun o I muştur.

1902 yılında mi|dzım olarak Bodrum Telgraftıanesi'ne girmiştir. 5

Maıt |901 tarihinde 250 kuruş maaşla Ödemiş Telgraf ve Posta Merkezi

'"n"H1T ff r*x}İ#İ ;'trfr'iH a.,ı, u ro u r E fe n d i o ğl u Yu s u f H a ş i m
Efendi:

1889 (H. 1305) yılında Bodrum'da doğmuştur. Yörede Şahımoğulları
olarak tanınan aileye mensuptur. Dedesi tımarlı sipahilerden Palas Büyük
Mustafa Ağa'dıir." Farklı yerlerde kaymakaınlık, mutasarrıflık, valiliklerde
bulunmuş ve Danıştay üyeliği yapmış Mehmet Ihsan Kaynak l|e alay
kumandanlığında bulunmuş Mustafa Mümtaz Kaynak'ın kardeşidir."
Bodrum iutioai Mektebi ve Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra Yanya idadisi'nde
orta öğrenimini tamamlamıştır. Daha sonra D6rülfiinun Hukuk Şufuesi'nde
yüksek öğrenimine başlamış, 13 Ağustos 1911 tarihinde üstün derece ile
mezunolmuştur. Rumca, Fransızca ve Arnavutça bilmektedir.

l1 Aralık |912 tarlhinde intihab-ı Memurin-i Adliye Encümeni
kararıyla 1.000 kuruş maaşla Karakilise (Edirne-Dimetoka) Müddei-i
Umumi Muavinliği'ne atanmıştır.'o Kaza ve vilayet savcılık ve mahkeme
başkanlıklarında ve birçok kaza kaymakamlıklarında görev yapmıştır,
l9l3|9l4 yıllarında Hizan (Bitlis) Bidayet Mahkemesi Başkanlığı
sırasında Şemzinanlı Seyit Taha'nın kışkırtmasıyla meydana gelen
Molla Selim ve Şeyh Şehabeddin isyanlarıyla, Demirci Kaymakamlığı
döneminde meydana gelen Çerkes Ethem isyanının bastırılmasında
üstün ,hizmetleri görülmüştür. Tunceli'de savcılık yapmıştır. 192I
tarihinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü memurlar müdürlüğüne
atanmıştır. |Jzun yıllar adliye müfettişlik, başmüfettiş1ik Ve

ağır ceza başkanlıklarında bulunmuştur. izmir'de Atatürk'e yapılan

'' BoA. DH. SAİD, no. 148, s' 407.

" Galanti, a.g.e., s. 88.

" Galanti, a.g.e., s. 87.

'o BoA. DH. sAiD, no. 193, s. 353.
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srıikasttan sonra, istanbuI'cla kurulan soruşturırıa heyetiırcle çalıştığı sırada
nreydana geleır rıltlslar arası Sorllll ııiteliği kazannıış "LotLıs" olayını
inceleıne görevi de kendisine verilmiş ve bu görevi iyi bir şekilde yerine
getirnıiştir. Yısuf Hatemi Bey, bu olay ıreticelendikten sonfa görevinden
istifa ederek, Muğla'da avukatlık yapmaya başlamıştır. Sekiz yıl daimi
encümeıı iıyeliği ve baro başkanlığında bulunmuştur. Bu siireçte "Halk"
gazetesinde ve istanbul basınında çalışm ıştlr. " Cezai Terbiye İlni " adlı telif
çalışınası ve Fransızcadan Türkçeye çevrilıııiş modern "Satranç" kitabı
eserleri arasındadır. Yusuf Haşim Efendi, Avram Galanti'nin o'Bodrum

Tarihi" adlı eserinin basıldığı |945'te izmir Savcılığı görevini
yürütmektedir.7'

Yahya Ağa oğlu Mehmed Hilmi Efendi:
1891 (H. 1308) yılında Bodrum'da doğmuştur. Bodrum ibtidai

Mektebi'nin üçüncü sınıfina kadar okuduktan sonra mektebi terk ile 9 Şubat
l 9 1 0 tarihinde tasdikname almıştır.

14 Haziran 19098 Ekiın 1909 tarihleri arasında 100 kuruş maaşla
Bodrum RüsümAt Müdürlüğü Kolcu VekAleti'nde, 19 Eylül l9|028Aralık
1910 tarihleri arasırıda da 160,5 kuruş maaşla Bodrum Düyün-ı Umumiye
idaresi Piyade Kolculuğu Vek0leti'nde bulunmuştur. 6 i1aziran 191li3
Nisan l9|2 tarihleri arasında 300 kuruş maaşla Düyün-ı Umumiye
İdaresi'nce Milas Hububat Aşarı Ambar Memurluğu'nda istihdam
edilmiştir. 1 Temmuz I9|2 tarlhinde 250 kuruş maaşla Bodrum Ziiaat
Bankası Sandığı Memur refakatine atanmıştır.7u Mehmed Hilmi Efendi bu
görevini sürdürdüğü sırada 24yaşındayken vefat etmiştir. Vefatı sonrası eşi
ve kızına maaş tahsis ediImiştir."

SoNUÇ
Sicill-i ahvAl defterlerinde kayıtlı buluna4 35 Bodrum doğumlu devlet

memurunun 34'ü Müslüman, l'i de Yahudi'dir. Bu memurlar kazanın
tanınmış ailelerinin, esnafının, çiftçisinin Ve memuriyeti nedeniyle
Bodrum'da bulundukları sırada çocukları burada dünyaya gelen devlet
memurlarının çocuklarıdır.

Tercemeyi hallerinde hangi öğretim kurumlarında eğitim
gördüğünü belirten Bodrumlu devlet memurlarından 25'i sıbyan

" Galanti, a.g.e., s. 88-89.
'uBoA. DH. sAİD, no. l91,s'29.
'' BOA. DH. İD (Dahiliye Nezareti idare Kalemi), I84l27 

' 
25 Muhanem 1333
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mektebinde, 7'si ibtidai mektebinde ilköğrenimlerini tamamlamıştır. 4 kişi
klasik eğitim Veren medrese tahsili görmüş, 24'ü rüşdiyede ortaöğretiınini
tamamlamıştır. 6 kişi özel muallimlerden ders almıştır. 4 kişi ortaöğretimin
üst kademesi olan idadilerde öğrenim görmüştür. l kişi Telgraf Mektebi'ni, l
kişi Mülkiye'yi, 1 kişi de Darülftinun Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.
Bodrumlu devlet memurlarından 1 1'i Arapça ve Farsça, 4'ü sadeceArapça, |'i
Rumca, l'i Rumca ve Fransızca, 1'i Rumca, Fransızca.ve Arnavutça, l'i de
Arapça, Farsça, Fransızca, ingi\izce,Almanca, Rumca, ispanyolca,|talyanca
Ve ibranice dillerini bilmektedir. Bodrumlu devlet memurlarından
incelediğimiz dönem içerisinde sadece biri Yunan Muharebe Madalyası
almış,.diğerleri madalya, nişan v ey ataltif at almamıştır.

Bodrumlu devlet memurları genellikle Bodrum Kazası ve Menteşe
Sancağı'nın diğer kazalarında, Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nin Sakız ve
Rodos Sancaklarına bağlı kazalarda görev yapmışlardır. Çalıştıkları
kurumlar arasında en yaygtn olanr rüsum-ı sitte idaresine bağlı kuruluşlardır.
Bunun haricinde dühan fabrikası memurluğu, gümrük veznedarlığı, nüfus
k6tipliği, hapishanemüdürlüğü, tahriratkötipliği, muhabere memurluğu, mal
müdürlüğü, ziraat bankası memurluğu, sandik eminliği, düyun-ı umumiye
memurluğu, aşar ambar memurluğu, öğretmenlik, kaymakamlık, mahkeme
kdtipliği de bulundukları görevler arasındadır.' "Modernleşme .ui.,r, çeken ve sürekli savaşlarla bitkin düşmüş
osmanlı Devleti'nin eğitim kurumlarında tahsil görerek, osmanlı
bürokrasisinin çeşitli kademelerinde yer almış Bodrumlu devlet memurları,
yetişmiş birer eleman olarak Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamiklerini
oluşturmuşlardır. Özellikle içlerinden Avram Galanti, Hilmi Uran ve Yusuf
Haşim (Hatemi) Şahımoğlu, gerek Milli Mücadele sırasında, gerekse
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra üstlendikleri görevlerdeki başarılı
faaliyetleriyle Türk siyasi, adli, kültürel hayatına çok büyük katkılar
sağlamışlardır.
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l lil,Hi t ili:\l'",i

Hilmi Uran, Hfftıralarım, Ayyıldlz Matbaası, Ankara l959.
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Ünal Türkeş, Atatürk'ün Etrafindaki Muğla'lılar, s. 61
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ırİı-,ıvıİ URAN (t ss6_1957)

Sabri Sürgevil-

Kimliği ve Öğrenim Hayatı
Hilmi Uran, Aliağa oğlu Etenı F.fendi'nin oğlu olarak Bodrum

Eskiçeşme mahallesinde l 886'da doğar.
ilkögreninıini Bodrum'da ve dedesi İsmail Hakkı Beyin liva

muhasebecisi olduğu Saklz'da tamaınlar.
ortaöğrenimini -Rüştiye tahsilini- babasının malmüdürlüğünü

yaptığı Fethiye ve Demirci'de yapar.
1900-1905 yılları aras,rda izmir idadisinde yatılı olarak okur. Yani

izmir Atatürk Lisesi'nin mezunudur.
1905 yılında Mülkiye mektebine girer ve buradan da 1908

Temmuzunda mezun olur.

MülkiYöneticilikleri
1908-1911 arasında izmir Vilayeti'nde maiyet memunt olarak kalır.

1911 Eylülünde Kaymakam olarak bir yere tayin edilmeyi istemek izere
İstanbul'a gider, hemşerisi ve baba dostu Halil Menteşe Dahiliye Nazırı
olduğu halde, makamına çıkıp istekte bulunamaz' I9|1 yılında Dahiliye
Nazırı Halil Menteşb'nin içinde bulunduğu kabinenin düşmesinden ve Halil
Menteşe'nin de Dahiliye Nezaretinden ayrılmasından sonra o sıralarda
Dahiliye Nezareti Mektupçusu olan Şükfü Bey'in (bu Şükrü Bey daha
sonraları Maarif Nazırlığı yapmlş, istiklal Mahkemesi kararıyla idam
edilmiştir.) gayretiyle Menemen Kaymakamı Hacı Esat Beyin Kırkağaç'a
nakledilmesi sayesinde Menemen Kaymakamlığına atanır.'

Hilmi Uran'ın Menemen Kaymakamlığı sırasında Menemen'e bağlı
karakolları merkeze ve Menemen'i izmir'e telefonla bağlamayı başarır.

Çekirge afeti, orman yangınları gibi soru'tılar ile uğraşır. |9Il-l9l4
arasında Menemende kaymakamlık, yaptıkta Sonra terf,ıan, İzmir Polis
Müdürlüğüne atanan Çeşme Kaymakamı Hacim Muhittin (Çarıklı)'dan
boşalan Çeşme Kaymakamlığına atanır.

" Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
' Hatıralarından, Hilmi Uran'ı bu ilk kayınakamlığa atanma biçiıninin rahatsız ettiği
anlaşılıyor.



Hilmi Uran

Hilmi Uran l9l4'te Çeşme'ye Kaymakam olarak tayin edilir.' ı4
Mayıs l 9l4'de burada Kaymakamlık görevine başlar. Çeşme Hilmi tJran'ın
göreve başladığı dönemde ekseriyeti Rumlardan oluşan bir kaza.merkezidir.
Rumların çoğunluğu adalardan gelerek Çeşme ve civarına özellikle yöredeki
çiftlik sahiplerine ait araz1lere kiralama usulüyle-Hilııi Uran buıru Paftos
meselesi diyor-yerleşmişler, yine Hilmi Uran'ın tabiriyle "eski çiftlik
sahipleri arazilerinin üzerine bir bardak su içmiş" durumda bulunuyorlardı

Göreve başladığından bir iki ay Sonra Balkanlar'dan özellikle
Yugoslavya, Makedonya, bölgelerinden ilk göçmenler gemi ile Çeşme'ye
gelir. Göçmenlerin gelişi Rumlar arasında panik yaratır ve kısa zaman içinde
bölgeyi terk ederler. Hilmi Uran "Balkan bozgununun sonunda meyda_na
gelen "muhaceretinAnadolu'da ilktepkisi Çeşnıe'de Rumlar arasında olmuş,
çok ihtiyatlı birkaç Rum ailesinin durup dururken ada|aragitmeyi isabetli bir
hareket bularak ÇeŞme'den ayrılması, bütün Çeşme Rumları arasında
şiddetli bir korku yaratmış ve birkaç gün içinde Çeşme ve mülhakatında
başlayan bir Rum muhacereti derhal lıer tarafa yayılarak artık önüne
geçilmez bir hal almıştı" diye olayı değerlendirir. Bu olay üzerine Çeşme'ye
islam muhacirleri getirilmeye, Rumların terk edip çıkıp gittikleri evlere
yerleştirilmeye başlanması kaçlnılmaz olur.' Yügoslavya'dan gelen bu
göçmenler Alaçatı'da iskAn edilir. Bağcılığa yabancı olan göçmenler
şarapçılığı hiç bilmezler. Selanik'ten Makedonya'nın Karacaova
bölgesinden ve Girit, istanköy gibi adalardan mübadil göçmenler gelir.
Alaçatl'da tütüncülüğün gelişmesini sağlarlar' l9l4-T9l8 yılları arasında

Çeşme'de kaymakamlık yapmış Hilmi Uran anılarında ''hangi akla hizmettir
ki Yugoslavya'nln sert iklimli bölgelerinden, sert karakterli insanları bir
araya getirdiler...'' diyerek olayı eleştirir.

191,4-1,918 arasında yaklaşık dört sene Çeşme'de kaymakamlık yaptıktan
sonra Mülkiye müfettişi olur. 1918-1920 arasında yaklaşık iki yıl

'Hilıni Uran hakkında ilk bilgileri, o'nun bu Kaynıakamlık yllları sırasında karşı karşıya
kaldığı olaylar ve sorunlar nedeniyle edinıne olanağı bulduk. ittihat ve Terakki Fırkasının
ı 9 ı 4- ı 9 l & yllları arasında izmir'e yönelik politikalarıırı araştırdığlnıız sıralarda, ittihat ve
Terakki'nin politikalarıyla uyunılu bir yönetici olarak gördüğiimüz Hilmi Uran'ı,
Cumhuriyet dönenrinde genç cuınhuriyetçi kadro içinde yer almış olarak da gördük.
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Mülkiye ıııtifettişliğiyapar. Bu sırada Brest-Litovsk anlaşmasıyla Rtıslardan
geri alııraır Kars Livasınl idareye ffIemur edilir.

Rusya'claki Bolşevik ic'laresi ile 3 Mart l9t8'de inızalaııaıı Brest-
Litowsk Antlaşmasına göre, osmanlı Devletiinin t 978 Berlin
Antlaşııası'nda savaş tazıninatıkarşılığı Rusya'ya bırakmak zorunda kaldığı
Kars, Ardahaır ve Batum iade edildi. Buralarıır teknik deyimi "Elviye-i
Selase", yani üç "LiVa"dır. Antlaşmanın imzalanmasından sonra Vehip Paşa,
10 Mart 1918'de Ermeni, Gürcü ve Ruslardan Kars, Ardahan ve Batum'u
tahliye etmelerini ister. Ermeni ve Gürcülerin karşı koymalarına rağnren
Türk orduları 5 Nisan'da Sarıkamış, 14 Nisan'da Batum, 25 Nisan 1918'de
de Kars'a girer. Bu surette Elviye-i Selase tekrar fiilen Türk idaresine geçmiş
olur. Bununla birlikte halkın Türk idaresini mi, yoksa Rus idaresini mi
istediğini öğrenmek için osmanlı Devleti bölgede bir oylama yapmaya karar
verir. Bu anraçla Dahiliye Nezareti Müşteşarı Abdulhaluk (Renda) Bey
başkan l ı ğında, Kars' a Hi lmi (Uran), Ard ahan' a Şükrü (Keseb ir), Kağızman' a
Asaf Tal'at, oltu'ya da Necati Bey Mutasarrıf Vekilliğine (Mülkiyet
Müfettişi) atanır. Hilmi (Jran, Kars'a gittiğinde gördüğü manzata|arı
hatıralarında şöyle anlatır: "Ruslar ve Ermeniler evlerini olduğu gibi bırakıp
kaçmış oldukları için, biz vardığımız da Kars, hakiki bir sahipsizlik
durumunda ve büyük bir hercümerç içinde idi... Hemen her köylü evini
Ermenilerin yaktığından Ve eşyasını Ermeniler alıp götiirdüğünden şikayet
eder ve boynunu bükerek kasaba da kendisine eV ve eşya isterdi." Hilmi
Uran'ın bu.dönemde başına gelen bir olay Hasan Pulur tarafından yıllar
sonra okuyuculara şöyle aktarılır:

Hasan PULUR, Miltiyet 27.12.1997

. "Kim dondurdu zam|arı kim yaptırdı binayı?
GEÇEN gün okurlarımızdan Turgut oztaşkın, Hilmi (Jran'ııı

''Hatrralarım''dan bir olayı hatırlatıyordu. Yıl 1918, Birinci Cihan Savaşı
sonu, Sovyet ihtilalinden sonra Ruslar Kars'tan çekilmiş, Hilmi Uran,
Mülkiye müfettişi olarak Kars'tadır. ileride Cumhuriyet döneminde
Bayındırlık, Adliye ve İçişleri Bakanlığı ve CHP Genel Başkan vekilliği de
yapacak olan Hilmi Uran'a İstanbul'dan gelen jandarma yüzbaşı kötü
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bir haber getirir, yangln çıkmış, Haseki'den Samatya'ya kadar bütün
mahalleler kül olmuştur Eyvah, Hilmi Uran'ın ailesi de Haseki'de
oturmaktadır. Kars'ta ne postane vardır, ne telgraflıane, tek çare ordu
kanalından yarar|anarak istanbul'atelgraf çekmektir. Hilmi Uran da ordu
kanalıyla istanbul'a telgraf çekerek, bağlı olduğu içişleri Bakanlığl Teftiş
Kurulu Başkanlığı'ndan bilgi ister, Başkandan, Hamit Bey'den bir süre sonra
cevap gelir: ''Eviniz yanmıştır, eşyanız krsmen kurtulmuştur. Ailerıiz
sıhhattedir, özel bir işiniz için çektiğiniz resmi şİfre (telgraİ) bedelini
ödeyiniz.''
NASILbir devlet mi? işte böylebir devlet!"

Haziranve Temmuz'un ilk yarısında tamamlanan ve Ağustos'un ikinci
haftasında açıklanan sonuçlara göre; üç vilayette oy kullanma hakkına sahip
olan 87.048 kişiden 85.l29'u Türkiye'yi,441'i Rusya'yı tercih etti. l693 kişi
de tercih bildirmedi. Böylece Elviye-i Selase halkın reyi ile de Türkiye'ye
katılmış oldu. l5 Ağustos 1918'de Elviye-i Selase'den gelen bir heyeti kabul
eden Sultan VI. Mehmet Vahideddin'in aynı gün yayınlanan fermanl ile Kars,
Ardahan, Livana (Artvin) ve Batum kaleleri ile yöresinin anavatana katılma
dilekçelerinin kabul olunduğu resmen ilan edilerek, genel idarenin ona göre
düzenleneceği bildirilmişti.

30 Ekim l918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Kars için
kara günler yeniden geldi. Mütareke'nin l1. Maddesine göre, Kafkaslarda
harpten önceki sınırlara çekilinecektir. Bölgeyi ingilizlerin işgal edeceği
işitilir. o sırada Kars'ta bulunan 9. ordu Komutanı Mirliva Yakup Şevket
Paşa, ingilizlerle temasa geçmek istemediğinden Kars'ı teşkil edilecek milli
bir hükiimete devretmeyi daha uygun buldu. Kars Mutasaırıfl Hilmi (Uran)
Bey'in de yardımıyla 5 Kasım 1918'de Kars ve çevresinde, Türk-islam ahali
"KarS İslam Şurası" adıyla kendi "Milli Hükümeti'ni" kurarak idareyi
osmanlı Devleti'nden resmen devralmışlardı. 21 Ekim 1918'de osmanlı
ordularına Kafkasya'dan geri çekilme emri verilir. 5 Kasım l918'de Kars
İslam Şurası ktlrulı.ır. 14 Kasım 1918 'e gelindiğinde Hilmi URAN'ın ve
kısmen Yakup Şevket Paşa'nın da öncülüğüyle geri çekilen osmanlı
yönetiminden yönetimi geçici olarak devr alan "Milli islam Şurası Merkezi
Umumisi'' adıyla bir yönetim oluşturulmuştur.
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. Hilmi Uran, Trabzon'da Mülkiye Müfettişi olarak bulunurken Muğla
Mebusluğuna seçilir. l Şubat l920'de istanbul|da toplanan son osmanlı
Meclisi Mebusan'ına -Mebuslar Meclisine- katllır. 29 Marr 1920'de Meclisi
Mebusan'ın -Mebuslar Meclisinin itilaf Devletlerince dağıtılması ye bazı
mebusların tutuklanması üzerine bir süre istanbul'da kalan Hilmi Uran
buradan ayrılır, Rodos, Marmaris ve Muğla üzerinden Milas'a geçer. |92I
Eylül'üne kadar Milas'ta hayatını komisyonculuk yaparak geçiren Hilmi
Uran'aAnkara Hükümetince Ardahan mutasarrıfl ığı teklif edilir.

Hilmi Uran bu göreve gitmek izereAnkara'ya gelir.'Ankara'da iken
Antalya müstakil mutasarrıflığı kendisine uygun görüldüğünden o da kabul
eder v'e 11 Kasım |92l'den 3 Ağustos I923'e değin Antalya'da Mutasarrıf
olarak görev yapar' Bu görevi terfian gittiği Adana valiliği iz|er.22 Ağustos
1923 - 1 3 Eylül 1925 arasıHilmi Uran Adana Valisidir.

|925 Eylül'ünden 1926 ilkbaharlna değin Hilmi Uran'ın yönetim
hayatında bir kesinti olur. Müdürlüğüne geldiği şirketin -ithalatlihracat
Şirketi- idare Meclisi Başkanı İnkılabın istiklal Mahkemesi Başkanı,(Kıhç
Ali)dir. Adana Valiliği'nden ayrılıp, Şirket Müdürlüğü'ne gelen Hilmi Uran,
şirket hakkında şu bilgiyi vermektedir: "o vakitler Ankara, yeniden inşa ve
ihya halindeydi ve hummalı inşaa.t her işe hakimdi. Bu inşaat işlerine şirket
de kendisini kaptırarak, Yenişehir'de birkaç ev inşası taahhüdüne girmiş
bulunuyordu".

Hilmi Uran'ın söz konusu şirket yöneticiliği de fazla sıjirmez T926
senesi ilkbaharında kendisine teklif edilen Cumhuriyet Halk laıtisi

' Tekaıif-i Milliye Emirlerinin hedefine ulaşmasında bir diğer önemli görevi üstlenen
kuruluş ise, hiç kuşkusuz topy'ekün Savaşa hazırlık için kriz yönetim planının askeri
kanadını iyi düşünülmüş bir hiyerarşi içinde büyük bir özveriyle yürüten Müdafaa-i
Milliye Vekaleti Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğüne bağlı ' Menzil Bölge
Müfettişlikleri, Menzil Hat Koınutanlıkları, Menzil Nokta Komutanlıkları ve Menzil
Konak Komutanlıkları idi. MenzilMüfettişi General Kazım (Dirik) Beyin çalışmalarının
bir başka tanlğı ise Hilmi Uran'dlr: ''General Kazım Dirik merhum, o sırada Konya Menzil
Müfettişi idi.(..) Fakat kendisini hiç tanımıyordum. ('.) General Kazım Dirik'ten pek
memnun ayrılmıştım. Çünkü bana kati olaıak vaad etmişti ki, ertesi günü Kadınhan'a
gittiğimde orada Menzil Teşkilatı benim enırime bir landon verecekti.
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Adana Mıntıkası ıııüfettişliğini kabul eder ve Adana'ya gider. Böylece ııülki
yönetim hayatı Sona erer Ve Siyasi hayatıbaşlar.

Siyasi Hayatı
Adaııa mıntıkası CHP müfettişi iken TBMM'nin üçüncü döneıı

Adana Milletvekili seçilir, müfettişlik görevine de devanr eder.
1 9 3 0 Aralık sonunda ismet Paşa kabinesine Nafia Vekili tayin edi lir.u

Üç yıla yakın Nafıa Vekili olarak görev yaptıktan sonra sağlık
durumunu gerekçe göstererek istifa eder. Önce beş ay Fransa'da bir
sanatoryum'da sonra istanbul Büyükada'da dinlenir. TBMM'nin 4,5,6,7 ve 8
dönemlerinde Seyhan'dan Mebus seçilen Hilmi Uran bazen hüküınetlerde
görev alırbazenMeclis Reis vekilliği yapar.5

Atatürk'ün ölümü üzerine yeniden oluşan Celal Bayar'ın
Başbakanlığındaki kabineye 11 Kasım 1938'de Adliye Vekili olarak girer.
Fakat 3 ocak 1939 tarihinde CHP parti grubunca Grup Başkan Vekili
seçildiğinde Adliye Vekilliğinden istifa eder.u 19 Mayıs 1943 tarihinde
Şükrü Saraçoğlu Başbakanlığındaki kabineye Dahiliye Vekili olarak
katılır ve bu görevde 5 Ağustos 1946 tarihine kadar kalır. Kısa bir süre
tekrar CHP grup başkan vekilliği yaptıktan sonra |946 Ekimi
sonlarında CHP Genel Sekreteri olur. Hilmi Uran bu görevde iken 17
Kasım l94]'de CHP yedinci Kurultayında İnönü'nün Genel Başkanlıkla

n 29 Araliık 1930 Nafia Vekili AzizZekai Apaydın'ın görev süresi doldu. Yerine Hilmi Uran
atandı.
' Bkz. Hiımi Uran, Hatıralarım İstanbul, 1 959.s6.
'Hiımi Uran l2.ll.l938 - 04'01.l939 arasındaAdalet Bakanıdır. Reisicumhur seçiminden
sonra başvekil Celal Bayar istifasını ismet inönü'ye verdi. Cevaben yeni hükümeti
kendisinin teşkil etmesini, yalnız Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Dahiliye Vekili
Şükrti Kaya'nıır değiştirilmesini isteıniş. Dahiliye'ye doktor Refik Saydam, Hariciye'ye
Şükrii Saraçoğlu geldi. Adliye'ye de Hilmi Uran. İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilince o da,
önce Refik Saydam'a sonra da Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker ve Hilmi Uran'a partinin
Genel Başkan Vekilliği görevini vermiştir.
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fiilen meşgul olmaması kararlaştırılınca, Genel Başkanlık vazifesi görmek
üzere Genel Başkan Vekili seçilir.'

Hilmi Ufan'ın bu görevi de 1950 seçimlerini CHP'nin büyük farkla
kaybetmesinden, ismet inönü'nün Cumhurbaşkanlığından ayrılıp, CHP
Genel Başkanhğına geri dönmesinden Sonra sona erer.

Hilmi Uran'rn hatıralarına bakıldığında, karş|m|za gerçekçi,
kendisİnin özel, idari ve siyasi hayatına eleştirel bakan bir devlet adamı
karşımıza çıkar. Atati.irk ve inönü'nün bakanlarından biri olan Hilmi Uran
''tek parti uyuşukluğu'' terimini kullanacak kadar gerçekçi ve özeleştiri
gücünü taşıyan ender insanlardan biridir.

Hilmi Uran'ın içişleri bakanlığı döneminde meydana gelen bazı
olaylar, gerek olayları yaşayanlar tarafından unutulmamış, gerekse
araştrrmacılar tarafindan yapllan araştırrnalarla unutturulmdmaya
çalışılmıştır.

Örneğin; 1 0.07.2005 tarihili Evrensel'de oktay Candemir tarafindan
kaleme alınan "Suç ortakları Kimlerdi?" başlıklı bir yazıda, 33 Kurşun
olayının perde arkasını araştıran gazeteci yazar Günay Aslan'ın
yönetmenliğini yaptığı bir belgeselde, Muğlalı'nın suç ortakları olarak
dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, orgeneral Kazım orbay,
içişleri Bakanı Hilmi Uran ile Milli Savunma Bakanı Ali Rıza Artunkal'ın
yanı sıra Milli Şefismet İnönü'nün de adinı verdiği belirtiliyor.

Mehmet Bozışık (Boz Mehmet) "Tutuklanma ve
Yargılan malarım'' başlıklı yazrsında

Lütfü KrrdarveHilmi Uran'a ilişkin olarak
"İzmir'de bulunduğum süre içinde yaptığım faaliyet hakkında tek bir

soru ile karşılaşmadan İstanbul'a iki izmir polisi nezaretinde tutuklu olarak
gönderildim. İstanbul Sansaryan Handaki polis müdüriyetine getirildim.
Ağır işkenceler altında sorguya çekildim. So;gumda, Türkiye Sosyalist
Emekçi Köylü Partisi hakkındaki faaliyetlerime dair hakkımda ileri sürülen
bütün suçlamaları kabul etmem için yapılan ağır işkencelerde her tarafim
kan revan olmasına rağmen hiçbir suçlamayı kabul etmedim'

'ismet Paşa çok partili sisteme geçişten sonra CHP başkanlığını Hilmi Uran'a devredip
kendi fhhri başkan kaldı... (|947) Böylece ATATÜRK'ü taklit etmeye çalışmıştı. Ancak
partinin idaresini hiç bir Zaman başkasına bırakmadı

iı
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Bu arada bu işkencelerin yapıldığı günlerde bir gün buluırduğum
hücreye istanbul valisi LütfüKırdar ile o zamanki CHP genel sekreteri Hilmi
Uraır gelmişti. Hilmi Uran'r 1943 senesinde sürgün yerim Mucurdan
tanıyordum. Polis tarafindan yapılan kanlı işkenceleri onlara gösterdim.
onlar polisi haklı çıkardılar ve benim itirafta bulunmamı tavsiye ettiler.

Verdiğim yanıt şu olmuştu: "işkenceciler benim ağzımdan beni suçIayacak
tek kelime alamaz|ar'" Verdikleri yanıt şu olmuştu: "o halde işkence
sürecek."

18 Eylül |948 günü adliyöye verilip istanbul Sultanahmet
Hapishanesine atıldım. Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi sanıkları ile
başta Doktor Şefik Hüsnü olmak üzere kucaklaştım". Diyeyazar'

Necip FazılKısakürek;
"SENE 1946... Büyiik Doğrı'nuıı üçtincü yıIı ve ikinci devresi... örfi

idare tarafindan kapatılmış bulunuyofuz. Sebep, kapağımıza koyduğuınuz
kocaman bir kulak resıni ve üstünde bir yazı: Başımızda kulak istiyoruz!

Bu kapak kompozisy'onunun zahirdeki manasl' istediği kadar
<milletin deıtlerini dinleyecek bir devlet kulağına muhtacız|>> demek olsun.. '

HalkPartisi çetesiııinbaşı <Şevketıneap Efendimiz> in sağırolduğumalüm...
Hemen ' onun sağırlığını işaretlediğimiz hüknriure varıyorlar Ve bizi
kapahyorlar

Recep Peker, çekmeceden çıkardığı 100 biı'ı liralık desteye
yumruğunu dayamış, mırıldandı :

"Her şeye rağmen size bir yardımda bulunmak isterinr. Bu parayla
günlük gazeteye de gidebilirsiniz... Karşılığıııda sizden bekleyeceğim,
davanı"ındışında ve ona aykırı bir şey değildir. Demokrat Partinin aleyhinde
olduğunuzu bil,iyoruın. Bir an için bizi unutup onlarla uğraşmanızı tavsiye
edeceğim. Bir de, din bağlılığınızıbizi harekete zorlayacak derecede açığa
Vurmaman ız, bir azpeçe lemeniz gerekiyor. Yoks a, Hi ln'ı i Uran' ın bana dediği
gibi, sizin samiıni bir inanç, sabit bir prensip ve değişmezbir mezhep sahibi
olduğunuzdan ye satın alınması imkAnsız bir vicdan taşıdığınızdan şüphemiz
yoktur". Dediğini yazlyor.

"Sökmensüer'in Demokrat Parti'ye yönelik suçlamayı yapmaslnm
dayanağı polis raporlarıydı. Demokrat Parti'nin kuruluşu öncesinde Içişleri
Bakanı olan Hilmi Uran tarafindan Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na
sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli işler Müdürlüğü'nce
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lıazırlanaıı bir raporda ''ikinci bir parti kı-ırmak tizere Dr. Tevflık Rüştü Aras,
Dr. Adnan Adıvar, M. Zekeriya Sertel, Sabjlıa Sertel, Sabalrattin Celal ve
EsatAdil'in toplantı yaptıkları lrakkıırda istanbrıl'daıı alınan bir yazı örneği
ilişik olarak sunulınuştur., Yüksek bilgilerinize saygı|arımla arz ederim''
denildikten sonfa şu ifadeleryer alıyordu:

''Birkaç günden beri bazı gazetdler taraflndan kurulacağı haber
verilen Denrokrat paıtisi hakkında şu malunıatı aldık: Bu partinin
ıni.iteşebbis ve kurucularlnln son haftalar içinde Tan matbaasında sürekli
toplantılar yaparak partinin program ve esaslarını hazırladıkları ve bu
toplantıda Dr. Tevfik Rüştü Aras, Dr. Adnan Adıvar, M. Zekeriya Sertel,
Sabiha Zekeriya Sertel, Sabahattin Celal, Esat Adil ile isimleri
öğrenilememiş olan bazı zevatın iştirak ettikleri lıaber verilmektedir. Dört-
beş gün evvelki toplantıdan soııra bu zatların Tan nratbaasından otomobillere
binerek Park Oteli'ne gittikleri ve birlikte yemek yedikleri bildirilmektedir.
Tan muharrirlerinden ve Anadolu Aj ansı memurlarından Hikmet Bil' in almış
olduğu bir gazete imtiyazını bu parti adııra kullanacakları Ve Tan
matbaasında ikinci bir gazete neşredecekleri de öğrenilıniştir. Diğer taraftan
eski Yarın gazetesi sahibi Arif oruç'un da günlük bir gazete çıkarmak için
Tasvir Matbaası'ndan izahat istediği haber alınmıştlr. Bu konular etrafinda
tamamlayıcı bilgi alındığında arz edilecektir.'' Diye yan|dığıbelirtiliyor.

