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TUI{CAY K.AR.AKAYA

20 mart 1945 Bodrum doğumluyum. İlkokulu Cumhuriyet İlk oku-
lunda, ortaokulu İstanbul Pertevniyal ortaokulundan mezun olduktan sonra
Liseyi İzmir Atatürk lisesinde okudum, oradan Şişli İktisadi Ticari Bilimleri
bölümünü bitirdim. Üniversite eğitimim için İngiltere'ye giderek London
Scool of English de öğrenim gördüm. Mastır için İstanbulh dönerek İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı İşletme Enstütüsünü başarı ile bitırdim.

İş hayatına Bodrum daziraatişleri ile başladım ordan sonra dericilik
sektöründe derimağazası açtım. Sonraki yıllarda turizme atılarak Salmakis
Yachting şirketini kurdum. 1996 yılında da Salmakis bünyesinde Salmakis
oteli inşaa ettim. Şu anda Salmakis Turizm de yönetim kurulu başkanı olarak
görev yapmaktayım.

Tarih, güzel sanatlarla uğraşmayr, okumayı, araştırmayı ve seyahati

severim. Hayat felsefem öğrenmek ve değişim izerinekuruludur. Evli ve iki
çocuk babası olup iyi derecede ingilizce bilirim.
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I|h 24-26 E|<ım2007 tarihleri arasında B odrumda yapıla n 1. (Jluslararası

B o drum Semp ozyumu'nun ikincis i9 - |2 Mayıs 20 1 1 tarihleri arasında Bodrumda
Salmakis otelde gerçekleştirildi. ilk Sempozyumun bildirileri 2008 yılında
Bodrum ortakent Yahşi Belediyesinin yayınları arasından, osmanlılardan
Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu, Bildiriler, Bodrum
2008, başhğıyla yayımlandı. İlk semp ozyumda sunulan bildirilerin hem
yerel tarihle ilgilenenler ararsında hem de Bodrum'da kültüre değer verenler
arasında fayda|ı etkileri görüldü. Dört yıl sonra Bodrum'un tarih ve kültürüne
destek Veren eşraf ve işadamları, yeni bir sempozyumun yapılması gerektiği
ihtiyacını dile getirdiler. Turizm alanında büyük mesafe alan Bodrum'un aynı
zamanda kültürel olarak de gelişmesi gerektiği üzerinde durdular. Bu tür
bir talebi karşılamak için biz, Prof. Dr. Ahmet Özgiray ile Prof. Dr. M. Akif
Erdoğru, memnuniyetle yeni bir organizasyona giriştlk ve 2. tJluslararası
Bodrum Sempozyumu'nu düzenledik. ikincisinde yetmişten fazla bildiri
başlığı düzenleme kuruluna bildirildi ancak bunlardan atmış bildiri sahibi,
Bodrum'a gelerek bildirilerini sundular. Programda yer almasına rağmen,
üst düzey bir yetkilinin izmir'i ziyaret etmesi sebebiyle Ege Üniversitemizin
değerli rektörümüZ Sayln Prof. Dr. Candeğer Yı|maz açılış konuşmaslnr bizzat
yapamadılar. Ancak, sempozyumumuz başarılı geçmesi için iyi niyet dileklerini
belirten bir mesaj çekerek, arkamızda olduklarını ve desteklerini belirttiler.
Müteakiben, Muğla Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mansur Harmandar
bizatihi sempozyumunlJza teşrif ettiler ve üniversitelerinin Bodrum ile ilgili
projelerini anlatan özlü bir konuşma yaptılar. Muğla Üniversitesinin bu
tür akademik faaliyetlere destek verdik]erini belıttiler. Bodrum'un değerli
kaymakamt saym Feridun Cemal Özdemir ile Bodrum'un genç ve faal Belediye
Başkanı sayın Mehmet Kocadan birer konuşma yaptılar. Hepsi de Bodrum'un
tarihsel dokusuna ve önemine dikkat çektiler. Son iki konuşma Bodrumlu
işadamı ve akademisyenlerin hamisi Tuncay Karakaya tarafindan yapıldı. Bu
cömert işadamr, otelini tebliğ sahiplerine açarak maddi desteklerini esirgemedi.

9 Mayıs Pazartesi günü saat 10da0, itibaren iki salonda oturumlar
başladı. Tüm gün boyunca akşam 18'e kadar oturumlar aksamadan devam etti.
İki gün boyunca yoğun bir şekilde oturumlar devam etti. Atmış bildiri okundu.
Bildiri başlığını bildirip de katılamayanlar mazeretleri beyan ettiler' Çarşamba
günü bir yat gezisiyle sempozyum sona erdi. Bodrum yarlmadası karadan
da gezdiri|di. Çok değerli Bodrum, Bitez ve Gümbet Belediye başkanları,
sempozyumumuza destek verdiler. Kimi oturumlara katılarak bazı bildirileri
bizatihi dinlediler. Ayrıca her biri akşam yemeği vererek akademisyenlere
verdikleri önem ve desteği ifade ettiler. Kırgızistan, Ukrayna, Azerbaycan,
ABD, Kıbrıs ve Türkiye Üniversitelerinden katılan akademisyenler her firsatta
memnuniyetlerini beyan ettiler.

Bilindiği gibi, Bodrum, liirkiye'mizin, her yönüyle, en gizel, tarihi,
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turistik, şehir ve bölgelerinden biridir. Turizmiyle, nice kültürel değerleriyle,

milattan öncesine dayanan eski tarihiyle, yetiştirdiği tarihçileriyle, temiz sağlıklı

havasıyla, ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin deyazdığı gibi, mis gibi kokan

limon ve turunç çiçeğiyle; nadide bitki ve çiçekleriyle, Akdeniz Uygarlığına ait

amforalarr barındıran Su Altı Müzesiyle, kalesiyle, bağrından yetişmiş dünyaca

ünlü Turgut Reis gibi denizcileriyle, şeyhülislam Önrer Lütfi efendi gibi

Müslüman din alimleriyle, Halikarnas Balıkçısı gibi Yeni Türk Edebiyatımızın
değerli yazarıy|a, Neyzen Tevfik Kolaylı gibi sıra dışı bir hiciv ustasıyla,

ttirktıleriyle, tabiatıyla, Avram Galanti gibi uluslararasl bir entelektüeliyle,

özellikle Kıızey Afrikaya gönderdiği üst dizey yöneticileriyle, kendine

özgü yemekleri ve sivil mimarisMe, ve her şeyden önce temiz, yardırnsever,

cömert, alicenap halkıyla, böyte bir desteği gerçekten hak ediyor. Kısacasr, Ege

Bölgemizin incilerinden biri olan Bodrum ve çevresine ait bir çok kültürel

değeı eski çağlardan zamantmıza kadarki süreç, Bodrum'un geçmişi, KaryalıIar,

Mikenleı St.lean Şövalyeleri, Menteşeliler, Yörükleı Türkmenleı Bodrum'un
geleceğiyle ilgili yeni proje ve önerileı tarihsel gerçekler, bu sempozyumda

değerli akademisyenler ve yerel araştırmacılar tarafından konuşuldu.
Sunulan bildirileri daha sonra bir metin halinde bize ulaştıran değerli

bildiri sahiplerinin metinlerini bir kitap halinde okurlara sunuyoruz. Bodrum
ve yakrn çevresinin tarih ve kültürüne yeni katkılar yapıldığı inancında1nz.
gıldirı sahiplerinin metinlerine hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Noktasına

ve virgülüne dahi dokunulmadı. füm hata ve sevabı kendilerine aittir. Emeği

geçen herkese teşekkür ediyoruz. Faydalı olması dileğimizle...

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Ahmet Özgiray

Prof. Dr. M. Akif Erdoğru
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ts odrıııır Kayıııakaıııı Feridun Ceııııal Özdernir' in 2, Ulustraraı"ası
Eodrırm seınpozyurnu açılış konuşnıalarr.

öncelikle tarih, orntıTTffiH H:'.lTlHn güzel Bodrurn umuza hoş
geldiniz diyorum. Sözlerime başlarken Bodrum İlçesinin tarihi ve kültürel
değerlerinin iyi tanıtılmasr, Bodrum'un sadece deniz, kum ve eğlencesiyle
anılmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Değişik uygarlıklara eV
sahipliği yapan Bodrum adını bütün dünya tanımaktadır. Bodruın; Kalesİ,
Antİk Tİyatrosu, Mausoleİumu, Sualtı,Arkeolojİ Müzesİ Ve sayamaya cağımız
bir sürü değeri ile çok zengin bir tarihi geçmişe sahiptir.

Gündoğan Peynİr Çİçeğİ Mağarasıhda bulunan bilinen en eski yerleşim
iz|eri,5000yılöncesİnedayanmaktadır; ilkhalkise 3000 yıl önce, bölgedebirlikte
yaşadığı tahmin edilen Lelegler ve Karlar'dır. Perslerin Anadolu'yu işgalinin
ardından Bodrum,Karya Satraplığıhın haşkenti olarak Pers yönetiminde
kalmıştır. Tarihin babası adıyla anılan Herodot Bodrumda doğmuştur. Karya
Satrapı Maussollos zamanında Bodrum, Halİkarnassos adıyla ün salmıştır. o
dönemlerde yapılan Mausoleiumbıgin antik dünyanın 7 harİkasından hİri
olarak kabul edilmektedir. Mausolos yönetiminden gününıüze kalan sadece bu
anıt mezar değildir. Günümüzde dahi hizmet Veren Antik Tiyatro bunun en

çarPlcı örneklerindendir.
1 0 9 9 yılı n a k adar Biz an slıl ar ın elind e kal an B o dr um Türkl e r t ar afı n d an

İlk kez 1099'da fethedİlmiştİr. Yıldırım Beyazıt (Menteşe Beyliğini)Muğla ve
Bodrum çevresini 1'391 yılında asmanlı İmpıaratorluğuha katmıştır. Ancak
Osmanlı Devletinin l402'deyapılan Ankara spvaşından sonra dağılma belirtileri
göstermesi üzerine Çelebi Mehmet de Bodrumda bir kale yapmaları için Saint
|ean Şövalyelerİhe izin vermiştir.Bodrum uzun süre Saint }ean Şövalyelerinin
elinde kaldıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman l522'de düzenlediği Rodos
seferinden sonra 5 ocak 1523'te Bodrum'u tekrar Tiirktoprağıyapmıştır.

Bodrum osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Evliya
Çelebi "Seyahatname"sinde |67|'de geldiği Bodrum için buranın tersanesinde
gemiler yapıldığını anlatmıştır. /

Bodrum; T7 ve |8. yizyıLlarda tersanesinin yanl sıra Anadoluhun Ege
Adalarıyla olan ticaretinde de önemli bir liman konumundadır. Ayrıca l824'te
çıkan Yunan isyanı srrasında da Bodrum osmanlı imparatorluğu tarafindan
"Türk Donanma Üssü'' olarak kullanılmıştır.