SAV, AZGIN KIRALCILARI UYARDI!
Ünal Türkeş, MUĞLA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı,
"3 önemli Devrim Yasasının 83. kabul yılında ilimizi ziyaröt eden

CHP Genel Sekreteri Sayın Öner Sav''; diye başlayan yazısına şöyle
devam ediyor;

"CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ı böylesine coşturan Ve
umutlandıran Muğla'nın siyasal dünyası l9l9'larda başlayan Aydınlanma
Hareketinin önemli isimlerine sahiptir. /

Yunus Nadi, Zihni Derin, Şükrü Kaya, Hilmi Uran, Avram
Galantİ Bodrumlu, İstimat Zihni Özdamar ilk çırpıda sayılabilen
cumhuriyetçilerdir.

1'920 yılından beri osmanlı Ve Cumhuriyet Meclislerinde

t'-l1?":fJl!:?i;::il:jarakgörevyapanHilmiUran1946yılınınseçilmiş
T947 yılının da, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1947 yılında

görevlendirdiği CHP Genel Başkan Vekili, aynl Uran'dır. Bu Uran
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l95d'nin ak ve gölgesiz seçimlerinin baş yetkilisi ve siyasal sorumlusudur.
Hilmi Uran'dan 57 yıl sonra Muğla'da konuşan ardılı CHP Genel

Sekreteri Önder Sau öncüllerinden aldığı büyük demokrasi terbiyesiyle,
Laik-Sosyal Hukuk devletinin geleceğine önemli mesajlar verdi". Diye
değerlendirme yaplyor.

Bütiin bunlar Hi lmi Uran' ın unutulmaz i şler e imza attığın ı gö steriyor.
Hilmi Uran varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu kadar mal varlığıyla o

dönemlerin tabiriyle a}a olarak adlandırılan insanları arasında yer
almaktadır. TBMM'nin yap1Sln1 inceleyenlerden birinin yaptığı
değerlendirmeye göre;

..TBMM'nde temsil edilen diğer bir grupta büyük toprak sahipleridir.
Örneğin, Emin Sazak, I92o-I950 arasrnda, yani otuz yıl müddetle,
millewekili olarak atanmıştır. Çukurova'nın büyük toprak ağalarından Cavit
oral 8 yıl, Damar Arıoğlu ise tam 23 yıLmilletvekilliği yapmış. Ayrıca Ali
Saip Ursavaş, Cemal Hüsnü Taray,Hilmi lJran, Kasım Gülek ve Hilmi Uluğ
gibi unutul may an ağalardır". Ş eklindeki değerlendirme bunlardan biridir.

Atattirk döneminde nıilletvekilliği ve bakanlık yapmlş, bu nedenle

Atatürk'ün sofralarında- yer almış ender kişilerden biri olarak, bu konuda
görüşlerini belirtenler arasında Hilmi Uran da bulunmaktadır.

Ulıı Önder Atatürk'ün, t93t-1g35 yılları arasında aşçıl.ığını yapan

Halit Atay'ın anı I ar ında ;

Yakup Kadr i Karaos m ano ğlu

"Atatürk'ün sofrasından hepimizin ruhunda ve dimağında nice derin,

tatlı ve ibret verici anılar, yaşama ve insanlığa dair, nice değerli dersler

kalmıştır.''

HilmiUran

"Atatürk'ün sofrası umumi karakteriyle bir bilginler sofrasıydı."

Derken,

KılıçAliise,
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"Sofiasının çok nrı-ıntazanı olnı4sını isterdi. Sofrasına otururken her

şeyin yerli yeriııde, diizgün lıalde bulunmastna billıassa ve bizzat dikkat

ederdi. Sotianııı tanziminde, sofra örtüsünde, tabaklarda, çatal bıçaklarda

bir çarpıklık, bir yanlışlık görürse bunları bizzat düzeltiı ondaır sonra

sofraya otururdu." Atatürk'iiıı düzene dikkat edişini beliıtir.

"Bu bir içki ve cüımbüş sofrası değildi. Dostları ile hatta düşmanları

ile sohbet Ve tartışma meclisi idi. ...Pek azı zevk ve eğlence meclisi

olmuştur. S aatl erce p ek c iddi ş eyl er okur v ey a y azar dık.

E Rıftı Atay

"Türk dili ve Türk tarihi meselelerinin, onun sofrasında tam bir

fakültelik zaman tutmuş olduğunu tahmin ediyorum." Diyor.

Hilmi lJran'rn gerek aldığı eğitim gerekse yönetim ve siyasal hayatta

edindiği deneyim sayesinde, topluma karşı bir sorumluluk bilinciyle

hareket ettiği ve Hatırlarını yazdığı, bu yönüyle de örnek bir kişilik

sergilediği görüImektedir.

T4 Mayıs 1950 seçimlerini kaybettikten Sonra 16 Mayıs'ta bir

tamimle CHP teşkilatını sonucu soğukkanlılıkla karşılamaları ve rejime

bağlı kalmalarını isteyecek kadar çok partili hayatı içten benimsemiş

olduğunu gösteren Hilmi lJran, ismet inönü'nün Cumhurbaşkanlığından

ayrılıp, CHP Genel Başkanlığına geri dönmesinden sonra CHP Genel

Başkan Vekilliği de sona erdiğinden siyasi fuyattan da sessizce çekilir.

istanbul Pendik'te saki bir hayat sürme kararını alır.

Bir süre arkadaşları ve yakınlarının, hatıralannı yazma önerilerine

direnen Hilmi Uran hayatının değişik dönemlerine ilişkin seçmeler yaparak,

hatıralarını yazar. 1957 yılında ölümünden sonra hatıraları 1959
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yılındaAnkara'da basılır. Bu sayede Hilmi lJran'ın hayatı ve kişiliği hakkında

geniş birbilgi edinme olanağı doğar.

Bu bildiri, öncelikle, Hilmi Uran'ın Hatıralarım başlıklı Ankara l959

basım tarihli hatıralarının kim ya dakimler tarafindan nasıl basımına karar

verilip bastırıldlğının ortaya çıkması için kaleme alınmıştır. Sonra da,

Bodrum doğumlu Türkiye'nin idari ve siyasi hayatında önemli görevler

üstlenmiş ender şahsiyetlerinden birinin, varlığına yürekten inandığımız

ınirasçılarına kalan kişisel dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin de gün

ışığına çıkarılmasının yararlı olacağını düşüıdüğümüz için sunulmuştur.

Dinleyenlere Ve katkıda buluııacaklara teşekkür eder saygılar

sunanm
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TARIHI COGRAFYADA BODRUM'DA
YERADLARI üznnİxp nin rrcrrİx

Meral Şahin-Naci Şahin*

Tarihi coğrafyada yer adlarının verilmesindeki unsurlarııı tetkik
edilmesi coğrafi yer adlarının ııiteliğiııin belirlenmesi açısından son derece
mühimdir. Ülkemizin vatan coğrafyasındaki hususiyetler bir bakıma bu
vesile ile ortaya çıkartılmakta ve coğrafyaya nakış nakış işlenen unsurlar
haline dönüşınektedir.

IX. ve X. Yüzyıllarda Anadolu coğrafyasına akın akın gelen
Türkmeıı kitleleri bu coğrafyanın vatan olup şekillenmesinde etkin rol
oynamışlardır. Gelen kitIelerin organize oluş biçimi Ve yerleşme
birimlerinde takip ettiği siyaset ile etkinleşen oluşum hem isimlendirmeyi
kolaylaştırmış, hem de coğrafyayı benimsemesine yardımcı olmuştur. Bu
isimlendirmelere verilen nitelikler yerleşim ya da diğer coğraflı oluşumların
kişilerin beyninde yaptığı çağrışımı kolaylaştırmakta ve toponomi adı
verilen bilim dalının gelişmesine de katkı sağlamış olmaktadır. İnsanların
değişik alışkanlıklar edinmeleri ve bu alışkanlıklarını geldikleri yerlerde de
sürdürmeleri çağrışımın boyutunu artırmaktadır. ozellikle insanların başka
kentlerde karşılaşmalarında ortaya çıkan, hemşehrilik bilinci bu boyuffa
çağrışımın frekansını boyutlandırmaktadır.

Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim alanı niteliğini koruyan
Bodrum, zaman Zaman gelişen olaylar neticesinde gerek kent merkezi ve
gerekse çevresindeki yerleşim birimleri açısından değişiklikler arz etmiştir.
Bodrum'un sahip olduğu doğal liman olma özelliği, kentin
bu iki limanı çevresinde gelişmesine zemin hazırlamıştır. Zaman Zaman
ortaya çıkan değişim süreçleri Bodrum'un yerleşiminin temel unsurları
halinde karşımıza çıkan oluşumları hazır|adı. osmanlı Devleti'nin
genişleme dönemlerindeki süreçte kent gelişme çizgisi gösterdi. Ancak
gerileme ve geri çekilme süreçleri diğer tüm Anadolu kentleri gibi
Bodrum'u da olumğuz etkiledi. Kent ekonomisinin olumsuz koşullar
altında kalması sadece merkezi değil merkez çevresindeki yerleşim

* Afuon Kocatepe Üniversitesi, Rektörlük okutmanı,
** Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüınü, Öğretiın Üyesi, AFYONKARAHiSAR



Tarihi coğrafyada Bodrum'da yer adları izedne bir tetkik

birimlerinin de olumsuz etkilenmeyle karşı karşıya kalmasına sebebiyet
verdi.

osmanlı Devleti'nin bu geri çekilme sürecinde yeni nüfus
birikimleriyle karşı karşıya kalan diğer Anadolu. kentleri gibi Bodrum'da
özellikle adalardan gelen yoğun nüfus talebiyle karşı karşıya kaldı ki, bu
durum doğal olarak yeni iskan ve yerleşimleri beraberinde getirdi. Gelen
nüfusun geldikleri yerlerdeki kültür birikimleri yeni yerleşim merkezlerinin
kurulması sürecinde buraların isimlendirilmelerinde etkili hale dönüştü.
Yeni kiiltürler ve yeni yerleşim birimleri bu şekilde ortaya çıktı. Edinilen
alışkanlıklar, sosyo-ekonomik yapı, dini ve milli nitelikler canlılığını
koruyarak yeni oluşumların içerisinde yer aldl.

Tarihi süreç ve oluşum içerisinde bir milleti millet yapan temel
unsurlardan birisi de tabii olarak o milletlerin yaşadıkları alanlardaki taşıdığl
yer adlarıdlr. Yer adları milletlerin vatan coğrafyalarını sahiplenmelerinde
de son derece önemli hususlar içermektedir. Bir anlamda mülkiyeti
sağlamlaştıran önemli bir belge niteligindedirler. Milletler çoğu zaman yeni
yerleştikleri bölgelerde anayurtlarından getirdikleri isimleri kullanırlar. Bu
yetmezse, renk, yön, kişi, boy, soy, oymak, cemaat, bitki, hayvan v.b. adları
vererek yaşadıkları yerleri belgelendirmektedirl er.'

Bodrum'un muhakkak ki alan çalışması anlamında tarihsel bir
coğrafyası vardır. Bu tarihsel coğrafuayı da ifade edecek olan Türk adbilimi,
Türkiye'de önemi son yıllarda anlaşılarak üzerinde daha geniş boyutta
bilimsel düzeyde çalışma yapılan bir alan özelliğini korurnaktadır.
Ükemizin kültürel değerlerini ortaya koymak, isköndan başlamak izere
yerleşime açılan iskdn merkezlerinin niteliklerini ortaya koymak, kişi,
coğrafi, hayvan, doğa, vb. gibibirtakım yerleşim coğraffasının oluşmasında
önemli unsuiları bünyesinde barındıran bir bilim dalıdır. Bununla Türk halk
bilimi, yer bilimi, dil bilimi, v.b., gibi unsurlar ortayaçıkartılmış olmaktadır.
Türk Kültiir Tarihi açısından baktığırnızda bu konunun araştırılması ve
verilerinin ortaya konulması konunun ne derece önemli olduğunu ortaya

çıkartmaktadır.

' Tuncer Gülensoy, Türkçe Yer Adları Klavıızıi,Atatürk Kültüı Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara l995, s. IX.
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Kent tarihlerinde isimlendirmeler akla geldiğinde hiç kuşkusuz en
önemli unsur, isimlendirmelere esas teşkil edecek olan nitelikler ve bunların
özellikleridir.

Geçen yizyıllarda yerleşim birimleri çevreleri bugünkü kadar kesin
sınırlara sahip bulunmamaktaydı. Bölgeler arasındaki slnırların genellikle
bir geçi$ alanı olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

Bu bağlamda Bodrum yöresi içerisinde bulunduğu coğrafi konumu,

çok uygup tabiat koşulları Ve bitki örtüsünün çok zengin niteliği ile tarih
öncesi çağlardan beri yerleşime açık olma niteliğini korumuştur.

Bodrum'da doğal coğrafyadan dolayı ortaya çıkan, yer isimleri
arasında Yaka, Yalıkavak, Türkbükü, Göl, Akyarlar, Karaova,Karukaya
dikkati çekmektedir. Coğrafi etmenlerin ön plana çıktığı bu isimlendirmeler
sadece burada değil, pek çok Anadolu yerleşim biriminde de ön plana

çıkmaktadır.
Yaşamsal alan olarak orman isimlendirmelerinden adını alan

Kızı|ağaç, Mazı isimli yerleşim yerlerine, Çiftlik, Pınarlı Belen, Dereköy,
Sazköy, Yeniköy, Akçaalan, gibi bağlı bulunduğu coğrafi etmenlerin
yerleşim birimlerine etkisinin söz konusu olduğu yerleşim yerlerine de
rastlanılmaktadır.

Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkmış, icra edilen bir sanat dalının
isminden dolayı verilmiş, Çömlekçi, Mumcular, gibi yerleşim birimlerine
ve Dine yönelik olarak ortaya çıkmış bulunan, islam Haneleri gibi
isimlendirmelere rastlanılmaktadır.

Hiç kuşkusuz verilen isimlendirmeler bütünüyle Bodrum yapısal
coğrafyasının temel içeriği ile uyumludur. Coğraffanın insan ile olan
birlikteliğinin doğal bir sonucudur. İnsanın bazen coğrafya'ya,
coğrafu anı ndabazen insana tahakkümünün bir tezahürüdür.

l

{

L

Bodrum Bitez

Çiftlik Çirkan Kızılağaç
Karaova Bucağı Mumcular Çömlekçi
Kum Mazı Pınarlı Belen

Sazköy Yeniköy
Müsgebi Akçaalan

Akyarlar Dereköy Dirmil
Farilya Geriş Girel Belen
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Tarihi coğrafyada Bodrum'da yer adları üzerine bir tetkik
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EVLİYA ÇELEBi SEYAHATxAıvırc siNDE
BODRUM KALEST

ehmet Şeker*

Seyahatn6nıeler, gezginlerin gezdikleri yerleri anlattıkları eserlerdir.
Seyyahlar gördüklerini, bölgede kendilerine ilginç gelen şeyleri anlatırken
bazenbaşka bö lgel erl e mukayeseler de yaparlar. Kendi dönemlerinin dikkat

çekici olaylarını kaydettikleri de olur.
Bu bakımdan seyahatnAmelerde, an]atılan bölgenin kültürel özellikleri
yanında folklor, dil, etnografya ve diğer birçok değişik yönleri hakkında
bilgiler bulunabilir. Ayrıca gördükleri nrimari eserlerin fızlkİ öze||ikleri ile
devrinde yerine getirdikleri fonksiyonlar hakkında bilgilere rılaşılabilir.

osmanlı Devleti'nin XV[I. yüzyılında yaşamış olan ünlü seyyah
Ev liya Ç elebi'nin S eyahatnAmesinden y ar ar|anar ak B odrum Kalesini onun
anlatııııyla tanımaya ça|ışacağız. Öncelikle Evliya Çelebi ve eseri hakkında
kısaca bilgi verdikten sonra onun Bodrum Kalesi hakkında eserinde yer alan
bilgileri değerlendirmenin uygun olacağı kanaatindeyim.

Evliya Çelebi (1611-1682)
istanbul'da 1611 yılında dünyaya gelen Evliya Çelebi, saray

kuyumcubaşısı Derviş Mehmet Zı||i'nin oğludur. Babası, padişah hocası
Evliya Mehmet Efendi'nin yakın dostu olduğu için oğluna onun adını
vermiştir.

Baba Mehmet Zı|Ii (1534-1648), Kanuni Süleyman'ın (1520-1566)
bir çok seferlerinde ve II. Selim (1566-1574) çağındaki Kıbrıs fethinde
(1570-l 57 I) hazır bulunmuş, Pödişaha Magusa'nın analıtarlarını takdim
etmiş, I. Ahmed devrinde de (1603-1617) bizzat kendi eliyle yaptığı
KAbe'nin altın oluklarını sürre emanetiyle Mekke'ye götürmüş ve Sultan
Ahmed Cömisinin süsleme işlerinde çalışmı$tır. Konuşması tatlı ve şAir
olduğu için hizmetinde bulunduğu pAdişahların musöhipliğine kadar
yükselmiştir.'

* Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi ilöhiyat Fakültesi İslAm Tarihi ve Sanatları isl6m
Tarihi Anabil im Dalı Başkanı.
' H. Nihaı Atsız, Evliya Çelebi Seyalıatn6mesinden Seçmeler, istanbul l97l, I, s. III.



Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bodrum Kalesi 
\

Babasının mevkii sebebiyle Evliya Çelebi de iyi bir öğrenim
görmüştür. Kendi ifadesine göre sık sık IV. Murad'ın (1623-|640) huzuruna
çıkmıştır (l635'ten sonra). Nükte ve hoş sohbeti ile pödişahı oyalamış ve
onun kederli zaman\ar:ında da huzuruna çıkarılarak tatlı sözleriyle
üzüntüsünü, kederini azaltmaya çalışmıştır. Sarayda dört yıl kaldıktan Sonra
pAdişahın Bağdat seferinden (Nisan 1638) az önce çırağ edilerek kırk akça
maaşla Sipahiler zümresine girmiştir.

Evliya Çelebi, eserind9 seyahatlerinip sebebini Muharrem 1040 /
Ağustos 1630 yılında gördüğü bir rüyaya dayandırmaktadır. Bu rüyada
Evliya, İstanbul'da Yemiş İskelesi civarındaki Ahi Çelebi Cömiinde Hz.
Peygamber'i kalabalık bir cemaat arasında gördüğünü, heyecanlan arak Hz.
Peygamber'in elini öperken; "Şefaat yf, Resfflallah" diyeceği yerde
"Seyahat yff Resfflallah!" deyiverdiğini anlatır. Hz. Peygamber'in de
tebessüm ederek, hem şefaati ve hem de seyahati kendisine müjdelediğini
kaydeder.

Bundan sonra meşhur seyahatlerine başlayan Evliya Çelebi elli yıla
yaklaşan bir dönem osmanlı coğrafyasında muhtelif yerleri gezmiş,
dolaşmıştır. İstanbul'u merkez olarak kabul etmiş ve osmanlı sınırları içinde
hemen her tarafa gitmiş ve tekrar istanbul'a dönmüştür. Bu seyahatlerinin
çoğunu resmi görevli olarak yapmıştır' Zaman zaman mektup götürüp
getirmek, köyleri tahrir etmek, vergi toplamak gibi görevler üstlenmiştir.
Bazen elçi kAfilelerine katılarak güvenli bir yolculuk yapma imkdnını elde
etmiştir. Ailesinin zengin olması, uzun yoleuluklarının möli kaynağını
karşılama kolaylığını sağlamıştır. Bazı seyahatlerinde de heyetler arastna
kat ı l dığ ı i çin zaten fazla masr afl ı o lmam ı ştı r.

Nihayet Aralık |679'da İstanbul'a dönen Evliya Çelebi, bir buçuk ay
istanbul'da kalmış Ve uzun zamandır arzu|adığı hacc farizasını yerine
getirmek için dostlarından Söili Çelebi ve di.ğer yol arkadaşları ile birlikte
tekrar yollara düşmüştür ( 1 2 Muharrem 1082 l 2T Mayıs |67 1). Bu tarzda ilk
olarak her hangi bir kafileye katılmadan kendi küçük kafilesi ile uzun bir
seyahate başlayan Seyyahımız, guzergdhını diğer yolculuklarına göre daha
farklı bir şekilde tayin etmiştir. Bursa, Kütahya, Afuon'dan izmir'e; oradan
Sakız, S isam adalarına geçip tekrar B atı Anadolu'ya dönmüştür.
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Seyahatnf,rnesi
'oStyahatnfiıneyi Evliya Çelebi", "Evliya Çelebi Seyahatnf,ınesi"

adları ile tanınan on ciltlik eser, Türk kültür ve tarihinin oldukça önemli
külliyatlarından birini teşkil etmektedir. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü
yerleri ve şahit olduğu olayları konu alan bu eser, esas bakımdaıı coğrafya
bilgisi vermekle beraber tarih, etnografya, folkloı binalar, yollar, kültür ve
dil bakımından da çok önemli bir eser kabul edilmektedir. Evliya Çelebi
zamanındamevcut olup da bu gün bulunınayan köyler, kasabalar, cömiler ve
ıııezarlar lrakkındaki verdiği bilgiler bakımından ise birinci derecede kaynak
değerini taşımaktadır.

Evliya Çelebi'niıı eseri, mübalAğalı ve hayali bazı bölümleri
bulunmaslna rağmen birçok baklmlardan mühim, ciddi incelemelere ve
değerlendirmelere löyık bir eserdir ve gerçekten kültürümüzün temel
kaynaklarından biri sayılmaktadır.

Evliya Çelebi'nin yazı|arındagenel olarak bir ifade güzelliği hAkimdir.
Üslübu ise yer yer görülen cümle yanlışlıklarına rağmen çekicidir. Bu
anlatım hatalarının bir kısmının ise, ilgili yöre halkının konuşma dilini verme
amaclnayönelik olduğu söylenebilir. Sade ve samimi anlatımı, ifadesindeki
konuşur gibi kaleme alınmış cümlelerle her kesime hitap etmeyi
amaçladığını göStermektedir.2 Seyahatnömede münAsebet düştükçe de

osmanlı devlet teşkilAtına d6ir bi lgi ler bulunduğunu da görmekteyiz.'

Seyahatnflmede Bodrum
. Evliya Çelebi Seyahatnömesinin Türkiye'de yayın|anan iki

transkripsiyonlu metni ile bir sadeleştirmesi gözden geçirilerek
hazırladığımız bu tebliğimde, öncelikle bu yayınların Bodrum ile ilgili
bölümünde görülen bazı eksikliklerine dik}<at çekmek istiyoruz. Milli
Eğitim Bakanlığınca yayın|anano Seyahatnöme'de "Evsfff-ı Kal'a-i
Bodrum" bölümünde altı yerde okuma ya da yazma sırasında kelime

' M. Cavid Baysun, "Eiıliya Çelebi'', İs16nı Ansiklopedisi, C. IV. istanbı| |947, s. 400;
Atsız, a.g.e., I, s.VII-IX; Mücteba ilgurel, "Evliya Çelebi'',TDY. iA., XI, istanbul l995, s.

529-533.
'ismail Hakkı Uzunçarşılı, osmanlı Tarihi, C. IIl/2, s. 505.
o Evıiyi Çetebi b. Derviş Mehemmed Zı||i,Ev|iyaÇelebi SeyalıatnAmesi, IX. Kitap,
istanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları (MEB), 1935. ]
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veya deyimin ihmal edildiği görülmektedir. Bunlardan; "...ma-beyninde
yedi küçük dükkancık..." (s. 2|2) cimlesinde "yedi",Y9" ...ve iç kal'asında
kule-i bala iki kulesi var..." cümlesinde'lkule-i b6l6" (s. 2|2),"...lodos ve
keşişleme ruzgdrından göyet muhdlifdir...'' (s.213) cümlesinde "...g6yet
muhAlifdir", "...kal'adan kAfire birkaç balyemez urub..." (s. 2I3)
cümlesinde "kal'adan'', "...Ve bir kubbe-i mehbat-ı nür-ı Hrıdö'dır" (s. 2l3)
cümlesinde "nür" Ve "...Bodrine ve Rodos kal'ası meşhurdur" (s.213)
cümlesinde de "kal'ası" kelime ve deyimleri düşmüştür. Bund an ayİ|
"İstanköy ceziresine" ifadesi "Asitan-r Göği ceziresine" şeklinde yanlış
okunmuştur (s.213). Yapı Kredi Yayını Seyahatn6mede yer alan;"...ve bu
kapunun c6nib-i erba'asından olan der-i divörın Ar [ü] bAl0sında beyaz
mermerler üzre günögün ucbe-likA ve turfe-heykel Frenk tasvirleri valkim
ha$a goya zi-rtıh Sanırsın"' cümlesi, MEB. yayınında yer almamaktadır.
Ayrıca; "...Bodrum kal'asının on bir kat kapusu..."u cümlesinde "on bir"
saylst MEB. Seyahatnimesinde "on beş" olaiak kaydeclilmiştir (s. 213). Bu
atada Yapı Kredi Seyahatn0mesinde sonlarına doğru "...cümle Cezdyirliyi
köfir alırdr"' MEB yayınında "...cümle Cezö,,yiri köfir alırdı" (s. 213)

şeklinde verilmiştir.
Bunların yanında SeyahatnAmeyi sadeleştiren Mümin Çevik, diğer

bölümlerde olduğu gibi "Evsfff_ı Kal'a_i Bodrum'' bölümünü de, yer yer
at|ay arak"Bodrum Kalesi" ara başhğı altında sadeleştirmiştir

Bu tespitten Sonra, Evliya Çelebi'nin verdiği bilgileri göz önüne alarak,
onun kendine has üslübu ve bilgilerini aktarışı ile XVII. yizyı| Bodrum'u ve
kalesine genel bir bakış atfedeceğiz. Kalenin adı, yapılışı ve içindekileri
anlatırken Evliya Çelebi'nin Seyahatnömesinin MEB Ve Yapı Kredi
Yayınlarını kullanarak kor1uyu ortaya koymaya çalışacağız'

Evliya Çelebi'de Bodrum, Adı ve Fethi

'Evıiya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zı|li,Ev|iyaÇelebi Seyahatndmesi, (Hazırlayanlar:
Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff), 9. Kitap, istanbul, Yapı Kredi
Yayınları (YKY),2005, s. l1l..YKY,9,s.ıüı.
'YKY,9,s. ııı.
'Evıiya Çelebi Tam Metin Seyahatn6me, (Tertip, Tanzim, Tashih ve Sadeleştiıme:
Mümin Çevik), VIII, istanbul Tarilısiz, 58l-582.
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Bodrum kalesinin Karaova kazası nöhiyesinde bulundrığunu belirten
Evliya Çelebi' 167l Mayıs ayında çıktığı gezide herhangi bir kafileye
katılmadan kendi oluşturduğu küçük grubu ile daha öncekilere göre uzun bir
seyahat yapmıştır. Güzergöhını farklı tutarak Bursa, Kütahya, Afyon
üzerinden |zmir'e; oradan Sakız ve Sisam adalarııa uğrayıp tekrar Batı
Anadolu'ya geçıniştir. işte bu sırada, Aydln'ı, Menteşe söhillerini, İstanköy ile
Rpdos adalarını dolaşmıştır. Bu arada, Karaova kazasının merkezi olan
Kemerve MıhdokenIi yoluyla Bodrum'a ulaşmıştır.

Evliya Çelebi buraya Bodrum adının verilişini ve kalenin yapllışını
kendi üslüp ve ifadesi ile kendi yaklaşımını şöyle anlatır:

Bodrine kralı hile ile kale yapmak için Menteşe oğullarından bir
bodrumluk yer ister ve mahzenler yapar. Aradan seneler geçtikten sonra;
"hile ile çalılar içinde bu kal'ayı bina edüp bir gün çalılara ateş edüp
kal'a" ortaya çıkar. Bundan dolayı buraya Bodrum denmiştir''o Bu Bodrine
kral yedi kralın yardım ve desteği ilebukaleyi inşa etmiştir."

Karaova kazasına bağlı olan Bodrum, h. 928lm. |522 yılında
Kanuni'nin Rodos seferi sırasında KaptAn-ı Derya Palak Mustafa Paşa''
tarafindan fethedilmiştir. Bu kale İstanköy sancağına bağlı olup, "Kal'a
dizdfi rı sancakbeyliği tarafindan kff İmmakfl m'dır". "

BodrumKalesi
Deniz kıyısında bulunan kale, el işlemesi burun üzerine çok sağlam ve

büyük olarak bina edilmiştir. Anadolu coğrafyasinda böyle insan eliyle
yapılmış bir başka müstahkem kale yoktur. Dört köşe Ve çepeçevre bin adım,
sanki sandık benzeri çetin bir cevizdir. Yüksekliği yirmi arşındır. içi dopdolu
rıhtımdır.

oMEB, IX,s. 2l I ;YKy 9. s. I I o.

'o MEB, IX, s. 212;YKY,9, s. 1 1 l.
" MEB, IX, s. 2l I ;YKy 9, s. I 10.

'' Rodos fethine katılan Kaptön-ı Derya Palak Mustafa Paşa'nrn lakabı "Parlak Mustafa
Paşa" olduğu gibi, muhtelif kaynaklarda kendisi "Yalpak", "Yaylak", "Yapalak",
"Çıplak", "Bilak'' yahut "Baylak'' Ve "Baylan" şekillerinde okrınacak imlAlarla
gösterilmektedir. Bakınız; ismanil H6mi Danişmend, izahh osmanlı Tarihi Kronolojisi,
II, Istanbrıl l97 l's.77 .

'' MEB, IX,s.212;YKY,9, s. 110; l, s. 82; Tuncer Baykara, "Bodrıım|',TDV. iA., VI,
istanbul 1992,s.248; ismanil HAmi Danişmeild, a.g.e., It,s. 77.
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DizdArı (Kale ı'ııuhafizı) ile seksen nef-eri İstanköy adası kaleıninden
ulüfe almaktadırlar. Bi.itüır askerler, kale içiııde üzerleri toprakla öıtülü yüz
kadar evde oturnıaktadlrlar. Bu evler avlusuz, bağ ve balıçesi olmayan
daracık yerlerdir. Zateıı kale içinde bağ, bahçe Ve çarşl, pazaT ile han ve
hanraın yoktur.

Ancak Süleyman Haıı tarafından kiliseden çevrilme bir c6mi
bulunmaktadır. Burası alçak nrinareli küçük bir cAmidir. Bundan başka
mescidi de yoktur. /

Bu c6mi ile kaie kapısı arasında yedi küçük dükkancık bulunmaktadır.
Ayrıca askerlerin oturduğu bir de küçük kahvehönesi vardıı

iç kalede bulunan iki yüksek kulede, dizddr oturmakta olup, burası
cePhAııelik1e3i'i,i'5lTr.ı 

denizdeıı yiımi beş arşın yüksekliğinde sarmaşık
şeklinde bir seddir. Bütün taşları nefti şekillidir. içi baştanbaşa dolma olup,
şarnlç, zindan ve malrzenlerden ibarettir. Dört tarafi on beş arşın derin
hendeklerle çevrili olup, bu hendekler yirmi beş arşın enindedir.'o

Kalenin doğu ve batı tarafları linrandır. Ancak büyıik liman kuzey ile
batı tarafinda bulunmaktadır. Bu kalenin yansl denizde, diğer yarısı da
karadadır.

Taşrasında da varoş evleri ile han, hamam, c6mi Ve çarşıları
bulunmamaktadır.

Buna karşılık kale dışındaki her yeri bağ ve bahçelerle kaplıdır. Bütün
halk kuru üzüm, incir ve şıra imili ile meşgul olınaktadır. Bağlar arasında
Kaptan Memi Paşa tarafindan yaptırılan bir "flb-r hayat çeşmesi" vaidır. Bu
çeşme, kalenin kuzeyindeki Lonca kapısının dışında bulunan Lonca
mescidinin dibindedir. Su kemerlerinden bu çeşmeye su gelmektedir.

Bu su kemerleri Memi Paşa tarafindan yaptırılan büyük bir hayrAttır.
Evliyamız bunu kendi üslübu ile şöyle ifade etmektedir: "Ol kemerlerden
ana (çeşmeye) su gelür azim hayrötdur".''

Bodrum Kalesinin Kapıları

1. LoncaHendeğiKapısı

''MEB, IX, s. 212;yK! 9,s. 1 I l.
'' MEB,IX, s.213;yKt 9, s. lll
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Kuzeye bakar. Sarp kapıdır' içinde asmaköprüsü bulunmaktadır. Daha
başka hendek kapıları olmakla birlikte kale kapısı değil1erdir.

Mermer Frenk tasvirleri var ki canlı (zi-rüh) gibidir.
Kapıdan geniş bir meydana girilir. Meydan geçilince bir başka kapıya

ulaşılır.

1. KuzeyeBakan Başka BirKapı
Burada da gösterişli ibret alınacak resimler bulunmaktadır. Bu kapının

solunda Bodrum kalesi inşa olunmuştur.

2. Bodrum Mahzenleri Kapısı
Mahzenlerin limana bakan köşesinde beyaz bir mermer üzerinde

Kralın heykeli bulunmakta olup başı koparılmış vaziyettedir.

4. Bodrum Mahzenleri Kaplsından içeride bulunan bir kat kapı da
kuzeye bakmaktadır. Bu iki kapı arasında bir meydan bulunmaktadır.

Gelenler at ve katırlarını bu kıvrımlı hisara bağlarlar'
Kuzeyİaraftaki büyük limanın iskelesi bu iki kapı arasındadır.
Liman ile hendek arasında bulunan çok büyük ve sağlam (ŞeddAdi) bir

duvarı deniz dövmektedir. Bu duvar kırk adım eninde, kırk arşın da
yüksekliktedir.'u

5. Hendek içinden bir kapı ile bu kahn duvar içinden geçilerek bir diğer
kapıdan girilip yokuş yukarı elli ayak taş merdiven ile çıkılıp, ikiyuzadım bu
duvar üzerinden yüründükten sonra orta hisarın asma köprülerine varılır.