B o drum l 9 1 9 M ay ısın d a İt aly anl ar tar afından iş gal e dilmiştir. B o dru m
kalesini karargöh olarak kullanan italyanlar, Mustafa Kemal Atatürkün
Anadoluda başlattığı İstiklal Savaşı Türk]er lehine gelişme gösterinceZ/
Temmuz 1921 de işgali kaldırarak Bodrum ve Muğla çevresinden ayrılmışlardır

Cumhuriyet'in ilk yıllarında küçük ve fakir bir kasaba olan Bodrum, bir
sürgün kasabasr, Bodrum Kalesi de hapishane olarak kullanılmıştır.
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1960'lı yıllarda ilk sualtı arkeoloji çalışmaları başlamış ve Bodrum Sualtı

Arkeoloji Müzesi'nin temelleri atılmıştır. 6 Kasım |964'te de Bodrum Müzesi
açılmıştır. 1974y/rında Bodrum Mimarisi 'Miııi Miras'' olarak kabul edilerek,

korumaya alınmıştır.
i9go'ı, yıllardan itibaren hızla değişen Tlirkiye'yle beraber Bodrum da

gelişmiş ve bugün Bodrum Türkiye'nin ve dünyanın en gözde tarihi ve turistik
mekAnlarından biri olmuştur.

ilçe ekonomisi üç ana sektöre dayanmaktadır.Tiırizm,Yat imalatçılığı
ve inşaat sektörü.inşaat sektörü özellikle ikinci konutlar açısında doyum

noktasındadır. Yat imalatçılığı yıl boyu süren ve yüksek getirisi olan bir
sektördür.ilçemizde turizmin ön planda olmasından dolayı yat imalatçılığının
farkrndalığını azaltmaktadır.

Bu gün Bodrum ülke twrizmi açısından (kapasitesi ve maddi boyutu

) oldukça ör.-. sahiptir.70 000 yatak kapasitesi, iki milyon civarında olan

yıllık turist sayrları bu ölçeği yansıtmaktadır.
Turizm sezonun kısalığı ve turizm çeşidi ana problemi oluşturmaktadır.

Bu konuda yerel idarelerle yaptığımız çalışmaların Sonucunun çok olumlu
olacağı inancrmrz tamdır.

I So, olarak Bodrum'un her kesimdeki insana hizmet edebilecek bir tatil

ortamr olduğunu belirtmek isterim.Bu çalıştayın başarılı geçmesi dileklerimle
saygılar Sunuyorum.

Bodrum Kaymakamı
Feridun Cemal ÖzoBııııiR
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Eodrum Belediye Başkanr IVlelrmet Kocadon'un 2. Uluslararası
Eodrum Sernpozyumunun açılışında yaptıkları konuşıııa

Değerli Akademisyenler, Sayın Rektörüm Ve Bodruma Gönül
verenler, sizleri tarihin babası Herodot'rrn şehrinden, Halikarnas Balıkçrsı'nın
"Merhaba'sıyla selamlamak istiyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Hepimizin bildiği gibi tembellik eğitimsizliği, eğitimsizlik de cehaleti
getiriyor. Yakın tarihe, yakın çevremize baktığımızda, eğitimsiz toplumların
ne kadar kolay yönetildiğini ve ufak bir krvılcımın nelere mal olduğunu
gördük, bu kış yaşadık. işte bunun için Ulu Önderimiz Atatürkün eğitime
verdiği desteği unutmamak lazım. Herşeyin başı eğitim ve eğitim sürecinde
tarihimize, örf ve adetlerimize, kültürümüze sahip çıkamazsak, bu konuları bir
kenara atarsak, yozlaştırılarak yok olup giden bir toplum haline döneriz. Bu
tarih sempozyumlarının, Türkiye'nin dünyayaaçı|anbir kapısı olan Bodrum'da
yapılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Geçmiş yıllarda bu
sempozyumunbirincisiniyaptık. o zamankatılandeğerli akademisyenlerimizin
bildirileri ile hazırladığımız kitap, şu anda gelecek nesillerimizin önünü
açmaktadır. Bu sempozwm sonunda hazır|anacak kitap da geleceğimize ışlk
tutacaktır, gelecek nesillerimizde sağlıklı bir Bodrum Yarımadasr, Bodrum
çevresi tarih bilinci oluşacaktır. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyoı sizleri
Bodrumda ağırlamaktan onur duyuyorum ve saygıyla selamlıyorum.
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Ege Ünİversİtesi R.ektörii Frof" Dr. Candeğer Yılnıaz'ın
2. üuslararası Eodruııı Seıııpozyumuİ}ıın açılış töreniııde

okııııan ıııesajı

Çok değişik konu başlıklarıyta gerçekleştirdiğiniz toplumsal
sorumluluklar|mlza ışık tutan üniversitemizin ev sahibi olmasrndan onur
duyduğum 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu'nun birincisinde olduğu gibi

çok başarılı geçeceğine inanryorum.

Üniversitemizdeki bir başlangıç etkinliğine katılmak zorunda olduğum
için sizlerle birlikte olamadığımdan dolayı üzgünüm. Sempozyum sonuç
bildirgesinin uluslararası ilgi çekeceğine ve yeni araştırmalara neden olacağına
inanryorum. 1

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, semPozyumun başarılı geçmesini

diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Candeğer Yı|maz
Ege Üniversitesi Rektörü adına

Prof. Dr. M. Akif Erdoğru
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Saygıdeğer Konuklar ve Değerli Katılıırıeı Eİtiırı İıısanları,

Sözleriıııe başlarkeır hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarlm.
2. Uluslararası Bodruın Sempozyumuna hoş geldiniz.

Birincisi 24-26 Ekim 2007 tar1hinde yapılan Uluslar arası Bodrum
Sempozyumtınun aradan 4 yıl geçmeden tekrar ikincisinin düzenlenmiş
olması ve yüksek bir katılımın sağlanmasr Bodrum Yarımadasının önemini bir
kez daha ortaya koymaktadır. Bu sempozyumun ikinci bir özelliği sadece belli
bir alanda değil Tarih, Coğra$ra, Edebiyat, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Musiki
gibi pek çok alanda Bodrum'un pek çokyönünü kapsamasıdır.

Değerli dinleyenler, Bodrum la ilgili etkinliklere bir göz attrğımız
zaman Turizm, Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazı|arı ile Bodrum Türk
Halk KüItürü Sempozyunıu gibi daha adını sayamadığım pek çok sempozwm
etkinliğinin yalun geçmişte yapıldığını ya dq yakın bir tarihte yapılacağını
görmekteyiz. Bu sempozyumlar gibi pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin
Bodrurnda sıklıkla yapılır hale gelmesinin nedeni, sadece Bodrum'un doğal
güzelliği o|amaz, Bodrum halkının ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarının
bu tür etkinliklere gösterdikleri yakın ilgi ve verdikleri desteğin daha önemli
olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet
Kocadon, Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Sayın Mahmut Kocadon ve diğer
meslek odaları başkan ve yönetim kurullarının bu konudaki desteklerine
yakından şahidiz.

Şöyle ki, 4 Aralık 201 1 tarihinde rektörltık görevine başladığım günlerde
Bodrum Ticaret ve Sanayi odasının önderliğinde Bodrum Yarrmadasrnın
potansiyelini sunmak ve Muğla Üniversitesinden beklentilerini dile getirmek
uzerc yeni Muğla Üniversitesi yönetimine bir bilgilendirme toplantısı yapmak
istediklerini bildirdiler. Bizim beklentilerimiz de zaten böyle bir etkinlikti.
Üniversite yönetimi olarak kalabalık bir heyetle katıldık ve yaklaşık 20 civarında
kuruluşun katılımıyla bilgilendirme toplantısı bir Bodrum Çalıştayına dönüştü.
Bu Çalıştayda üç komisyon halinde çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.
Bu Komisyonlar; l. Yeni Birimler Kazandırr4a Komisyonu 2. Sürekli Eğitimler
Komisyonu, 3. Verimliliği Arttırma Komisyonu. Bu komisyonların yoğun ve
gayretli çalışmaları sonunda Muğla Üniversitesıyle üç ön protokol imzalandı.
Bu protokollerden birincisi Ağan Tersanecilik Şirketiyle r,rol AĞAN Denizcilik
MYo kurulmaSı, ikincisi Bodrum Ticaret ve Sanayi odasıyla Sürekli Eğitim
MerkeziKurulması,üçüncüprotokoliseDenizTicaretodasıylaSualtıAraştırma
ve Uygulama Merkezi kurulmasr protokolüdür. Bu protokoller çerçevesinde,
Bodrum belediyesiyle Eski Güzel Sanatlar Fakültesi binamzln restorasyonunun
yapılması, bu binada bir sürekli eğitim merkeziyle bir sergi ve konferans
salonu yapılması planlanmıştır. Sürekli eğitim çalışmaları kapsamında da büro
yönetiminden deniz işletmeciliğine kadar çeşitli alanlarda eğitim programları
uygulanması planlanmaktadır. Bodrum Çalıştaylarında oluşturulan komisyon
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çalışmaları Ve alrnan kararların hayata geçirilmesi çalışmaları devam

etmektedir. Bodrumluların bu krsa sürede göstermiş oldukları samimi gayret

ve çalışmalarına hayran oldum. Bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeyi ve daha

verimli hale getirmeyi amaçlamaktayız' Böylece, MuğIa Üniversitesi olarak
Bodrumluların bu gayretve çabalarına destek vermeye devam edeceğiz.

Bodrum Yarımadasıyla ilgili başka bir projemiz Yunus Emre Enstitüsüyle

5 Mayıs 2011 tarihinde imzaladığımız protokol çerçevesinde Bodrumda dil
öğretim etkinlikleri yapmaktır. Özellikle Bodrum Güzel sanatlar Fakültesi
yerleşkemizde devam eden Rauf-Şükran Nasuhoğlu Kültür Merkezimizin
inşaatını krsa sürede bitirmek ve yanma yurt dışından gelecek öğrencilerimizin
de kalabileceği modern bir öğrenci evi inşa ederek, yabancılara Türkçe öğretimi
başta olmak üzere çeşitli eğitim programlarını uygulamaya koymaktır.

Değerli Konuklar, 2. ,Uluslararası Bodrum Sempo4rumunun
Düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti ifade ederken, başta düzenleme

kurulu başkanı değerli biiim insanı Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU olmak
izere düzenleme kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür eder,

Sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle sizlere en derin sevgi ve saygılarımı
sunarlm. 09.05.2011.

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Üniversitesi Rektörü
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-Ege 
Uııİvelqitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Eöltiınü öğretiııı

Üyesi Frof" Dr. ,dhmeıf özgiray'ln 2. {Jluslararası Eohrtıııı
sefirpozyıııııtlııda Yaptıkları Konuşrna

Sayın Kaymakamrm, belediye başkanlarım, değerli panelistlerim ve
konuklarım,
düzenlediğimiz bu İkinci Uluslararası Bodrum Sempozyumu Toplantısı'na
hoş geldiniz.
Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Hanım gelemedi ama kıymetli eşleri Rasih
Bey burada, Muğla Üniversitesi Rektörü Sayın Mansur Harmandar'a, Bodrum
Kaymakamı Sayın Feridun Cemal özdemir'e, burada Reis çok kullanılır,
Bodrum Reisi Sayın Mehmet Kocadonh, kıymetli akademisyenlere ve değerli
izleyicilere hoş geldiniz diyorum.

Herodot buralıdır, bir az önce Sayın Mehmet Kocadon zikretti, M.ö.
500 de Bodrum ve havalisini dünyanın en gizeliklimi ve kıyıları diye adlandırır,
sizleri burada ağırlamaktan çok memnunuz. Karşımda güler yüzlü çehreler
görüyorum. Zaten bunu ümit etmeseydik, bu ikinci sempoz}4rmu yapmazdık'
Meşhur, Pakistanin kurucusu Muhammed ikbal, Atatürk hayranıydı. Bir
şiirinde şöyle diyor; Bahçede gül vardı, gülün kokusu bülbülü orayaçekti. Aksi
taktirde bülbül orada gü1 olduğunu bilmeyecekti. işte bizler de sizde bu feyzi
gördüğümüz için bu sempozyumu tertip ettik. Birinci sempozyumu yaptık, işte
idarecilerimiz de burada, bürokrasinin taşı midemizde Foça taşından yapılma
değirmen taşı gibi habire dönüyor, karnı aşındlrryor. Sağ olsun Mehmet Kocadon
o Zaman ortakent resiydi, her dediğim izi anındayaptı ama bürokrasiye taklldık
kaldık. Mehmet Kocadon sayesinde kendimizi kurtarabildik, kitabı da bastık,
çıkardık.

Ben bu işe son vermek isterken Bodrum'un gerek işadamları gerekse
Bodrumh gönül verenlerden lsrar gelince yeniden yapmaya karar verdik.
2007'de yaptığımız ve kitap haline getirip bastığımız eser oldukça rağbet
gördü. Ne var ki, Bodrurnun saygın işadamlarından hayırsever Tuncay
Karakaya sempozyumun yapılmasrnda lsralcl olması nedeniyle tekrar yaptık.

Bu sempozyum, başta Tuncay Karakajra, Bodrum Başkanı Mehmet
Kocadon ve değerli çalışkan arkadaşıııızProf' Dr. Mehmet Akif Erdoğru'nun
azim v e gay r etler i o lmas aydı y apı|amazdı.

Sözlerime son verirken Sempozyumun başarılı geçmesini dileı
Bodrum doğumlu olan Herodot'un; "Dünyanın en iyi ildimi" dediği burada
durduğunuz süre içerisinde iyi ve hoş vakitler geçirmenizi temenni eder,
hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.
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20.YY. EAŞINDA ECIDRU&4 K,A.ZASI

Bayraın Akça'
Sıırırları
20'yüzyılın başıırda Menteşe Saırcağiırın Bodrtııır I(azası, Bodruııı

Yarıınadası üzerinde bullınnrakta olırp doğuda liaradan Milas I(azasr, kuzeyde

Adalar Deıriziiliıı Nlzıııdayla Körf_ezi ve giiııeyde de yiı-ıe Adalar Deniziiıin
I(eııı:e I(örfezi ile sınırdı (Ivleırteşe Sancağı..,s. 1).

Yer Şekilleri
Bodruın Yarımadası Menteşe Sancağinda I.jeolojik döıremde meydana

geleır yerlerclen birisiydi. Bu nedenle yarımada yizeyeya|<ın çeşitli cirrs ve renkte

graırit, siyeırit, porfiri gibi kayaç taşlardan oluşmaktaydı. Bu kayaç taşlarına bağlı
olarakkaza başlıca klrmrzı ve kara topraldardaıı ıneydana gelmekteydi. Iftrmızı
toprak; Akdeııiz ildiııi'nin başlı'ca toprağı olan "terrarosa' iken kara toprak;

kuıılu ve küçük taşlarla karışık humuslu idi, I(aza'nııı doğusundaki l(araova

Nahiyesi ile batı bölgesinin bazı kısmı kara topraldardan meydana gelmekte

olup ziraata oldukça elverişliydi. Bunun dışında kalan yerler tepeciklerdeıı
meydana geldiği için tarıma elverişli değildi (Menteşe Saırcağı..,s.2T_23).

ildim
Bodrlım Kazası deniz kenarında olduğu için havası gayet ılımandı.

illöaharcla sıcaklık I9C,yazın 25, sonlıal-ıarda 15C ve kışın da2C olurdu. En
yüksek sıcaklık temınuz ayında kaydedilir ve bu da gölgede 35C kadar çıkardı.
En düşük sıcaklığa ise ocak ayında rastlaırılır ve bu da2C den aşağı düşmezdi.

Kazdda daimi ruzgö,t olarak başlıca poyraz ve lodos eserdi. Mevsimsel
rizgöır ise karayel, barı, Anadolu ve keşişleme idi. Meltem rizg?ırları ise nisaır

ayından başlayıp eylül ayı Sonllna kadar siirerdi. Bu rizgöır|ar heın sıcaklığı
düşürrir hem de tarrma destek sağiardı.

Bodrum Kazasr'nda aralık ve ocak aylarıırda bol ve siirekli yağmurlar
yağardı.Bazendolu ile birlikte yağan brı yağmurlar hasara da sebebiyet verirdi.
I(azdda don ve kar görülmezdi (Menteşe Sancağı..,s'22-6)

idari Yapı ve Nüfus:
Menteşe Sancağı, 1907 yılında Aydın Vilayetiiıe bağlı üçüncü sınıf

sancak statüsünde olup sancak merkezi Muğla Kazası olmak izere Mekri
(Fethiye), Milas, Marmaris, Yüksekkum (I(öyceğiz) ve Bodrum kazalarından
teşekkül etmekteydi. Bodrum Kazası'nın ise 29 köyü vardı (Soyluer, 2006:i 11).

2}.yizyı|ın başından itibaren osmanlı Devletiirde nüfus saylmma
verilen önem arttl Ve buna bağlı olarak da batı teknilderi kullanılarak nüfus
sayrmlarr yapıImaya başIandı. işte bu bağlamda 1903 yılında başlanıp 1906

yılında sonuçlanan nüfus sayrmrna göre; Menteşe Sancağinda 168.908

Müslüman, t6.B7l R.um, 1451 Yahudi, 14 Ermeni ve 4yabancı uyruklu olmak
izere toplam lB7 '24B kişi yaşamaktaydı (Soyluer,2006:111).

Doç. Dr. Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
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Osmanlı Devleti'nde, taşra idarelerinin yıl içindeki değişildilderle ilgili
verdikleribilgilere dayanarakyaptığı, son genelnüfus sayımı l914yılındayapıldı.
idari taksimata dayalı olarak yapılan bu nüfus sayımrnda savaş sırasrnda oitaya
çıkan nüfus hareketleri hakkında da bilgi verilmiştir. Brı açıklamalar ışığında
Menteşe Sancağinın Bodrtım Kazası'nın |9I4 yılı, 24 Eylrnl1915 tarihli ve 3
Eylül l921 tarihli nahiye ve köy idari taksimatı ile Müslüman ve Gayrimüslim
nüfus dağılımı aşağıda verilmiştir (Soyluer,20 06:|27 - 129).

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağıizere I.Dünya Savaşı öncesi yani

4ente.se I
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1914 yılıııcla Boclruın Kazası'nın KaraAbAd adlı 1 nahiyesi ve buna bağlı 41

köyü ile bu nahi1,e ve köylerde yaşa).aıl |5.757'si Müslüman,4.02B'i I{uır-ı r'e

206'sı Mrısevi olııak tizere toplam 19.991 ırüfusu vardı.
24EyIn| t9l5 tarihli nüfus Saylmlna göre ise; Bodrum Kazası'ııın idari

yapılanırraslnda lıerlrangi bir değişiklik olmadı ve kazada T5.757 Müslüııaır,
83B Rum ve206 Musevi olmak izere toplam 16.801 kişi yaşamaktaydı.

l921 yılına gelindiği Zaman ise Bodruıı Kazası'nııı idari yapılanfiIaslna

Belen, Gökburun ve orak Adası adlı üç yeni köyün eklendiği ve nüfusunun da

L2.2II'iMüslünıan ve 2.893'ü gayriııriislim olıırak üzere toplam 15.104 kişiden

oluştuğu görülmekteydi (S oyiue r,200 6:T32 - 13 4) .

Ig:.4- IgI5 Müslünran nüfusun içinde gözüken Iftptiler (Çingeneler)

Bodrum Karaibad (Mumcular) Nahiyesi'nde sadece kendi etnik gruplannrn

bulunduğu köylerde sayılmıştır. Yine kazada agaç işleyerek geçimlerini

id-ame etiiren Tahtacı Yörükler de sadece Kum I(öyde saytma tabi tutulduğu

görülmektedir.
IgI4- Ig21 yılları arasında Bodrum Kazası'nın idari Ve nütbs

hareketleri tahtil edilecek olursa kazanın idari yapısına üç yeni löyün ihdas

edildiği ve l9llyılındalci 4.028 olan Rum nüfusun miktarr 1915 yılında B3B'e

düştüğü anlaşılmıştır. Bunun nedeni ise; Balkan Savaşları sonucu osmanlı
Devleii aleyhine topraklarını genişleten Yunanistana Ege kıyılarından birçok

Rum'un göç etmesi dir. 1921 yılı nüfus saylmtna göre ise Bodrum Kazasrnın

gayrimüs1im nüfus miktarı l044den 2.893'e yukselmiştir. Bunun nedeni ise;

i.uti.ryu Savaşr'nrn başlaması izerine Yunanistan'dan birçok Rum'un gerisin

geri tekrar Anadolu'ya göç etmesidır (Soyluer,2006132- l34).
|926 yılında Bodrum Kazası Karaabad (Mumcular) Nahiyesi ile 38

köyde n oluşmaktayd ı (|926 - 27 D evlıef. S alnamesi, l 9 27 :1 | 32) .

Ig2b yilında Bodrum Kazasr'nın Merkez ve Karaabad (Mumcular)

olmak üzere lki nahiyesi vardı. Bunlardan merkez nahiyesinin 10 mahallesi

ve 24 köyü ve Mumcular Nahiyesinin de 4 mahallesi ve 6 köyü mevcuttu.

Merkez Nahiyesi'nin köyleri; Küçük Akçaalan (Turgut Reis),Büyük Akçaalan
(Turgut Reisj, İslamhaneleri, Bitez, Peksimet, Türlöükü, Çerkan (Konacık),

Çif lik, Dere, Küçük Dirmil, Büyük Dirmil (Gökçebel), Sandrma (Yalıkavak),

Faralya (Gündoğan), Karabağ (Turgut Reis), Karakaya (Gümüşlük), Girelbelen
(Dağ6elen), Geriş (Yalıkavak), Görece, Gökçebelen, Göl, Küçi.ikMüsgebi, Büyük
Müsgebi, Yaka ve yahşi iken Mumcular Nahiyesi'nin köyleri ise; Pınarbelen,

Çöm1ekçi, Saz, Kum, Mazı ve Mumcular idi (Son Teşkilatı Mülkiyemizde
Köylerimizin Adları, 1 928:9 53)

Ulaşım
Kara ulaşrmı olarak sadece Bodrum Kazası ile Milas Kazasr arasında bir

yol vardı. Ancak buradaki yol hem çok bozuk hem de çok virajlı idi. Bu nedenle
bu yolun acilen elden geçmesi gerekiyordu.