Bütün at, katır ve eşekler bu duvar üstünden geçerler. Bu beş kat asma
köprü ve kapılardan geçilirken insan aşağı baksa gözükararır.

Her gece bu köprüler makara ile kaldırılıp kale kapısına siper olarak
kapatılır.

6. Bu köprülerden içeride Kilit Kapısına yedi ayak taş merdiven ile
çıkılır. ondan içerideki hisar kapısı arasında; kahve ile yedi dükköncık
bulunmaktadır. ondan sonra da Anahisar Kapısına varılır. Bu kapılar lodos
taraflna bakmaktadır.''

'uMEB, IX,s. 212; YKt 9,s. I I l.
'' MEB,IX, s.2l3; YKğ 9, s. lll

t
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tanldıktan sonranotlarını kalenıe aldığını söylememizi ırıtiınkün kılmaktadır.
Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiler arasında; kalede ve kale dışında

yaptırılan hayr6t eserlerinin varlığı da |izerinde durlılacak bir başka husustur.
XVII. yizyılda Kalenin çevresinde bağ ve bahçelerin varlığı dikkat

çeknrektedir. Burada yaşayaııların iizüın ve incir yetiştiricisi oldukları Ve şlra
imöl ettikleri anlaşılmaktadır.

t
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1935.1945 YILLARI ARASINDA BODRUM
TURGUTREİs nĞİriıvıi

ÜnalTürkeş-

2' Meşrutiyetin Bodrum Yarımadasına getirdiği üç yeni Mektebi
Iptidainin birisi Müskebi'de, birisi Munrcular'da, diğeriAkçaalan'da açılır.

Turgutreis'in o yıllardaki adı Akçaalan olarak geçer.
l 93O'luyıllardaBodrum 1 7 bin nüftıslu ilçedir.
21 köyden oluşan merkez nahiyesinin merkezi köyün Akçaalan'da

1000, mahallesi Karabağ'da 500 nüfus vardır.
. Merkez nahiyenin toplam nüftısu 9Q00'dir.
Karuabat Nahiyesi olarak bilinen ve 7. koyden oluşan nahiyenin

nüfusu 3700'diir.
3 700 nüftlsun 5 00'ü nahiye merkezi Mumcu lar'da oturur.
1 93 5'li yıllarda ilçe merkezinde 2 ilkokul öğretim yapmaktadır.
36 köyden oluşan 2 nahiyesinde 10 ilkokul, 13 öğretmen 300 kız600

eıkek olmak izere900 öğrenci mevcuttur.
1935'li yıllara yaklaşırken Akçaalan ilkokulunda bir öğretmen, 80

öğrenci vardır.
okulun devamlı öğrenci Saylsl 20 dolaylarındadır. Öğrencilerin %

75'i anne babalarıyla beraber kendilerinin Veya büyük mülk sahiplerinin
narenciye bahçelerinde çal ışır.

okulun tek öğretmeni Bayan Safiye Ünlü Rodos'ludur.
Tek oluşu ve bayan kimliği, kendisini Akçaalan'da yeterli cevvaliyete
getiremez.

Bodrum Maarif Memuru Reşat Birol konuyu Muğla Milli Eğitim
Nluourluguyte goruşur.

Akçaalan gibi tarihe geçmiş ve Bod1um Merkez Nahiyesinin en
büyük köyü konumunu almış olan yerleşim birimine Cumhuriyetin yetişmiş
ilk öğretmenlerinden birini vermenin gereği üzerinde dururlar, konuşurlar
ve anlaşırlar.

" Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı



Turgutreis Eğitimi

Akçaalan'a Fethiye Kestep iıkokuıu Başöğretmeni Hüsnü Türkeş
atanır.

Denizli Öğretmen okulunu bitirdikten sonra Fethiye'ye atanmış olan
Hüsnü Türkeş'in Kestep başarısı Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce tescile
layık görülen bir başarıdır.

Yıkılmaya yiz tutan Kestep ilkokulunu öğrenci veli lerinin imecesi ile
kısa sürede harap halinden kurtarmıştı.

Hepsi Kestep İıkokuıupa kayıtlı olan Demirler, Dodurga, Minare,
Gölbent,Girdev,Çaykenar'lı öğrencilerin velilerini ikna etmiş Ve
öğrencilerini okula kesintisiz gelmelerini sağlamıştı.

Bu öğrencileri arasında sonraları Muğla Milli Eğitim Yardımcısı
olacak ZiyaFilrci Özlen, Fethiye ortaokulu Müdürlüğünü üslenecek Fevzi
Özlen, Muğla Çocuk Yurdu Müdürlüğünü yapacak Cevdet Öztürk, Muğla
Öğretmen okulu Müdürlüğüne atanacak Turgut Uysal, Muğla il Genel
Meclisinde Fethiye'yi temsil edecek Nuri Koparal ve Kemal Dedeoğlu baş
sıraları almaktaydılar.

Kestep'den Bodrtım Akçaalan Başöğretmenliğine atanan Hüsnü
Türkeş 80 öğrenci mevcutlu ilkokulun devamını sağlama bağlamında
göreve başlar.

Devamsız öğrencilerin velileriyle tek tek görüşerek eğitimin önemini
kendi lerine anlatmaya çalışır.

Kızlarını okula göndermeyen öğrenci velilerini özellikle arar.
Cumhuriyetin eğitim reformunda kızların tuttuğu yerin önemini anne
babalara ikna yöntemiyle anlatır.

iıkokulun eski öğretmeni Safiye Ünlü'yü de görevlendirerek Tevhidi
Tedrisat yasaSlnln Akçaalanlı ailelere getirmiş olduğu önemli
sorumlulukları yerinde açıklamalarıyla ve örnekleriylo benimsetmeye
uğraşır.

Ancak öğrenci velilerinden önce Akçaalan'ın büyük narenciye
ağalarını aşmantn gerekli olduğunu anlar.

Bodrum Maarif Memuru Reşat Birol'la beraber Bodrum
Kaymakamrna rapor sunar.

Raporunda üç aylık özel çalışmalarından Sonuç alamadığından söz
ederek, narenciye ağalarının sözünden çıkmayan muhtar ile ihtiyar
kurulunun değiştirilmeleri gerektiğini ifade eder.

Cumhuriyetin aydınlık ufkuna gönlünü Veren genç öğretmenini
dikkatle dinleyen Bodrum Kaymakamı, gereğinin yapılacağını söyler.
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Akçaalan Başöğretmenine aynı tempoyla çalışmasını öğütleyerek ona
teşekkürlerini sunar.

Akçaalan, iıkokul Başöğretmeninin Bodrum Kaymakamma Sunmuş
olduğu raponın üzerinden 15 gün geçtikten sonra gelen bir emir ile
dalgalanmaya başlar.

Muhtar seçimleri yenilenecektir.
Bu emir, Akçaalan ilkokrılu Başöğretmeninin çalışmalarının

tutarlılığını doğrulamakta ve eğitim hamlesinde başlatılan reform yolunun
sonuna kadar devam edeceğini müjdelemekteydi.

Muhtar seçimlerine bu heyecanla girilir.
iıkokuı Başöğretmenini destekleyen Akçaalanlıların muhtar adayları

AliŞaşmaz'dır.
Ali Şaşmaz, ihtiyar Kurulu Üyelerini Veli Uslu, Mustafa Karadağ,

Ömer Batmaz ve Mehmet Günay olarak belirler.
l935 yılında yapılan bu seçim[e Akçaalan, eğitim alanında başlayan

hamlelere en büyük halk desteğini göstererek sahip çıkmaya başlar.
Bu seçimle beraberAk çaa|anilkokulunun 

o/o 7 S'lere v arandevamsızlık
oranı kısa sürede sıfirlanır.

BugünküAkçaalan İlkoğretim okulunun önündeki eski okul binasının
temeli atılır. oğrenci velilerinin imecesi ile çatısı kısa sürede çatılır.

okula çalışan olarak alınan köyün yoksullaşan eski ailelerinden Izzet
Bey oğlu ibrahim ile Bursah Mehmet Gülüseven yeni yapılan okulun çevr,e
düzeniyle görevlendirilirler. Akçaalan ilkokulu çamların, meyVe
ağaçlarının, güllerin ve çeşitli çiçeklerin boy verdiği bir park haline gelir. Bu
yeşil dokunun bugün de varlığınl aynı güzellikte sürdürdüğü görülmektedir.

Yörede başka ilkokul olmadığı için Gürece, Yahşi, Peksimet,
Akyarlar,islamhaneleri,Dere, Karakaya,Kadıkalesi Ve Karabağ gibi
yerleşim birimlerini dolaşan Başöğretmen Hüsnü Türkeş özellikle kız
öğrenciler üzerinde durur.onların mutlaka dkumaıarml Ve ilkokul üstü
öğrenime geçerek geleceğin Türkiye'sinde ve kuracakları ailelerde söz
sahibi olmalarını velilerine sık sık anlatır.

İıkokulun tatile girdi ği aylarda Muğla'daki evine dönmez. Parasız
yatılı yetiştirme kurslafl açar' Ögretim aylarında verdiği derslerin pratik
uygulamalarıyla tekrarlarını y apar.
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Özellikle tarih ve coğrafya derslerinde öğrencilerini Akçaalan'ın tarih
ve coğraiya lraziıresi olan çeşitli kesinıleriıre götürür. Dersleriıri bııralarda
bizzatgöstererek yaşatarak Vermeye başlar. Öğrencilerinin çevre bilincini ve
sevgisiııi aıttırarak yurt ve ulus sevgilerine zengiı-ılik kazaııdırır.

Akçaalan iıkokuluna büyük bir satış kooperatifi açar. Bu kooperatife
Bodrum'dan ucuz öğren ci araç gereçleri getirir. Araç gereçlerin yerli nıalı
olmasına öncelik verir. Yerli malın önemini kooperatif stokları ve satışlarıyla
yaşatır, belletir. Ülkeniıı yeni başlamış olduğu saııayi devrimiıre ilkokul
düzeyinden düşünsel destekler verir. Tutumun Ve tasarrufun ne kadar önemli
oldtığunu yaşatarak bellettiği için öğrencileriııin gelecekteki yaşamlarında da
tasarruf ve üretim salıibi olmalarını sağlar.

Köyün çevre temizliğiııe ve düzenine son derece duyarlı yaklaşır.
Akçaalan'da kapalı fosseptik geleneğinin öncülüğünü yapar. Evlerdeki özel,
okuldaki ve köydeki geneltuvaletlerin bakımlı, suyu her Zamanakan,temiz
tuvaletler olması için öğrencilere ve köylülere rehberlik eder.

Gize| sanatlara önem verir. Halk folkloruna değgin araştırmaların
işaretini ateşler. Öğrencilerine keman kursları açar. Telli saz|arı çalmalarını
ö.ğütler. Yerel türküleri derlemelerini Ve söylemelerini teşvik eder.
oğrencilerinden Mphmet Uslu, hocasından aldığı bu ilk bilgilerinin üstüne
çıkar. Bugüır Bodrum Folklorunun duayeni haline gelir,

Türkçe yazmanın ve Türkçe konuşmanın öğrenciler arasında sevilip
yaygınlaşmasını başlatır. Yerel ve genel konulu minazara|arda öğrencilerini
iyi konuşmaya yöneltir. Bunlar arasında sonraları Turgutreis'in 4 dönem
Belediye Başkanlığını yapacak olan Hüseyin Süzen kendini sivil ve politik
yaşamda dakanıtlar.

Atatürk Devrimlerinin tümüne olduğu gibi kılık kıyafet devriminin de
en iyi ve örnek uygulayıcıları arasında yer alır. Akçaa|anerkeklerinin modem
giyimlerine öırcülük yapar.

okulunda ve yöresinde gerçeklbştirdiği eğitim ve kültürel hamlelerin
sonuçları kısa sürede kendilerini gösteımeye başlar.

Akçaalan 1935'li yıllardan önce köyün okumuşu ve yetişmişi olarak
ZeyyatMandalinci'yi ( 1 ) tanımıştı.

Cumhuriyetin ieçkin eviadı Hilmi |Jran (Z),Atatürk'ün eirafinda yer
alan Muğlalılar arasındaydı. Yeğeni Dudu Süzen Akçaalan'lı Emin Süzen'e
gelin gitmişti. Akçaalan Zeyyat Mandalinci'nin yanl sıra yörenin
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önemli insanı olarak Hilmi Uran'ın adını duymuştu. Akçaalan'la kurmuş
olduğu akrabalık bağları nedeniyle onu da öğünç kaynakları arasına almıştı.

Şimdi sıraAkçaalan i lkokulundaydı.
Devamsızllğı önlenmiş, başta kız öğrenciler olmak üzere eğitim ve

okul sevgisi aşılanmış köy çocukları ilkokul üstü öğrenime geçmenin
heyecanını yaşar hale gel irler.

Bu heyecan ve bilinç içinde bitirdikleri Akçaalan ilkokulundan üst
öğrenime geçen kız öğrencilere bakalım.

Mesrure Şahin Mısırlıoğlu (Kız Teknik Öğretmen),Halide Erbil.
(Öğretmen), Gülizar Karaduman (Öğretmen), Halime Deniz(
Öğretmen), Şükran Ünlü (Deniz Albay).

Akçaalan'ın eğitim tarihinde ilkleri meydana getiren bu kız öğrenciler
edindikleri meslekleri ve kurdukları yuvalarıyla mutlu olmuşlardı. ilerleyen
yıllardaBodrum'un eğitim sayfalarını okumuş eşleri ve yetişmiş çocuklarıyla
beraber aydınlatmanın gururunu yaşamaya başlarlar.

I935-l945 arasında yetişmiş olan erkek öğrencilerin dizisinde
aşağıdaki adlar, Akçaalan eğitiminde birer yıldız gibi ışıldarlar:

Hüseyin Süzen (Turgutreis Belediyesinin 4 dönemlik başkanı)
Mustafa Arslan(Cumhuriyet Savcısı), Mustafa Selçuk( Topçu Albay),
Mehmet Acar ( Piyade Albay), izzetKaya (Öğretmen), Mustafa Karabıyık
(öğretmen), Turgut Karabağlı (Öğretmen), Faik Erbil (Öğretmen), Emin
Kılavuz (Öğretmen), Rıza Özşeker (Öğretmen), Nurettin Ökmen
(Öğretmen), Hasan Salar (Öğretmen), Hasan Deniz (Öğretmen), Ethem
Öztop (Öğretmen), Adil Ö*op (Öğretmen), Mehmet Ceylan (Öğretmen),Ali
Aykaç (Öğretmen),İbrahim Çakır (Öğretmen), Cevat Tekin (Sağlık
Memuru), Zeki Çetiner (Ziraat Memuru), Tanju Mandalinci (İşletmeci),
Kemal Mandalinci (İşletmeci),Mustafa Alkan (Turgutreis Belediyesi
sorumlu saymanı), Kemal Tuncay (Karakay4 Muhtarı), Mehmet Sağlam
(İslamhaneleri Muhtarı),Ahmet Kargın (Gürece Muhtarı),Şükrıı Çürük
(Akyarlar Muhtarı),Adil Karabağlı (CHP Bodrum İlçe Başkanı).

Turgutreis'in 1935-1945 arasınl kapsayan Akçaalan iıkokuıu
gösterdiği örnek eğitim, mezun ettiği kız-erkek çok sayıda öğrenci, çevre
sağlığında ve düzeninde üstlendiği öncü rol ile Muğla MaarifMüdürlüğünün
gündemini işgal etmeye başlar.
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Muğla Maarif Müdürü Davut Gürarda'nın Milli Eğitim Bakanlığına
sunduğu 3 13 sayılı ve23 '1 1.l940 tarihli taltif yazısının satırlarına bakalıın:

"Vazifesinde üstün başarı gösteren Muğla Akçaalaıı Köy
Başöğretıneni Hüsnü Tüı'keş'in takdirname ile taltifi hakkında ilk Tedrisat
Uınum Müdürlüğünün Komisyonumuza havale buyurulan 19.01 '1940 tarilıli
ve |2I6 sayılı müzekkeresi okundu.

Başöğretmen Hüsnü Türkeş'in vazifesinde emsaline nazafan üstün bir
başarı gösterdiği anlaşıldığııidan 1880 sayılı kanunun 3. maddesine göre
takdirname ile taltifi hususunun VekillikYüksek Makamrnın Tasviplerine ve
arz|naye evrakın ilk Tedrisat Umum Müdürlüğüne tevdiine karar verildi."

Muğla Valiliğinin Bodrum'Kaymakamlığına göndeımiş olduğu
takdirname Akçaalan İıkokulunun verimli ve örnek çalışmalarını daha
yüksek düzeylere çıkarır.

Dönemin Hrıiııı ngitım Bakanı Hasan Ali Yücel'dir.
Kendinden önceki Bakanlar Necati ve Saff'et Arıkaıı beylerin açmlş

olduğu öğretmen okulundan mezun olan Hüsnü Türkeş'in kendi döneminde
açılan Köy Enstitüleriııe de çok sayıda başarılı öğrenci göndermesi, Milli
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'inAkçaalan iıkokuluna gönderdiği şu üstün
başarı belgesiyle Bodrum Eğitim tarihine geçer:

"HüsnüTürkeş
Bodrum Akçaalan Başöğretmeni
Muğla
|944-|945 ders yılı içinde vazifpnizi olağanüstü bir başarıyla

yaptığınızı Vekillik Inzlbat Komisyonunun 10.07.T945 tarih ve 473 sayılı
kararından öğrendim.

4357 sayılı kanunun 5. maddesinin (a) fıkrasına göre sizi üstün
başarılı saydım.

Gelecek yıllarda da özlü, verimli çalışmalarınızın gelişmesini
dilerim."

I935-1945 arası Turgutreis Eğitimine kazandırmış olduğu düzeyli
çizgi nedeniyle Akçaalan Başöğretmeni Hüsnü Türkeş naklen ve terfian
Antalya_Aksu Köy Enstitüsü Meslek Dersleri öğretmenliğine atanır.
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_ Ilçesiıriır çalışkaır ve başarılı öğretnıeı'ıinin il dışına nakliııe karşı
gelen Bodrunr Maarif Meırruru Reşat Birol konuyu Mrığla Milli Eğitim
Miidiirü Avıri Güıral'a arz eder.

Akçaalan Başöğretlneni Hi.isnü Türkeş, çok sevdiği ve saydığı
Bodruım Maarif Meınuru Reşat Birol'un sözünden dışarı çıkma2.
Başarısından dolayı nakledilecekse ve bu atama zorunluysa Bodrum ilçe
Merkezine veriImesini ister. Hem böylece 10 uzuıı ve başarılı yılını geçirdiği
Akçaalan'dan fazla uzaklaşmış olmaz. Akçaalan'lı dosilarının,
arkadaşlarının, öğrencilerinin hukuklarını onlarb daha yakın bir zaınan ve
mek6n diliminde yaşaınakla devam ettirmenin erinci içinde olur.' Akçaalan Başöğretnreninin isteği Muğla Milli Eğitimiırce kabul
edilir.

1 945-1948 yılları arasında önce Bodrum Cumhuriyet, ardı sıra
BodrumAtattirk İlk okullarında görev yapar.

Bu yıllar içinde ilkokuldan meztllledip sınav öncesinde kendilerine
özel dersler verdiği 10 öğrencisini iIkokul üstü okullara gönderir.

Turan Caner(inşaat Yüksek Teknikeri), Saip Akalın (inşaat Yüksek
Teknikeri) Yalçın Önder(inşaat Yüksek Teknikerij Mehmei Acar (İnşaat

!üksek Teknikeri)Azmi Çağlar (inşaat Yüksek Mühendisi) Ferit'Geçer
(Elektrik Yüksek Mühendisi) Erhan Esentüırk (inşaat Mühendlsi
Almanya)Cihan Uslu(Ti.iccar) Celal Atalay (Tüccar Bodrum'CHP ilçe
Başkanı)Hamdi Uslu (Tüccar).

Akçaalan ve Bodrum'dan ırrezirn ettiği öğrencilerin tümü ölüm tarihi
olan 1 7. 08. 2000 tarihine kadar Hüsnü Türkeş' i 42 yıl lık mes lek yaşam ının 27
yıl öğretnıenliğini ve Başöğretmenliğini yaptığı Mrığla Merkeze bağlı
Yerkesik Beldesinde ziyaret ettiler. onun gönlünü,aldılar. Biz çocukla'ry|u
tanıştılar. Babamıza duydukları sayglyl biz kendilerine sevgi olarak geri
sunduk.

Uzun yaşamlnln sonuna doğruAnzemeir hastalığına yakalandı.
Doktorları en sevdiği yerlerin resimlerini yanlna asmamlZ1 istediIer.
Öıdtigiınde son baktığı resim karşısına asiığımız Bodrum'un |g45'li

yıllarda çekilen resmiydi.
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( 1 ) Zeyy at Mandalinci : 1 9 1 5 Akçaalan doğumlu. Narenc iye tüccarı
Mehmet Hilmi Efendi'nin oğlu.

Paris Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonfa doğduğu yer
Akçaalan'a döndü. Tüccarlık ve ihracatçı lık yaptı.

|946 yılında başlayan çok partili siyasal yaşama demokrat paıtinin
Bodrum kurucusu olarak atıldı.

l950 yılında 9. dönem Muğla Milletvekilliğine seçildi.
Milletvekilliği 10. ve 11. dönemlerde de devam etti.

9 Aralık 1955'te kurulan Cumhuriyetin 22. 4. Menderes
Hükümetinde iktisat ve Ticaret B akanı oldu. Bakanlığı 19 57' de sona erdi'

27 Mays 1960 ihtilalinde Milletvekilliği sona erdi.
l971-|980 yılları arasında AP'den tekrar Muğla Milletvekilliğine

seçildi.
Nisan 1980 tarihinde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e

yazdığıve ülke yönetimiyle paıti yönetiminin iyiye gitmediğini-belirten ağır
bir eleştiri y azısıyla AP'den ayrıldı.

19 Temmuz 1 ggOtarihinde Bodrum'da vefat etti.
Evli iki çocuk babasıydı.

(2)Hilmi Uran: Bodrum Eskiçeşme Mahallesi, 1886 doğumlu.
Bodrum Belediye Başkanlarından Ali Agazade İbrahim Ethem Ethem
Efendinin oğlu. Annesi Nefi se Hanım.

Bodrum ve Sakız'da iptidai'yi, Megri (Fethiye) ve Demirci'de
Rüştiye'yi, İzmir'de idadi'yi bitirdi(1 905 ).

istanbul Mülkiye Mektebi'nin 1908 yılı mezunlarından.
1908- 1 9 1 1 : izmir Vilayeti Maiyet Memuru.
19.1 I - |9 I 4 :Menemen Kaymakamı.
l 9 14- 1 9 1 8: Çeşme Kaymakamı.

1918-1919:Mülkiye Müfettişi, Ruslardan yeni alınan ve Brest
Litovsk Antlaşması gereği plebisit yapılması kararlaştırılan Kars Livasını
idareyememur.

l 9 T9 :Tr abzon Mülkiye Müfettiş i, osmanl ı Mebus an Mec lisinin son
Menteşe milletvekili.

1 Şubat 1 920 osmanlı Mebusan Meclisine katıldı.
29 Mart 1 920 :Rodos, Marmaris,'Muğla yolu ile istanbul'dan Milas'a

geçiş.
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1920 - |92 l :Milas'ta kon-ıisyoncu.
Eylül 1921: Ankara Htikiiınetince Ardahan Mutasarrlfllğııra

ataıı ıyor. Kararı deği ştirtiyor.
l l Kas ı m | 92 | -03 Ağustos 1 923 : Anta|ya M utasarrı fı
22 Ağustos 1923-|3 Eylül 1925: Adana Valisi.

13 Eylül 1925- l926:Ankara İthalat ve ihracat Şirketi Umum
Müdürü.

l 926 : C HP Adana Böl ge M ü fettişi,CHP Adana M i l letveki li.
Aralık I930-26Ekim 1933 : BayındırlıkBakanı.
1933 - l 93 4 :Tedavi için Fransa'da.
4 - 5 -6 -7 -8.seçi m devre] eri Adana Milletvekili.
193 I - 193 4 :Adana Milletvekili.
193 4- I 939 :Adana Milletvekili.
1 939 - 19 43 : Adana Milletvekili.
19 43 - 1 9 4 6 : Adana Milletvekili.
19 46 - 19 5 0 :Adana Milletvekili.
1935Yazayı : CHPistanbul il Başkanı
Mart-Kasım I 9 -z7 -3 o cak 1 9 3 8 : TB MM B aşkan Veki li
1 1 Kasım 1938-3 ocak 1939: AdaletBakan (Celal Bayar)
3 ocak I939-l9 Mayıs 1943 :CHP Meclis Grup Başkan Vekili
T9 Mayıs 1943-5 Ağustos 1 946 : içişleri Bakanı (Ş ükrü Saraçoğlu)
Ağustos l 946-Ekim 1946: CHP Grup Başkan Vekili
Ekim 1 946: CHP Genel Sekreteri
17 Kasım 1947-Mayıs 1950: CHP Genel Başkan Vekili
1 950 seçimlerinin demokratik gelişimini CHP Genel Başkan Vekili

olarak yarattı.
Sudi hanımlaevli.

1 Mart 1 93 7 : Küçük kızı Emel' i 7 yaşıgdakaybetti.
Büyük kızı Güzin, Eski İzmir Milletvekillerinden Halit onaran'ın

büyük oğlu Mekin onaran ile evli.Ünlü eleştirmen Bertan onaran torunudur.
oğlu Fatih Uran, Türkiye'nin sayılı inşaat mühendislerinden.
2l-22Bkim l957: Gece kalp yetmezliğinden öldü.Zincirlikuyu asri

mezarlığında gömülü.
Basılı Eserleri:
l-AdanaZiraatAmeleleri, istanbul Vakit Bsm .1939,37 sy.

L.
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2-Sultan 3 .Mehmet'in Sünn et Düğünü, istanbul Ümit B sm. 19 4I,57 sy.
3 -Hatır alarım, istanbul, l 9 89

2 -KURTULUŞ SAVAŞI'NDA BODRUM

Bodrum, eğitime verdiği değer, yetiştirdiği seçkinler ve tarihten gelen
zenginliğiyle barışın Ve Savaştn kavram "ana|ıiz'' ini en iyi yapan
kentlerimizdendir. Bodrum'un tarihe sunduğu "6 Kent Birliği" eski çağlardan
bu yana üstünde en çok dululan barış aitlaşmalarından"biridir. ü'ttırrd"
yaşayan bütün etnik unsurlar ve özellikle Türk toplumu; 191 9 yılının Mayıs
ayında, nereden gelirse gelsin, yurduna girecek "müStevli" adımını daha ilk
atılımda kırmanln, defedip geri yollamanın kararlılığı içindedir.

Kuvayı Milliye ruhunun boy verdiği yıllarda Bodrum, iki dış etkenin
etkisi altındadır. BunlardanYatağanlı Şeyh Mehmet Efe, önceleri hedefi ve
yönü belirsiz çete başı olarak Bodrum Dağlarını tutar. Yer yer görülen
benzerleri gibi o da eski zeybeklik çağlarının, yasalar dışl yaşamanın havası
içindedir. Halk, devlet gücüyle zeybekgücü arasında,bazen bir yanı, bazen
diğer yanı tutarak yaşantısını sürdürmektedir.

Diğer etken Milaslı Hoca Halil ibrahim Efendi'nin ortayaçıkmasıyla
çeteciliğin hedefi yön ve anlam değiştirir. Esaslı eğitimden geçmiş olan
Milaslı Hoca beliren Kuvayı Milliye ruhunu toparlayıp yönetmenin,
dolayısıyla btitün çete hareketlerini bu yöne çevirmenin hazırlığıiçindedir.

Bodrum Kuvayı Milliye Komitesi bu iki etkenin ortak amaç ile aynı
yörüngede birleşmelerinden güç v ehız alarakfaaliyete geçer.

Kuvayı Milliyenin parlayış döneminde Bodrum'un genel görüniimü
şudur:

BELEDiYE BAŞKANI: Resulzade Hacı Halil Efendi (Eskitürk)
MÜFTÜ : Edime'li Yusuf Ziya Bilgivar
ir ceNpı- MECLiS üypsİ: ismailAğaoğlu Hasan Zengin
KUVAYİ MiLLiYE BAŞKANLARI
1-HasanZengin
Ilk seçimde, Ittihatçı itilafçı çekişmesi görülür. itilafçılar

Başkanlığa Avni Efendiyi getirmek isterler. Fakat açılan yol itilafçıların
işaret ettikleri yönde değildir. Üstelik o günlerde Anadolunun her
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yanında olduğu gibi Muğla iı'inde de İstanbul'un saygınlığı bitmiş, Mustafa
Kemal Paşa'nın Ankara yolu açılmaya başlamıştır. Bu nedenle akıl için bir
olan kuıtuluş yolunda hep beraber olunmalı ve Hasan Zengin oy birliğiyle
Başkanhğa getiri lmelidir.

Bodrum Kuvayı Milliye'Başkanlıklarını Hasan Zengin'in ardı sıra
Müftü Yusuf Ziya Bilgivar ile Resu|zade Hacı Halil Efendi ( Eski Türk)
üstlenirler.

YöNETIMKURULUüYELERi
1 - Gümrük Müdürü Fuat B ey( Erpi, Dede Rıfkı oğlu)
2-AvukatAhmetToker
3 - Süleyman Efendi oğlu Mehmet Efendi
4_ EsnafNazmi Günal
5- BodrumAskerlik Şubesi Başkanı
Bodrum Kuvayi Milliyesinin kurulduğu günlerde Akçaalan

(Turgutreis) ve Mumcular(Karaova) nahiyeleri ilçenin iki önemli yerleşim
bölgesidir.

Karaova da oluşan belde Kuvayi Milliyesinin Başkanlığına Molla
Hüseyin Efendi getirilir.

Akçalanda oluşan Belde Kuvayi Milliyesinin Başkanlığına da Hacı
Kakavanoğlu Mehmet Hilmi (Mandalinci) Efendi getirilir.

Bodrum Kuvayi Milliye'sinin çalışmaya başladığı ve Yatağanlı Şeyh
Mehmet Efenin Milaslı Hoca Halil İbrahim Efendi emrine girdiği günlerin
hemen ardı sıra bölge birbaşka çete hareketine sahne olur. ;'' '

Bu gelenler Söke zeybekleridir.
Sökeli Şevki Bey ve kendisine bağlızeybek milisi Bodrum Dağlarında

dolaşamaya başlar.
Sonraları Atatürk'e hazırlananizmir suikastını ihbar etmesiyle adı ön

plana çıkacak olan Sökeli Şevki Beyin hangi amaçlarla bölgeye geldiği
öğrenilmek istenir.

Bodrum Kuvayi Milliye Komitesi gerekirse Şevki Beyi kazanmak
kar ar ıylaharekete g e ç er.

Kısa zamanda ŞevkiBeyin de Kuvayi Milliyeci olduğu anlaşılır.
Bu güvence Bodrum Kuvayi Milliye Komitesi çalışmalarının hızınl

olumlu yönde etkiler.
Nitekim 19l9'un Temmuz Ve Ağustos Aylarında Bodrum'a

gelmeye başlayan "(Jmum Kuvayi Milliye Kumandanı" klişe mührünü
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taşıyan Nazilli merkezindeki Demirci Mehnıet Efe bildirileri bu yan
destekler yard ı mıyl a uzak köyl ere kadar ulaştı rı I ır.

Sonuç beklendiği gibi oluınludur.
Bu gözlemi Müftü Efendi Yusuf ZiyaBi|givar dabizzatyapacaktır.
Nazilli Heyeti Merkeziyesi Kongrelerine Bodrum Delegesi olarak

katılan Dede Rıfkı oğlu Fuat Bey, Müftü Yusuf Ziya Bilgivar'ın da dini
vaazlarıyla Bodrum ve Köylerinden 7500-8000 osmanlı lirasını bulan
yardımlar toplayarak Bodrury'u Demirci Mehınet Efenin nazarında saygln
duıumayükseltir.

Barkaoğlu'nun Ve Yava'lı Mustafa'nın her gün gidip geldikleri Milas,
bu 2 Bodrumlu posta sürücüsünün Kuvayi Milliyeci karakterleriyle Bodrum-
Milas ilişkisini git gide güçlendirir. Milas- Bodrum dayanışmasının ilk
olumlu sonucu Bodrum'un 20. yizyıl başlarında yetiştirdiği büyük devlet
adamı Hilmi Uran'ınAnkara'ya gitmesiyle alınır.

Son osmanlı Meclisi Mebusanına Muğla Milletvekili olarak katılan
ittihatçı Hilıni Uran İstanbul'un ingiliz|er' tarafından işgali ve Meclisi
Mebusanın kapatılması üzerine M a|ta' y asürgüne gönderilir.

29 Maıİ l92a'de Malta'dan kaçan Bodrum'lu Mülkiyeli Hilıni Bey
Rodos, Marmaris, Muğla yolu ile B odrum'a döner.

Mil as'ta ticarete başlar.
Bodrum Kuvayi Milliyesi bu değerli evladını Milas'tan Ankara'ya

uğurlarken, Mustafa Kemal Paşa'nın yokluklar içinde var etmeye çalıştığı
Ankara bozkırındaki yeni Devrim Hareketine özgürlük, bağısızlık, kardeşlik
ve barış ilkelerinden oluşan Bodrum kimliğini göndermiş olur.

Bu dayanışmanln ikinci önemli sonucunu Bodrum'lu Avukat Ahmet
Toker üstlenir. Cumhuriyete taşıdığı devrim ilkeleriyle Ahmet Toker
Bodrum'u Muğlalda yıllarca il Genel Meclis Üyesi, Parti Başkanı, Halk Evi
Başkanı olarak temsil eder.