Deniz ulaşımr olarak ise Bodrumda bir liman vardı. Ancak bu limanın
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bir rıhtımı olmayıp sadece Vergi Dairesi önünde beşer metre genişliğinde iki
iskelesi mevcutttr. Liııana 600 tona kadar gemiler yanaşabiliyordu. Liman her
ne kadar koruııaklı ise de Lodos rüzgArlarına açık olduğundan bir dalgakırana
ihtiyaç vardı. Ayrıca liman bakıma cla muhtaç durumdaydı. Limana senede
L5.370 toııilatoluk 82 vapur ve B.590 tonilatoluk 1.861 yelkenli gemi girmekteydi
(Meırteşe Sancağı..,s.74).

Ekonomik Durum:
20.YY başında Anadolu'nun birçok yerleşim birimiırde olduğu gibi

Bodrum Kazası'nın ekonomisi de tarrm, hayvaııcılık, ormancılıkve madenciliğe
dayanmaktaydı. Bunlar;

a-Tanm:
20Yizyılın başında Bodrum Kazasr'nda 36.917 dönüm ziraataelverişli

atazi vardı. Bunun 36.336 dönümünde çeşitli hububat ekimi yapılıyordu.
Yapılan tohunr ekimi |2996 kg olup bundan alınan mahsul |.703.978 kg
idi. Kazada yetiştirilen başlıca hububat çeşitleri arasında; buğday, arpa'
yulaf, çavdar, darı, mahlüt, mlsır burçak, bakliyat, Patates, pamuk, susam Ve
tütünü sayabiliriz. Kazada I Mart1925 ile 31 Temmuz 1925 tarihleri arasında
395.209 çeşitli hububat yurtiçi ve yurtdışına ihraç edildi (|925-1926 Devlet
Salnamesi,l926:855)

Kazada yetiştirilen başlıca meyveler arasında ise; zeytin, incir, badem,
ceviz, elma, armut, erik, Ioraz,vişne, şef ali, portakal, limon, na\ awa,harnup,
dut, gül, palamut ve üzüm bağını görmekteyiz. Bunlardan en yaygın olarak
yetişenler ise şunlardır;

Zeytin: B odrum Kazasr'nda zeyİin ağaçlar ı oldukça fazlay dı. Bunların
10.309 hektarı ise yaban zeytini durumundaydı. Yıllık 300.000 kıyye kadar
zeytinyağı üretimi yapılmakta olup bunun bir kısmı ihtiyaç için ayrılırken
150.000ile 175.000okkasıiçvedışpiyasayaihraçedilmekteydi.Kazadaze1rtinyağı
üretimiyapanbiribuharlıve diğerleri el ile çalışan pekçokfabrikavardı. Bodrum
Kazası'nın zeı1tinyağınefaset bakımından Milas'ta üretilen zeytinyağından daha
üstündü (1925-26 Devlet Salnamesi,1926:B55,I926-l927 Ticaret Salnamesi,
1927 :.49 4 - 49 5, Türkiye'nin Sıhhi- İctimai Co ğrafyası,1922 :2B -30) .

Harnup (Keçiboynuzu): Bodrum Kazası'nın Göl ve Çif lik Köyleri'nde
harnup oldukça faz|a yetişiyordu. Bodrum Kazası'nda yıllık ortalama 50.000
okka harnup mahsulu elde edilip bunun büyük kısmı yurtiçi ve yırtdışına
ihraç edilmekteydi(Uğur-Gümüşcü-Önger,20 08:422).

İncir: Yüzyılın başında kazada muntazam incir bahçelerinde, tarla
kenarlarında ve dağ yamaçlarında oldukça fazla incir ağacı vardı. Kazadal<ı
incir ağaçları Aydın ve Nazilli incir ağaçları kadar büyük değildi ama meyveleri
küçük ve oldukça da oldukça lezzet|iydi. Kazadan yıllık 40.000- 50.000 kantar
incir Antalyaya, Karadeniz sahil şehirlerine, istanbulh, Mersin'e ve İtalya'nın
Trieste şehrine ihraç edilmekteydi (Menteşe Sancağı.. :50).

Dut Ağacı: Kaza dahilinde muntazam dut bahçeleri yoktu. Ancak
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kazanın farklı yerlerinde ipekböceği yetiştirmek için dut ağaçIarı mevcuttu.

Bilhassa Bodrum Kazası'nda ipek üretimini artrrmak için dut ağacı dikimi
teşvik edilmekteydi' Kazadabeyaz ve karadut olmak üzere iki çeşit dut vardı.

Ancak karadutun meyvesi daha faz|a rağbet görmekteydi (Uğur-Gümüşcü-

Önger,2008:422).
Palamut: I(azanın batı krsmında oldukça faz|a pa|amut ağacı vardı.

I.Dünya Savaşı'ndan önce okkasıyizparaya kadar satılması nedeniyle kazanrn

birçok yerinde palamut bahçeleri oluşturulduysa da daha sonraki dönemde
palamutun para etmemesi nedeniyle bu bahçeler ormanlık haline geldi.Yine
de kazadan yıllık 5.000-6.000 kantar palamut izmir'e ve Avrupa'nın değişik
ülkelerine ihraç edilmekteydi (Uğur-Gümüşcü-Önge r,2008:423).

Badem: Kazada önemli miktarda badem bahçeleri vardı. Kazada kışın
don ve krrağı olmaması nedeniyle iyi badem mahsulü alrnrrdr. Kazadan yıllık
40.000- 50.000 okka badem içi izmir, istanbul ve Mısır-İskenderiye'ye ihraç
ediliyordu (T926 - 1927 Ticar et Salnames i, 1927 :49 4 - 49 5) .

Tütün: Kazada toprak ve iklim tütün yetiştirmeye elverişli olmasına
rağmen tütün ziraatı çok gelişmiş değildi. Bunun nedeni tütün yapanların
gereken önemi göstermemeleri ve modern teknikleri kullanmamaları idi. Yine

dekazadanyıllık 150.000- 200.000 okka tütün Amerika'ya ihraç edilmekteydi
(L926 - 1927 T icar et Salnames i,I9 27 : 49 4 - 49 5) .

Bağcılık Kazada çok fazla olmasa da halkın ihtiyaçlarını karşılayacak
miktarda yani 3B0 dönüm üzüm bağı vardı. Bu bağlarda başlıca; rezzaki ve

siyah şaraplık üzümler yetişmekteydi. Elde edilen mahsulün bir kısmı taze

olarak tüketilirken geri kalanı sirke, şarap ve pekmez yapımında kullanılıyordu.

Çekirdeksi z uzüm|er ise kurutularak satılırdı (Menteşe Sancağı.'' :56- 57).

Arıcılık Kazada ormanlarrn geniş bir alanı kaplaması arıcılığın
gelişmesine neden olmuştu. Fakat kazada arıcılık eski usullerle yapılmaktaydı.
Yani arı kovanları kesilen çam tomruklarının içinin oyulup ön ve arka taraf arrnrn

kapatılmasıyla elde ediliyordu. Kovanlar orman alanlarına kendi haline bırakılır
sadece mahsul zamanlnda gidilir içindeki balı alınırdı. Arrlar kendi kendiıri
beslemek zorundaydı. Kışın sert geçmesi durumunda birçok arı telef olurdu.

Bu nedenle kazadaarıcılıkteşvike muhtaç durumundaydı.Bunuıı için öncelikle
eski kovanların bırakrlıp fenni kovanların teşvik edilmesi gerekmekteydi.1915
yılında Bodrum Kazası'nda 6.000 kovan olup bundan 30.000 kıyye bal ve 3.000

kıyye baimumu elde edilmiştir (Menteşe Sancağı.. : 5 8 - 59 ).

b-Hayvancılık Kazada ehli hayvan olarak; Asya ırkına mensup at ve

beygia merkep, katır, Asya ırkının Mrsrrve Kırım türünden öküzve inek, dağlıç
ve Karaman türü koyun, yerli ve Malta ırkına ait keçi ve yerli ve Denizli ırkına
ait tavuk ve horoz yetişmekteydi (Meırteşe Sancağı. .:63_66)..

c-Madenler
Bodrun-ı Yarımadası'nın hemeır hemen her tarafiııda muhtelif cins

ve renkte granit, siyenit, perfir taşları ile doğu tarafinda zlmpara madeni ve
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I(arakaya Köyü civarlarında dahazineye ait simli kurşuır madeni vardı. Ancak
bu madeırler lreniiz işletilııemekteydi. Bu madenler dışında kazanrn nıuhtelif
yerlerinde buluıran simli kurşun ııadeniniır işletilmesine padişah fermanı ile
izin verilcliği ve bunlardan yıllık i.000 ton Avrupa'ya ihraç edildiği 1915 yılı
kayıtlarda geçmektedir (I(arayaman,2008: 5 5 B).

d-Ormanlar:
Kaza otman bakımından oldtıkça zengin durumdaydı. Uygun yağış ve

sıcaklık şartları bu ormanların kalitesini daha da artırmaktaydı.
I(azadayetişen başlıca ağaç tilrleri ve bunların miktarları (Hektar) ve aşağıdadır

Akçam
Bozuk
oı'ınan

Pırnaz
ve Meşe

Sandal
Yaban
Zeytini Palamut

Çeşitli
Ağaçlı
Hususi

Toplam

n.429 I O.BBB r0.909 12.609 10.309 3s0 26.36r 4s.606

Yukarıdaki tablo incelenecek olursa Bodrum Kazasr'nda akçam, bozuk
ol'man, plrnaz-meşe, sandal ve palamut yetişmekte olup bunlardan palamut
hariç diğerleri ortalama l1'er bin lrektar alanı kaplamaktaydı (Uğur-Gümüşcü-
Önger,200B :42I).

e-Kurum ve Emlaklar:
1903 yılındakazada 2389 hane,200 dükkan, l han, 3 hamam ve B un

değirmeni vardı, vardı. Bu rakamlar 20 yizyı|ın başında kazada canlı bir ticaret
hayatının olduğunu göstermektedir (1323 senesi Aydın Vilayet Salnamesi,
s.362).

20 yuzyılın başında yani 1903 yılında Bodrum'da ekonomik hayatl
düzenleyen lıir Ticaret ve Ziraal Odası vardı. Bunun yönetimi şu kişilerden
oluşuyordu: (1323 senesi Ayclın Vilayet Salnamesi, s.360)

Başkan: Hasan Efendi
Aza:Ahmet Efendi
Aza: Kostanti Efendi
Katip: Mustafa Efendi

1907 yılında ise bu odanın yönetimi aşağıdaki kişilerden meydana
geliyordu: (1326 senesi Aydın Vilayet Salnamesi, s.698).