Bodrumun seçkin ailesi Palas Mustafaların ktiçük oğulları Yusuf
Hatemi Şahımoğlu, Hilmi LJran'ın Ankara'ya vardığı günlerde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Emniyet Genel Müdürlüğü Memurin
Müdürü olarak Mustafa Kemal Paşahın emrine girmiştir. Cumhuriyet'te
Atatürk'e yapılan izmir Suikastından sonra oluşturulan "Heyeti
Tahkikiye"'nin seçkin temsilcisi Bodrum Hukukçu Yusuf Hatemi Bey'dir.
Bu Kuruldaki başarısıyla Cumhuriyöt Hükümeti kendisini izmir
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Ünal Türkeş

İli Cumhuriyet Başsavcısı olarak Atatürk Devrimlerini koruyuculuğuyla
görevlendirir.

Yusuf Hatemi Bey'in ağabeyi Mustafa Mümtaz Bey ünlü Gaziantep
savunmasln 1 yazan Liva Komutanıdır. Cumhuriyet kendisini 6 dönem Aydın
Milletvekili olarak TBMM'ye getirir.

Bodrum'lu Şahımoğlu ailesinin ortanca evladı Mehmet ihsan Bey
Kuvayi Milliye'nin Aydın, Kozan ve Cebelibereket Mutasarrıflıklarında
bulunur. Cumhuriyet Yönetimi kendisinden "Şurayr Devlet" Danıştay Üyesi
olarak yararlanır.' Bodrum'luNeyzenTevfikKolaylı'nınağabeyiVeterinerHekimAhmet
Şefik Kolaylı |919'larda Ankara'ya varan bir başka seçkin Kuvayı
Milliyecidir. Ankara Etlik'te kurduğu Serum istasyonuyla Ulusal Kurtuluş
Savaşının Fahrettin Altay Paşa Komutasındaki Süvari Kolordıısunu ayakta
tutar. Cumhuriyet Hükümetleri kendisinden Tarım Bakanlığı Müşteşarı
olarak yararlanır.

Görüldüğü gibi Bodrum, Kuvayı Milliye'nin başından Sonuna kadar
Muğla'da üstlendiği etkin görevlerin yanı sıra Atatürk'inbizzatyanında yer
al an ünlü devlet adaınlarıyla da tanınan bir ilçedir.
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MAVI YOLCUL UKLAR ÇERÇEVESINDE
SAtsAHATTiN EYUBOĞLU'NA DAİR

nin PoRTRE urxgıvrEsi

Sema Uğurcan"

Hayatından Kısa Çizgiler

1908-|973 arasında yaşayan Sabalıattin Eyuboğlu, akadeınisyeıı,
çevirınen, deneırıeci, incelemeci, şair, fotoğrafçl, fiIm yapımcısı nitelikleri
olan çok yönlü bir insandır. Trabzon'da doğar, mutasarrıf ve çevirmen
babasından Batı kültürünü, annesinden halk-tekke külttirünü alır. Sabalrattin
Eyuboğldnda zıt kültür ve nredeniyetleri birleştirnre f]kri daha aile içindeır
başlar. Mill? mücadele yıllarını Kütahya'da yaşar. Trabzon Lisesini bitireceği
sırada devlet tarafindan Fransa'ya yollaııı r' |921-|933 yılları arasında Qijoır,
Lyon, Paris'te Fransız dili-edebiyatı, estetik dersleri okur. Sorbon'dan mezun
olur, Londra'da bir yıl iırgilizce öğrenir. 1933'te istanbul Üniversitesi Fransız
filolojisinde tercüme-estetik derslerine girer. l939-1946 arası, Ankara'da
Ilasan Ali Yücel'in yaırında Terciime bürosu Ve mecmuasında çalışır. Talim
Terbiye Kurumu üyeliği, ismail Hakkı Tonguç'un yanında, Köy
enstitülerinde, özellikle yükseği Hasanoğlan'da idarecilik, öğretmeıılik
görevlerinde bulunur. Milli Eğitiın Bakanlığındaki görevlerinden
ayrıldıktan Sonra 1947 -I948 yıllarını Fransa'da geçirir. 1,949-|960 yıllarında
istanbul'da Fransız filolojisindeki eski görevine döner. Teknik Üniversite ve
Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat tarihi-estetik okııtur. Böylece değişik
nesil ve eğitim kururnlarında pek çok öğrenci yetiştirir. 1960'dan sonra
üniversitedeki görevinden alınınca, çeviri, dergicilik işlerine, 7956'da
başlattığı Türkiye'yi tanıtan film çalışmalarınaağırlık verir. okuyucusu onu
en çok Montaigne çevirileriyle tanır. I973'teka|pkrizinden öliir.

MaviYolculuklar
l95S'de yapılmaya başlayan, Bodrum'u üs alarak Gökova körfezini

deııizden dolaşmaya dayaııan yolculuğa katılanlar ''mavi yolculuk'' adını
vedr. Zamanla yolculuk gelenekleşir, Türk kültür ve turizın hayatında bir
kavram hAline gelir. Bodrum adı ile ''mavi yolculuk'' adı birleşir. Bu

t

' Pro.f. Dr. Manııara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi istanbul



Mavi Yolculuklar çerçevesinde Sabahattiıı Eyuboğlu'na dair bir
poı1re deırenıesi

yolculuğun tarihçesi üzerinde durmak Sabahattin Eyuboğlu'nu daha iyi
tanımal< demektir. Ancak yan:rna Halikaınas Balıkçısı ve Azra Erlrat'l da
eklemek şartıyla. Eyuboğlu kardeşlerin mektuplaşmalarından anlaşıldığına
göre, Sabahattin'in Halikaınas Bahkçısı'yla dostluğu l948'den öırceye
dayanır.' Bodrunr adı ise ilk defa Eyuboğlu'nda 1 Ağııstos 1948 tarihli
mektupta geçer.'Halikaınas Balıkçısı, Bodrum ve izmir'de yaşarken, hem
kendi keyfine, hem turist rebberi olarak Gökova körfezini dolaşır. ''Mavi
yolculuk'' geleneği başlamadan Sabahattin Eyuboğlu'nun da "Sıcalc
lnıytulıığıında ilkçağın ruhunı.ı salclamış" olan bölgeyi gezdiği anlaşılır.
onların bu tabiat-tarih keşfi, başta Azra Erhat olmak izere dostlarını
özendirir. 1958'den itibaren Gökova körfezinde geziler başlar.

Azra Erhat'ın Mavi Anadolu' kitabından anladığımıza
göre, Balıkçı, Eyuboğlu, Erhat, Bedri Ralımi'nin oğlu Mehmet
Hamdi Ve Alev Ebizziya'dan oluşan gurubun, 2I Eylül 1958
cuma günü başlayan gezinin seyri şöyledir: Mavi yolcular,
İstanbul'dan uçakla izmir, kara yoluyla Efes, Söke, Selçuk, Milet,
Didim, Karakuyu plajından deniz yoluyla Torba, Torba'dan kara yoluyla
yayanBodrum merkezine ulaşırlar. Geçilen yerlerin antik tarihi ve saııatı,
tabii yapısı hakkında, o yüzyılların atmosferini veren kelimelerle konuşurlar.
Balıkçı'nın Bodrum'unu tanımak için biraz burada kalırlar. Balıkçı ile
Bodrum halkının haşır neşir oluşu, onun beldeye kazandırdığı kaktüs,
palmiye, bella sombra, okaliptus, şamfistığı ağaçlarının üçte birinin yok
olması yolcuların dikkatini çeker. Bodrum kalesini gezerler. Kalenin Kayra
krahnın Mausoleion'undano kalanlarla, 15. yüzyılda St. Jean şövalyeleri

'Bedri Rahmi ağabeyine 31 ocak 1948 tarihli mektubunda, Balıkçı'nın Sabahattin
Eyuboğlu için, ''ben o çocuğu balığa götiirmüştiim.'' dediğilıi yazar. (Kaı'deş Mektupları,
Hazır\ayan:Mehmet Hamdi Eyuboğlu, ( l 985), Ankara, Bilgi Yayınları, s. 24 |. Kitapta,
Sabahattin'in kardeşine yazdığı kadar olmasa da Bedri Rahmi'nin ağabeyine yazdığl
nrekfuplar da yer alır. Kardeş Mektupları'ndan alıntıların sayfa numarası yazının içinde
gösterilecektir.
' Sabahattin Eyuboğlu kardeşi Bedri Rahmi'ye ''geçen pazar Bodrum gezisini hatırlatan
bir ada safası'' yaptığından bahseder. (A. g.e., s. 293)
' 1 960, 17 9 s.Yandaki alıntılar kitabın bu baskısına aittir.
o Halikarnas'ı başkent yapanKarya krah Mausolos'un ölümü üzerine devrin en biiyiik
mimar ve heykelhraşları tarafından birkaç yüzyıl boyunca Mausoleion (Mausolos'un
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taralıııdan iı-ışa edilıııesi, Mausoleioır'deki tiç aııtil< l-ıeykeliıı 1856'da
British MuseLını'a gönderilınesi gerçeğinibizzal yeriıide lratırlamış olurlar.
Nihayet asıl yolcuıluk, Aıradolu'ırun güıreybatıya en sarkmış ucunuıl
kıyılarını, 66 bükü olaır Gökova l<örI'ezini deniz adımlarıyla taralıra başlar.
Bodrunrluların "Coba" dedikleri Gökova gezisinde, Karadağ adasl,
Tekirburnu, Knidos'un Triopion diye anılan pembe-beyaz tıç limaırı,
lieykele benzeyen kıyı kayaları, Körınendağı, Kıran Dağı, Barrakı-ıda,
Karaefe kumsalı, Şehiradası, onuıı karşısındaki adacık gibi gtizergAhları kat
ederler. Bu yolculrıktan Bodruın'a dönüşlerinde kendilerini gelişlerinden
dalıa sağlıklı, tecrübeli, kültürlü lıissederler. Balıkçı'ya göre artık Rodrum
onları daima çağıracaktır. (s. 113) Grtıp deı-ıiz yoluyla başladığı noktaya
döırmek için Bardakçı, Çata| ada|arı, Turgutreis gibi Bodrunr'a ait kıyılar
boyunca beldelerini takip edip, Kuşadası'na ulaşır. oradan kara yoluyla
Efes, nihay etizmir'e gelirler. Her ağustos ayında bu yolculuğu tekrar etmeye
karar verirler.

AzraBrhat ve diğerleri Bodrum ve Gökova'nın güzelliklerini ilk defa
görmenin şaşkınlığı içindedir. Balıkçı ve Eyuboğlu, onların ııutluluğunu
tecrübeli tebessümlerle seyrederler. Deniz, rizgdr, yıldızl'ar, ada|ar,

mağara|ar,yılrdızlar,balıklar, kumlar, Bodrumlu denizciler.. Yolcular beraber
oldukça, eşyayla bütünleştikçe, eşyarun arkasındaki kültür öğelerini
hatırladıkça bir ''yaşama sevinci'' hissederler' Azra Erhat Gökova'nın almış
alh bükiiıiden birini anlatılır: " Koy koy iistüne, yaprakyaprak deniz toprağın
koynıına girıniş. Cennet gibi taze çimen, ince ağaç, litreşen yeşilyaprak." (s.

I 07)
Sabahattin Eyuboğlu'na Halikamas Balıkçısı kadar yer verihneyen bu

ilk yolculuk notlarında, onun güzellikleri dostlarıyla paylaşmak istediğini,
kendisini büyüleyen fosforlu koyu onlara göstermek için çabaladığını,
akşamları üç uzmanın (Balıkçı, Eyuboğlu, Erh7t) Hayyam, MevlAna, Yunan,
Hitit, Sümer konularında sohbet yaptıklarını, Eyuboğlu'nunBalıkçı'nın
aksine antik çağdaki büttin orta Doğu medeniyetlerine değer verdiğini
anlatır.

mezarı) inşa edilir ve dünyanın yedi harikasından biri olarak bütün anıt mezarların ömeği
olur. Mosoli ortaçağda depremde yıkılır. Rodos şövalyeleri onun üzerine l415-1513
yıllarında bir kale inşa ederken, Mausoleion'dan kalan taş malzemeyi kullanır. 1856'da
Charles Newton, clegerli patçaları British Museum'a taşır. (Bk. Şadan Gökova, "Tarihte
Bodrum (Halikarnasos), Gösteri, nr.28,l Temmuz l981, s. 3)
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Mavi Yolculuklar çerçevesinde Sabahattin Eyuboğlu\'ıa dair bir
poıtre denemesi

Azra Erhat birkaç yıl sonraki geziyi daha detaylı şekilde Mavi
Yolculıık kitabıııda aırlatır.' Bu geziyi, Eyuboğlu ekseninde, yukarıdaki
geziy e benzemeyen yön l eri n in üzerinde d urarak özetley eceğiz. | 9 6 | y ı l ın ın
mavi yolculuğu ağustos aylnda gerçekleşir. Yolcuların saylsl yirmiye
çıkmıştır. Kılavuz yine Halikarnas Balıkçısı'dır fakat ''Macera'' isinıli
tekırenin nizamını sağlayan Eyuboğlu'dtır. iı<isi aynl zamanda fahri
kaptanlarıdır. Eyuboğlu yolcgluk kumanyasını ikiye aylnr: Kaba kumanya
buz, Su, balık tutma dletleri, ince kumanya yiyecektir. Deniz üzerinde
kalacakları beş günde yemek menüsünü balık oluşturacağından, sirti,
paraketa, olta, ağ, sonra Bodrumlu balıkçılardan temin edecekleri ayna,
pinologo gibi Aletler üzerinde Balıkçı ve Eyuboğlu 6deta titrer Bu gezinin
öncekinden farkı, havanın rldızgdrlı, denizin dalgalı olması, bu yüzden "iki
fahri kaptan''ın plİnlarını ara sıra değiştirmek zorunda kalınalarıdır.
''Macera'' Kuşadası'ndan çıkar çıkmaz, Kaleli Ada önünde dalgalarla
karşılaşırlar. Darboğaz-Domuzburnu açıklarındaki dalga başlar. Çünkü
Sisam'ın yüksek dağları rizgdrı toplayıp sert sağnaklar hAlinde denize
atmaktadır. Karakuyu plajına sığınır. Yolcular hem denize girerler, hem
karaya çıkıp Didim'deki Apollon kAhinlerinin tapın ağını ziyaret ederler.
ZiyaretAzra Erhat'a; bilicilikle tanınmış Apollon k6hiıılerinin, Anadolu'daki
Didim tapınağı ile Yunanistan'daki Delfi tapınağı arasındaki
rekabetlerini hatırlatır. Mavi yolcular, Kütiir burnu, Sandama,
Gümüşlii, Karabağlar, Kefaluka, Turgut Reis, Çatal adalarını,
aslan heykellerine dönmüş kayaları seyrede seyrede Bodrum'a girerler.
Bodrum'un dünyanın öteki limanları gibi canlı bir lravası vardır.
Canlılığının önceki yıllara göre artmasınrn bir sebebi, yabancı
argeologlardan oluşan Su altı arkeoloji çalışmalarının başlamasıdır.
Bir başka gelişme de İstanbullu gençlerin oraya gelip sünger avt,
balık avı için birtakım tesisler açmalarıdlr. Bodrum'a gelecek bir yolcuyu
beklerkeno yakınlardaki Karaada'nın kükürtlü Su mağarasında banyo
yapar|ar ve sağlık kazandıklarını düşünürler. Nihayet maviriin her tonunun
göründüğü Gökova yolculuğu başlar. Yolculuğun ayrıntıları
şöyledir: Kuzey kıyısındaki orak burnunda, deniz, hava şaıtlarından
dolayı Sirti ile balık yakalayamazlar. Çakır Ayşe adlı şahsiyetli bir

'istaııbtıl: |962,ÇanYayınları, l32s.Yazıdaki.alıııtılarbı.ıtıaskıdandır
u Bu yolcu, seramik sanatçlsl Füreya'dır.
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kadıırın köyü olarak bilinen Çökertme köyüne gelirler. oradan ayrıldıktan
sonra Çakal biiküne koydukları pareketaya da balık gelmeyince ısınmak için
sahile çıkıp ateş yakarlar. Geri dönerken, kendilerini teknelerine götürecek
sandal su alır. Ancak ertesi gün ağda balık bulurlar, deniz insanları yüzmeye

çağırır. Artık işler adamakıllı yoluna girııiştir. Eyuboğlu ''Macera''nın
levhasını ''Merhaba'' olarak değiştirir. Bundan sonla mavi yolculuğun
başlama anında, mavi yolcular birbirini ''merhaba'' diye selömlayacaklardır.
Keramos, kazı çalışmaları gerektirecek tarih ma|zeınesi arz etmektedir.
oradan körfezin en dip tarafindaki Kıran dağları klyısına yanaşmak isterler.
Balıkçı'nın çok sevdiği bu kıyılarda kaza lhtimali tayfayı korkutur ve
Balıkçı'nın isteği gerçekleşmez. Şehir adası, pina yatağıdır, tam daire
tiyatrosu vardır ve kumu olağanüstüdür. Ardından gittikleri Dermen bükünün
güzelliği karşısındaAzraErhaİ, herkesin drıygularını şöyle di|e getirir l'Bük

denilen bir koydıır ama öyle dantela gibi oyıılmıış bir koy ki, gözüniİzün
önüne serilen manzara her an değişia şimdi gördüğünüzü beş kulaç ötede
bambaşka göriirsiiniiz. Derm.en Bükü Cova bükleriniıı en biiydiğüd'i.ir

Çaından buhur ağacına, çimenden sazlığa kadar her çeşitten, her perdeden
yeşillikle süslii kıyılaru meşe yaprağı gibi giı'intili, çıkıntılıdır. ..' Mavi
yolcuların coşkunlıığu son haddine varmıştı.. Hayret, hayranlık sbslerinden
bir koro çınlıyordıı gemide' Dermen Bükünden doygıın ve yorgun çıktık.
B a ş ka b ir giiz ell ilc göre c ek t akat i m iz kalm amış t ı. " (s. 6 5 -66)

Geminin torniston yapamamasl yüzünden Longos'a giremezler, rizgdr
yüzünden de Yedi Adaları tutamazlar. Ballısu denen yerden eski yıllara göre
temizliği şüphe edilecek içme suytı bulurlar. Tuzla isimli yassı bir koya
girdiklerinde ay doğmak iizerediı yı|dızların saylsl azdır' Mavi yolcuların
ne yaptıklarını Erhat şöyle anl,atır !'... yıldızlarını kendileri yaratmak
istiyorlardı. Ay battıktan hemen sonra üç dört kişi denizd girdi. Hava serin ve
nemliydi., Gene de aldırmıyorlar, kollarını, baçaklarını silkeleyerek: ''Bakın
bakın yıldız yağdlrıyorum'' diye bağrışıyorlardı. Yakamozları biz de
güveıteden görüyorduk, ne Var ki fosfbrlu Suyun içindekiler bir ışık
denizinde yüzüyorlardı herhalde.'' (s. 67)

Erhat'ın ''fosfbrlu Su'', ''ışık içinde yüzmek'' ifadeleri Mavi
Anadolu'da anlatfiğı gibi, 1958 yılı gezisinde Sabahattin Eyuboğlu'nun
dostlarına fosforlu koyu göstermek gayretine gönderme yapmak içindir.
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Eyuboğlı-ı, o yolcı'ılı-ıl<ta, arl<adaşlarlırııı bu ışıI< oyununu tatııalarını çok
isteııriş, 1akat koyı.ı bulanıaırrışlardır. Yolcı-ılıık devaırı edeı'. Datça
yarıııradası, Mersincik liınaıııırda bir köylü kadınııı ııisafirperverliğinden
duygulaırırlar.Mersiııcik koyı-ııru c]öııiiııceArşipel'e girerler. Türkçede Ege'ye
Adalar Deııizi deırnresiııe yol açan bu takımad a\ar, AzraErlıat'ı iırsanoğluntın
deırizle alışverişiıre, deniz kaviınleri denen insan topluluklarına götüriir.
Kaviınler göçüırü, faı'klı kuvvetler deırgesiıri l'ıatırlamasına yol açar.
Tekinburıru, eski çağ adıyla Tı:iopioı'ı denen yerdeki boynuzlu boğabaşı gibi
denize LLZafIan yıkık taş alanıııa geiirler. Triopion'rın koruduğu Kniodos,
Aıradolu'nun Akdeniz'e parınal< gibi uzaıraı1 en Son çıkıntısldır. "Maestro''
yaııi ''efeııdi" dcdikleri p'oyrazyuiıinclen. vaktinden ölıce burayı terk ederek
Bodruııı'a döırerler. Gökova serinliğinden Sonra Bodrunr'uıl yandığınl
dğşünürler. Bodrum'dan Kuşadası'na yöırelirkeıı balık yeıneyi düşündükleri
Akbük'e dalga yuziııden varaırraz|ar. Balıkçı en yakın koy Ke1-aluka'da
geceyi geçirmelerine karar verir. Bu karar, Sabahattin Eytıboğlu'ıru kızdırır.
Bundan sonra olaııları Azta Erhat şöyle anlatır: ''Aralarında bir tartışnra
paflar gibi oldu. Öyle ya, yapılan programlar papazkAğıdı gibi dökülüyordu.
Yorgun yolcrılar: Brı deniz böyle dalgalı, gemide de bir yerine birkaç kaptan
olursa, program da \<almaz diye omuz silktiler.''(s. 83) Akbük'te balık
bulamayıp Güllük limanına gelirler. Deniz çok dalgalıdır. Yolculardan çoğtı,
''yürüınek istiyordu canlmlz, sağlam toprak üstünde alabildiğine yürüyüp
gövdemizi sallantıdan kuıtarmak.'' gerekçesiylekaraya çıkar. (s. 84) Ertesi
sabah dörtte ''Macera''ya binerek Kuşadası'na doğru yol alırlar. Samsun
dağlarının önünden geçerken oyuk kayaların arkasındaki yeşil tepeleri
görürler. Burasr, Yunanlılarla İranlılar arasındaki Mykale savaşanl hatırlatır.
Nihayet Kuşadasına varırlar: ''IJZun Zaman güneşli göğe baktıktan sonra loş
bir odaya giren insan nasıl şaşalar, gözünde ışıldayan renklerden çevresini
göreınez olursa, on günlük mavi yolculuktan dönen biz|er de öyle şaşkın ve
sarhoş gibiydik.'' (s, 87)

''Mavi yolcular''ın oıtak tecrübelerini Azra Erhat'ın anlattığı bu
metinlerin yant slra, portresini çizmeye çaIıştığımız Eyuboğlu Gökova'yı
nasıl anlatır diye sorulabilir. Bu konuda Merian dergisinde Eyuboğlu şunları
söyler:
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"Gölrovq'nın dibi göriineıı sıılarında, dıırıı gölcleriııde, denizi içlerine
çelcip tenlıalıklarda baştan çıkaran biiklerde tanrılaıi cinler gezer gibiydi
heııiiz. Btrden uyarunca kendinıizi mavililçlerden benıbeyaz bir mcısal şelırine
siiziilen nıartılar sandık. Altınıızdalri sı'ılar nıavi gökler gibiydi, balık siiriİleri
geçi-11ordıı içinden bılııtlor gibi; otıız lcıılaç derinlerde deııiz yıldızları görür
gibi olııyclı"dıılc. Biı" sevinç dalgasıdu'yaladı giiverteyi. BöyIe deniz, böyle
ş eh i r dii ş l e rde gö rii l'iiı' y a l n ız, d iy eııl er iııı iz o l dıı.

Afi"odit tapınağının dibindeki nıağaradan denize akan sıcak kiikijrtlii
sıılarda yıkanıp gençleş t ilçten s onra Gölcova c eıınetine yollannıış t ık.

Knidos'la Şehliroğlıı adası arasın'da hEld bııgiin bile sessiz ve insansız
btilçliinı biikliİnı LıZaytp gideıı lcıyı Gökovcı'nın ztİmriit tacı gibidiı: Tabat aııa
bıı tacı Gökovalıların biİk declikleı,i eşsiz nalcışlarla donatnııştu.. Bir yanı'
laciverde kaçan.bir mavi nıeneviş kııcaklar bütiın biilclerive biiklerin içiııdeki
Stytsu, bükleri' Sular parmak parmak olup çam ve buhıu' orm.a.nların-ln
yiireğine kadar giı"er Parmakların ııcıında sedef beyazlığuıda çalcıllar ya da
kıınılar vardıı: En giizeliğini seçenıediğiniz için lıiç birinde dıu"amaz,
döndiikçe dönersiniz biikler içiııde. .Dermen biikii ve Longoz bıı büklerin en
baŞ döndijrücü olanlarıdır. İçlerine gemiler saklansa yanıbaşlarına
varmadan görülmez ve kıvrıntıIarının tam.anıı ancak helikopterle
göriilebilir."'

1960'1ı yı1lardan 1970'li yıl1arın başına kadar yıllarında
Mavi yolculuk rehberi Eyuboğ1u'nun portresi, öteki ''mavi
yolcular''ın şahitliğiyle* biraz daha belirgin1eşir. Yaptığı her
iş gibi bu işi de ciddiye alan, disiplinli bir liderdir. HattA mavi
yolculukları onun ölümünden önce Ve ölümünden Sonra diye
ikiye ayırmak mümkündür onlara göre. Mavi yolcuları Eyuboğlu
özenle seçer.' Herkesin uyacağı törenler, kurallar koyar. Çünkü
Mavi yolculuk Anadoluculuğun yaZ festivalidir. Yolcular
birbirini ''merhaba'' sözüyle selAmlar. ')Bir yürüyüş eyleyelim''

'Buyazıiçinbk. FakirBaykut, "BirHikAye'',Yeni (Jfııklcır, nr.234,Mart19]3,s.42.
' Bu şahitlerin yazdık|arından özetlediğiıniz tablo için bk. Azra Erhat, "Bir Efsane
Gerçekleşince" 

' 
Yeni Ufııklar,nr'234,Mart1973, s.129-133. Mina Urgan, Bir Dinazor'ıın

Gezileri, Yapl Kredi Yayınlıarı, 1999' s. 36-83., Güngör Dilmen, ''Sabahattin Eyuboğlu ve
Anadoltı'', Ye n i Ufıı kl a r, nr. 23 4, Mart 1 9] 3,s. l 3 4- l 3 5.

' 8. dipnoitakilerln aışındaki birkaç mavi yolcunun daha ismini sayabiliriz: Melih
Cevdet, ilhan Berk, Behice Boran, Yaşar Kenral, Halikarnas Balıkçısının da mensup
olduğu Şakir Paşa ailesinin diğer fertleri. . . .

l
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ı'ıefesiyle yelkeıri açarlar. Özel törenle gemiye ııavi fbn Lizerine bir aırfora ile
iki kupa resimli flanra asarlar. Sonra ''mavi deniz şeridi''ni katetmeye
başlarlar. Eflatun'un, Thomas Moore'un çevirııeıri, l-ıerkesi iş bölümüıre
katar. Genıi mürettebAtını yolcu hizınetine karıştırııaz. Kinrseniıı fazla
uyumasml istemez. Sabahları güneş doğmadan uyanlr, ''ezandan önce ölemi
biz fethedelim'' sözleriyle yolcuları etrafina toplar. Sanki yavaş yavaş
aydınlaıran gök, deniz ve yeçy:üz:Jınüır varoluşuna biz de katılalım deııek
ister. Gün boyu çalışınanın tabiatln akışına uymak olduğuna inanlr.
Yolcuların arı, balık, karınca kümelerininkiııe benzer bir akışa uyınalarlnı
tavsiye eder. Hümanizm de insan aydınlanması demektir. Keııdi başına
kalnıak isteyen yolcuları, "hep beraber olmak için buradayız.'' sözleriyle
ara|arına çağırır. Gece yarılarına kadar solrbet ettikten sohra uyuııradan
deıiize girer. onu deırizde ya|nız bırakmamak isteyen Mina Urgan, bu
yüzmeler sırasında ondan çok şey öğrendiğini anlatır, HattA öğrendiklerinin
faz|a|ık ve çeşitliliğini belirtmek için "acaip'' diye niteler. Eyuboğlu,
Fosforlu koylar örneğindeki gibi gördüğü her güzel şeyi yolcuların
görmesini arzular. Tabiat ye tarihçe zengin kıyılara çıkacak yolcuların, her
yeri gezip tanımalarını, gemiye dönünce anlatmalarını ister. o yıllarda çok
bökir olan koylara, buraları biz fethettik dercesine anıt diker, tarih atar, her
mavi yolcunun da elinin ayağının izini bırakmasını ister. Sonraki gezllerin
yolcuları, anıtların yerinde olup olmadığıırı kontrol ederler. 'oKoca reis"
Bedri Rahmi Eyuboğlu kaya|ara sanatının izlerini bırakır. Mavi yolcuların
''gurup imecesi''nden başka kendilerine dönük çalışma alanları da vardır:
Yolcular geziyi anlatan fılm, gezi notu, edebi eser malzemelerini toplar ve
geri d<ındüklerinde bunIarı kompoze etmek kalır

Eyuboğlu geziye ''kendilerine haslık'' katmak için yhnına aldığı Alet-
malzeme ile uçurtma, firıldak, dönerce... gibi oyuırcaklar, süslemeler
yapaL Bayrak ve flamanın yanlna büyük bir firıldak, güverteye uçurtına
koyar. Gemiyi karaya bağlayan ipin üzerine firıIdaklarla
doldurarak denizle kara arasında çiçek köprüsü kurmak bu fanteziler
arasındadır. Belki böylece dar alanlı barınma yerinde, bayraın havası
yaraİmak ister. Yolculuk bitse de dostluklar sürer. istanbul'daki evinin
kapısı, pazartesi akşamları mavi yolcular da olmak üzere
bütün dostlarına açıktır. Sohbet, müzik, fotoğraf-film seyrederek geçen bu
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akşaırıIarda dostltık pekişir. Gemi ve giizergfihlar gibi evini de her gün yeni
bir bultış eklediği firıldak, kıııııldak, döırerceler, kabaklar'o ile süsler. Pazat
günii buluştuıkları Kumburgaz'dakidost evinin bahçesine de benzeriniyapar.
AzraErhat onuıı bu küçük fantezilerini şöyle değerlendirir: ''YaIn.ız sevinç
vermekti isteği, tıpkı açan ve Sonra da solan bir çiçelc gibi pırıltı salarak.
İnsanlarcı hayat dersini vernı iştir böylece'" "

Mavi yo lculukl ardan lıareketle, insan o larak tanıdığımı z S abahattin
Eyı-ıboğlu'nun "aydln'' diye özetlenebilecek yönlerine geçebiliriz.

Nlektuplardaki EyuboğIu
Sabahattin Eyuboğlu'nun yayınlanmamak üzere yazıldığı için

daha samimi, kendini dahafaz|aele veren mektuplarında edebitarafinı daha
iyi görürüz. 17 Mart I92]'de şehir dışına çıkışıyla başlayan, sonuncusu 15
Aralık |961ı olan, Çoğunu Bedri Rahmi'y", birazını
babasına genelde Paris Ve Ankara'dan yazdığı mektuplarda onun
oluşma saf-halarını fark etmek mümki'indür. Gençlik yıllarından itibaren
bir takım prensipleri vardır. onları gerçekleştirme gayretii çocuksu bir dille
açıklar. Giderek kendisi de üslübu da olgunlaşır. Sabahattin Ey'üpoğlu bilge,
ölçülü, sevecen, disiplinli, öğretip-eğiten, akıl Veren, halleşen, halleden, çok
yönlü kültürünii gösteren kişidir. Kendi kemaline doğru yürüme arzusunu,
naif biraz da patetik şekilde dile getirdiğinde çok gençtir. 1940'da şöyle
yazar'. " Benim can attığım şey, hayatımı 'kendi elimle' bir yola solcrnaktır 30
yaştma kadar hiçbir çevreyi, hiçbiı. 7ç6şulu zorlamış değilim. Bıınu
yapınadıkça bir insa.ııın tam anlamıyla ldyık olmadığı bence
muhakkaktzr.'' (s. 130) Sonraki mektuplarından 15 Mart 1946tarihlisinde,
bunu nasıl başarabileceğini an|atır'. İradeli olmak için yapılabilecek
şeyin kendi iradenıizi tabiatın iradesine ııydıırmak, hem kendimizi,
hem tabiatı daha iyi tanımaya çaIışıiak, teferruattan, küçük

'o Dizayıı Eyuboğlu'na ait bu oyuncaklar hakkında dostları bilgi verir. ''Kımıldak'' yatay
tellere bağlı çeınberlerden meydana gelen ve esintilerde hareket eden bir oyuncaktır.
''Dönerce" tel eksene bağlı bir spiral şeklinde bir Alettir, slcakla temas edince dönmeye
başlar. (ilhan Selçuk, ''Eyuboğlu için'', a.g.d., s. 57) Kabak, gittiği yerlerden topladığı,
oyup, delip, boyayıp aıırpulııum yerleştirdiği balkabaklarıdır. (Fakir Baykurt, ''}Iik6ye:
Sabahattin Yaşarken, a.g.d., s. 43.)
" A.g.ın., s. l33.

t
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kııivetlerden sıyrılıp geniş ritiml'ere ııymak gerekir' Biiyiİk sanatçıların geniş
güzellikleri buldukları gibi. Küçiik hırsları yenmedikçe büyük sevgilere
gidemeyiz.'' (s. 223) Bu sözler, onun Akdeniz rüzgdrını sevme, mavi
yolculuğa katılanları, tabiatın Sonsuz çalışmasına paralel uğraş içine koyma
sebebini de açıklar. Babasına, güç beğenirliğinin kibirden, şekil merakından
değil insanda alçakgönüllülük, akılcılık, dürüstlük gibi ruhsal nitelikler
aramasından kaynaklandığın1 söyler. (s' l]2). Aşlk olduğunu anlattığı 6
kasım 1940 tarihli mektupta ''dünya nimetlerinin en lezzetlisi kuşkusuz
insandır İnsanın yaklaşnıisı mutlulukların en büyüğiidür" (s. l53) öndaki
insan sevgisinin hümanizme gidişi aşağıda geniş olarak ele alınacaktır.