Başkan: Ali Efendi
Aza: Hüseyin Efendi
Aza: Ahmet Efendi
Aza: Kostanti Efendi
Katip: Mustafa Efendi
Eğıtim-Öğretim:
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Yüzyılın başında kazada eğitim-öğretim çok geriydi. Genellikle eski

yöntemlerle eğitim-öğretim yapıldığı için köy okullarından mezun olan

çocuklar okumayı ve yazmayı dahi beceremiyordu' Bir taraf an çocukların
ilkbahardan sonbahara kadar tarlada çalıştırılması diğer taraf an da köy

öğretmenlerinin maaşlarrnın çok düşük olmasr köy okullarını adeta terk
edilmiş duruma sokmuştu. Zaİen okullarda sadece askerlikten muaf olmak
isteyen kişiler öğretmenlik yapıyordu. Cehaletten dolayı köy halla da çok
geriydi. Diğer taf an köy halkı da rahatlarına ço1t düşkündü. Bu nedenle 20- 30

hanelikher köyde hemen hemen l veya 2 kahvehane vardı' Köylerde okumanın
sadece memur ve kAtip olmak için olduğu düşüncesi hökimdi. Bu düşünce

krrılarak çocuklar ziraal, ticaret ve zanaat alanlarını da bilgi ile donatılarak
ileride ha11atın değişik alanlarında faaliyet gösterebilmelidir. İşte bu nedenle

bölgede birkaç tane Sanayi Mektebi'ne ihtiyaç vardı. Bu mekteplerde çocuklara
teorik bilginin yanında öğrendiklerini uygulayabileceği atölye çalışması da

yaptırılmalı idi (Menteşe Sancağı..:72-7 4).

1903 yılındakaza merkezinde 1 rüştiye, 1 erkek ibtidaiyesi, 1 inas ve 4

gayrimüslim okulu vardı (1323 senesi Aydın Vilayet Salnamesi, s.363).

1907 yılında ise yine kaza merkezinde 33 talebeli 1 rüştiye, 25 talebeli 1

erkek ibtidaiyesi, 100 talebelil inas, l'i kız ve 3'si erkek olmak izere 4 Rum ve 1

]Vlusevi ibtidaiye okulları vardı. Rum okullarında 195 ve Musevi okulunda da 25

talebe eğitim-öğretim görmekteydi. Kaza köylerinde de 25 ibtidaıye mevcuttu
(T326 senesi Aydın Vilayet Salnamesi, s.699- 700).

|925 yı|ında kazada 1 Numune ve 15 ilkokul olup bunlara |0.469

öğrenci devam etmekteydi. Bu rakamlardan anlaşılacağı izere kazada hemen
hemen 2köyebir okul düşmekteydi ki bu Z}.yizyı|ınbaşında kazadaki eğitim
seviyesinin geriliğini göstermektedir (1925- 26 Devlet Salnamesi,1926:855).

Sağlık
20.yybaşın dakazadasıtma, frengi, Verem, dif eri, humma, kolera, veba,

dizanteri, tifo ve tifüs hastalıklara yaygın olarak görülmekle beraber özellikle
sıtma, frengi ve veremden halk oldukça muzdaripti ' Kazada halk sağlığı
oldukça kötü durumdaydı. Bu bağlamda ortalama ömür çok düştik ve çocuk
ölümleri de çok yüksekti. Halk sağlığının iyileştirilmesi için öncelikle sıtma ve

frengi olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıldarla sürekli mücadele edilmekteydi.
Kazadaözellikle iki köy halkı sıtma hastahğından oldukça etkilenıniştir (Uğur-

Gümüşçü-Önger, 2008: 428,437)'
Aşağıda |g04 Ve 192T Yıllarinda Bodrum I(azası'nda Sıtma

danZarar Adları ve Nüfus Miktarları verilmiştir.
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Kaplıcalar: Kara Ada Kaplıcası:
Bodrum Kazası'nın güney-batısında ve kazaya bir saat mesafede

bulunan Kara Ada'nın doğusundaki bir dağ dibinden çılayordu. Su kükürt ve
arsenik içerdiğinden romatizma hastalıklarına iyi geliyordu. Suyun sıcaklığı
15C ile 23C arasınduydr. Halk yazın buraya giderek Suyun başında inşa edilen
odalarda bir iki ay kalır ve sudan istifade ederdi (Menteşe Sancağı..:30).

Hapishane:
Kale 1406- 1522yılları arasrnda Rodos şövalyeleri tarafindan :dıçtarafı

denizle çevrili kayalık bir yarımada üzerine inşa edilmi şti'I522 yılında Kanuni
Sultan Süleyman'ın Rodos seferi srrasında osmanlı topraklarına katılan kale iki
giriş, iç içe üç sur, ingiliz, Fransrz, Alman, italyan ve Yilanlı kuleleri olmaküzere
beş kule ve bir kiliseden meydana geliyordu. Bu kilise de osmanlılar döneminde
camiye çevrildi. Kale 1895 yılında topçu birliği kaldırılarak hapishaneye
çevriidi. I.Dünya Savaşı srrasında Fransızlar tarafindan bombalanan kale Milli
Mücadele döneminde italyan işgal karargahı olarak kullanıldı.Cumhuriyetin
ilk yıllarında Bodrum bir sürgün yeri kale de bir hapishane olarak görev yaptı.
II.Dünya Savaşı yıllarında tekrar askeri amaçla kullanılan kale 1964 yılında
müze haline getirildi (Daşçıoğlu,2O0B:I92 - I98).

Sonuç:
2}'yizyı|ın başında Muğla Vilayeti'nin Bodrum Kazasr dönemin

Anadolu Kazalarr'ndan çok da farklı değildi. Kazanın srnrrlarr giinümüz
sınırlarrna çok yakındı. Kazanın idari yapısı günümüz idari yapısından çok
farklı olup günümüz Bodrum yarımadası üzerindeki belde belediyeleri o
dönemde köy konumundaydı. Kaza nüfusu Müslim ve gayri Müslimlerden
meydana geliyordu. Ancak 1923 Nüfus Mübadelesi Antlaşması ile gayri
Müslimler Yunanistan'a gönderildikten Sonra yerlerine Balkanlardan Ve
öze]likle Ege Adaları'ndan fürkler ge tirilerek iskAn edildi.20.yizyılın başında
kaza ekonomisi günrimüz turizm ekonomisi yerine tarım, hayvancılık,
madencilik Ve ormancılığa dayannraktaydı. Kazada eğitim ve sağlık çok geri
olup bunları geliştirme konusunda ise büyükbir çaba vardı.

I(aynakça:
1323 senesi Aydın Vilayet Salnamesi, istanbul,1323
1326 senesi Aydın Vilayet Salnamesi, istanbul,1326
1926' 27 D evlet Salıramesi, istanbul, 1 927
7926- 1927 Ticaret Salnamesi, Ankara,1927
Daşcıoğlu, Kemal; "osmanlr Arşiv Belgelerine Göre Bodrum Kalesi ve
Hapishanesi", 7'522- 2007 osmanlrlardan Günümüze FIer Yöniiyle Bodrum
(22-25 Ekim 2OO7), Bo drum,2008
Karayaman, Mehmet; "Ziraal Memtrru Ali Rıza Efendi'nin "Menteşe
Sancağı'nın Ahval_i Ziraiye ve Araziyesi" adlı Eserine Göre Bodr lm'', |522-
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2007 Osrnaıılrlardaıı Güııüınüze Her Yöni.iyle Bodrum (22- 25 Ekiın 2oo7),

Bodruıı,2008

Meırteşe ( Muğla) S ancağr'nr n Zir ai ve Co ğrafi D urumu, Hazır|ay an: B ayram

Aku,Nluğla,20l0
Soyluer, Slrdar; " XX.Yüzyılın Başlarında Meırteşe Sancağı'nın idari ve Nüfus

Yapısi] Çağdaş Türkiye Tarihi.A.raştrrmalarr Dergisi, Sayı. l 3, Giz 2006,

r.Ö. patııiye Vekateti, Sorı Teşkilatı Mülkiyeınizde Köylerinrizin Adlarl,
İstanbul,l928
Türkiye'nin Sıhhi-İctimai Coğrafyasr, Mırğ[a (Menteşe) Sancağı (L922),

Ankara,l922
Uğuı Abdullah-Gümüşcü, Osman-Seda Önger, "fürkiye'nin Sıhhi-İctimai
Coğrafyası, Muğla (Menteşe) Sancağı (1922) ye Göre Bodrum] 1522-

zo0z Osıııaıılılardaıı Günürnüze Etrer Ytinüyle Bodrurıı (22- 25 Ekiııa
2007),Bodrum,200B

,I
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E OD R.Ufux M.A s.ALn .A RJNIN ALTAY &4A SAILAR.II{DAKİ
VER.SIYONI,AR.T

EsTaAKYOL

Giriş

Masallar, sözlü gelenekyoluyla günümüze kadar gelmiş, bir kısmı yazlya
geçirilebilmiş birer kültür taşıyıcısıdırlar.

Türkiye Türkçesi'ndeki masal kelimesinin karşılıklarına bakacak olursak
Türk dünyasında; Azeri|er nağıl, Başkurtlar ekiyet, Kazaklar şabur-şabıs,
Özbekier ertek, fürkmenler erteki, Kırgızlar at çabu, ve cöö comak, Tatarlar
ekiyat/akiyat, Uygurlar çöçek, Kabardinler şaprs, Sahalar olonho ve ostuoroy,
Altaylar çörçök, Tuvalar tool, Hakaslar nınrah kelimelerini kullanmaktadır
(Dilek, 2007: 17).

Her toplumun kendisine ait bir tarihi, coğrafiıası, coğrafiıanın da etkili
olduğu bir yaşayış biçimi, folkloru ve müşterek unsurları içinde barındırdığı bir
düşünce sistemi vardır.

Türk dünyası coğrafyadaki, inanç sistemindeki, yönetim biçimindeki
ve kullanılan kelimelerdeki farklılıklarla :uzak görünmesine, gösterilmesine
rağmen Türk dünyasındaki müşterek unsurlar, Türk fo]kloru Ve düşünce
sistemi içinde hala devam etmektedir' Bu unsurlaı Türk düşünce sisteminin
yapı taşlarının barındırıldığı ve devam ettirildiği birer kültür taşıyıcısı olaır
anlatı türlerinden masallara da yansımıştrr.

Bu çalışmada Sibirya coğrafyasında yaşayan çeşitli ağır siyasi baskı ve
rejimlere maruz kalmış, yeni bir tarih, yeni bir din, folklor ve düşünce sistemi
empoze edilmeye çalışılan Şamanist Altay Türklerinden seçilen Carım Kulak
masalı ile Anadolu coğrafyasında yer alan Muğlahın Bodrum ilçesinden yüksek
lisans tezi için derlediğimiz Nohut Mehmet masalınr vaka örgüsü ve motif
bakımından benzerliklerini ayrı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır.
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\rAK,{ önçüsü BAKINIII{DAN NoHUT MEHMET VE
C,tR.IM KULAI( MA.sALn ARININ İıqcnlpNnnrsİ

Derlemiş olduğumuz Bodrum masalları içinde sadece Nohut Mehmet

ınasalı Altay masalları içinde yer alanCarım Kulak masalıyla vaka örgüsü bakı-

mından bazıbenzerlikler göstermektedir. Bu iki masal şu şekildedir:

Nohut Mehmet Masalınln Özeti
Mutlu mesut yaşayan fakir bir çif çi ailenin çocukları olmaz. Bir gün

küçük mü küçük bir çocuğu evlat edinirler ve çok küçük oiduğu için de adı-

nı Nolrut Mehmet koyarlar. Annesi bir gün yaptığı güzelbir tepsi su böreğini
tarlada çalışan kocasrna götürmesi için Nohut Mehmet'e verir. Nohut Mehmet,
lar|ayavardığında babasına yanrna nasıl gideceğini sorar. Babasınrn dediklerini
hep yanlış anlayan, iyi dinlemeyen Nohut Mehmet bir tepsi böreği yiyip bitirir.
Babasının yanma gittiğinde babası böreği sorunca korkar ve kaçmaya başlar.

Koşarkeıı düşer ve yaprakların arasında yuvarlanır. O sırada orada otlanmakta
olan sarı inek otlarla birlikte Nohut Mehmet'i de midesine indirir. Akşam adam

eve Nohut Mehmet olmadan döner. Bütün olanları anlatır. Kadın feryat figan
eder ve Nohut Mehmet'i aramayabaşlarlar. Nohut Mehmet ineğin karnında ses

verir. Tarlayr süren, eken tekvarlıklarr olan sarr öküzü keserler. Öktiztın karnını
yarıp Nohut Mehmet'i çıkartırlar. Nohut Mehmet de: "Bir daha sadece sizin de-

diğiniz şekilde sözlerinizi dinleyeceğim, aileme bir daha Zarar vermeyeceğim"

diyerek anne Ve babasının boynuna sarılır. Yaşamlarını devam ettirirler.

Carım Kulak Masalırıın Özeti
Çok küçük ve sahipsiz bir çocuk olan Carım-Kulak, tanrıdan çocuk

isteyen ihtiyu, bir karı kocanın evine gelerek onların çocuğu olur. İhtiyar çif
tek develerinin hörgücünün ortasına Carım-Kulak'ı oturtarak dilendirir. Bir
gün deve otların arasındaki Carım-Kulakı otlarla birlikte yer. Onun sesinin

devenin içinden geldiğini duyan ihtiyarlar onu çıkarmak için deveyi keserler.

Fakat onun devenin karının içinde olduğunu göremezler. Bir kurt devenin
karnıyla birlikte Carım-Kulaki da yer. Durumundan şikayetçi olan kurt,

hayvanların kağanı olan ayıya gider ve onun yol göstermesiyle Carım-Kulak,
beyin oğlunun cebinin içine gireı orada tuhaf sesler çıkarır. Sonra durumu
anlayamayan delikanlılara görünür. Kendisinden kurtulmak istiyorsa kötü

de oisa bir deve vermelerini söyler. Beyin oğlu deveyi verir. Carım-Kulak ana

babasrnın evine dönüp dilenmeye devam eder. (Dilek,2007:54)
Değişrneler;

a) Bodrum versiyonunda ise çif evlat edinir. Altay versiyonunda ihtiyar
karı kocaya çocuk kendiliğinden gelir.
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b) Bodrum versiyonunda dilenme yoktur. Altay versiyonunda çocuk di-
lenir.

c) Bodrum versiyonunda çocuk öküzün/ineğin kesilen karnının içinde-
dir. Altay versiyonunda ise çocuk devenin kesilen karnının içindedir.

d) Altay versiyonunda çocuk devenin karnından kurtulduktan sonra kurt
tarafindan yenir. Bodrum versiyonunda buna benzer bir öğe yoktur.
Öktıztın/ıneğin karnında kurtulduktan sonra başına başka bii oiay gel-
mez.

e) Bodrum versiyonunda çocuk anne baba tarafindan kurtarrlır ve bir
daha anne babasının sözünü dinleyeceğine dair söz verir. Altay versi-
yonunda çocuk anne babasrnın evine kendi döner ve dilenmeye devam
eder.

n,xoTİFLER.İ EAKIMI}{DAhI I{OH{JT MEHMET VE CA.-
R IM KULAK M,ASALLL.&RIndIN İrocEıBnınnesİ

Stith T ompson: "Eskiden beri yaşama kabiliyetine sahip olan masalın
en küçük unsurudur" demiştir. (Sakaoğlu,2003 : l 5 )

Nohut Mehmet ve Carım Kulak masallarını Stith T omPson ve Eber-
hard-Boratov katalogları dikkate alarak inceledik.

MOTİFI ER.İ E,&KIMINDAN NOİ{UT MEF{MET,VE CAR'IM K{J-
N,,AK M,&SAX,I,L,&R.T

Çok Küçük Kahraman

Nohut Mehmet, nohut büyüklüğünde bir kahramandır.

Carım Kulak, parmak büyüktüğünde bir kahramandır.

Zeııginler ve Yoksultrar

Nohut Mehmet masalında mutlu mesut geçinen fakir bir çif çi aiie var-
dır.
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Carım Kulak masalında yoksul aile çocuğu dilendirir,

Carım Kulak masalında kendine eş bakmaya giden büyükbiri, bir zen-

ginin oğlu vardır.

Nohut Mehmet masahnda zengin yoktur.

Dileı"ıei

Carım Kulak masalında çocuk dilendirilir. Nohut Mehmet masalında

benzer bir motif yoktur.

Çif çilik

Nohut Mehmet masalında aile çif çidir. Carım Kulak masalında benzer

bir motif yoktur.

Ağave Hizınetçisi

Carım Kulak masalında zengin delikanlrnın yanında ırgat vardır. Nohut
Mehmet masalında benzer bir motif yoktur.

Karr Koca

Nohut Mehmet masalında yoksul karı koca vardır.

Carım Kulak masallarında yoksul karı kocanın ihtiyar olduğu bilgisi
vardrr.

Çocuklar ve Ebeveynler

Nohut Mehmet masalında çocuk evlat edinilir

Carım Kulak masalında ise çocuk, tanrıdan çocuk isteyen ihtiyar bir
karr kocanın evine gelir.

Kaybolan Çocuğun Araştrrrlınasr

i,
)
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Nohut Mehmet masahnda baba tarladan eve dönünce çocuğun eve
dönmediğini öğrenir ve karı koca çocuğu araştırmaya başlar.

Carrm Kulak masalıırda diırlenmekten dönen devenin üstünde çocuğu
bulamayan karı koca çocuğu aramaya başlar.

Ses Vasıtasıyla Tanıma

Nohut Melrmet masalında çoctık ineğin/öküzün içinde seslenmesiyle
tanınrr.

Carım Kulak masalında çocuk devenin içinden verdıği sesle tanınrr.

Çeşitli Kurtarmalar

Nolrut Mehmet ailenin tek geçim kaynağı olan ineğin/öküzün karını
yarılarak kurtarılır.

Carım Kulak ailenin tek varlığı olan devenin karrnr yarılarak kurtarılır
ama irinli kanın içinde olan çocuk bulunamaz.

Carım Kulaki yiyen ve ondan kurtulmak isteyen kurdun ayıya alol
danışması sonucunda kurt yedi dağı, yedi denizi koşarak geçmiş, yedi yolun
kavşağına Varlnca söylenenleri tamamlamak için tekrar koş*uş-u. öu.r-
Ktılaktan kurtulur.

F{ayvanlardaıı Öğrenileıı A[<ıl

Akıl veren ayı: Hayvanların kağanı 4yı kurda akrl vermesiyle Carım
Kulaktan kurtulur.

Nohut Mehmet'te benzer bir motif yoktur.

Korkaklık

Nohut Mehmet babasının bir tepsi böreğini yedikten sonra babasının
böreği sorması üzerine babasından korkarak kaçir.
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Yedi (7) s&yısı: Carrm Kulak masalında; Kurt yedi dağı, yedi denizi ko-

şarak geçmiş, yedi yolun kavşağuıa varlnca söylenenleri tamamlamak için ar-

kasına bakmadan tekrar koşmuş.

Carım Kulak masalında ise korkma/korkaklık motifi yoktur.

olağanüstü Küçüklükteki İnsanlar Flakkrnda Yalanlar

Nohut Mehmet, babasının işlerine yardımcı olur, ona azık götürür.

Carım Kulak, devenin iki hörgücü arasında kaybolur ve dilenir.

Forrnülistik Sayılar

Nohut Mehmet masalında formülistik sayılara rastlanmamıştır.

Sembolik İsimler

Nohut Mehmet masalında, çocuk çok küçük olduğu için Nohut Meh-

met ismi veriiir

Carım Kulak masalrnda, Carım Kulak; yarlm kulak anlamındadır,

Kahramanrn Geri Dönüşü

Nohut Mehmet masalında kahraman ineğin/öküzün karnından kurta-

rılıı ailesinin yanından uzaklaşmamrştır.

Carım Kulak masalında kahraman devenin karnından, kurdun karnın-

dan kurtularak sonra da zengin delikanlının cebine girip onu rahatsız edip ke-

silen develerinin yerine istediği deveyi alması sonucunda eve geri döner.

Mükafatlandırılmış İşler

Carım Kulak masalında zeng\n delikanlı kendisini b eladan kurtardığını
sandığı Carım Kulalia istediği deveyi hediye vererek ııükafatlandırır.

Nohut Mehmet masalında mükafatlandırma motiti yoktur
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Ceza ve Af etme

Nohut Mehmet masalında ceza motifi yoktur. Nohut Mehmet: "Bir
daha sadece sizin dediğiniz şekilde sözlerinizi dinleyeceğim, size bir daha zarar
Vermeyeceğim 'diyerek anne ve babasının boyunlarına sarrlır ve yaşamlarını
sürdürürler. Carım Ku]ak masalında benzer bir motif e karşılaşm amaktayız'.

soNUÇ

Türk dünyasında inançları, yaşayışları ve coğrafya|arı farklı biri
Sibiryada diğeri de Bodrumda yaşamlarını sürdüren iki fürk halkı içinde icra
edilen aynr masalın iki farklı şeklini inceledik. Bu masal hem Şamanist Altay-
lar hem de Anadolu coğrafyası içerisinde yaşamaktadır. iki masal arasındaki
bazı farklılıklarda yaşanılan coğrafya, anlatıcılar gibi çeşitli etkiler vardır ki;
bunu Anadolu coğrafyası içinde çeşitli yörelerde aırlatılan aynı masahn versi-
yonlarında bile görmekteyiz; ama masala yanslyan kemikleşmiş diişünce siste-
mi değişmemiştir. Halkın ortak ktilttırti içinde doğmuş ve yüzyıllar geçmesine
rağmen günümüze kadar gelenek yoluyla gelebilmiş kültür hazineleri olan ma_
sallaı Ttirk folklorunlln, diişünce sisteminin her ne kadar çeşitli zorluklarla,
zorlamalarla karşılaşsa da bağlılığını hiç yitirmediğinin ve dirençle devam etti-
ğinin bir göstergesidir.