Eyuboğlu ailesinin büyük oğlu Sabahattin,'' öğretme sevdasına küçük
y'aşta başlar. 192'7'de 19 yaşındayken kardeşi Bedri'ye matematik dersiyle
ilgili öğrenme yolları gösteren mektubu bunun örneğidir. Sonraki yıllarında
üniversiteler ve köy enstitülerindeki görevleri, mektuplan bu işi sanat haline
getirdiğini gösterir. Mekfuplarından aşırı telkine kaçmadan, bilgiyi kişinin
kendisinin bulmasını gösteren bir öğretme tarzına sahip olduğu anlaşılır.
BedriRahmi'ye şiir-resim ikilisinden birisini seçmesi hakkında, şiirlerindeki
kapalılık, yapı-kuruluşundaki bozukluk, bu eksikleri telafi yolları hakkında
kırıcı olmayan ama kesin dilli uyarıları vardır. Kardeşine iyi insan olma
dersleri verir. Sabahattin Ali'nin romantnl beğenmeyen kardeşine,
beğenmediğinin değil beğendiğinin üzerinde duımasını söyler. Fotoğrafçılık
yapmak isteyen yeğeni Mehmet Eyuboğlu'na tavsiyesi dikkate değerdir: Bir
taraftan gözü yetiştirmeli, diğer taraftan gözün arkasını tarih, felsefe kültürü
ile doldurmalı tavsiyesinde bulunurken, babası Bedri Rahmi, annesi Eren
Eyuboğlu'na çocuğun iş terbiyesi alması için ona güvenin, iş sevgisi verin,
onda güveninize löyık olma isteği uyandırın, demeyi de ihmöl etmez.

Denemeci-Eleştirmen Eyu boğIu

'' Kızkardeşi Nezahat Goloğlu ölüınüne yazdığı ''Ağıt''ta, ,'Anamtn ilk beşiği'', ''Beş
kardeşiıı lşığı'' sözleriyle ağabeyini seldmlar (Yeni Ufuktaı: nr.234, s. l05).
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Sabahattin Eyuboğlu l933'te Tiirkiye'ye döndükten sonra edebiyat-
sanat, sonraları fikir-politika konuların da yazmaya başlar. '' Yazılarını Milli
Eğitim için çalışııraya başlamadan istanbul'da yazdıkları, Ankara'da
bıılunduğu ve Mill? Eğitim'deki görevinden ayrıldıktan Sonra yazdık|arı
olarak ikiye ayırmak müınkündür. Sabahattin Eyüboğlu Fransa'da öğrendiği
estetik ölçüleriyle sanatlarımızı değerlendirir. İlk denemelerinde eski kültür
ve sanatrmız|aBatı sanatları arasında paralellik afama, yahut Doğu-Batı
sanatlarını birleştirme teklifini sunar. 1934'de yazdığı i|kyazıLarından ''Şiir
ve Musiki''de (s. 14) "sanat mahzenlerinrizi'' dolaşarak şuurumuzun altlnda
güzellikler bulduğunu söyler. Edebiyat, müzik, süsleme sanatları gibi eski
''sanat mahzenlerinıiz''in, tezyini Ve saf kıymetlere sahip olmalarını,
Doğu'nun özcülüğüne delil gösterir.'o Eıit şehirli sanatların yanında, Halk
kültürünü de ihmal etmez. 1937 tarihli ''Türk Halk Bilmeceleri'' yazısl
Eyuboğlu'nunZiyaGökalp'ın tavsiye ettiği gibi,lıars-tehzip dengesini kuran
yani nrilli kültürü Batı sanatıylazenginleştirmek-yorumlama ustalığına sahip
bir aydln olduğunu gösterir. (s' 63-74) Türk halkının bilmecelerde farkına
varmadan yaptığı söz sanatlarıyla, zlhnİ Fransız şairi Valery'nin şiirleri
arasındaki benzerliği tespit eder." Sabahattin Eyuboğlu Divan edebiyatını
ve arkasındaki kültürü görmesi, gizel taraflarını ihmal etmemesi açısından
Ziya Göka|p'ten daha ileri olarak Yahya Kemal'in anlayışına ulaşır.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştığı 1940'lı yıllarda ilgisi
halk sanatında yoğunlaşır. ''Sanatta Eski-Yeni''nde (s. I45-t52), sanatımızin
zenginleşmesini, malzemenin aşağıdan yukarıya doğru çıkmasına, yani
folklordan çıkıp, onu işleyecek eğitimli sanatçıya doğru yükselmesine
bağ|ar. Bugünün sanatçısının halktan gelen sanatı işlerken, onu Batılı
unsurlarla birleştirmesi gereklidir. Yeniler eskilere, eskiler yenilere,
halk sanatçısı şehirli incelmiş sanatçıya, elit sanatçı halk sanatçısına
ne kadar yakından bakarsa aralarında,o kadar ortak değerler

'' Azra Erhat, Sabahattin Eyuboğlu'nun 1943-1972 yıllarııda süreli yayınlarda çıkan
yazılarını Büıün Yazıları I, (Söz Sanatları ), Bütiin Yazıları 11 (Görsel Sanatlar) adıyla
toplar. Çahşmada iki cildin beraber bulunduğu baskı kullanılmış, alıntıların sayfa
numaralarr bu baskdan yapılmıştır: İstanbul, 1 982, Cem Yayınevi, 728 S.

'o Vqrlık,l5 Mart l934.
'' İstanbııl Romanoloji Mecmııası, |937.
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göreceklerdir.'o Bu yazılarıyazd,ığıyı|lar' Bakanlıkta klisiklerin çevirisini
yaptığı yıllardır. Gözünde daima Batı'nın halk kaynağlnı nasıl kullandığı
örneği vardır. Bu yazısındaki tekliflerini gerçekleştiren bir sanatçı olarak
Adnan Saygun'u görür. ''Gerçek Yenilik''te (s. 157) Saygun'un Yunus Emre
oratoryosu'nda Türk halk musikisinden faydalanma tarztnt, Stravinsky ve
Bartok'un ıiıemleketlerinde yaptıklarına benzetir. Adnan Saygun'un
başarısını işinin ehli olmasına, sanat delisi olmasına, eskiyle yeniyi iyi
bilmesine bağlar'" ,

1948'den sonraki yazılarında, gize| sanatlarda, zlhniyet meseleleri ve
sosyal-siyasi görüşlerinde osmanlı'ya, aristokratik olana bakışı
olumsuzlaşır. ''Alışveriş'' şiirind e (s.226) şarkı-türkü, gül-gonca, bülbül-
Serçe, lisan-dil, edebiyat-yalın söz diye foımüle ettiği zıtlıkları dile getirir.
Tercihi ikinciden yana olur.'' Tercih etmediği alanizerinde fazladurmadan,
tercih ettiği alanı yorumlayan yazılar yazar. ''Türküyle Kilim'' yazısında (s.
245) şiir ve diğer güzel sanatlarımızın bu objeler kadar açık dilli, cömert
gönüllü olmasını ister. '' Kafasındaki sentez fikriyle Batr'nın bu yüzyılda
hiçbir dönemde olmadığı kadar folklora açıldığını görmüşti'ir' Çağdaş Türk
şairlerini özellikle Yaprak dergisini çıkarttığı Garip'çileri halk k aynağıylaa
beslenmeleri, realizme yer vermeleri, yaşama sevincini telkin etmeleri
açısından değerlendirir.

Öğreticİ-eğitici Eyuboğlu
Eyuboğlu üniversitelerde, köy enstitülerindeki görevlerinde,

varolduğunu .mektuplarından gördüğümüz pedagoji sezgisini
pratiğe çevirir. Öltımtınden sonra hakkında yazanların çoğu-öğrencilerine
aittir. Hepsi Eyuboğlu'nun öğretme-eğitme-sonuçlandırmadaki
başarısr üzerinde durur.'o Hocalığı daha çok Batı dilleri ve edebiyatları
üzerinedir. Çeviri derslerinde öğrenciye iki dilin birden 'zenginliğini
kazandıracak ''bu ifade o dilde nasıl söylenir?'' formülünü uygular.

'o Uüııs,30Mayıs l943.
" Varlık, nr. 3l3,Ağustos l946.
'' Yapraık,nr.l, Şub"at 1948.
'o Yaprak, nr. l0, l5 Mayıs l949.
'o Öıümünden sonra hakkında yazılanlar Yeni Ufuktar dergisi "Sabahattin Eyuboğlı.ı
Özel Sayısı''nda bir araya getiiilnıiştir (nr. 23i,mart 1971' l9l s.).
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Derslerinde Yunus Emre, MevlAna, Montaigne, Evliya Çelebi, Breuglrel,
Rablgis bir arada geçer.

Sabahattin Eyuboğlu'nun öğreticilik-eğiticilik yönü bizi halkçılık
tarafına götürmesi açısından önemlidir. Köy Enstitülerine dair yazıları,''
enstitü kurucusu ismail Hakkı Tonguç hakkındaki hatıra kitabı editorltıgü,
oradan öğrencileriyle İmece dergisinin isim babasI ve yazatı olması...
eksenindeki faaliyetleri, bu eğitim kurumlarına halkı aydın|atacak en yetkin
kuruluş gözüyle bakmasından ileri gelir. l940-|946 yıl'|arında hizmet Veren
Köy enstitüleri iş başında, yaşayarak edinilen bilgileri öğretecek
kurumlardır. Köy çocuğunu köyün şartlarından uzaklaştırmadan
yetiştirecek, sonra köyün alt ve üst yapısıııı bilen bir reformist donanımıyla
onu köyüne yollayacaktır. Sabahattin Eyuboğlu, yapılaşması, yeşermesi,
sanat eserleriyle süslenmesine öğrencinin de katıldığı enstitiilerde, en çok
güzel sanatlar dersleri iizerinde durur. Milli-halkçı olanla Batıya has olanı
kaynaklarıyla tanıma, ikisini kaynaştırma programln1n yaplcl Ve
uygulayıcısıdır Memleketin en yoğun insan kaynağı köylülerin çocukları
için; eğitimle öğretimi birleştiren, bunlarla iş pratiğini birleştiren, öğütçü
ahlAk yerine iş ahlökı koyan, nasıllık yerine niceliğe önem Veren kurumların
kapatılmasına daiına hayıflant'" Aydın ile halk imecesi birlikte işleyen,
diişük gelirli halk çocuklarına,böyle olmayan çocuklar kadar hak tanıyan,
demokrasi gereği tabanı kuvvetlendiren bu hareketi baltalayanları asla af
etmez.

Mavi Anadoluculuk Düşüncesi Etrafinda Eyuboğlu
'Atatürk'ün. Tarih tezinde bu topraklar üzerinde kurulan bütün

eski medeniyetlerin mirasçısı olduğumuz düşüncesi de vardıı'. Halikarnas
Balıkçısı Adalar Denizi kıyısındaki Girit, Truva, İyon, Lidya gibi çok
önemli medeniyet merkezlerinin adlarınl sayar. Batı' medeniyetinin Helen,
Latin medeniyetlerinden devraldığı mirasın a(ıl kaynağı Batı Anadolu'da
kurulan medeniyetlerdir. Halikamas Balıkçısı'na göre buradaki
insanlar beden-ruh ahengi içinde yaşar. iyi kalpli Tanrı1arla bu

" Bu yazı|at Mavi ve Kara (1961, 1967) ve Köy Enstiıiileri Üzerine (1979) kitaplarında
toplanır.
"Köy enstitüleri için bk. Mavive Kara,2006, Türkiye İş Baırkası Yayınları: "l7 Nisan:
Bir Gurbet Bayramıl' ,"Köy Enstitülerini Kuran Düşünce'', okı.ıryazarlar ve Köy
Enstitüleri'', ''Köy Enstitüleri Üstüne'', 'lTongtrç'' yazı|arı. (s. 187-l90, 209-212,2lg-
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çağın Aııadolulı.ılaiı arasında çatışına değil, uyuşma vardır. Son birkaç
yıjzyıldır pozitif bilim denecek bilgiııin ilk kayııağı onlardır. So]<ratlta esas
olan diyalog Ve onun yarattığı çatışma Aııadolularda fazla yoktur.
Halikarnas Balıkçısı'nın görüşlerine Ankara Di] Tarih-Coğrafya'nın Klösik
Filoloji öğretim üyesi Azra Erhat, Batı klösiklerini tercüme edbn Sabahattin
Eyuboğlu-Vedat Günyol, arkeolog-sanat tarihçisi ismet Zeki Eyuboğlu da
katılır. I925'lerde Yahya Keryal'in tarihtezini takiple Türklerin Malazgiıİ'e
gelişinden sonra bu coğrasıada yeni bir millet, tarih, medeniyet oluştuğunu
düşünen, insaıriyetçi vatanseverlikle formüle edilen birAnadoluculuk görüşü
vardır. Bu görüş Zaman içinde yeni temsilciler, yeni tekliflerle hep devam
eder. onların Anadoluculuğundan farklı olarak, konumuzu teşki l eden kişiler
kendilerini Mavi Anadolucular olarak tanrmlarlar. Böylece Atatürk'ün
''Anadolu'daki bütün kiiltiirler biziındir'', düşüncesine yeııi bir caırlılık
katarlar. Balıkçı'dan daha zihni, daha kontrollü olan Sabahattin Eyuboğlu,
bu konuda daha geıriş düşünür. Batı Anadolu medeniyeti uğruna Balıkçıhın
Yunan-Roma mirasını reddetmesine katılmaz. Anadolu'nun her tarafindaki
kültür-medeniyet izlerini araştırır. Anadolu'nun eski medeniyetlerini
kuranları, duygu-düşüncelerini maddeye geçiren, kendilerini kendi
dışındakilerle sürdürıne yolunu bulaıı kişiler olarak değerlendirir.
Mavi ve Kara" deneme kitabının başındaki 1956 tarihli ''Bizim
Anadolu'' makalesinde,'o geçmişle şimdi arasındaki bağ kurar. ''Bizden
önce Hititler, Frig, Yunan, Fars, Romalı, Rizanslı da Anadolu'da yaşar
yahut burayı fetheder. Ama Anadolu onların değil, onlar Anadolu'nun
malı olurlar. Sonra bu kervana biz Türkler dahil oluruz.
Getirdiklerimiz|e burada bulduklarımızı birleştirerek gizel bir
terkip yarat:rız. Makalenin bu şekilde özetlenecek girişinden sonra
Eyuboğlu coşkuyla şunları söyler: ''Fetheden de biziz artık fetlıedilen de.
Erİten de biziz eriyen de, Biz bu topraklarıyoğurmııştız. Bu topraklar da bizi.
onun için en eskiden en yeniye ne vorsa yurdumuzda öz malımızdır bizim. '!

(Mavi ve Kara, s. 1) Şabahattin Eyuboğlu böylece coğrafya fikrine

'' Mavi ve Kara'nın Fransızca çevirisi Kanada'da taınamlanııak üzeredir. (Bk. Carolyne
Weldon, "Le Bleu et le noir, ung collaboration outre-Atlantique", Bizinı Anadolu,mayıs
2007)
'o Yeni Ufuklar nr.39l55,Aralık 1956, s. 742-743.
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dayanan vatan anlaylşlnt Savunmuş olur. Bu düşünceler onda ''insan
kokuşlu'' birsevgi uyandırır Eyuboğlu'yla dostlarının Mavi yolculukları, bu
düşünce akımının arkeolojik izlerini sürmeleri anlamına da gelir." Hilmi
Yavuz, Eyuboğlu'nu Sokrat tarzı diyaloglarla doğrulara varmaya çalışan,
şölen konuşmaları yapan birYunan bilgesi gibi görür.?u Nekroıo;isine göre,
Mavi yolculuklarda ve evindeki pazartesi toplantılarında sohbeti idare
ederken, Eyuboğlu'nun böyle bir izlenim uyandırdığı söylenir. Eyuboğlu
belgesel filmlerinde büti'in Anadolu'nun güzelliklerini, tarih ve sanatını,
kültürve gqleneklerinizengingöriel öğelerle Sunar. Burada Bodrum ile ilgili
söyl ediklerin i özetleye ceğiz:

''Anadolu'da Halk Hekimliği''" filmine göre Bodrum'daki halk
hekimliği, mem]eketin pek çok yerindeki gibi yüzlerce değil binlerce yıl
önceye dayanmaktadır. Her gelen bu tecrübeden faydalanmlş ve ona yeni
şeyler eklemiştir. Bodrum'da yetişen ''adamotu''nun, yere yapışık yeşilli
morlu yaprakları, kocaman, kalın, insana benzer, kollrı bacaklı bir kökü
vardir. Türlü derde deva olan kök, halk inancına göre koparılırken insan gibi
bağırır, sesini duyan çarpılır. Buna bulunan çare şöyledir: İhtiyacı olanlar bu
kökü çıkarılır hale getirip bir köpeğin kuyruğuna bağ|arlar' Uzaktan köpeği
çağırdıklarında, kök kopar, böylece dizginlenen cin insan sağlığının emrine
girer. Halikarnas Balıkçrsı'na göre bu otun nesli tükenmek üzeredir. Halk
hekimliğinde Bodrumluların başka teklifleri de vardır: Yeni yüzülmüş
hayvan postları kansızlığa iyi gelir. Deniz canlıları türlü hastalıkları iyi
edebilir. Pina denen büyük midyelerin ipeğe benzer kısımları kulak ağrılarına
iyi gelir. Z,ehir|i bir balığın şişe benzer uzun kuyruğu, çıbanları deşmekte
kullanırlar. Yara bereyi balık etiyle sarma işleminde balık eti en çok akrep
sokmasına iyi gelir. Kurutulmuş ahtapot kanı kızıştırır, sarılık hastalığı
baltay l a ürkütülür. B odrum karş ı sındaki Karaada' daki mağar adan akan sıcak
kükürtlü su, yıkananı gençleştirip güzelleştirir. Antik çağda btırada ruhla
bedenin ayrı düşünüldüğüne inanan Eyuboğlu, sağlık işlerinde ruh-beden

" Bu yazının çerçevesi, "Mavi Anadoluçuluk" tarih tezine yapılan itiraz|ar üzerinde
durmamızı engelleıniştir. itirazların temelinde Anadolu'da'ki Türk-islöm kimliğinden çok
antik Yunan kimliğinin öne çıkarılması, ötekini yok sayılnıası olduğunu söylemekle
yetiniyoruz.
'u ''Sabahattin Eyuboğlu Hakkında'', Yeni Ufuklar, s.l2l-122.
'' Fiınin nıetıri içiır bk. Tıpta Yenilikler nr. 6, Şubat l961. Kitap olarakbk. Sanal
Üzerine Eleştirmeler ve Denenıeler, s.668-69, 672-3
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bütünlüğünüır beraber diişünülınesiıri ırrantıklı bulur. Ancak Eyuboğlu,
"aydınlanma'' gereğini filırriırde belirtınekten geri ka|maz. Bir sanatçı
olarak halk hekiınliğinin izini sürnıekte fakat tavsiye etııeınektedir.
Eskilerin görgü, sezgi yoluyla vardıklarına yeni hel<imliğin akılla, müspet
bilimle vardığını, ''çağıınızda sağlıksularının karaırlık ötelerden değil, bilim
çeşmeleriırden aktığını'' söyleyerek metniııi bitirir.

Hümanizm ve EyuboğIu
Sabahattin Eyuboğlu Cumlıuriyet fikir hareketlerinden,

özellikle Hasan Ali Yticel'in bakanlığı dönemiırde gelişen Hümaniznr
lrareketinin başlıca temsilci1erindendir. Hümanizmi insanlar üstü
kollektif bir ruhtan kaçarak, bizzat insanıır kendisine yönelmek
şeklinde alan Halikarnas 

- 
Balıkçısı, Azra Eıfiat, Vedat Gtınyol ile

birleşir. Bu anlayışla Eyuboğlu başka insana da, kendi içindeki
insana da saygı gösterir. Antik Anadolu'nun zengin insanlık tecrübesi
eski Helen-Latin medeniyetine, yizyıL|ar Sonra Rönesaırsla Batı'ya
geçmiştir.'* o halde Hüınanizm'in bu topraklara tekrar girmesini çok
tabiidir. Başlanıa yeri vatanımız Anadolıı olduğuna göre, bu
toprağın insanlarının Hümanizm görüşlerini zaten çok eskiden beri
taşımaktadır. ''Tcınrı sevgisini in.san gönliine i.ndiren'''o Yunus Emre,
"Ne olursan ol gel'' diyen MevlAna, ''her sözünden bal akan'' Pir
Sultan Abdal'daki''insansever1ik'', coşkunluk, alçakgönüllülük,
müsamaha, iyi niyet, yardımseverlik gibi özellikler Anadolu
halkında da mevcuttur.3' Yukarıda adı geçen şairler, eski çağlarla
bugünü birleştiren köprülerdir. Hümanizmdeki Seçme, eleştirme,
ayıklama gibi akılcı nitelikler Cumhuriyet'ten sonra bu halka
kazandırılacaktır. o halde bu akım, bize hiç yabancı olmayan bir

'*'Eyuboğlu, Anadolu'daki ınedeniyetlerin her bakımdan Yunan nredeniyetinden üstün
olduğunu iddia eden Halikarnas Balıkçısı'na birebir katılmaz. Azra Erhat'ın ilk mavi
yolculukla ilgili notlarına göre Balıkçı'nın Eflatun ve Aristo'ya dair tenkitleriııi doğru
bulmaz. (Mav i An ad o lıı, s. )
'nBk'YunıısEmre'yeSeldnı,İstanbul: 1966,ÇanYayınları,özellikles.49,53,56'66.
'o Sabahattin Eyuboğlu ile Yaşar Kenıal bir halk edebiyatı aııtolojisi çıkarmak kararı
alırlar. Eyuboğlu'nun öınrü bu işi taınaınlamayayetn7e7,. onun topladığı malzemey'i,
ekibin diğer üyesiYaşar Keınal değerlendirerek ve kendisininkiyle birleştirerek Azra
Erhat'ın öırsöziiyle Göıcyaiizü Mavi Kaldı adıyla l978'de yayııılanır. Kitapta Yuılrıs ve
Pir Sultaır'dan şiirler vardlr.

768



{
ş:.:i

il'

Sema Uğurce,

akımdır. Çevirinin Hümanizmdeki rolünü iyi bilen Eyuboğlu, 1940'dan
|973'e kadar Batı-Doğu klisiklerini, insan sevgisini yücelten, insanı insana
tanıtan pek çok eseri güzel Türkçesiyle çevirir. Samih Rifat onun yukarıda ele'
aldığımız düşüncelerinin taıtışılabilir olduğunu ama çevirideki başarısı
hakkında kimsenin bir şey söyleyemediğini belirtir." Yalnızyapabileceği bu
işi, (endisinden daha genç bir ekiple yapmaslnl oktay Rifat''emeği emeğe
katm.anın tadını herkesten çok çıkarır''" sözleriyle değerlendirir. Eyuboğlu,
Rablais'nin Gargantuel'ini çevirmek için Vedat Günyol ve Azra Erhat ile
çalıştığı bir günün içerisinde ölmüştür. Atasözünün dediği gibi ''ağaç|ar
ayaktaölür.''

Sonuç yerine
Bodrum merkezli estetik-arkeolojik Mavi Yolculuk gezisi, Sabahattin

Eyuboğlu'nun antik ktiltür, milli kültür ve Batı kiiltürü terkipli ğörüşlerini
netleştirmesine, başkalarına kabul ettirmesine firsat yaratmıştır. Ancak
sonralarıTürkiye'deki başkatemayüllerin, özelliklepopülizmin estetik, fikir,
zevk soysuzlaşması onun iddiave tekliflerini iyice unutturmuştur.

'' "MaVi ve Kara-Sabahattin Eyuboğlu / Buralı Bir Aydın için Portre Denemesi", Cogito,
nr. 21, I 999,s. 21 9 -226.
" ''Sabahattin Eyuboğlu için'', Yeni Ufuklaa nr.234,Mart 1973, s.70.
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BODRUM'UN BACALARI
TüRK EVİ PLAx rİpİxDE BoDRUM önxrĞİ

Kffmit UĞURLU-

Mesken kültüre bağlı bir olgudur. Ve her kültür kendine uygun
mekAnları var eder Ve onu şekillendirir. Yaşama tarzı olan kültür, maddi
nitelikli yapılar izerinde kendi özelliklerini hissettirecektir.

Gerçekten aile ile onun barındığı konut iç içe birnitelik taşır. onunla
hem organik, hem psikolojik bir alış-veriş içindedir.

Konuyu akademik düzeyde düşünmeye ve birtakım tespitler yapmak
için mimar olmaya gerek yok. Bodruma yabancı biri olsaydım ve şu iki
gündür Bodrum'u dolaşıyor olsaydım şu tesbitleri fazla zorlanmadan
yapabilirdim:

Yüzünü denize dönmüş iki hilal. Uçları kalenin bulunduğu yerde
birleşiyor. Sırtını güneye dönüp şehre bakıldığında, sol cenahta, yani
batıdaki yerleşmenin (btıtün özentileri çıktıktan sonra) Anadolu
yerleşimlerinin az-çok çizgilerini taşıdığını görülür. Bu, şu demektir:
Burada yerleşik olanlar Türkmen kökenli Anadolulular olmalı. Sağ taraf
tamamen farklı ve daha Akdeniz tipi bir yerleşme. Buranrn ahalisi
adalardan gelenlerden oluşuyor, Girit'ten, İstanköy'den (Kos),
Kelemez'den (Kalimmos), Kerpe, hatta Rodos'tan. Yani osmanlı reayasl.

Şimdi tamamen nevzuhur ve üslupsuz yapılar ve karmakarışrk
fonksiyonlarla yorgun bu iki bölümo bundan, çok değil 25-30 yıl önce,
farklı yapı karakterlerine rağmen, müthiş bir f,henk içinde yerlerini
hak ediyorlardı. Aralarrnda şehir merkezi teşekkül etnıişti. Yalıkahveye
kadar devam eder, orada biterdi ticari merkez.

Dikkatli bir göz buradaki floranın bile kültüre uygun bir gelişme
gösterdiğini hala görebilir: Bir tarafta Bellasombra|ar, grevilyalar,
okaliptüsler, begonviller, konsolos çiçeklerl, dİğer tırafta kaktüsler,
hanımelleri, şamfıstıkları, p almiyeler ağırlıktadır.

Buralardaki sosyal coğrafya da farklıdır. Adalardan gelenler daha çok
ticaretle, balıkçılıkla, tekneyle, meyhaneyle ilgilenirlerken diğer
yakadakilerin evleri ve avluları biraz daha büyük, avluda az da olsa

' Dr. Selçuk Üniversitesi
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ekecek bir yer bırakılmış, sokakları biraz daha dar ve daha gölgeli teşekkiil
etmiş.

Batıdaki yerleşim komşuluk üniteleri şeklinde gelişmiş. Üniteler
birbirleriyle ilişkilendirilmiş.,Denizlebağ|antılı kurulmuş ve sosyal merkez
teşekkül ettirilmiş. Deniz cephesine yiiksek duvarlar çekilmemiş. Yani
denizitanıd ık l arı belli ol uyor.

Doğu, denize daha mesafeli. onlar bahçe ağırlıklı.
Bu iki kesim aıtık çoktan birleşmiş durumda. Daha önce aralarında,

bitaz önce arzettlğim gibi tabii bir bant vardr ve bu bant onları ayffma4
aksine bağlardı. Farklı tiplerdeki evler birbirine saygılı, uyumluydular.
Topograffaya gösterdikleri uyum şaşırtıcıydı. Daima dar, daima taş döşeli
ve daima gölgeli ve her Zamanbeyaz badanalı sokak cepheleri, abartısız,
insan ölçeğinde pencereler, kapılag ağaç|ar, çiçekler, zal<kumlar, incirler,
natlar, dutlar... TamAkdeniz. Doğayauyanve doğalaşan insan eli yapıları.
Abartısız ve akıllı. Akıllı oluşlarr, ayakyolunu bahçenin en uzak köşesine
yapmalarından belli (Ayakyolu helff demektir. Yüznumara' WC veya
srfirsıfirveya memişhane veya tintin veya rahatevi).

Bodrum'da, mimarlık sanatı açısından gelişme yozlaşma şeklinde
olmuştur, çok hızlı olmuştur vehazinolmuştur. Herkes kendi bildiği vadide
tesbit yapar ve üzülüı Bence en büyük tahribat yerel sivil mimaride
olmuştur. Fizik yapl Ve yerel özellikler hızla dejenere olmaktadır. Eski
evlerin yıkılıp yerine niteliksiz ve uyduruk yenilerin yapılması tam bir
tahribattır. Yasa ile koruma etkili olamamaktadır. Kıyı kuşağı yüklenmiştir,
denizdışarıda bırakılmış ve küstürülmüştiir.

Bodrum'un daha az bozulmuş kesimlerini gezerken, birbirine çok
benzeyen evlerden bazılarınınaz-çokfarklılıklar gösterdiğini görürsünüz.

. A. Bazı evler kareye yakın dikdörtgen planlı kendi içinde üç katlı
avlulu tiplidir. Bunlara yerliler musandrralı evler diyorlar. Bu iklime harika
upm sağlayan, çok özel bir tiptir. Ev içinde farklı kotlar uygulayan, dışardan
olabildiğince mütevAzi, fakat içerde zengin mekönlar sunan bir plan tipine
sahiptir (Bunun örneğini hem pl6n, hem de görünüş olarak sunacağım).

Plan tipi dikdörtgen. Ve genellikle Altın orana uygun. Bunu
bilerek, altın oranı yakalamak için yapmıyor usta elbette. Ama onun
insiyakları onu buraya yani pozitife getiriyor. Dıştan dışa 6.5 x 7.5 ölçüsüne
yaklaşılıyor. Duvar kalınlıkları genellikle 50-60 cm olduğuna
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göre, içerde temizS. 5 0 x 6. 5 0'luk bir mekön kalıyor ki, ideal ölçüye yakındır.
Zeminden girildiğinde, adına yer evi veya alt ev denilen mekAna

giriliyor. Dar kenarda çok vazifeli bir ocak, ocağın sağında ve solunda iki
derin niş vardır. Bu nişlerdenbiribazenocakla ilişkilendirilir ve duş mekönı
olarak kullanılır. Bodrumlular, buna gusülhane veya yunmalık veya
yıkanma yeri veya hamam diyorlar. Bir insan ayakta durarak su
dökünebilecek ebatta' Akıntı su dışarıya veriliyor

Genellikle kapının bulunduğu duvara yaslanmış bir merdiven vardır
ve buradan esas yaşama bölümüne çıkılır. oradan da başka bir kota,
musandıraya çıkılır. Burası baş oda gibidir. Ayrı pencereli ayrı bir meköndır.

Tuvalet bahçenin uzak köşesinde ve bahçe duvarının kıvrılmasıyla
sağlanan oylumda konuşlandırılmıştır.

B. Bir başka tip ise, ince-uzun genişçe bir avluya serilmiş yatan iki katlı
tiptir ki, bunun adı Sakız evidir. Mekön iç ölçüleri, çatıyı örten ağaç
malzemenin çalışabildiği açıklığa göre seçilmiştir mecburen.' Yani
musandıralı evler gibidiroda öIçüleri.

Unın dikdörtgenin ortaya yakın bir. bölümünden girilir eve. Sağ ve
solda iki oda vardır. Konya'da bu tipin adı "iki oda bir mabeyinli" tiptir.

Girilen ve dağıtıcı hol olarak vazifelendirilen mekönda bir de
genellikle ahşap merdiven bulunur üst kata çıkan.

odalardan biri seldmlık gibi çalışır. ocaklı, yunmalıklı, dolap nişli,
pencereli ve altın oran ölçülerinde. Diğer odadan çoğunlukla mutfağa ve
kilere (ambara) geçilir. Ayakyolu yine bahçenin bir ucundadır.

Üst kat alt katın çizgilerine uymak zorundadır.Fazlaolarak bir balkon
eklenebilir ki, adı "ayazhk'' olan burası son derece keyifli bir köprüdür. Bir
ayağı üst mabeyinin tabliyesine, diğeri ise iki kolonun taşıdığı ağaç bir kirişe
basar. Ustükapalı, üç cephesi açıktır.

C. Ev tipi tesbiti için dolaşan|aıın gözlerine, ince uzun kule tipli evler
takılacaktır. Adı "kule ev" olan bu tip, diğeirlerine nazaran daha sonra
yapılmayabaşlanmıştır. Savunma güdüsüyle olmalı, tuvalet ilk defa bu tipte
içeriye alınmıştır. Kare planın ortasında dikey sirki'ilasyonu sağlayan ahşap
merdiven, dışardankatları belli olmayanbazeniç -bazan dört katmanlı bir
evin trafiğini sağlar. Eğer en alt kat hayvan|ara tahsis edilmişse birinci kata
dışardan bir merdivenle çıkılmaktadır.
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Sözü edilen evler, 30-40 yıl evveline kadar tabii olarak süregelen,
şiındilerde ise sürdürülmeye çalışılan çoğu zaman da başarılı olunamayan
bir süreçtir.

Şöyle organize ediliyordu yaplml: önce ihtiyaç sahibi, malzeme ve
para tedarik ediyordu. Tabii önce arsayl sağlıyordu. Yonu taştan hazırlanan
hazır pencere söve ve lentoları, kereste, taş, çatıyı kapatacak çoğu sadece
buraya has mahalli malzemeler tedarik ediliyordu ve usta çağrılıyordu.
Karşılıklı oturuluyor, analitik uygulama başlıyordu. Kaç çocuk var? Kaç oda
isteniyor? Hanım aşhaneyi (angi tarafa bakıtacak? Ve bu iş için gözden
çıkarılan par a ne kadar?

. Son derece realist ve doğru bir planlama ile iş başlıyordu. Usta sadece
organize ediyordu. Gidişatı yönlendiren nıal sahibi, yani ihtiyaç sahibi
oluyordu. Bu arada şu konulara özellikle dikkat ediliyordu: Komşuları
rahatsız edecek bir imalat var mıdır? Komşunun güneşine, görüşüne,
rizgdtına, giriş-çıkışına, atabaparkına, ağacına, mahremiyetine verilen bir
Zararvar mıdır?

inşaat başlar ve iki ayda bitirilirdi Çatının kapatılması bir şöIendi.
Bütiin mahalleli çalışırdı çatıda ve karşılığında bir yemek ziyöfetini hak
ederlerdi. Böylelikle onların inşaata herhangi bir itirazları olmadığı tescil
edilmiş olurdu.