MASAL METİNIERİ

}üOHUT'MEF{MET

Birvarmış bir yokmuş, ewel Zamaniçinde kalbur saman içinde, develer
tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğinin tıngır da mıngır, tıngır
da mıngır sallar iken, bir köyün guzelbir yerinde mutlu mesut yaşayanbir aile
Varmlş; yalnız bu ailenin çocukları olmazmış ye bir gün Nohut Mehmet isminde
küçücük, cüce, küçük mü küçük bir çocuğu evlat edinmişler ve çocuğun adını
da çok küçük olduğu için Nohut Mehmet koymuşlar.

Bu aile çif çilik yaparak geçimlerini sağlıyormuş ve baba her gün sabah
tar|ayaçif sürmeye gidermişve anne de öğleyin azığını,erzağınıhazırlarbabaya
kendisi götürürmüş; ama artık Nohut Mehmet isminde çocukları olunca,
Nohut Mehmet'le bir gün yaptığı gizelbir tepsi su böreğini kocasrna tar|aya
göndermiş. Çif çiler de tarlayı eskiden kıyıdan kıyıdan sürmeye başlaılarmış ve
Nohut Mehmet tarlaya geldiği Zaman karnı da çok acıkmış ve seslenmiş:

- "Baba, baba nerdesin? Sana börekler getirdim, nerden geleyim?"
- "Kryrdan gel oğlum, kıyıdaır gel" diye bağırmış ve Nohut Mehmet,
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zaten karnr acıktığl için "kıyıdan ye, kıyıdarr ye" anlaııış ve oturırıuş tepsinin

kıyısından stı böreğini bir güzel yemiş,
_ "Baba kıyı bitti, ııeredeır geleyim nereden geleyim?"
- "E, oğlum ortadaıı gel, ortadan gelJ'

Bu sefer Nolrut Melrmetimiz böreğinin ortasındaıı böreği bitirıniş ve

babası gelip:
ı'Hani oğlum benim börek?" deyiııce korkmuş, koşarak kaçmaya

başlamış. Ufacık Nohut Mehııet kaçarken yaprakların arasında yuvarlanmış,

düşmüş ve tam oradaıı giden sarı inekyapraklarıyerken içinde Nohut Mehmet'i
de midesine götürmüş. Tabi akşam olmuş baba da eve çocuksuz gitmiş. Anne

de feryat figan:
i'Nerdedir benim Nohut Mehmet'im, nerededir benim Nohut
Mehmet'iml'

"Hanlm, Nohut Mehmet börekleri bitirdi, yedi. Korkusundan kaçarken

yok oldu, ben bunu bulamadım." demiş Ve aramaya başlamışlar; ama annesi

artık ağıtlar yakmaya başlamış:
- "Nohut Mehmet'im nerdesin, nerdesin?"

Bu sefer derinden bir ses gelmiş. Uzaktan duymuş ki:

- "Iscacık bir yerdeyim, ineğin karnındayım." diye bir ses.

Anlaşılmış ki Nohut Mehmet bizim sarı öküzün karnında. Peki şimdi
ne yapacaklar? Aile fakirmiş. Öktiz çif sürecek, tarlayı ekecek, biçecek en

önemiı canlı ailenin yaşamında; ama ne yapmışlar? Nohut Mehmet'e tekrar

sahip olmak ve ona kavuşmak için koca öküzün karnını yarmışiaı Nohut
Mehmet'i içinden çıkartmışlar ve o da annesine babasına sarılarak memnun

mesut, bir daha sadece sizin dediğiniz şekilde sözlerinizi dinleyeceğim, aileme

bir daha Zarar vermeyeceğim diyerek, boyunlarına sarılıp yaşamlarınr devam

ettirmişler. (Akyol, 2ol0: 2|9)
CAR.IM-KULAK (Altay Türkçesi Metni)

Cebren çaktıfr öyinde cer Altayda ergekçe sındu, cer-kanattıy büdümdü

Carım-Kulak dep uulçak cürgen boluptır. Bir kün Carım-Kulak emegen-

öbögön eki kargannın çadır ayılınıfl cabıgına kirip alala, amlrap catkan.

ol kargindar üygen sugar adr cok, üredip aydarba|azıcok, cafiıs cantak

töölü botgon. olor offıfr canrnda izingilep, ontu-kalakta cadatan emtir.

olordı Carım-Kulak körüp, aydıptır:
Uul kereksigen kijige uul bolodım, kıs kereksigen kijige kıs bolodım.
Kargandar indıy ermekti ugup, alan kaykajrp oturula, karı-cajı cede

bergen bopska kandıy da bolzo, uul kerek dejiy, cöptöjölö, Carım-Kulaktı
boylorına loçırgan.

Uulçak cabıktafr cer döön sekirip, emegen-öbögönnin ortozına kelip
otunp algan. Anayıp Carım.Kulakkargandardıfl uulçagı bolup aldı.
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Kök ölön özüp, caraş çeçekter cayılıp, küük üni köndüge bererde, bir
kün emegen-öbögön cantık töözin agaş ıfrırçagıla eertep, eki eski kaptı töögö
arta salala, Carım-Kulak uulçagın albatı-condı kerip crüp, aş-kursak cuup ekel
dep cakargandar.

Carırn-Kulak arık töönifr örköjinin büktelçeginifr adlına kirip alala,
ayıldar kerip, tuştagan la ayılga töözin toktodıp, kıygır"atan,

- oy, ulustaı caflıs ayak arba beriger, carrm kurut beriger, carım kuuk
sarcu beriger.

- Andıy kıygıga ulus ayılınafl çıgıp kelerde, eki eski kap artıp koygon töö
turatan. Anaydarda, ulus bu karıdıy kuulgazın neme bolgon dep, korkıp-ürküp,
kapşay Laarbazın, kurudın, sarcuzln töönin kaptarına salıp bereten bolgon'

Anayıp Carım-Kulak kargandardı azırip' boyı da ioyu cüreten 6olgon.
Ce bir katap Carım-Kulak aş-kursak cuup alala, canıp braatkan. Cenildenip
alarga ol tööni toktodıp, cerge tüjele, calbıraktıfr adlına kirip, oturıp cadarda,
töö otop turala, calbırakla kojo onı cip iygen.

Enirde töö eki kapka cık toltıra aş-kursaktu canrp kelerde, emegen-
öbögön süüngilep, uulın utkıp çıgıp barza, uul cok.

- Carım-Kulak, sen kayda? _ d"p,kargandar kıygırgılap, tööni aylan-
gılap turgan.

- Töö meni calbırakla kojo cip iygen _ d.p Carım-Kulak töönin içinden
kıygırganın kargandar ugup iyele, tööni kapşay öltürgen. füönin için cara
kezip, cindü karındı tura taştap iyele, töönifr içinen Carım-Kulaktı tün kirgençe
bedrep-bedrep tappagan. Carım-Kulak deze cindü karınnıfr içinde bolgon.

ol ok tünde açap börü cernzenip cürele, töönifr cindü kardına tuştagan.
Börü süüngen boyınça Carım-Kulaktı cindü karınla kojo cuda salıp iyele, cüre
bergen.

Ce cindü karındı cigeninefr ulam börü caan tübekke taptırgan. ol koy
tudup ciirge, koylor caar ulanıp |a cirze: l'oy-o-oy, ulus börü koylordı tudarga
tur-u_u-u!" _ dep, kiji kıygırıp iyer; börü cılkı mal tudup ciirge, cazan|pla cirze,
börüniii içinde: "Cılkıgardr börü ciirge turu-u!" _ d.p kiji kıygırıp iyer. Börü
kandıy bir afr, kuş tudup ciirge önötöp lö cür2e, Carım_Kulak ürküde kıygırıp
iyer bolgon.

AçuP börü çek le torolop ölürine cedip braadala, afrdardıfr kaanına
Ayuga barıp komudap, ne bolgonın onçozlp aydıp,bu tübektefr ayrılar ep-süme
suragan:

Ayu börüne elektep, şoodıp:
- Ak meşkediy cuula oynobosto, azu tişti sege ne bergen? Açabıfra la

calkuufra saldırıp, ölgön töönifr cinin cudup cip turala, cinle kojo tirü şulmus
cigen emtirin. Emdi torolop ölörin dep börüni emeş-umaş kezedip adılgan.

"Bıyanıgardı cetiriger, örökön, torolop ölörgö cedip braadım" _ dep,
börü ıylap turdı' 
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Eski çağlarda Altay yerinde boyu parınak kadar, oınuzlarr yarasa gibi
geniş Carım-Kulak (Yarım Kulak) adlı bir çocuk yaşarmış. Bir gün Carıın-
Kulak iki ilrtiyaı'karı kocanın çadır evinin peııceresiniıı kenarına çıkarak, yatıp
dinlenmiş.

o ilrtiyarların dizgin takacak atı, lAf söyleyecek çocuklaı.ı yok,
ya|nızca kötü bir develeri Varmlş. onlar ateş yanında lslnlp, Alrlayıp, inleyerek
yatıyorlarmış.

onları gören Carıııı -I(ulak şöyle deııriş:
Erkek çocuk istiyorsanız oğlunuz olayım, kız çocuk istiyorsanız kı-
Zlnlz olayım.

Bu sözleri duyan ihtiyarlar biraz şaşırclıktan sonra, biz ihtiyarlara ne cle
olsa, erkek çocuk lAzım deyip, Carım-I(ulak'ı yanlarına çağırmışlar.

oğlan peırcerenin kenarında yere slçrayarak gelip ihtiyar karı kocanın
araslna oturınuş. Böylece Carım-Kulak ihtiyarların oğlu olmuş.

Yeşil ot büyüyüp, güzel çiçekler yayılıp, guguk kuşunun sesi
duyulduğunda, bir gün ihtiyar karı koca kötü develerine ağaç yuk eyerini
VuruP, iki eski kabı deveye asarak, Carım-Kulağa halkın içinde dolaşıp, yiyecek
topla demişler.

Carım-Kulak zayıf devenin hörgücünün eğik yerine oturarak, evleri
dolaşıp, rastladığı evde devesini durdurup, şöyle bağırmış:

- oy, insanlaı bir tabak arpa verin, yarlm kurut (kurutulmuş peynir)
verin, yarlm mesane torbası yağ verin!

Bu sözleri duyan insanlar dışarı çıktığında, iki eski kap asılı deveyi
görmüşler. Böylece insanlar, bu ne biçim sihirli şey diye, korkup ürkerek,
hemen arpay\kurudu, tereyağını devedeki kaplara koyop vermişler.

Böylece Carım-Kulak ihtiyarları besleyip, kendisi de tok yaşar olmuş.
Fakat bir defasında Carım-Kulak yiyecek topladıktan Sonra dönüyormuş.
Dinlenmek için deveyi durdurup yere inerek, yaprağın altına girip yatmış, deve
otlarken, yaprakla birlikte onu da yemiş.

Akşam deve ağzına kadar yiyecek dolu iki kapla dönüp geldiğinde,
ihtiyar karı koca sevinip, oğullarını karşıla9raya çıktıklarında, bakmışlar ki
oğlan yok.