Bodrum evleri Türk Evi plAn tipinin Akdeniz versiyonudur. PlAn tipi
ve mekAn organizasyonu geleneksel şemaya irygundur. Bölgesel değişiklik
Bodrum evlerinde daha çok baca|arda görülür. Bodrumun bacaları
gerçekten ilginçtir. Yaygın Ve en eski tip "mezar bacar' denilen şekildir.
Başucu ve ayakucu taşları gibi bacanın iki yanına dikilen kayrak taşlarının
üzerine yine kayrak taşından bir tabliye konuluyor. Diğer bir baca tipi
çömlek bacalardır. Pişmiş topraktan özel form verilmiş bacalar, yine
kayrak taşlarıyla desteklenerek içine su almayacak ve dumanı içeriye
basmayacak şeki lde inşa ediliyor.

Ayrıca hem yükseklik hem yayılmalarr, yani kesitleri farklı olan
birçok baca tipi daha sonra uygulanmaya başlanmrştır. Kare kesitli,
yuvarlakveya çokgen bacalar da mevcuttur.

* Bodrum folklorundabacaüzerine şirin birtürküvardır:
Bacacılar yüksek yJıpar bacayı. Şimdiki kızlar kendi bulur kocayı.
Buradan anlaşılıyor ki, baca ayrı ustalar tarafından inşa ediliyor.

Bacanın üstiine bazen konulan çömlek veya küçük küpler, o evde
evlenme çağında kız olduğunu ilön etmek içindir. Bu tip daha çokAnadolu
kökenli insanların gelip burada yerleşmeleriyle yaygınlık
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kazanmıştır. Ada kökenli ailelerin oturdukları evlerin bacaları genellikle
tepeye doğru daralan dörtgen prizma şeklindedir. Meyilli yüzeylerde ve
tepeye ulaşan yerlerde dört yöne açılan dört üçgen açıklık vardır ve bu
açıklıklar, içeriye su almasınlar diye alaturka kiremitlerle korunmuşlardır.
Beyaz bir kütlenin üzerinde kırmrzı kiremitler ktıtleye hoş bir heykel
hareketliliği kazandırmaktadır.

Bodrum evlerinin de içinde bir şube oluşturduğu Türk Evi'nde
genellikle kişilerin sosyo_kültürel ve psikolojik özelliklerinin iç mekf,na
yansımalarr, konfor alışkanlıklarr, dinin ve yapr geleneğinin belirleyici
tar afları, iç mek6ı otganizasyonlarını öneml i ölçüde etkilemektedir.

Türk ailesinin içinde huzur duyduğu, moral ve üretici vasfinı koruduğu
mekAnlar üzerinde durulduğu şu önemli özellikler gözlenmektedir.

. Mahremiyet,

. Gelenekselile modern arasrnda kararsızlrk,

. Mekinı çok yönlü kullanabilme arzusu'

. Misafire yerve önem verme'

. Huzurvemutluluk,

. 
|9 r. dış mekAnlann uyumu'

. Inşa kolaylığı'

. Bilinenr bulunan malzemelerle imalat,

. Gerektİğinde mek6n büyütebilmek.
Anadolu'da geniş bir alanda tesbit edilen çağdaş ve akılcı birçok

konular Türk Evi'nin özelliklerini oluşturmaktadır.
Sadece satır başlarıyla bu tespitler şöyledir:
-]Vleselö asırlardan beri Anadolu insanı, verimli topraklar üzerinde

yerleş m e miştir. Alüvyonlu, mineral olarak zengin toprakl ara yakın olmuş,
amaizerine ofurmamıştır. Bunu kendine gelenek etmiştir.

_Yerleşme genellikle hafif eğimli arazilerde yapılmış ve evler güneşe
göre yönlendirilmişlerdir. Bu onlara hem altyapı için kolaylık, hem de
güneşten fay dalanmayı s ağ lam ı ştır.

-Evler ortak bir meköna bakar şekilde inşa edilmişler, bu ortak
mekönlara ortak kullanımlar konulmuşfur. Çarşı gibi, pazar gibi, hüktimet
y apıları gibi, cami gibi..

t
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-Geleneksel dokularda yerleşmeler bulundukları bölgelere tam uyum
göstermektedirler. Topografya en mükemmel şekilde kullanılmıştır.

-Ekonomi her devrin vazgeçilmez düsturu olduğuna göre, eır yakın, en
bol, dolayısıyla en ucuz ma|zeme tercih edilmiştir. Taşın bol olduğu yerde
taştan inşa edilmiş yapı, çevresiyle ilişki kurmakta elbette zorlanmamış,
çevrenin tabi ahengini bozmamış, ona ters düşmemiştir.

-Kimse kimsenin güneşini kesmemiş, görüşünü kesmemiş,
rüzgarrna mani olmamıştır.,

-Tarihi yapılara diğer yapılar Saygl sınırı içinde yaklaşmışlar, daha
fazla yaklaşma)4ı '(haram'' saymışlar, onlarla yarlşmayl, onlardan büyük
olmayı günah saymışlardır.

-Türk evi tipini kendine has üsluplandırmışlardır. Asimetri
kullanılmıştır. İç ve dış şartlar, komşular farklı olduğu için, onlarla
ilişkilerinin de farklı olabileceği düşünülmüş, pencere ö1çü ve düzenleri
farklı olmuştur.

-Mesela zemin katları yerin şartlarına bağlanmış üst katları ihtiyaçlara
göre şekillendirilmiş, böylece ortaya uygun bir çözüm çıkmıştır. Düzenleme
yukarrdan aşağıya doğru gelişmiş, aşağı kat ile üst katlar birbirlerine
fonksiyonel elemanlarla bağlanmıştır. Eli-böğründeler, çıkmalar, çıkmaları
taşıyanbazen ahşap kolonlar son derece tabii elemanlar olarak ortaya çağdaş
bir mimari çıkmış, her biri plastik bir eleman olmuş, çağdaş ile gelenekseli
kucaklaştırmıştır.

Bizde batılılaşmanın genellikle Tanzimatla başladığı kabul edilir.
Apartman konusu da aynı tarihlerde devreye girmiştir. Önce istanbul'da gayr-
i Müslimlerin çoğunlukla olduğu Galata ve Beyoğlu semtlerinde apartman
hareketi başlamıştır. Sonra Karagümrük yangml olmuş, evsiz kalanlar için
Lf,leli'de Tayyare apartmanları inşa edilmiştir. Böylece, apartman
Müslüman kesimine de girmiştir' Daha sonra diğer büyük şehirlerde de
ap artman görülm eye b a ş l anm ı ştı r.^ SoĞlli yıllik ,urnun iğnde kırsal kesimden şehre göç olayı büyük
ölçüde yaşandı. Bu da normal olarak büyük bir konut açığı ortayaçıkardı. Bu
durum, kullanıcının,konutun planlanmaslna Ve yaplmlna olan katkısını
ortadan kaldırmıştır.

"Nedret kıymet yaratır" ekonomik prensibi gereğince, konut
konusu iyi k6r sağlayan bir konu olmuş, nitelikli mekanlar yerine,
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insanların başlarını sokabilecekleri veya barınabilecekleri konfeksiyon evler
yapılmaya başlanmıştır

Devlet konut yapımlnda ciddi bir rol üstlenmeyince Ve payl ancak
o/ol5'lerde kalınca, (şimdi YoI8) öze| sektör rakipsiz kalmış ve kendi
kurallarını kendisi, koymuştur. Halk bu yeni durumu mecburen
kabullenmiştir.

Apartmanl aşmanln baş l adığı Tanzimatdönem i, kültürel yozlaş manın
da başladığı dönemdir. Konut bir kültür konusudur. Hızlı kalkınma hareketi
i1e birlikte ilmi araştıımalara gösterilen güvensizlik,tabii gelişmeye tersbazı
yönelme ve yöneltmeler, batılı olma, batıyı aynen kopya etme gibi çarpık
durumlar, hayatın her saftıasında görülmeye başlanmıştır. Bu durum
Bodrumda da aynen yaşanmıştır.

Böylece, batı kültür grupları için hazırlanmış plan tipleri, gerçek
ihtiyacın ne olduğu hiç düşünülmeden, kırdan şehre göç eden Türk insanı için
uygulanmaya başlanmıştır.

Bugün mevcut istatistiki bilgiler, konutların nitelikleriyle değil,
nicelikleriyle ilgilidir. oda sayısı ve kişilere düşen rnekön metrekaresi,
elbette konutun niteliğine ölçü olmaz. insanların kaç metrekarede veya kaç
odalı evle5de yaşadığı değil, ihtiyaçlarını en iyi şekilde ve nasıl bir mekAnda
karşılayabilecekIerinin tesbiti önem l idir

Amaç insanların huzuru ve mutluluğu ise ve bu insanlar hayatlarının
büyük bir bölümünü evlerinde geçiriyorlarsa, bu mekanların bazı özel
şartları taşıması gerekir. Bu şartlar sadece çağın teknolojisinden
faydalanılarak değil, örf ve adetlerin, alışkanlıkların, sevgi ve Saygı
bağlarının sürekliliği sağlanarak da temin edilmelidir.

o halde, bir tasarımcl, "her şey insan için" olduğuna göre, eşyayl Ve
mekanı insanın hizmetine organize ederken önce Ve sonra "insanı"
düşünm ek zorundadır. onun r ahatın1 huzurunu, ekon omi s in i, o nun ç ev re y l e
ve diğer insanlarla ilişkisini, kiiltürünü, geleceğini düşünmek zorundadır.
Bunu çözerken de alabildiğine hür ve çağdaş olmak durumundadır. Çağdaş
1hİiyaçlara en modern ve akılcı cevapları hangi şekil, form, malzeme ve
anlayış veriyorsa, hiçbir peşin fikrin ardına düşmeden uygulamak
zorundadır.

Bugünün çağdaş insanı, bir mimara gidip, içinde huzurla
yaşayabileceği sözgelimi bir Bodrum evi projesi sipariş ederken ondan
şunları isteyebiliyor mu?
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- Benim için yapacağınız tasarım, lütfen tabiata, insand Ve çevreye
saygıIı olsun.

- Akılcı olsun.
- Ekonomikolsun.
- Cephe endişesiyle, benim ihtiyacım olan fonksiyonları lütfen

zedelemesin. Önce fonksiyon, sonra dışın tanzimi, yani içten dışa doğru bir
çözüm olsun.

- İçive dışı uyumlu olsun.
- Doğru ınalzeme seçiniz. Benim ekonomik durumumu boş yere

zorlamayınız. Sözgelişi arka bahçe tretuarında granit kaplama malzemesi
kulIanmayınız.

- Benim evim çok yönlü kullanılabilir, istifade edilebilir olsun. Değişik
şaıtlarda değişik ihtiyaçlara cevap verebilsin.

Bunlar, modem planlamanın ana prensiplerindendir. Bu şartları eğer
"geleneksel" denilen müesseseye uygun bir kompozisyon sağlıyorsa, hiç
rahatsız olmadan, komplekse kapılmadan, doğru çözümü ortaya koymak
gereklidir.

Aslında saydığımız bu şartlar her zaman ve her bölge için geçerlidir.
"Türk Evi" dediğimiz oluşumlar, günümüz insanının konuttan beklediği
büttın modern ihtiyaçlarının karşılanmasrnda, gelenekleri de koruyarak ve
geliştirerek çağdaş çözümleri ortaya koyan oluşumlardır.

Sözgelişi, bir mek6nı, belirli bir ihtiyaç için günde (sadece 3 saat
kullanmak) yerine, aynı mekAnı farklı ihtiyaçlar için günde 16 saat
kullanmak_mümkünse, bu çizgiler denenerek-yanılarak bugüne gelmişse ve
artık durmuş-oturmuşsa, bunu reddetmek elbette yanlış olur.

Çağdaş problemler, kültürel süreklilik içinde çözülebilir. Şu anda
gelişim çizgilerini hayranlıkla iz|ediğimiz ülkeler, konuyu bu şekilde
halIetmişlerdir.

Ancak kendi ktilttırünü koruyarak ve geliştirerek çağdaş olunabileceği,
2I 'yy'ıninsanlığa getirdiği en gerçek sonuçtur.
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MUĞLA SIHHIYE ıvrüoünü un. ESAD'IN,,
rünriyE'NİN sruuİ icrivıaİ coĞruFYASI:

ivruĞra (MENTEŞE) SANCAĞI,, ADLI psrcRİxorc
BODRUM

olcay P. Yapucu _ Cihan Ozgün *

Bu bildiride, Türkiye Büyük Millet Meclisi Umur-ı Sıhhiye ve
Muavenet-i içtimaiye Vekaleti'nin hazırlatmış olduğu "Türkiye'nin Sıhhi
Içtimai Coğrafyası", başlıklı araştırma serisinin yedinci cildi olan "( Muğla)
Menteşe Sancağı" adlı parçası içinden Bodrum Kazası ile ilgili bölümler ele
alınmıştır. Adı geçen eser, Muğla Sıhhiye Müdürü Doktor Esat Bey
taraflndan hazır|anmıştır. Esat Bey, Muğla yöresini tanıyan bir araştırmacı
olarak, eserinde bugün artık bölge halkının kendisinin dahi unuttuğubazı
ğerçekleri gözlemleyerek, günümüz araştırmacılarına oldukça özel bilgileri
kullanma olanağı sunmaktadır. Esat Bey, eseri hazırlarken 1920 tarihine ait
verileri kullanmıştır,.bu da araştırmasınaayfl özellik katar. Bilindiği gibi bu

, tarihlerde Milli Mücadele halen devam etmekteydi. Savaşın, Menteşe
yöresindeki etkisini görebilmek açısından bu veriler, karşılaştırmalar
yapmaya uygundur. Eserin kaleme alındığı dönem oldukça önemlidir. |922
(hicri 1338) tarihinde Ankara'da basılan eser, bu tarihten daha önce Milli
Mücadele'nin en zorlu günlerinde hazırlamasınakarar verilmiş bir serinin
Menteşe (Muğla) Sancağı ile ilgili parçasıdır. TBMM'nin bir yandan ulusal
kurtuluş için mücadeleye devam ettiği günlerde, kültürel gelişmeye verdiği
önemin büyüklüğü gerçekten de her türlü övgüyü hak etmektedir.

Doktor Esat Bey'in, Menteşe Sancağı adlı eseri osmanlı Alfabesiyle
yazılmış 90 sayfalık bir çalışmadır. Toplam altı bölümden

* Doktor Esat, Türkiye'nin Sıhhi içtimai Coğrafuası- Muğla( Menteşe) Sancağı 1922,
Ciz:7,Ankara, H. 1339 (1923).
* Dr. olcay P. Yapucu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakiiltesi, Tarih Bölümü; Araş. Gör
Cihan Özgiin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.



" Türkiye'nin sıhhi ictimai coğrafyası: Muğla (Menteşe)
Sancağı" adlı eserinde Bodrum

oluşur. Eserin birinci bölümü MentBşe Sancağı hakkında genel bilgileri
içerir. Bu bölümünde öncelikle yörenin yer şekilleri tek tek ad|arıverilerek
anlatılmıştır. Çevrede bulunan dağlar, akarsular, göller, sayıları hayli çok
olan bataklıklar genel özellikleri verilerek anlatılmıştır. Yine bu bölümde
bölgede yetişen ürünler tek tek yıllık üretim miktarları ve yerleri, kullanım
alanları beliıtilerek verilmiştir. Aynı bölüm içinde bölgede hayvancılık,
çıkarılan madenler ve ormanların durumu da ele alınmıştır. ikinci bölüm de
oldukça ayrıntılıdır, yörenin iklimi, mevsimler, r;jzgar|a1 yağmurlar,
kaplıcalar y9 Su kaynakları adlarıyla ve bulundukları yerlerle tek tek
verilmiştir. Üçüncü bölüm demografik verileri kapsar. Menteşe Sancağı'na
bağlıkaza|arın nüfus bilgileri dinsel farklılık göz önüne alınarak ve Türk,
Rum, Musevi, Ermeniler ayfl ayfl belirtilerek yazılmıştır. Ayrıca çerkes,
kıpti, alevi, Arnavut, zenci gibi ayrı nüfus döktimlerini de görmek
mümki'indür. Yine bu bölümde halkın kılık kıyafeti ayrıntılı olarak
anlatılmıştır. Ayrıca üretim, çafŞ pazaf durumu ile ilgili genel bilgiler
verilmiştir. Dördüncü bölümde sancak genelinde, nüfus, eğitim, hastane ve
hanların durumu anlatılmıştır. Beşinci bölümde, gelenekler, cehalet, sancak
genelinde mektep ve medreseler ele alınmıştır.Altıncı ve son bölümde ise
Menteşe Sancağı genelinde yaşanan doğum ve ölümlerin istatistikleri
sunulmuştur. Bu veriler, yukarıda da belirtildiği gibi, 1336 (1920) yılına yani
Milli Mücadele'nin sürdüğü günlere aittir.

Esat Bey'in Menteşe Sancağı ile ilgili eserinde, o yıllarda Muğla'ya
bağlı bir kaza olan Bodrum ile ilgili bilgiler ayrı bir başlık altında
verilmemiştir. Bu bildiride kullanılan veriler bütün eserin taranmasıyla elde
edilmiştir

Bodruln 1920
Bodrum kazası oldukça dağlık ve coğrafi dilde engebeli olarak

tanımlanan bir arazi üzerindedir. Esat Bey'in belirttiğine göre buradaki
dağlar 200-500 metre arasındadır. Kayalık arazide özellikle granit gibi seıt
taşlar bulunur. Bu engebeli araziye rağmen Bodrum çevresi pek'güzel
zeytinlikler, portakal, incir, limon fidanlıklarıyla çevrilidir. Bodrum'un
toprağı Esat Bey'i tabiriyle "k|ffilzl ve kara"dır. Kara toprak bir dereceye
kadar kumsaldır ve bu iki tür toprak da taşlıdır. Yani tarımın koşulları
zorludur.
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Kazanın güneyi ve batısı günümüzde de olduğu gibi denizle
karşılaşır. Bu durum kaza genelinde iklim üzerinde de etkindir. Sahil
kesiminde iklim daha ılıman, genel olarak ise kışlar uzun Ve süreklidir. Yaz
aylarındaki ortalama sıcaklık 28-34o" , kış aylarınd a 0-4o" arasındadır. Bahar
aylarında 9_18o"'ler arasında ılık mevsimler söz konusudur. Esat Bey'in
verdiği sıcaklık ortalaması, günümüzdeki sıcaklık değerleriyle
kariılaştırıldığında "küresel ıSınma" nın Bodrum'da gözlendiği söylenebilir.
Rüzgarlar mevsimlere göre çok çeşitlidir. Yaz aylarında denizden esen
meltem ve lodos rizgarları serinlik getirdikleri için rağbet görür. Ancak yine
yaz aylarında günlerce esen poyraz, oldukça sıcaktır ve bir çeşit "sam"
rizgarı olarak nitelendirilir. Bu rizgarlar yaz sıcaklığını da etkiler, yüksek
dağları ısıtan rizgar günlük sıcaklıkları daarİtırır. Bodrum'da, kış aylarında
bazen günlerce süren yıldırımlar eşliğinde şiddetli sağnak yağmurlar
görülür, dolu yağışı oldukça azdır. ilkbaharın ortalarından itibaren
yağmurlar kesilir ve altı ay boyunca yağışsız günler başlar. Hava iç
kesimlerde kuru ancak sahil kesiminde denizden esen hafıf rüzgarlar
sayesinde nemlidir.

Muğla genelinde olduğu gibi Bodrum da ormanlarla kaplıdır. Bu
ormanlar o yıllarda da önemli bir gelir kaynağıdır. Bodrum ormanlarında o
yıllarda en çok palamut ağacı bulunmaktadır ve palamutun sancak
genelinde ihracatı yapılan önemli bir meta olduğu bilinmektedir. Bu
ormanlarda akçam, sandal, yabani zefiin Ve ptrnar ağaçları da önemli yer
tutmaktadır' |920'lerde ulaşımın önemli sorunları olmasına rağmen kereste
ticareti önemli bir geçim kaynağıdır. Özellikle çam kerestesinin çam kabuğu,
odun ve kömürde kullanıldığı, ülke içindeki ihtiyacı karşıladıktan Sonra
kerestenin iskenderiye Ve çevre adalara ihraç edildiği de verilen bilgiler
arasındadır.

Bodrum'a 4 m1luzak|ıktaki Karaada'nın kuzeyindeki sahilde denize
oldukça yakın bir yerde kayaların a1asındaki bir mağarada
28o " sıcaklığında bir kaynak suyu bulunmaktadır. Esat Bey bu suyun
analizinin yapılmadığını ancak içinde kükürt ve arsenik bulunduğunun
anlaşıldığını belirtmektedir. Karaada'da o günlerde yerleşim yoktur,
sadece çobanlar için inşa edilmiş harap durumda birkaç yapı vardır.
Esat Bey, romatizmalı hastaların bu sudan yararlanmaya çalıştıkları, ancak
adaya ulaşım zorlukları gibi nedenlerle bu kaplıcanın pek rağbet
görmediğini belirtir. Esat Bey, bu mağarada fok balıkları ve bir çok
yarasanm da yaşadığını belirtmektedir. Ayrıca denizin dalgalı olduğu
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günlerde denizseviyesinin yükselmesiyle denizin kaplıca suyuyla karışması
nedeniyle m ağaray abudönemlerde girilmesi tehlike yaratmaktadır.

Kasabanın içme suyu kaynakları denize yakınlık dolayısıyla biraz
tuzludur. Özeilikle Bodrum'un doğu sahilinde Tavşan Birdeni idlı mevkide
deniz seviyesine oldukça yakın bir kayanın altından çıkan su, yöre halkı
tarafındanbağırsakları temizleme amacıyla kullanılır. Ancak bu kaynak y az
aylarında denizin sakin olduğu zamanlarda kullanılabilir durumdadır. Aynı
özelliklere sahip bir başka kaynak suyu da kasabanın batısında Tersane
mevkiindedir. Bunlara bakıldığında Bodrum'un bu yı|larda içme suyu
sıkıntısının varolduğu anlaşılır.

Bodrum'da su sıkıntısı tarımın gelişmesine engel olmuş olmalıdır.
Ancak kas ab a Ve çevre sindeki tar ım ar azisinde ; buğday, arp a, yu|af , çav dar,
mısır darısı, ak darı, sarı darı, burçak, bakla, nohut, börülce, fasulye,
rnercimek, tütün ve pamuk yetiştirilir. Bunlar arasıda nohut, bakla, buğday,
arpa Ve darı üretimi en çok olanlardır. Tütün bölgede yetişen en önemli
endüstri bitkisidir. Esat Bey, Balkan Savaşı'ndan sonra tütün tarımına özel
bir önem verildiğini ve Muğla Sancağı'nda tütün yetiştiriciliğinin bu
yıllardan itibaren arttığını belirtir. Bölgede yetişen tütün orta kalitededir.
Pamuk yetiştirmek için uygun iklim koşullarına rağmen 1920'lerde üretim
orta derecededir. Muğla genelinde 73773 kıyye üretim yapılmaktadır. XIX.
yıjzyıl sonlarından itibaren, uluslar arası ticarette önemli bir ürün haline
gelmiş o lan meyanköki.i i se B o drum' da ç ok azdır' As l ında meyankökü B atı
Anadolu genelinde özel bir uğraş olmaksızın kendiliğinden yetişen bir
bitkidir. Ancak Esat Bey'in belirttiğine göre, Bodrum'da yetişen meyan
kökünün değeri nakliye masrafları düşünüldüğünde yetersiz kaldığı için
ihraç edilmemektedir. Yine bir endüstri bitkisi olarak
değerlendirilebilecekken üretimine önem verilmeyen hurma da Bodrum
kasaba merkezinde tek tük rastlanan bir ağaçtır. Meyveleri küçük ve 

,

|ezzetsizdir' Keçi boynuzu (harnub) ise Bodrum'da önemli bir'
gelir kaynağıdır. Kasabada yılda 50 000 kıyyelik keçi boynuzu
üretilir Ve dışarıya satılır. Narenciye bitkileri olarak adlandırılan
portakal, limon ve mandalin bahçeleri, Bodrum'da günümüzde olduğu
gibi, geçmişte de önemliydi. Bodrum merkez Ve Akçaalan köyü
bu konuda özellikle adı geçen yerlerdir. Doğal olarak yetişen
defne ağacı da Bodrum için önemlidir. Ağacın yaprakları
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toplanarak balyalar halinde Avrupa'ya ihraç edilir. Palamut, yılda 100 000
kıyye üretilerek, Avrupa'ya ihraç edilen önemli bir endüstri hammaddesidir.
Bodrum'un daha çok batısında yetişir. Zeytin ve zeytinyağı üretimi de
Bodrum için önemlidir. Kasabada bulunan zeytinliklerden yılda 300.000
kıyye zeytinyağı elde edilir. Bu iş için Bodrum'da biri buharlı diğerleri el ile
çalışan yağ sıkma makineleri vardır. Zeyİinyağı iyi kalitede ve|ezzeİlidir,iç
piyasanın ihtiyacının fazlası dışarıya satılır. İncir Muğla genelinde sadece
Bodrum ve Fethiye'de, yetiştirilmesine gayret edilen bir üründür. Bodrum
inciri Aydın incirine göre daha kiiçük ama tatlıdır. Yıllık üretim sadece
Bodrum'da yıllık bir buçuk milyon kıyyedir. incir ayrıca bölge genelinde
sirke yapımında da kullanılır. Badem Muğla'nın her yerinde olduğu gibi
Bodrum'dayetişirve buradan yılda 60.000 kıyye badem ihraç edilir.

Esat Bey'in belirttiğine göre Muğla Sancağı'nın hemeh her yerinde
özellikle de sahilinde yetişen sebzeier oldukça çeşitli ve |ezzetlidir. İkıim
elverişli olduğu için Mart'ın 15'in de kabak, Nisan'ın l5'inde de fasulye,
domates ve hıyar mahsul verir. Kışların sert geçmediği dönemlerde de
patlıcan fidanlarını budayarak ürün almak mümkün olmaktadır. Bodrum'da
her ttir sebze yetiştirilir, ancak bu üretim tamamen iç piyasaya yöneliktir
sadece kuru fasulye Rodos ve civardaki adalara ihraç edilir. Bunlardan başka
yörenin iklimine uygun nar, frenk elması, elma, armut, erik, vişne Ve ayvanln
üretimi sınırlı ve tamamen iç piyasaya yöneliktir.

Bu verilerin ışığında l920'li yıllarda Bodrum halkı için tarım, daha
çok kendi ihtiyaçları belki biraz da iç piyasaya yönelik bir geçim kaynağıdır
denilebilir. Tarımın gelişmesi için gereken koşulların çok fazla
sağlanamaması bu konuda bir neden olabilir. Esat Bey böyle bir fikri açıkça
belirtmemiştir. Ancakbu, verilerin kanıtladığı bir durumdur. Tüti.in, palamut
glbi bazı ürünler Batılı sermayenin dikkatini çekmeyi başarmış bu yüzde
üretimi artmış olmalıdır. Narenciye ise her dönğmde önemlidir.

Arıcılık ve bal üretimi günümüzde olduğu gibi XX. yüzyılın
başlarında da Bodrum için önenıli bir geçim kaynağıdır. Çünkü çevrede
bulunan çam orrnanları arıcılık için uygundur ve üretilen bal kalitelidir. Esat
Bey'in verdiği rakamlara göre Bodrum'da Birinci Dünya Savaşı öncesinde
6922 kovandarı 20'1 66 kıyye bal üretilmektedir. ipekböceği yetiştiriciliği
Ve ipek üretimi bölgede evlerin içinde, büyük olasılıkla da
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kadınlar tarafindan gerçekleştiriliyordu. Esat Bey Muğla genelinde
"muntazam dutluklar olmadığını" dut ağaçlarının da daha çok evlerin
bahçelerinde olduğunu be1irtir.

Esat Bey hayvancılık konusunda çok ayrıntılı bilgi vermemiştir.
Sadece büttin Muğla'da bulunan at, kısrak ve tayların yaklaşık sayılarını
beliıtmiştir. Yük Ve eşya taşımacılığını sağlayan bu hayvanların, savaş
koşullarında büy.ük olasılıkla sayıları daha da azalmış olmalıdır.'Ancak
B o drum' da ve Muğla'n ın diğdr kazalar ında,iyi cins merkepler olduğu, ancak
havyaların çiftleştirilmesinin sorun yaratması nedeniyle çoğaltılmasının pek
mümkün olmadığı Esat Bey'in verdiği bilgiler arasındadır. Bodrum ve
çevresinde hemen her yerde bulunan sansar yöre halkı için bir geçim
kaynağıdır. Esat Bey tüccarların köy köy gezerek tanesi 10 liradan Sansar
derisi topladığını ve iç piyasaya hiç girmeyen bu derilerin dışarıya satıldığını
belirtir. Avcıların ilgilendiği hayvanlardan biri de ekili tarlalar.a Zarar veren
tavşandır; eti ve derisi iç piyasada avlanarak değerlendirilir. Esat Bey,
avcıların pek ilgileamediği karga|arın özellikle mısır tarımınabiyik zarar
verdiği ve sayılarının günden güne arttığını da belirtir. Eserde belirtildiğine
göre Bodrum'un Ermene Dağı civarında kaplanın görüldüğü rivayet
olunmaktadır. Ancak Batı Anadolu'da bu tip rivayetler günümüzde de vardır.
Soyunun tükendiği kabul edilen Anadolu parslrun en son 1950'lerde
görüldüğü de bir rivayettir. Bu durunıda belki de bu rivayetlere inanmak
gerekir.

Sosval ve Kİilfİirel Havaf

1920'lerin Bodrum'u Muğla'ya bağlı kazalar arasında
Milas'tan sonra nüfus yoğunluğu bakımından ikincidir. Bu yıllarda
Bodrum'da I1 I18 Türk, 3684 ortodoks Rum, I25 Ermeni ve Muğla
Sancağı'nın hiçbir yerleşiminde bulunmayan 15 zenciden oluşan bir
nüfusa sahiptir. Çevrede yarı göçebe yörük toplulukları vardır. DirIivan namı
diğer ovalı, Kütüklü, Hacı Araplar, Tombul, Çallı, Göğüdük köylerinin
ahalisi aşiretler halindedirler. Bu aşiretler kış aylarında kendi köylerinde
yaşarlar, yaz aylarında ise dağlık bölgede yaylaya çekilirler. Tombul aşireti
ise kış mevsiminde Bodrum civarındaki çiftliklere gelerek yarı göçebe
hayatlarını sürdürür. Halk kendi arasında genellikle Türkçe
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konuşur, ancak farklı yerletde, ağız ve şivelere de rastlanır. Esat Bey'in
beliıttiğine göre " dünyanın belki de hiçbir mahallinde konuşulmayan aneak
kendilerinin bildiği bir dil olan kalaycı lisanı" Muğla'nın Kavaklıdere köyü
ve civarında konuşulur.

Esat Bey'in verdiği bilgiler arasında yöre halkının giyimi dikkat
çekicidir, Muğla genelinde giyim kuşam kıyı ve iç bölgelerde farklıdır;
Bodrumlu hali vakti yerinde erkekler fes üzerine sarık sararlarken, varlıklı
olmayanlar sarıkları alelade beyaz bezdir' ipekten yapılmış uzunca bir
gömlek, üzerine basmaveyaalacadan bir mintan ve yelek, kış aylarında ceket
giyerler. Yazın ise sadece mintan ve gömlek i|e gezer|er' Bazıları pantolon
giyerken bazıları da çakşır denilen,kendileri tarafindan üretilmiş bir çeşit
beyazketenden veya kıldan (potur) üretilmiş bir çeşit şalvar giyerler. Yazın
çorap giyl|mez, ayakkabı olarak ökçesi basılabilen geleneksel yemeni
giyerler. Yine varlıklı kişiler arasında Esat Bey'e göreo/o5 oranındapotin veya
kundura da giyilmeye başlanmıştır. Kadınlar ise beyaz gömlek ve Avrupa
basmasından bir entari, çeşitli kumaşlardan peştamal ve diz,beyaz oyalı ve
işlemeli tülbentten baş örti.isü kullanırlar. Daha büyük yerleşim yerlerinde
erkeklerin YoI}'u setre ve pantolon, kaliteli yakalık ve kravat ' |tz|Inca
pardesü, elbise-ceket giymektedir. Daha çok sahil dışındaki bölgelerde,
pantolon yerine paça|arı kısa bir çeşit don ve işlemeli gaytan adlı bir yelek
giyildiği de belirtilmektedir. Bu giysiye efe tarzıgiysi denilmektedir.

Sahil bölgesinde yaşayan halkın Muğla genelinde kayıkçılıkla
uğraştğı Esat Bey tarafindan da belirtilmektedir' Köylüler ise tarımla
uğraşır. Varlıklı ailelerin ekmeği buğdaydan yapılırken, yoksullar ve
köylüler arpa, akdarl, mlslr, çavdar unundan ekmek yaparlar. Hemen herkes,
yaz|n taze sebze meyve yerken kışın yazda kuruttukları patlıcan, bamya,
börülceyi yer, köylüler ise dağlarda topladıkları otları zeytiıyağı ile pişirerek
tüketirler.

East Bey, kasaba vç köy halkının ihtiyaçları için gerekli mesleklerin
çarşılarda yerini aldıkları da belirtir. Ancak Bodrum için ayrıntılı bir döküm
vermemiştir. Kasabada otel olarak kullanılan iki han ve biri metruk üç
hamam, buharla çalışan bir un ve zeytinyağı fabrikasr Ve bir eczane
bulunduğu anlaşılmaktadır. Esat Bey Muğla genelinde sinema, tiyatro gibi
eğlence yerlerinin bulunmadığını da belirtmiştir.

Bölge halkının dokumacılık konusunda oldukça becerikli olduğu da
söylenebilir. Pamuktan yerli iplik elde ederek Veya ithal Avrupa
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ipliğinden dokunan beyaz ve renkli bez|er ve bunlardan üretilen havlu,
peştamal, çorap ve sofra takımları ihraç dahi edilir. Ancak bu üretim evlerin
içinde kadın ve çocukların emeği ile gerçekleştiriliyor olmalıdır.

Esat Bey şehir halkının ahlak bakımından sorunları olduğunu
belirtmekle beraber, bunun ne anlama geldiğini tam olarak
açıklamamaktadır. Ancak bu durumun nedenleri hakkında fikir yürütmüştür.
Birinci neden olarak çocuklar1nı yetiştirme konusunda yetersiz kalan anneler
gösterilmiştir. Babalarkayıkçılıklaveyaticaretle uğraştıkları için evdenuzun
süreli ayrılmakta Ve bu sürede annelerin çocuklarıyla yeteri kadar
ilgilenemediğini beliıtmektedir. Ayrıca eğitimsizliğin de bu durumun
nedenlerinden biri olduğunu da söyler.

Esat Bey Muğla genelinde eğitimin çok geri bir durumda olduğunu
belirtmektedir. Bunu nedenleri arasında öncelikle henüz eğitimin ihtiyaç
olmamasını gösterir. İnsanların en önemli Sorunu olan yolksulluk ve'bu
nedenle çalışmak amacıyla uzak yerlere gitmek zorunda kalınması
çocukların okula giderek eğitilmesinin önünde engeldir. Mektep Ve
medreselerkızve erkek okulları varolsa da köy okullarındaki durum oldukça
kötiidür, burada eğitimi devam eden çocuklar, ne okuyabilir ne de
yazabilir|er. Medreselerde ise tatiledilmiş olaıı eğitim, TBMM'nin kararıyla
yeniden başlamıştır. Esat Bey bölge halkının sanata eğiliminin olduğunu
sanayi mektepleri açılarak bu eğitimin verilmesini tavsiye etmektedir.

Eğitimsiz halkın hurafelere sapmasl Esat Bey'in önemle işaret
ettiği konulardan biridir. Bölgede modem tıp bilimine karşı bir
ilgisizlik vardır hastalıklar karşısında üftirükçüler, yıldıza bakanlar
en çok başvurulan kişilerdir. Örneğin sıtmadan kurtıılmak için kara
tavuk Ve güvercin kanıyla ya^ yazan üflirükçülere sık rastlanır.
Kocakarı ilaçları da halkın güvendikleri arasındadır, hummanın elma ve
kekik yapraklarıyla tedavi edilmeye çalışılması doktorların pek rağbet
görmediğinin kanıtıdır. Ancak bütün bunlara karşılık Bodrum'da o yıllarda
h,astane hatta dispanser de yokfur, sadece tek bir eczane vardır. En yakın
Ve tek hastane Muğla merkezdedir. Çaresiz halkın hurafelerle
tedaviye başvurması eğitimsiz|iğin yanında olanaksızlıklar da
açıklanabilir' Ancak Esat Bey'in belirttiğine göre Çiçek, difteri Ve
kızamık gibi hastalıklara nadir olarak rastlanır, ama kısa sürede modern tıp
sayesinde bunların önü alınmıştır. Ama cahilliğin sonuçlarından biri
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olan temizliğe gereken önemin veiilmemesi East Bey'in üzerinde durduğu
sorunlardan biridir. Bu konuda köy ve kasaba ahalileri arasında farklar
olduğunu belirtmektedir. Çamaşır yıkamada dahi farklılıklar olduğu,
kaynatma ve sabunlu su kullanmanın da çok yaygın olmadığı anlaşılıyor.
Ayrıca Esat Bey vücut temizliğine gereken önemin verilmediğini,
özellikle kadınların haftada ya da l5 günde bir saçlarını temizleyebildiğini
belirtmektedir.

Muğla Sıhhiye Müdürü Esat Bey'in çizdiğitabloda Bodrum kasabası
Milli Mücadele'nin zorlu yıllartnl yaşamakta olan bir yerdir. Ancak savaş
öncesinde de kasabanın çok gelişmiş bir yer olduğunu söylemek zotdur.
Ulaşım Ve yaşam koşulları yöre halkını kalkındirmaktan ızaktır. Tarımsal
olan ve olmayan üretim çeşitli olmakla beraber henüz geniş bir ticari
potansiyeli sağlamaktan da uzaktadır. Daha çok halkın kendi ihtiyaçlarını
sağlayan bu ihtiyaçtan artanların basit çaptabir ticaretinin yapıldığı Esat
Bey'in verilerinden çıkarılabilir. Ancak bölgede üretilen tütün ve palamutun
ticaretinin oldukça gelişmiş olduğu s öylenebi li r. Y izy ıllardır hemen hemen
değişmeyen bir hayet tarzını yaşayan halk için modernleşme, eğitimin
oldukça uzak kavramlar olduğu, cehaletin en büyük sorun olduğu Esat Bey'in
eserinde dile getirilir. Savaş koşullarının bu durumu daha da etkilediğini de
söylemek mümkündür.'Ancak Bodrum XX. yüzyılın ortalarında içinde
bulunduğu zorlu koşulları değiştirmeyi başarmış günümüzde inanılmaz bir
değişim geçirerek ya|nızca Türkiye için değil bütün dünya için bir "lı]rizm
cenneti" haline gelmiştir. XX. ynzyıl başlarında Esat Bey'in eserine göre
gelişmeye henüz başlamamış bir kasaba yine bu yüzyılın bambaşka
gerekçeleriyle bambaşka bir yere dönüşmüştür
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SURHA (SURA) YEMEĞİxİN uüNü_nucüNü

Nerİn Yayrn-

Dünden bugüne kültür unsurları bazenşekilde, bazeniçerikte, bazen
de hem şekilde hem de içerikte bir takım değişikliklere uğrayarak yaşamayt
sürdürmüştür. Özellikle göç, savaş, ticaret vb. sebeplerle bir toplumun bir
başka coğrafyadayaşamaya devam etmesiyle Veya aynl coğrafuada gelişen
ve değişen dünyanın etkisiyle görülen bu farklılık, başka bir coğrafyada
y aşamaya devam eden topluluklarda daha çok hissedilir.

Türkler için de bu böyle olagelmiştir. Nitekim orta Asya'dan yeni
yurdumuza gelişin sürecinde pek çok kültür unsuru değişime uğramış;
Zaman içinde bu kültür unsurları yeni coğrasıaya uyum sağlamıştır. Mesela
bugün SURA, SURHA, DÖŞ DOLMASI, KABURGA DoLMASI adı
verdiğimiz bir yemek çeşidimiz de aynı değişim ve gelişimden nasibini
almıştır. Geçmişi çok eskilere geri giden bu yemeğin bugünkü "başlık" ve
"dayet" törenleri ile ilgisi hemen hissedilmektedir. Geçmişte Kazaklarla
görülen bu yemeğin değişim sürecini bir inceleyelim:

Kazaklar için dünürlüğün, dünür olmanın anlamı, büyüktür. Düni.ir
olmanın bozulmaz kuralları, yapılması şart olan Adetleri vardır ve onların
hepsinin de yerine getirilmesi gerekir.Dünürlük, şöyle başlar:
Kızınköyüne dünürlüğe gitmek için oğlanın en saygln ve değerli al<rabaları
seçilir ve onların içinde oğlanın babasının bulunması şaıttır. Dünür
gideceklerin saylsl ise, dünür olacakları ailenin hallerinin vakitlerinin
yerinde olup olmamasına bağlıdır. Nitekim zengin kimseler dünür olmak
izere onbeş-yirmi kişi olup salh-saltanatlı giderler. (Köse II, s:45)

Dünürler hiçbir Zaman doğrudan "klz tarafının'' köyüne
gitmez|er. Nitekim önce komşu köyde toplanılır, oradan kızın köyüne bir
haberci gönderilir. Kızın babası, hemen hısım akrabasını ve yakınlarını
topladıktan sonra birçok yerde "üy" dikerek dünürünü saygıyla kabul
etmek üzere hazırlanmaya başlar; haberciden dünürlerin hangi
gün gelecekleri hakkında bilgi alır. Belirtilen gün dünürler kızın babasına
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gelip de hısım-akrabasının hepsi yerlerini aldıklarında isteklerini söylerler.

Kız ile oğlanın anne-babası dünür olmak uzereb\r araya gelerek kalın
hakkında görüşür, oğlanın babası da bu anlaşmanın belgesi olarak kızabir
"uki" takar. Eğer kızın babası bu anlaşmayıbozarsa,bu tüyü geri yollamakla
kalmaz; bir de "ay|p" öder. Bu anlaşmayı oğlan tarafinın bozması halinde ise
bu tiiy gönderilmez'Bu anlgşmadan Sonra dünür olma kuralları işlemeye
başlar. oğlanın babası kabilesinin Saygm adamlarını toplar, kızın köyüne
gönderir. Kıztarafı da dünürlerin tarafi da dünürleri karşılaşıp hürmet eder,
her birine kiyit denilen kumaş, giysi vb. verir' Bunlarınkıztarafinın yaşma,
bedenine bakarak verilmesi gerekir. En değerli elbise ise oğlanın babasına
verilenidir Ve onun, dünürlerle birlikte gelip gelmemesi şart değildir.
Dünürleri geldiğinde kız babasının ak koyun kesip, dua okuyarak, küçük
"kudatüser'' düğününü yapmasl gerekir. (Köse II, s:40)

"Kuda tüser toyı"nda oğlan tarafi sanki bir sınav yapar. Nitekim, oğlan
tar.afıkız tarafinı beğenirse dünür olarak gönderilen yaşlılar, nişanlı kızın
köyündeki genç kızları ve delikanlıları denemeye başlarlar, onları suya atar,
arabaya koşar, at gibi üstüne biner; "kiyiz üy"e sokarak duvara kimsenin
ulaşamayacağı yüksekliğe elbiselerinden'asar, güçleri ti.ikenene kadar bu işe
devam ederler. (Köse II, s:46) Eğlencenin süresi kız tarafının ekonomik
durumunabağlı olup sözkonusu eğlenceninbir günde bitmesi ya dagünlerce
devam etmesi de mümkündür. (Köse II, s:45)

Düğün zamanı koyun ve at eti, sucuk yenip kımız ve çay içilir; atyarışı,
güreş yapılır; şarkı-türki.i söylenir: dombıra, kopuz, flütve sumay çalınır.

Sıra, kız tarafının, dünürlerini ağırlamasına gelmiştir. Nitekim "kuda
tüser toy" (dünür geldi toyu)dan sonra hemen bir sofra hazırlanır. Bu
sofranın adı "kuda kütüv" yani "dünür ağırlama" sofrasıdır. Bazan sofra
kesilen ak koyunun kuyruk-ciğeri iki tarafin birbirine yedirmesi ile
renklenebilir. Önemli olan şey ise dua okunnıa sırasında kesilen ak koyunun
kuyruğu ile ciğeri dünürlerin önüne konması, iki taraf birbirine kuyruk-ciğer
yedirirken güveyin akrabalarının kız tarafinın y:üz:Jine yağ sürüp
çorba serperek bi raz daha eziyeİ etmesidir. Dünürlerin şaka yollu takılmaları
bittikten Sonra ise Slra, dünür ağırlamanın en önemli aşamasma
yani dünürlere "kiyit taratıüv"a gelir ki bu, Kazaklar için dünür
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olmanın en önemli ve mutlaka yerine getirilmesi gereken adetidir. "Kiyit
taratuv"un özel bir usulü vardır. En pahalı, en klymetli kiylit, kızın babasına
verilir. Diğer kiyitler ise dünürlerin yaşına ve nişanlı kızın ailesine olan
yakınlığına bakarak dağıtılır. (Köse II, s:46)

Dünürlerini ata bindirip uğurladıktan Sonra kızın babası kalını almak
üzere damat adayının köyüne gider; onların geleceği günü de genellikle
oğlanın babası belirler. Söylenilen gün kızın babası adamlarını ata bindirir ve
kendisi başı çekerek onları oğlanın köyüne götürür. "Kuda kütüV toyı"nın
sonunda da kalın, köylülerin hepsinin önünde tamamlanıp verilir. Bazen de

oğlanın babası kalını yavaş yavaş ödemek için süre ister. Kalınin yükü,

sadece oğlanın babasına ait olmayıp, dünür olarak giden al<rabave yakınlara
da düşer' Nitekim en pahalı kiyiti alan adamrn, kalının en büyük kısmını da

vermesi gerekir. Kalın tamamen ödenip bittikten sonra güveyin kızın köyüne
gitmesi için yol da açılmış olur. (Köse II, s:46)

Kuyrukla ciğerin birlikte ikram edilip yenmesinin anlamı, büyüktür.
Nitekim bütün bir ciğer, hısım-akraba olmanın işaretidir. Bu sebeple bir
ciğeri paylaşıp yiyen iki taraf, kardeş olmuş kabul edilirler. Kuyruk ise hem
geçimini hayvancılıkla sağlayan birKazakiçin varlığın, bolluğun işaretidir,
hem de ikitaraf arasında alış-veriş durumunun söz konusu olduğunu anlatır.

Ayrıca kuyruk-ciğer yeme, kanun yerine de geçer. o yüzden dünürler
arasında bir anlaşmazlık doğduğu taktirde kabilenin yaşlıları: "Kuyruk-ciğer
yedinizmi?" diye sorarlar; kuyruk-ciğer yiyenlere rastlandığında bu durum,
"dünürlükkanunu" olarakkabul edilir. (Köse II, s:40)

Kazaklar'da dünür olma, kız ile oğlanın birlikteliği değil, iki kabile
başının akrabalığı şeklinde de değerlendirilir. Bir başka ifadeyle, güvey ile
sağlanan dünürlüğün taraflardan birinin öldüğünde bile bozulması,
sözkonusu değildir. Bu yüzden güveyin ölmesi halinde "kalındık" "yani
nişanlı klz" onun bekar kardeşiyle, eğer kardeşi yoksa, akrabası olan bir
delikanlıyla evlenir; yani ağabey ölürse yenge ıtriras, at ölürse sağrısı miras"

şeklindeki atasözüneuyulur. (Köse II, s:40)
Kazaklar'da "erden ketse de elden ketpek cok" atasözünde de açıkça

ifade edildiği üzere "dul kalan kadının eski kocaslrun Veya yakınlarının
biriyle evlenmesi" ödettir (Köse |I, s:66-67). Bu, kalının tespit edilip kuyruk-
ciğer yenmesindendir. Çünkii ciğer bağır, göğüs, vücudun başının, kuyruk
ise sonunun temsilcisidir. Bir anlamda bu yemek,.işin tamamlandığına
işarettir.
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Belirtmeliy iz ki Kazakdüğünlerinde gördüğü muz ve I9. yy,da Rus
Hükümeti'nin verdiği bir görevle Kazaklar'ın hayatını, örf ve adetlerini,
huylarını araştıran Rus bürokratlarından Petr Makovetskiya'nın da belirttiği
ivere kız alıp vererek iki aile arasında dünürlük vasıtasıyla kurula-n
akrabalığın en önemli işareti olan "kuyruk-bayır cev" ödeti (Kcıse II, s:40) de
Türkler'in düğün gelenekleri hususunda bir başka boyutu teşkil etmektedir.
Nitekim Kazaklar'da "kalın"ı kesilen ve "uki"si takılan kızin verilrnesiyle
kurulan "kudalık" ("dünürlük") müessesesinin en anlamlı kısmı ve .,kuda
tüser toyı"nm en son aşama'sı olan bu Adetin (Köse II, s:45-46) bir kanun
hükmünde olup, taraflardan birinin bu anlaşmayı bozması halinde ba zıcezai
kuralları üe uygulam aları daberaberinde getirmesinin sebebi budur (Köse I,
s:25). 

.

Işte bu ddet, uzun yıllar birbirleriyle bağIantlsı olmadan yaşayan
ancak eski ve ortak hayatlarındaki pek çok uygulamayı yeni yurtlaiında da
yaşatmaya çalışan Batı Anadoiu Ttırkleri u.u*rrju varlığını hal6'
sürdürm'ektedir. Nitekim sadece Muğla, Aflıon, Aydın ve çivresinde
gördüğümüz, gerek düğün öncesi nişandan sonra, gerekse ve özellikle
düğün sonrasında başta ailesi olmak üzere kızın yakın il<rabalar'nrn "davet"
adı verilen yemekte ikram edilep "Surha", "Sura" veya "süra,, denilen bir
yemek hazırlanır. B izim de b izzat ş ah it o l duğ umuz izer e " daY et, günü ö ze l
o larak kesilen veya alınan hayvanın sağ kaburgas mm tamamı,iç i kavrulmuş
iç pilav ile doldurulduktan sonra tereyağve salça karışımı stırulerek firına
verilir. Surhayı yeme Slrasında "kemiklerdeki etin tamamen sıyrıImasını
gerektiği, aksi halde yeni evlilerin mutlu olamayacakları" inaniı bize, bu
yemeğin kaynağını Kazak düğün gelenekleri arasında kendisine haklı bir
ye. edinmiş olan "kuyruk-göğüs yeme"de aramamlz gerektiğini
düşündürmektedir. Kazakla/ da dünürlüğün kurulduğu ve "kalın,,ın n-asıl
ödeneceğinin bir karara bağlandığı" anlamına gelen "kuyruk-bayır,,daki
"kuyruk"un "surha"da görülmeyişi ile onun yerini, iç pilav malzemelerinin
(pirinç, ciğer vb.) almasını ise zamaniçinde atlı-göçe6e bir hayat tarzından
yerleşik düzene geçmemize, akıncı bir toplum iken ekinci ve nihayet
endüstriye l bir top lum olmamıza (Kö s e II, s s : 2 8 _ 2 9 ) b ağlamay ı; Kazak|ai da
söz- kesilmesi diyebileceğimiz bir aşamada görülen bu adetin Türkiye
Türkleri'nde düğünden Sonra ve Kazaklar'ın "törkindev" adını verdiklöri
kızın evlendikten bir yıl sonr'a anne-babasının oturduğu memlekete yani
"nağası curt"una ilk gelişi sırasında uygulanmasını da aynı şekilde, yani
değişen ve gelişen zamanla açıklamayı uygun buluyoruz (Köse I, s:25). 

-
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"Surha" Veya "sura" Türkiye sınırları içinde çeşitli yörelerde "döş
dolması'', "kaburga dolması" gibi adlarla da bilinir. Bir anlamda yemek
kemikli etin içi doldurularak yapılmaktadır. "Döş dolması" ifadesinde
"ciğer" yani "göğüs" yani "en değerli" anlamının yattığını, "kaburga
dolması2'ifadesinde de hem "göğüs-bağff",yani"en değerli" hem de kemik
unsurunu görmek mümkiindür. Batı Anadolu'da "kemiğin sıyrılmasının uğur
getireceği" anlamı "gelinin kayınbabasının eyeği yani kaburgaşından
yaratıldığı inancı ile birleşip yaşamaya devam eden "sura", kökii eskilere
giden önemli bir kiiltür unsurudur.

Bugün bazı yörelerde 'sura' nın 'davet 'ten başka askere uğurlama,
doğum günü,Nevruz,Hı dırellez,önemli bir misafi r ağırlama gibi sebeplerle
yapılıp yendiğini de belirttikden Sonra sonuç olarak diyebiliriz ki;

1 .Surha, dünün kuyruk-bavır yemeğinin günümüzdeki uzantısıdır.
2.Sura, geçmişte de, bugün de düğün ritüelleri içinde yenmesi gelenek

olan biryemektir.
3.Geçmişte kuyruk ile ciğer yenirken bugün göğüs içine iç pilav ile

pişirilmekte; günümüz coğrafyasına Ve ekonomisine uygunluk
göstermektedir.

4.Bir farkla ki dün düğün başında, bugün ise düğün sonunda yenen bir
yemek olarak dikkate çekmektedir.
5. Dünden bugüne bunca değişiklik gösteren "Sura"nın gelecekte kiıçükbaş
hayvan değil kümes hayvanların ın doldurularak.

I
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HALİKARNAS BALIKÇISIInın rıixAynLERiNDE
,.TABİAT"

Kf,zrm Yetiş-

Tabiat; insanın, şair ve yazarların içinde yaşamaları, şu
veya bu şekilde etkilenmeleri dolayısıyla belki en çok yer verdikleri,
taklit etmeye çalıştıkları, hatta kendisinden vazgeçmeleri mümkün
olmayan bir 'dünya'dır. Burada dünya kelimesini öze1likle
kullandığımı belirteyim. Evet, insan bir dünyada yaşat) onunla iletişim
kurar, onu Sever, şekillendirir ve tabii onu mahveder. içinde yaşanılan bu
evren hakkında elbette en duyarlı olanlar sanatkArlardır. Çok uzayıp
gidecek bu söz ipliğini burada kesip edebiyat adamlarımızın,
sanatkArlarlmlzln tabiat karşıslndaki tavırları ile ilgili bir iki dikkati
hatırlatarak konuma geçeceğim. islAmiyet öncesi şiirimizde ve tabii
esas destan|arımızdatabıat, canlı ve içinde yaşanılan dinamik bir dünyadır.
İnsana etkisi Çok fazladır, insan onun kurallarına uymak, her şeyi
yerli yerinde bırakmak zorundadır. oğuz Kağan tabiat ananln kendisine
sunduğu kız|arla evlenir, çocuklarına 'Gün', 'Ay', 'YıldıZ', 'Gök', 'Duğ',
'Deniz' adlarını koyar. Ergenekon Destanında Türkleri düşmanlarından
saklayan tabiattır, tabiatın dilinden anladıklarl Zaman sıkışıp
kalınan yerden kurtulurlar. 'Göç' destanı tabiata müdahalenin insanı ne kadar
etkilediğinin bir göstergesidir. islömi devir Türk edebiyatının halk
edebiyatı kolu tabiatla iç içedir. Ne var ki tabiat sevenlerin arasında bir
engeldir. Klösik şairlerimiz tabiattaki varlıklar içerisinde en çok
çiçeklere, ikinci sırada hayvanlara yer vermişler, 'gül', 'sümbül' kasideleri
yazmışlar,'ceylan'larla konuşmuşlar,'bülbül' gibi şakımışlardır.
Ama artık tabiat, özellikle klösik şiirde bir hayli statikleşir. XIX. yüzyıldaki
yenileşme dönemi Türk edebiyatından Namı( Kemal'de tabiat, özellikle
deniz,ve istanbul'danmanzaralar|ayavaş yavaş statiklikten ,hattasun'ilikten
kuıtulur. Rec0izöde Mahmut Ekrem bizim elimizden tutar ve istanbul'da
gezintiye çıkarır. Bunun için de tasvirden çok tarif eder. Abdülhak Hamit,
bizi bambaşka bir tabiatın ufuklarında gezdirir. Hz' ibrahim gibi

' Prof. Dr. istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
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tabiatı hayranlıkla seyreder, oradan Tanrı düşüncesine ulaşırız. üstelik bu
tabiatbizim o güne kadar ki dünyamızın dışında kalmış bir tabiattır. Bundan
da önemlisi Hamit, şehrin ve medeniliğin insanı mutlu etmediği, ası.l saadeti
kır hayatının, tabiatın sağladığı fikrini Jean Jacque Rousseaü'dan alarak
edebiyatımıza kazandırır. Aslında bugün gelinen nokta Rousseau'yı ve
Hamit'i haklı çıkarmaktadır ?ma alışılan rahattarı Ve tembellikten
vazgeçmekartık mümkün değildir. Servet-i Fünuncuların tabiatı gerçek olan
Veya gerçekte var olan tabiatt'an çok tablolarda seyrettiğimiz tabiattır. Milli
Edebiyat ve bundan sonraki seyrinde edebiyatımız yizyıllardır bağrında
yaşadığımız ve o ölçüde de ihmal ettiğimiz Anadolu'yu, Anadolu
coğraffasını edebiyatımızataşır. Bu bazen Faruk Nafiz'in 'Çoban Çeşmesi'
gibi tarihi bir yoruma kavuşur. Bazenyine aynı şairin'Han Duvarları'ndaki
gibi çıplak realite olarak gözümüzün önüne gelir. Bazen Yahya Kemal'in
'Açık Deniz'inde veya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman'ında
olduğu gib i ş ahsi ve mi l li-tarihi hüviyetl e karş ımız a' çıkar. B azen de Ahmet
Muhip Dıranas'ın 'Ağrı Dağı' şiirinde olduğu gibi maverai bir çizgiye
bürünür. Her ne şekilde olursa olsun Cumhuriyet devrinde artık eğer tabir
uygun karşılanırsaAnadolu, ovasl, dağı, ırmağı, denizi ile edebiyafımızın
içindedir. Bu kuş bakışı seyri Halikarnas Balıkçısı'nın hik0yelerinde
durduralım.

Halikarnas Balıkçısı için tabiat elbette Ege ve Bodrum olacaktır.
Öncelikle beliıtelim ki ben konuya "Mavi Anadoluculuk" çerçevesinde
b akmay acağım Hele, b ir anl atı türü o lan hiköyenin önem li unsurlarından b iri
olan "mekön" çerçevesinden de yaklaşmayacağım' Ben çok daha farklı ve
tabiatıyla okuyucu üzerinde çok daha etkili bir noktadan konuya yaklaşmak
istiyorum. Bu yaklaşım bizim Halikarnas Balıkçısı'nı daha yakından
İanımamızı sağlayacak, onun sanatkör ve romantik tarafinı daha iyi ortaya
koyacaktır. Pekiyi nedir bu yaklaşım tarzı? Halikarnas Balıkçısı
hiköyelerindeki üslübunu oluşfururken başvurduğu unsurlardan birisi
tabiattır,tabiattaki varlıklardır, tabii objelerdir. Biz bunları tespit buradan bir
Sonuca varacağız.

Egenin Dibi (istanbu|,I952,Yeditepe Yayınları, 78 S. ; metinlerle
ilgili vereceğimiz sayfa numaraları bu baskıdandır.)nin ilk hikAyesi
'Karaoğlan'da hiköyeye adını Veren bir boğadır. Bu boğa, 'mıymıntr'
birinin malı olmaktan memnun değildir. Hiköyelerdeki bu tür
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imalar konumuzun dışındadır. S atıl ığa çıkarılmıştır. Karaoğlan beğeneceği
birinin kendini satın almasını beklemektedir. Bu bekleyiş sırasında
huzursuzdur. "o gece Karaoğlan rahat uyuyamadl. Şafağa doğru, günün
eşiğinde bir kuş öttü." Burada bir şey yok. Yalnız bundan sonra şöyle bir
cümle var: "Şu küçük kuşlar ne münasebetsiz şeylerdi ki ışığa doğan dağlara
cık cık ederierdi.';( s. 7) Dağa karşı kuş. Üstelik cüssesi gibi sesi de cılız
kuşun. Yazar, basit bir tabiat hödisesini çeşitli yorumlara açık bir kullanışla
veriyor. Üstelik bunu idrak eden de o tabiattan bir varlık. Burada tabiat denge
ve düzenin değil, dengesizliğin ve düzensizliğin göstergesi plarak karşlmlza
çıkar. Sosyal bir Vurgu yapıldığı da açıktır. Nitekim daha sonra kendisini
satın almak isteyen adam karısının hiç sözünden çıkmadığı için, bu da
boğayı, "..yüreğini, aç karnı doyurmak için avara soğana çalınan yumruk
altındaymış gibi yamyassı" ( s. 7) eder. Boğa, kadına gösterilir; " çıtıpıtr
yapılı gencecik, ipince" olan bu kadını boğa şöyle niteler. "şafakleyin cık cık
eden o münasebetsiz bokluca bülbüller gibi cıvıldıyordu". ( s. 8) Kadını
sahip olarak beğenmeyen boğanın gözleribuğulanır. Bunun üzerine hayvan,
"Gözlerinin dumanını rizgdrdangeçirerek silmek içinbaşını hızla sağa sola"
(s. 8) sallar. Kadının konuşmalarına da şaşırmıştır. "Bir böğürüşte kasırgaya
tutulmuş kuru yaprak gibi savrulacak şu ufacık tefecik kancığın sözünden

çıkamayan ayının malı olmaktansa varsındı daCı|ız Salih'in malı kalsındı." (

s. 8) Sonundabağrına alabildiğincehava doldurur ve dinamit patlaması gibi
havayıboşaltır, böğürür. "Sesi heybetli bir gök gürleyişi gibi, dağı taşı sanki
birbirinin üzerine devirmişti". ( s. 8) "Karaoğlan piliç sıklet bayanı bir
üfiirüşte tiıy gibi uçurmak izere göklerin havalarını bulutlarını bağrına
toplamay a koyuldu. Ciğerlerini çatlatırcasına doldurduktan Sonra göz|eri
bayanın güneşte ve rüzgörda sallanıp kıpraşan minimini mavi dağ Mavi
Anadolu'yu burada sadece hatırlayalım-çiçeklerine benzeyen gözlerini
gördü. Ne var ki aynı zamandao gözler mis kokulu yulaf tarlalarını koruyan
dikenli tellerin uçları gibiydi. insan onlarıfi mavi huzmelerinin dışına
çıkamıyordu." ( s. 8) Artık yumuşayacaktır,hatta kadına yakınlık duyacaktır.
Üstelikkadın ona sevgi ile yaklaşacaktır, o da onun malı olmaktan memnun
olacaktır. Gideceği yere gemi ile taşınan boğa, izmir rıhtımına çıkarken bir
hayli sıkıntılıdır. "..burun deliklerinden bulutlar boşanrr." ( s. 12) Kordon'da
Bayan Haşmet "A! Karaoğlan!" diye seslenir. Fakat kocası onu
sürüklercesine bir taksiye bindirir. Boğa hanımın yardımına koşmak ister.
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Tabii bu onun sonu olur. Ancak silöhla durdurulabilir. Ölıırken doğumunu,
büyümesini hatırlar. "Sular kararınca hilAl boynuzlarına kehkeşanı takar
gezdirirdi.':(s. 13)

Görülüyor ki yazarımız, bir üslüp özelliği olarak tabiatın çeşitli
unsur ve görünümlerinden faydalanıyor. Kuşlar, cik cik öterek büyük
dağlara belki karşı gelir, saygısızlık yapat, belki de meydan okur. Boğa
gözlerinin buğusunu rüzgdrasildirir. Böğürüşü kasırga gibidir. Sesi ise sanki
şiddetli bir gök gürleyişidir. Çöklerin bulutlarını, havalarını bağrına toplar.
Kadının göz|eri güneşe ve rizgdrda sallanıp kıpraşan mavi dağ çiçeklerine
benzer. o gözler aynlZamanda mis kokulu yulaf tarlalarını koruyan dikenli
tellerin uçları gibidir. Boğanın burun deliklerinden bulutlar boşanır. Hem
boğa, hem de boğa ile ilgili benzetme unsurlarında, boğayı ve hareketlerini
nitelemelerde tabiat öne çıkmaktadır. Kendisi de tabiattaki bir varlık olan
boğa boynuzlarına kehkeşanı takar gezdirir. Hemen ifade edelim ki Cevat
Şakir, şiir yazmıyor, üstün bir varlığı anlatmıyor. Burada şunu beraberce
soralım. Boğaya bu üstün özellikleri Veren nedir? Bence onu nitelemelerde
kullanılan tabjat unsurlarıdır. Boğa üstün bir varlık veya llinduizm'deki
kutsal varlık değildir. HikAyecimiz objesini tabiattan seçtiği benzetme ve
nitelemelerle yüceltiyor.

Bir başka örnek aynl kitaptaki 'Çingene Ali' hikAyesidir. Çingene
Ali'nin bir banyo odasına sahip olmadığı vurgulanır. o "Ucu bucağı
olmayan yerlerin rizgdrlar otelinde ikamet" G. 19) eder. ""işte odam döşeli,
döşeğim serili" diyerek bir ağaç altına yan geldi. Parlayançiğ örtüsü altında
dağ ile yamacıyla, çalısıyla birlikte uyudu. Tan ağarırken şafak rüzg0rı tepe
dalın kulağına bir şey fisıldadı.Dalrizgdrdan duyduklarını altındaki çalıya,
çalı da içinde uyuyan kuşa anlattı. Kuş sırrı kapınca,taİepe dala firladı. Ve
yeni doğan günün aydınında, duyduğu sırra sesiyle engin bir hürriyet verdi.
o zamanÇingene KaraAli, "merhaba" diyerek geniş bir esneyişle gerindi'?.
(s' 19-20) Tabiatta mutluluk içinde yaşayan Çingene Ali'ye bir idam
mahkümunu asma işi verilir, o bundan hiç memnun değildir, kalabalıklardan
kaçar ve gördüğü çirkinliklerden kuıtulmak ister. "Bir akşam evvel görmüş
olduğu k0busun is ve karanlıklarından gözlerini yıkamak için, bakışını
masmavi havalardan geçirdi ve bütün çepçevre ufukları SüZdü.'' (s. 2l)
Çingene Ali tabiatta hürdür, onlarla konuşur, sesinin yankıları ile onlardan
cevap alır. Tabiatın kucağında perendeler atarak otlarla, yamaçlarla sarmaş
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dolaş olur. Karısı çadır kurduklar yerden kalkıp gideı'ken her dönemeçteki

çalıya kendisini bulması için mavi şalvarından bir parça iliştirerek mavi|iir iz
bırakmaktadır. Burada üslüp, tabiatla iç içe, onlarla konuşan, gözlerini şehrin
kirlerinden onlarla temizleyen bir çingeneyi bize verir. Bu çingenenin tabiata
sığlnmaktan, daha doğrusu İabiaİ|a iç içe olmaktan başka bir özelliği
vurgulanmıyor.

'Domino Ayşe' hik0yeşinin girişi sanki tabiaİa bir serenattır. "Işık bir
gök gürültüsü şiddetinde idi. Her taraf hararet tütüyor Ve nur içinde tir tir
titriyordu. Gök ve deniz mavi bir ateşti. Kazameydanındaki ulu çınar ağaç
değil sanki orman izerine yığılmış bir orman idi de göklerde bir yaprak
okyanusu fisıldatıyordu. Dev ağacıntaşıdığı milyonlarca ağustos böceği ara
sıra aşka geliyorlar.." (s. 25) Tabiattaki ışık ve hararetin bu derece canlı ve
plöstik bir şekilde verilmesi önemli bir dikkattir. Yazar, 'Mavi Anadolu'
anlayışını tabiatın Adeta her anında yakalar' Domino Ayşe, tepesine takındığı
çiçeklerle başını bir ilkbahar dağ yamac;ına döndürür. (s. 26) Hik6yenin
anlatıcrsı, "Ben oraya, devösö gökler diyarına resim yapmak için gitmiştim.
Güneş bütüır renkleri çıldırtıyordu. o nur içinde fukaralık ve sefalet bile
başka yerlerde olduğu kadar sefil olamıyordu" der ve Domino Ayşe'nin
kendisinden çiçek fidanı istemesi üzerine " Varsln çiçek ve yemiş dikilsin de
nereye dikilirse dikilsin!" diye düşünür. (s.21)

Burada üç hikAyeden üç ayrı örnek verdik. Hiköyelerin kahramanları
birinde bir boğa, ikincisinde bir çingene, üçüncüsünde vücrıdunu satarak
parakazanan bir kadındır. Bunlar şair veya hassas ruhlu insanlar değillerdir.
Ama sadelik, tabiilil<, sun'ilikten uzakyani içinde yaşanılan Labiata uygun
varlıklardır. Burada belki itiraz edilecek nokta bu varlıkların tabiatı
algılayıp algılamamalarıdır. Ama bunun bir önemi yoktur. Çünkü yazar
onları böyle bir tabiat içinde vermek suretiyle daha iyi anlatmış olur.
Halikarnas Balıkçısı'nın pek az, sadece birkgı hiköyesi Egelnin dışında,
istanbul'da geçer. Denizde geçenleri ayrlsa söylemeye gerek yok.
Bütün hikAyelerde tabiat; tan ışığında tiril tiril titreyip fısıldaşan piruze
bir deniz, bağrında kasırgalar Ve gök gürültüleri barındıran
bombordon, büttin çlnar Ve kavak yapraklarını titreterek serin serin
ışıldatan rizgilr (s. 4|,42,43), mavi ateşte sarmaş dolaş olarak
burgaçlanan kıyının adaları, yarımadaları ve burunları ( s. 47), ay ışığlnda
tepelerinden tırnaklarına kadar parlıyan mandalin ve portakal ağaç|arı,
çiçekleri dolayısıyla üzerlerine karlar yağmış gibi görünen ağaçlar ( s.
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67), ıssız kumlarla fisıldaşan dalgala1 gurup ışığına doğru uçan bulutlar,
saçlara takılan yıldızlar, başlara çarpan altın ışınlar, zümrüt dalga
(Genişletilmiş 2. baskı, İstanbul, I97l,Yeditepe Yayınları, s. 88), yorgun Ve
bezgin olan güneş (s. 107), gecenin loşluğu ile örtülü duran deniz ( Gülen
Ada, istanbu|, T957,Yeditepe Yayınları: 70, s. 5), salınan ağaçlar1 savrulan
dalları ve yaprakları ile şakrak, delişmen saçlarını çalkalayarakkatıla katıla
gülen, bir tarafi kararırken öbür tarafi aydınlanan, klzaran, moraran,
mavileşen, serap gibi ufka yaslanan, bulut olup yayılan,buğu olup uçup giden
ada (s. 7)dır. Bu birkaç örnek Sanrlm bir fikir verir. Halikamas Balıkçısı'nı
hikAyeler'i tabiatla iç içedir. Hatta bazen insan soımak ihtiyacını duyar.
Anlatılan bir olay veya kahramanlar mı? Yoksa tabiaI mı? olay tabiata göre
şekillenir, kahramanlar tabiatın bir parçası, daha doğru bir ifade ile tabiatla
bir şahsiyetkazanıi veya şahsiyetini tabiatld bulur. Hatta bu kahramanın her
zaman insan olması da gerekmez.Hayvanlara bile yazar, içinde yaşadıkları
tabiatı güzelliğini fark ettirir. Kaldı ki o hayvanlar o tabiatın bir parçasıdır.
Bakın bir eşeğeyazar neler düşündürür:

"Bir nisan sabahıydı, fısıl fisıl öten bir ulu çamın gölgesinde
yupyumuşak otların üzerinde dünyaya geldim. Ben konuşamıyordum, fakat
insanların ne dediklerini anlıyordum, bütün köy halkı dört bucağıma
toplanmış, sağ salim doğduğum için 6deta şenlik yapıyorlardı. ....Bana sıpa,
anama da eşek diyorlardı. .....

Ben günlük güneşliğe, ağaca dağa,bayıra ve yeşil çayırlara bakıyor
"Amma gizel bir dünyaya doğmuşum" diye düşünüyordum." (s. 21)

HikAyecimiz, bazen kahramanı ile tabiatı aynileştirir ki bu
onun tabiatı ne kadar sevdiğini gösteren g:j.zel örneklerden biridir.
"Gizel bahçesi de, etraftaki dağların, ormanların, derelerin hepsi
de kendi boyuna posuna göre biçilmiş ısmarlama elbiseler gibi
Memiş'e uyuyordu." ( s.31) Belirlemeyi daha ileri götürür: "Yüzü yd.zy|r|ar
geçirmiş ağaçların kabukları gibi derin kırışıklıklarla kıyılmıştı.'?
Bununla da yetinmezkahramanı Aptal Memiş Efe'nin bakışları ile "Kafeste
kapanmış bazı kuşların, geyiklerin, parsların uzaktaki tepesi bulutlu
dağlata, engin ormanlara bir bakışı vardır. ....Memiş'in
gözlerinde de o hazin hal Vardl." diyerek hürriyetten mahrum
hayvanların, kuşların bakışını birleştirir. ( s.31) Daha sonra da Memiş,
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tasavvuftaki vahdete erme, Tanrı ile birleşme gibi tabiatın rengine bürünür.
"Dağ eteği ovaya iniyor. Eteğin kenarı deniz kıyısında köpükten girintili
çıkıntılı bir dantelö oluyor. ondan ötesi alabildiğine deniz. Uçurumun
üzerinden bakınca sanki bir nur umanlnın kıyısındaydık. Önümüzde yalnız
güneş huzmeleriyle biçilmiş berrak hava ve berrak deniz, ta ufuklara kadar
yayılıyordu. Güneş burada bayağı varlığın bağrınaişliyordu. insanın gönlü
güzellik içinde eriyordu. Aptal Memiş zaten bukalemun gibi bir adamdı.
Durduğu zeminin rengiyle renklendiğini anladım. onu çeviren güzellikle
güzelleşiyordu. Bakışı birden deniz gibi {erinledi ve kapkara iki cennet
oldu". ( s.3 1-32)

Hiköye edebi türler içinde yazarln maksadına en fazla hizmet eden,
maksadını anlatmak için ona en çok firsat veren bir türdür. Bu bakımdan
esasen ben konu olarak Halikarnas Balıkçısıinın hikAyelerini seçtim.
Bilindiği glbiyazar, hiköyesini istediği şekilde başlatır ve istediği noktada
bitirir. Kısa kısa metinler olduğu için her yeni hikAyede yeni bir başlangıç
yapabilir hikAyeci. İşte Halikarnas Balıkçısı, hiköyelerine başlarken klaiik
edebiyatımızda bir tabiat tasviri ile başlandığı ve ilk romancılarımızdan
Namık Kemal'in Intibah romanında, RecAizöde Mahmut Ekrem'in Araba
Sevdqsı romanlarında yaptıkları gibi, genellikle bir tabiat tasviri ile başlar.
İşte bir örnek: "Büyük Sali adasının Bodrum yarımadasının kıyılarına bakan
geniş bir koydu. Hilöl şeklindeki kıyısı kuşak kuşak beyaz, açık yeşil koyu
yeşil, mavi ve menekşe renkleriyle kavisleniyordu. Hafif hafif üflemekte
olan sağnaklar bu maviler alemsemasının üzerinden yol-yol pırıldayan
leylökiler yürütüyordu. Arada sırada yelpaze|eyen esintiler ise açıklarda
koyıı mavi ürpertiler gezdiriyordu. Bu koyun deniz burasında iç çekiyor,
flsıldıyor, Susuyor orasında mırıldıyor gargaru ediyordu". (Yaşasın Deniz,
Istanbul, 1954, Yarlık Yayınları, s. 3) Hemen pek çok hikAyede bu
durumla yani bir tabiat tasviri ile karşılaştız. Bu tasvir bizi hiköyeye,
olaya, kahramanlara hazırlaİ Ve hiçbir Zaman yama gibi kalmaz'
Dahasını söyleyelim. Bu tasvirler üzerine bina edilir hikfiye. Bu bakımdan
Cevat Şakir'in hiköye mi yoksa tabiatı ml anlattığı konusunda
tereddütler yaşarru. Bu aldığımız metin yine yazarlmft|n pek çok
hiköyesinde gördüğümizbir ayrı nokta databiaİınbir insan gibi algılanması
keyfiyetidir. Esintinin koyu mavi esintiler gezdirmesi, denizin iç çekmesi,
fisıldaması, susmaS1, mırıldaması, gargara yapmasl böyledir.
Hiköyelerde yapılacak bir gezinti bizi bunun pek çok örneği ile
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karşılaştırır. Tabiatın canlı varlık gibi veya insan gibi algılanması da klAsik
kültürümüzden gelen bir özelliktir. Aına ben bu durumu pek çok
araştırmacının yaptığı gibi doğrudan klösik kültüre bağ|amayacağım. Bunu,
yazarffnlzlntabiatı.ne kadar çok sevmesi,tabiat|a iç içe yaşamayı bir yaşama
üslübu olarak seçmesi ile izahetmek istiyorum.

Ayrıca şunu da ifade edelim ki bu tabiat üzerinde yaşayan insana ve o
insanın konuştuğu Türkçeye gtki etıniştir. Coğrafyanın ırk ve dil üzerindeki
etkisi daha evvel Yahya Kemal ve Nihad Sami Banarlı tarafından da ifade
edilmiştir. Özeilikle Yahya Kemal'iır 'Bir Tepeden' ve 'Mihriyar' şiirlerinde
coğrafyanın Türk fizyolojisi ve Türkçe üzerindeki etkisi verilir. Halikarnas
Balıkçısı meselA 'Halikarnas' başlıklı hik0yesinde o coğrafyayı bir turist
olarak gözler ve anlatır. Aslında hikAyelerinin hemen büyük bir kısmında bu
coğrafyadadır. Belli ki bu, hiköyeciınizi tatmin etrrlez, daha çok ayrıntı
vermek, güzellikleri daha canlı verebilmek için turist bir kahramanı
canlandırır. Ayrıca burada yaşayan insanların bir halita veya l'ıarmanın
mahsulü olarak güzelleştiklerini, Türkçenin de bundan paylnl aldığını
vurgular.

"Halikarnas'taki zeytinler, mandalinalar, portakallar, limonlar,
hurmalar, kaparisler, muzlar, haruplar, incirler, velhasıl yemişlere mevsim
mevsim geçit resmi yaptıran bütün ağaç|ar, bu kıyının denizyeşilinden ders
alılar. Pesten tize kadar yeşillerle, Ege zümrüdüne yeşilbir türkü söylerler. Bu
türki.inün çınlayışı göklerden ara vermeden duyulur.

Konuşulan Türkçenin hangi yıldan gelerek bu şiveye büründüğünü
bulmak güçtür. Çünkü burada Türkçe, şiveye değil, musikiye bürünmüştür.
Ahalisi Leleçler, Helenler, Fenikeliler, Liadyalılar, Kayta|ıLar, Selçuk
Türkleriyle adam aklllı harman olmuştur. Portakalı erdiren giineş burada
güzel insan yetiştiriyor' Kızlar ekseriyle hep uzun boylu, uzun kirpikli ve
[Zun parmaklıdırlar. Berrak ve tannan havada her biri birer Carmencita
olmuştur. Bu kızlar güllerin ve yaseminlerin kız kardeşleridir." ( Merhaba
Akdeniz,2. baskı, istanbul, |962,Yeditepe Yayınları: 1 19, s.109- 1 10)

Elbette Halikarnas Balıkçısı'nın yaklaşımı ile Yahya Kemal'in
yaklaşımı arasında nüans vardır. Bununla beraber coğrafyanın fi zyoloj i ve di l
üzerindeki etkisinde yakınlıklar da bulunırraktadır. Cevat Şakir

816



Kazım Yetiş

tabiatln insan, dil ve kültür üzerindeki etkilerine, tabii bu etki Ege'de
olumludur, inanmaktadır.

Bir tebliğde büttın örnekler üzerinde durmam tabiatıyla mümkün
değildir. Birkaç örnek üzerinde durdum. Bir iki noktaya daha dikkatinizi
çekmek istiyorum. Yazarımız Zaman Zaman doğrudan konularını tabiattan
almıştır ve tabiatı, tabiattaki herhangi bir köşeyi ve varlığı an|atan hiköyeler
yazmıştır. Karaoğlan, Gündüzü Kaybeden Kuş, Knidos Afroditi bunlardan
sadece birkaçıdır.

Halikarnas Balıkçısı'nın hikAye kitaplarını ve hikAye isimlerini de bu
açıdan değerlendirebiliriz. Meselö hikAye kitaplarının adları Egenin Dibi,
Gülen Ada, Yaşasın Deniz, Merhaba Akdeniz, Ege Kıyılarından şeklindedir.
Hemen fark edileceği gibi bunlar doğrudan tabiattan gelen isimlerdir. Tabii ki
bu tabiat Ege'dir, Bodrum ve çevresidir. Aynı şekilde bir de hikdyelerinin
adlarını da hatırlayalım. Mısır Buğday, Denizli Horozu, Yol Ver Deniz! Bir
Ana Taşıyoruz, Açıklıklar Yavrusu, Altmış altı Büktın oyunu, Etrim
Yolunda, Ay Işığı, Can Kurtaran Anırtı, Deniz oğlu, Hayyam'ın Testileri,
Halikarnas, Egenin Öfkesi, Pazar Yeri, Armudun Suyu, Deniz Kızı,Deniz
Kızı Adası, Deprem, Koca o1fos, Kancay, Knidos Afroditi, Gündüzü
Kaybeden Kuş, Dağ Kızı, Köy Alemi, Balıkla Kabak, Işık Teli, Kara Gece,
Gülen Ada, Adadan Adaya, Yaşasın Atlar, Egenin Dibi, Karaoğlan.

Görülüyor ki yazarımız, hiköyelerini bütünüyle tabiat üzerine
bina etmiştir. onun dünyasında tabiatın büyük bir yeri vardır. onun
tabiatı vahşi değildir. Munis, sevimli, insanı sartp sarmalayan bir
tabiattır. insana ulv? duygular da yermez bu tabiat. Beşeri duygular
Veren, insanı etine, maddi varlığına etki eden bir tabiattır bu. Bu tabiata
hiikmetmek, onu değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktur yazarln. Çünkü
tabiat,bu hffliyle insanı mutlu eder. Bu noktada çok farklı bir konuya dik4<ati

çekmek istiyorum. Yazar, gerçekten tabiatı çok seviyor.Biz Cevat Şakir'in
okuyucularının da tabiatı seveceğine, ona hükmetmek Ve yapıslnl
bozmak gibi faaliyetlerin içerisinde o|amayacağına inanmak
istiyoruz.Bugün içinde yaşadığımıztabiatıyaşanmazhöle getirenler elbette
yazarlat değildir. Hatta yazarumlzln kahramanları içinde de böyle kişiler
yoktur. Bununla beraber tabiata bu, yani Cevat Şakir gibi yaklaşanların
artması, tabiatın yerli yerinde kalması, insanın mutlu olması
için son derece gereklidir. Esasen tabiatın dilini anlayanlara
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modem dünyanın şiddetle ihtiyacı vardır. Bu anlayanların başında
Halikarnas Balıkçısı'nı saymakhiç de abartı değildir.

Son olarak burada beliıtelim ki Cevat Şakir bu tabiat duygusunu
herhangi bir yazardan değilbizzat içinde yaşayarak kazanmıştır. Bu konuda
Mavi Sürgünkitabı ve tabii Ankara'dan sürgün edildiği Bodrum'a giderken,
Bodrum'a vardığındaki ve kitabın bundan sonraki bölümleri pek açık ve kesin
bilgiler vermektedir. Elbette onun bu duygularının oluşmasındaAnkara'da ve
ordan gönderildiği Bodrum'a vaflncaya kadar yaşadıklarınln payt vardır.
Adeta talih Cevat Şakir'ı tabiatahazırlamıştır. Bunun içinbazı olaylar vardır
kendileri acı, ıstıaplı, sıkıntılı fakat sonucu güzeldir. İster istemez Cevat Şakir
böyle bir sürgün olayı yaşamasaydı Halikarnas Balıkçısı olur muydu, böyle
buram buram tabiat kokan ve aşk derecesinde tabiatı anlatan eserlere
edebiyatımız sahip olabilir miydi diye sormadan kendimizi a|amayız.
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xVI. YY' DA MENTEŞE SANCAGINA BAGLI

BoDRUM, xöycrc Ğiz vn rrcrrrİyrc

Refet vİNA.Nç-

XII. yy' da Selçuklular taraflndan fethedilen bu bölge XIII. yy
sonlarında Selçukluların çökmesiyle birlikte Menteşe Beyliği'nin
hökimiyetine girdi. Menteşe Beyliğine Son Veren osmanlı Devleti 15.yy'da
bu bolgeye hakim oldu. l522'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde
Rodos'un fethi ile birlikte bu bölgede bütün sahiller osmanlı topraklarına
katıldı. Bilindiği gibi osmanlı devleti fethedilen her bölgenin hemen
tahririni yani sayımlnlyapar, sancak merkezinden itibaren kaza|ar,nahiyeler
ve köylerde yaşayan insanları ve ürettikleri mahsullerle sahip oldukları
hayvanların sayılarınr, sahiplerini defterlere kayıt ederdi. işte l522'den
itibaren osmanlı yönetimine geçen Muğla bölgesinin tamamının bu tarihten
itibaren tahriri yapılarak defterlere kayıt edilmiştir. Bu defterler daha sonra
tanzim edilen defterlerle birlikte istanbul Başbakanlık arşivindedir. Son
yapılan Menteşe Sancağı tahrir defteri ise Başbakanlık Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime arşivinde bulunmaktadır. 1 10 numarada kayıtlı
bu defter Muharrem sonu 991 Hicri, Şubat 1585 miladi tarihli olup 256
varaktır (5l2 sayfadır). Bu defter, osmanlı devletinin çöküşüne kadar
kullanılmıştır; nitekim defter içindeki 19.yy sonuna ait kayıtlar ve Pazaf
kuruluş larına ait fermanlar bünu gö stermektedir.

Bu defterin l52 varaklarında bu bölgeye yerleşen cemaatler
(oturak Barza, Güne Barza, Germiyan, Göçer, İskenderbey, Kayı,
Hürrem, Yahşi Bey, Kızilıca, Karakoyunlu) kayıt olunmuş sonra
Peçin, Eskihisar, Muğla, Tavas, Megri (Fethiye), Purnaz, Köycigez
(Köyceğiz), Mazon, Bozöyük (Yatağan) ve Esir Ulus kazalarının vergi
nüfusu ve muaflar isim isim kaydedilmiş buraların ürettikleri mahsuller,
hayvan sayıları ve vergileriyle bu bölgede iskelelerden alınan vergiler
kaydedilmiştir. Biz tebliğ konumuzu 16.yy'da Menteşe Sancağına bağlı
Bodrum, Köyceğiz ve Fethiye olarak verdik ise de son yapılan 1583 tarihli
Menteşe Sancağında merkez Muğla başta olmak izere diğer yerleşim
yerleri Ve vergi nüfuslarınl Vermey e çalışacağız. Her vergi

- 
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
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nüfusu yaklaşık beş kişilik bir aileye tekabül ettiğine göre gerçek nüfusun
hesabının yapılmasını okuyucuya bırakıyorum

nu iebılgoe rınemii bir tespitimizi sunuyoruz. o da Bodrum
merkezinin Etrim köyü olduğu ve Bodrum yarımadasına Bozulus adı
verildiğidir. Kayıtlarda bugünkü Bodrum'a bağlı Yahşi, Bağla gibi
mezr a|arın kayıtlarınd a "kafır vehminden" (korkusundan) ekilmez olmuş
kaydı bulunmaktadır. Bu husus bize Akdeniz'de şovalyelerinin bölgeye
Zaman Zaman b askın y aptıkl arını g ö stermekt e dir. Zaten B o drum I 9 7 0' ler e,
turistik yerleşim bölgesi oluncaya kadar sahiller pek kullanılmazhatta miras
dağılımında dahi sahil gerileri ekilmediği için kızlara, gerideki ekilebilen
yerler erkeklere bırakıldığı tarihi ve sosyal bir gerçektir. Dolayısıyla
Etrim'in, bugünkii Bodrum'un m erkezi olduğuna kesinlikle inanmaktayız.

MUĞLA MAHALLELERİ

PEÇİN MAHALLELERİ

58Cami-i Kebir
Versi Nüfusu NeferPecin Mahalleleri (Varak 51)

625TOPI,AM
t8Kızılcadere Mescidi
24Hacı Mustafa Mescidi
52Baz.ersanhlar Mescidi nd Keremiiddin
38Sofu Hüsevin Mescidi
4lRali Hoca
5liki camii nam-ı diser Emirkücük
36Hacı Timür Han
73Dikseklü
101Gazi Mescidi
37Hacı Bevazıd
51Hacı Rüsterıt Mescidi
97Cami-i Kebir

Vergi Nüfusu NeferMuğIa Mahalleleri (Varak 80)
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Mescid-i Ahmet 26

Mescid-i Tanrıvermiş 15

Çağatay Hamza 2

Karıncalu (Kızılcalu) Hayrettin Çelebi
demekle meŞhurdur.

23

Mescid-i Keoez 1

TOPLAM 111

Refet Yinanç

MİLAS MAHALLELERI

Milus Pazur İkamesi: |844 (23Ramazanl260)Tarihli Pazar Kuruluş
Fermanı.

Yevm-i ahadden yortu olduğu cihetle yevm-i isneyne alrnmıştır.

YiMARMAROS

Kaza-i Megrİ (Feıhiye) Vargk I32

Karyeyi Megri Defter-i atikde nefs-i Megri'de yazılan kimesneler
hin-i tahrirde Amas nam-l diger Üzümlü toprağında 40-50 yıldan beru

Milas Mahalleleri (Varak 52) Versi Nüfusu Nefer
Camivi Ahmet Gazi 70

Hoca Bedrettin 41
t2

Mescid-i Hacr Kasım 22

Mescid-i Beskuyu 6

I Gazi 2l
Calcil 35

5

Hoca Firus Pasa (Namı diger Kızılcaburgaz) 60

Mescid-i Hisarardı 38

Mescid-i Gümüşliik 43

Mescid-i Kadı Siyah (Nam-ı diger Mescid-i t2

TOPLAM 338

Versi nüfusu neferKarveviMarmaros
3
3TOPLAM
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sakinlerdir deyu ayAn-ı vilayet haber verüb ahvalleri sütte-i saadete arz
oIundukta kanun üzre oturduğu toprağa yazıladeyu ferman oIunmağın hin-i
b ey azdakarye - i m ezbu r a y azıl dılar. H Al A hAl i anil r -r e ay a,h as s - ı m i rl i va.

ihtisabı bazarha-yıMegri vebac-ıbazarkarşısına fi sene 20.000 akçe.
Niyabet_i divan-ı Megri ki serbest olmayan timarlarun
Nısf-ı cürm veNısf-ı resmi ganemdir. Nısf-ı katli post-ıkaplan.
Hass_ı Hümayun fi sene 4.000 akçe.Mahsul-iGümrük-iiskele-iMeğri nsene 1l.000 akçe.
Mahsul-iTahunhane-iMegri,Hass-ıHümayun fisene 10.000 akçe.
Mahsul-iŞem'iHane_iMegri Hass... fisene800 akçe.
Mahsul-i Bağcıkeyl-i Bazarha-iMegri fi sene 100 akçe.
Ark_ı Çeltükderkarie-i Eşen fısene 16.440 akçe.
Ark der karie-i Kireş Burnu fi sene 1 .200 akçe.A*rk-ıKuşlu fisene2.390 akçe.

Ark-ı Kabaağaç 1.400 akçe hasıl kayd olunmuş. 15 yıldan beru
bi hasıl suçıkmaduğı sebepten

Ark-ı Çeltük der civar-ı Megri, üç dört yılda bir karasu çıkub Çeltük
ekiliımiş, h6lA on yıldan mütecaviz olup karasu çıkmayub ekilmez olmuş.

Hasılı memliha-i Megri ki sabıkan yiz otuzsekiz ocak tuş işlenup
' harc-ı amelde muduna ikişer akçe ücret ile karye-yi mezbura Elvii

zımmilerinden tayin olunan tuzcular işlerler. Hala hin_i tahrirde altı ocak
dahi fazla bulunub ceman yüz seksen sekiz ocak olmuştur. Megri ve
Köycigez ve Pernaz kadılıklarında satılur deyu defter-i atikte mukayyet
olmağın defter-i cedide dahi uslub-ı sabık üzrç kaydolundı. Fi sene 60.000
akçe.
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Köyleri Vergi Nüfusu
Esen 25
Bunda Anda t8
Gökçeövük 31
VakıfYakası Nd. Mensen 54 +33
KerŞ Burnu 28
Cemaat-ı Girdap 43
Bavır 31

Karaca Avnar Nd. Arslanlu 43
Kadra 27
oğurdaş maa Kınık 28
Sandelu 23
Balkıca 22
Gulumin (t) 43
Kavı 59
Amas (Üzümlü) l1
Bel Arası 1+9
Kızllcaseki 2
Kızılcaseki-'i Diser 1

Budaközü Kers Bumu 2
Esen 16

Camlıövük 6
Tizluce 10

Falarva 4
Kadrak 5
Gökkuvu ve Sarırkava 5

Alınca t0
Fırunsah 22
BundaAnda 9
Krınıcadere 16
Miifeferrik Reava I
TOPLAM 633

Refet Yinanç

KAZ^-iMEGRİ

Cemaat ki nefs-i Megri'de kAfir vehminden firar eyleyup zikr olan
Amas nam karye toprağında otuz yıldan beru mütemekkin olub mevkide
sahib olan ahvalin sütte-i saadete atz ettikde on yıldan ziyade...
mütemekkinler olduğu toprağlkanun üzre de.fter-i cedide kaydoluna deyu
ferman olunmağla nefs-i Megri'de yazflmayub zikr olanAmas nam karyeye
kanun izre kaydolundular. Ve rüsum-l raiyyetlerin sahib-i arza eda
etmek üzre defter-i cedide y azıldılar (Varak 1 4 5 ).
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t9TOPLAM
t2Hızır Naibler
1Çomaklar
Nefer 92 Muaf 64Köycügez Köyleri

--l

Bodrum, Fethiye, Köyceğiz

Kasaba-ı Köycİigez (Varuk 178)

Kazu-i Bozöyük (Varak 217)

30Yatağan
NeferKaza-i Bozövük

Esİrulus -Bodrum 23

t245TOPLAM
48Sandlıme-i diger
107Sandume nd- Varlive
1'7Mevmııncrık
54Etrim
1),7Karabağı-ı d'ioer
128Karacaova

e- Türkmenönü
d- Akkava
c- Yahsi
h- Reksemad
a- Belek

249Rıızkehi
f- Kızılcakuvu
e- Türkmenönü
d- Göcer
c- Yahsi
b- Akkava
a- Kafircik

254Buzkebi-i Diser
112Karabağ
149Beksemad
NeferKöyleri
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Relet Yinanç

Buraya bağlı mezralar :

Kargu-Bağla Asbad, Zikr olunan mezra\ar Sabukan kafir vehnıinden
ekilmez imiş, şimdi ekilür olmuş.

Deft erde bugünkü Yat ağan, B ozöyük adıyl a kayd edilmiş o lup 3 0 nefer
vergi nüfusu mevcuttur. Esirulus kazasına bağlı Talmani yani Dalaman'a
bağ'iı köyler ise aşağıda verildiği gibi kaydedilmiştir.(Var ak255)'

Akköprü 22

Bovnak Kayası z1
Yamaklu 9

Karaağaç halii Boş
Kurudere Boş
Kayanedros (Kabanedros) Boş
Karadona Boş
incirlu Boş
Esli ve Burç Tepe BoŞ
Hankısan (Cankısan) Boş

Kaza-İ Esİrulus (Varuk233) :

Ve rg ü E m an eti K wy u d- ı D eft er-İ H ak a n İ İ d ar e s İ :

(Defterin içine konan antetli (başlıkl) matbuferman sureti.)

Aydın' vilayeti dahilinde Menteşe sancağında Bodrum kazasında,
S er-ül Vaki nahiyesinde b ir kuyu derununda si mli-kurşu n madenini nhazine -
i hassa-i şahane canibinden hazır ve imal olunmakizıe emlak-i mahsusa-i
padişah haneye tashih olunması hazine-i meskure nezaretinin tezkere-i
mafxzası üzerine şerefsudur olub mağbeynl hümayun-ı mülükane baş

kitabetinden tezkere-i hususa ile tebliğ olunan irade-i seniye-i şehriyarane
mukteza-ı Alisi maliye ve ticaret nezaretleri ile vergü emanet-i celilesine
tebliğ olunmuş olmasıyla müşarün-ileyhanın cevabında Sır üt vasi
nahiyesinde nahiye kaydı bulunmamasından naşi vukuu bulan istilam
izerinemaden-i meskur Sır ül vasi dere karyesinde arazi-i haliyeden maden
mevkiinde bir kuyu derununda olub hudud-ı erbaası dağ ve hali mahalden
ibaret olduğu gösterilmesine mebni maden-i mezkurun emsali veçhile
müceddeden Sebt-i Defter-i Hakan-i olunmak izere divan-ı
hümayundan bir kıta tashih-i emr-i ş6nının ısdarı beyan Ve
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işar olunmuş Ve keyfiyet taraf-ı eşref-i şahaneye arz ile bede-l istizan
olveçhile icrası hususuna irade-i seniyye-i tacdarane müteallik ve şerefsudur
olmuş olmağın enf-ül zikr maden-i meskur emsal-i veçhile mtıceddeden sebt-
i Defter-i Hakani olunmak ve erhlak-i mahsuseyi şahaneye tashih kılınmak
izere bu hakire hitaben sadır olan ferman-ı öli mucibince müceddeden sebt-i
defterkılındı.

Fi 23 Rebi-ül evvel sene 1304
El fakir Hüseyin et-tevki-i.

Bu pazar ikamesi aynı tarihte defterde Beksemad köyü üzerine kayıt
oIunmuştur.

Kuyrt: Vasalede tafsilen şerh olunduğu üzere Seyr-ül Vasi
nahiyesinin Dere Kariyesi'nde birkuyu derununda zuhur iden simli kurşun
madeninin müceddeden Sebt-i Defter-i Hakan-i kılınmak ve emlak-i
mahsusa-i şahaneye tashih olunmak badında bu hakire hitaben sadır olan
ferman mucibince sebt-i defter kılındı.

Fi Rebi-ül evvel sene l 304
El fakir Hüseyin et-tevki-i.

Bodrum'da Etrim köyü kaydlnın yaruna eklenmiş olan |264 yılına ait
vasale Bodrum merkezinin Etrim köyü olduğunu göstermektedir(Varak
23e).

Esirulus Köyleri (Varak223-233) :

54Etrim
121Kaıabağ-ı Diser
128Karaova

Karabağ (N.D Yumruburun)
249Buskebi
2s4cakuyuKızı

Buskebi-i diger *Buraya
dahil olan köyler:
Kafircik, Akkaya, Yahşi l5
Nefeı Göçer, Türkmanönü,

1t2Karabağ
149Beksemad
Vergi NüfusuKöyIer
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Refet Yinanç

Mevmuncuk t1
Sandeme ( N.D Varliye) r0l
Sandemeyi diger 48
TOPLAM

' Mezrayi Kargu ve Bağla zikr olunan mezra|ara sabıkan kAfir
vehminden (korkusundan) ekilmez imiş. Şimdi ekilür olmuş ve mezraa-i
asbat (Varakz{l).

Ikameyi Bazar-ı Nefs-İ Kasaba-İ Bodrum Beher Hufta yevm-İ penç-
şenhe (Varak233)

Menteşe sancağı dahilinde Bodrum kazasında nefs-i Bodrum merkez-i
hüktimet ve iskele olarak idhalat ve ihracat ve akabının medhal ve mahreci
bulunduğundan kasaba-ı mezburda beher hafta pençşenbe günlerinde
müceddeden bazar küşad olunması hususu ba mazbataşikaziha ( ) olunmuş
olmaktan naşi kuyud-i ( ) müracaat olundukta kaza-i mezbur zeamet
dahilinde olduğu cihetle bazar-ı meskurun yevm burda ikame olunması
hususuna irade-i dliye erzankılındığı halde defter hane-i amirede olan kaydı
mahalli bade (bi_t tevki ) tashih olunmak izere başka ve mahalline ifade-i
halimırtazzammın başka iki kıd'a emr-i şerif ıstarı Ve varidat muhasebesine il
muhaberi verilmek izere tesviyesi maliye nezareti celilesi ile defter-i
emanet behiyesinden ifade ve ilan olunmuş ve olveçhile icrası hususuna
irade-i öliyye müteallik olarak mucibince ifade-i hali mutazammın diğer
emr-i şerif tastir kılınmış olmağın mucibince kaza-i mezburda beher hafta
penç-şembe günlerinde müceddeden bazar ikame olunmak izere defter
hane-i amirede olan kaydı mahalli müceddpden tashih olunrhak içün bu
hakire hitaben sağdlr olan ferma-i 6li mucebince tashih olundu.

F i27 Cemaziyel övvel sene 1 285
el fakir el hac Mehmed Raifet-tevkii

Yukarıdaki bu ferman Etrim köyü kaydının üstüne özetle
kaydedilmiştir (Varak 239). Yasalede tafsilen şerh olunduğu izere nefs-i
Bodrum kasabasında beher hafta penç-şenbe günlerinde müceddedenbazar
küşadı hususuna irade-i 6liye-i mekanpenahi şerefsuduur olmağın bu hakire
sadır olan ferman-ı Ali mucibince tashih ve sebt-i defter olundı.

Fi27 Cemaziyel evvel sene 1285
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El hakir el hac Mehmed Raif ettevkii

Bu kayıt, Bodrum'da Etrim köyü üzerine kayıt olduğuna göre bu köyün
Bodrumun merkezi ve asıl ismi olduğu ortay açıkmaktadır. Tahririn yapıldığı
1585 tarihinde yapılan tahrirde Etrim köyünün 54 nefer vergi nüfusu
görülmektedir. Yani o tarihte Etrim'in 54x5 : Z7)kişinüfusu mevcuttu.
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