- "Carlm-Kulak nerdesin?" diye ihtiyarlar bağırıp, devenin etrafinda
dönüp durmuşIar.

- "DeVe beni yaprakla birlikte yedi]' Diye Carım-Kulakın devenin
içinden bağırdığını ihtiyarlar duyunca hemen deveyi öldürmüşler. Devenin
göğsünü yarlp, irinli karnını deşmişler, Carım-Kulakı devenin içinde akşama
kadar aramlş, fakat bulamamışlar. Halbuki Carım-Kulak irinli karnın
içindeymiş.

o gece aç gözli kurt yiyecek ararken, devenin irinli karnına rastlamış.
Kurt sevinerek Carım-Kulakı irinli karınla birlikte },utuP gitmiş.
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Fakat irinli karnı yediği için kurt aslında bir felökete düşmüş. o
koyun tutup yemek için koyunlara doğru yöneldiğinde: "oooy, insanlar,

kuit koyunIu''n 
"u 

saldıracaaak!" diye bağırıyormuş; kurt atları tutmak için

giizlrice yaklaşsa da, kurdun içinde: "Yılkrnıza kurt saldıracaaak!" diye insan

üağırıyormuş. Kurt herhangi bir hayvan, ktlş tutup yemek için sürünerek

gittiğinde, Carım-Kulak ürkütmek için bağırırmış.
Aç gözlü kurt açlıktan ölmek üzereyken, hayvanların kağanı ayıya gidip

şikAyetini söyleyip, olan biteni anlatmış, bu felöketten kurtulmanın çaresini
sormuş:

Aü,, kurtla alay edip:
- A, mantar gibi yağla oynaşmayacaksan, azı diş sana niçin verildi? Aç

gözlülüğünle saldırıp, ölen devenin irinini yutarken, irinle birlikte diri şeytan
yemişsin' Şimdi de açlıktan öIeceksin diye kurdu biraz korkutmuş'

"Yardım edin, büyüğüni, açlıktan öelceğim:'drr kurt ağlamış'

Ap kurdun kemiklerine yaPlşmış karnına bakarak, şöyle demiş:

Koşarak yedi dağı aş, koşarak yeği denizi geç, yedi yolun kavşağına

Varlnca, oturup biraz dinlendikten sonra arkanabakmadan tekrar koş.

. Kurtyedi dağı, yedi denizi koşarakgeçmiş, yediyolun kavşağınavarlnca'

söylencnleri iamamiamak için arkasına bakmadan tekrar koşmuş. Böylece kurt

başma gelen felöketten kurtulmuş.' 
. 

-Cu.r--Kulak 
kurdun içinde çıkrp, temizlenip, güneşte ısrnırken, yedi

yolun kavşağına iki delikanlı gelip, atlarının eyerlerini alıp, dinlenmişler.

ikı d"ıiku.rlıdan birisi bü)^ik biri zenginin oğluymuş, kendine eş bakmaya

gidiyormuş, diğeriyse onun ırgatıymlş.
Carım-kulak çok düşünmemiş, ileri geri sıçrayıp' firlayıp' sezdirmeden

zenginin oğlunun cebine girmiş.
Delikanlılar atlarınr eyerleyip, yola çıkarak oradan ileri gitmişler.

Carım-Kulak: "Hamile kadın gibi, niçin yavaş gidiyorsunuz delikanlılar?"

diye söylendiğinde, delikanlılar birbirine bakıp, şaşlrlp, atlarını hızlandırmışlar.

Carım-Kulak 'Ahh, delikanlılar, yavaş, karnım ağrıdr!" diye

bağırdığında, delikanlılar dizginlerini çekip, gidişlerini yavaşlatmışlar.

Carım_Kulak onlara rahat vermemiş. Yolda giderken, delikanlılar bu belxdan

kurtulmak için defalarca atlar'ından inip, silkinip arasalar da, Carım-Kulaktan
kurtulamamışlar.

BazenCarım-Kulaktuhaf sesler çıkarıp veya karnını da guruldatıyormuş.
Zenginin oğlu böyle utanç verici belödan kurtulamayrp, atrndan, inerek,

ırgatına şöyle demiş:
- Bu felöketten beni ayıran biri olsa, ona eyerli atımı verirdim.

Bu sözleri işiten Carım-Kulak, cepten yavaşça çıkarak, otların araslna

girip şöyle deıniş:
- Eyerli at değil, bana kötü bir deve de versen olur, ben seni bu

,1,1, 
i
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felAketten ktırtarırım.

Delikanlı]ar clikkatle bakınca, onlarıır yanındaki büyük yaprağın
üstündeki parmak kadar oğlanı görınüşler.

Zengiııin develeri fazIa uzakta değilmiş. Delikanlılar gidip, zayıf, kötü
yürüyüşlü bir deveyi tutup, getirerek oğlana vermişler.

- "Sizi bulan belö sizden ayrılrp, bu devenin içine girdi. Şimdi siz
kurtuldunuz." diyerek Carım-Kulak deveııin lrörgücündeki kıvrımına girmiş.

Delikanlılar yollarına sağ salim, rahat devam etmişler. Carım_Kulak ise
dönüp ihtiyar karı kocanln yanma gelerek, kapları devesine yükleyip, tekrar
evleri dolaşlp' gezmeye başlamış... (Dilek, 2007: 409- 4IT)
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RUsYlf NI}d XVIII. YÜzYILINI İKİ},Tcİ yanı sIND^&Kİ
axpnıqİz poıİu'İrcası

}eenbek .A'lırnbayev l-

Rusydnın 18 yyJın ikinci yarısında dış politikasrnın en önemli amacr

güneydeki denizlere - Karadenizve Azak denizi _ ulaşmaktı. Daha önceleri

ie xüıı. yizy/ıın sonunda I. Petro Akdeniz'e bir pencere açmaya çalıştı. Azak
denizini ele geçirdi, .Azakfilosunu kurdu, ama yine de yenilgiye uğradı.

Bu zamana kadar osmanlı imparatorluğu eski gücünü yitirmişti.

osmanlı'da yaşanan sarsıntılar hayatın bütün alanlarını etkilemişti' osmanlı
imparatorlrğr'no, güçsüz durumda olması Batı Avrupa ülkelerine XVIII'
yy. ikinci yaiısında Orta Doğu'daki sömürgecilik hareketlerini güçlendirme

iırsatı verdi. Fransa o dönem osriıanliya karşı ekonomik ilgisi bakımından öne

çıkan tekbüyük devletti. osmanlı imparatorluğu'yla samimi ilişkiler içerisinde

olmasına rağmen Fransa osmanlr'nr n bazı bölgelerine göz koymuştu.

Rusyada gelişmekte olan tüccar sınıfi serbestçe mal ihraç etmek için
Karadeniz, Avrupa ve Asya limanlarına doğru yöneliyordu. Rus hükümetini

güneyde aktif faaliyetler gerçekleştirmeye iten zadegan (asilzade) sınıfinın

""ngintoprakları 
elde etme arzusu, ticari çıkarlar ve Karadeniz kryısına ulaşma

ısteğiydı. 1768 - 1774yı||arı arasındaki Rusya _ Türkiye savaşt Karadeniz ve

AkJeniz'e çıkrş yollarını elde etmek için Rusya ile Türkiye arasında geçen bir

dizi savaşlardan ilkiydi.
II. Yekaterina tahta geçtiğinde er ya da geç Türklerle savaşmak

zorunda kalacağından bir an bile şüphe etmiyordu' Bildiğimiz gibi o bütun

gücüyle Savaşl .rt.l.-.y. çalıştı, ama aynl zamanda tahta geçtiği ilk günden

beri de osmanlılarla savaşa hazırlanmaktaydı. Tarih kaynaklarında Akdeniz

yönünden Türkıyeye saldırı planının kurucusunun gerçekte kim olduğu sorusu

çoktandır tartışilıyor. Yazar|arın çoğu bu saldırı fikrinin Grigoriy orlovdan

çıktığını düşüruıyor. Diğerlerine göre ise bu projenin kurucusu II. Yekaterina

oımikıa birlikte onu bu fikre ingiltere'nin itmiş olduğu görüşü de göz ardı
edilmemektedir.

Akdenizdeki açılma hareketleri (keşif er) ewelden beri süregeliyordu.
1736 yıiıında Konstantinopolis (istanbul) şehrindeki Rusya elçisi Veşnyakov'un
iddiasına göre Balkanlardaki Hıristiyanların ayaklanmaslve Ruslar tarafindan
onlara silah yardımlnln yapılması Türkiye'yi yenmenin en doğru yoluydu.
t763'te imparatoriçenin emriyle Grigoriy Orlov, Moralı halkın yanına 2

Yunanlıyı gönderdi. Bunlar Manuila Saro ve topçu sınıfi subayı Panazuli'ydi.

1 - Doç. Dr. I(ırgızistaıı-Tiirl<iye "Manas" Üniversitesi, fhrilı Bilimleri Fakültesi,
Bişkek, I(rgızistan
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Saro yolculuğundan Mayıs |765'te döndü ve balkanlardaki yunan ve diğer
Hıristiyan halklarının dağlarda ve Türklerin çok zor ulaşabileceği yerlerde
yaşadığı, Türklere buş eğmediği, onlardan korkmadığı, hatta Türklerle
savaştıkları haberini verdi' Yunanlılar, Rus gemilerinin yaklaştığı takdirde
Türklere karşı ayaklanacağını Saro ve Papazıı|i'ye açıkbir şekilde belirtmişlerdi.
Saro, Rusya Akdeniz'e tam donanımlı 10 savaş gemisi gönderirse, Yunanlılar
Ruslarla hemen birleşir, zaten Yunanlılar cesur bir halk, kendi savaş gemileri de
var, ancak onlara toplar temin etmek gerekir diye belirtmişti.

1768 _ 1774 yılIarı arasındaki Rusya _ Türkiye savaşl sırasında Rus
donanmasının Akdeniz'e açılması Takımadalar Seferi'nin ilk adımı olmuşfu.
Savaş sırasında II. Yekaterina Akdeniz'e 12 bin askerle birlikte (bunların sadece
4,5 bini geri döndü) 5 deniz filosu gönderdi ve bu sefere 5 milyon rubleden fazla
kaynak harcandı. Buna rağmen Rus filosunun Takım Adalara gönderilmesi,
onların kendi limanlarına şanlı dönüşü, IL Yekaterindya göre onun tahtta
olduğu süreç içinde en sevindirici olaylardan bir tanesidir.

1770 yılımda 25 Haziranı 26'ya bağlayan gece Anadolu kıyısında Ege
denizinin Çeşme koyunda en önemli deniz savaşl yaşandı. Kont Aleksey orlov
komutanlığı altında Rus filosu Çeşme koyı.ında Türk filosunu yaktı. 14 gemi,6
fregat ve 50 yakın tekne ateş altında yok oldu. Büyük top gemisi "Rodos" Ve 5
büyük galyot (kadırga) Ruslara ganimet olarak kaldı. Rus filosu Ege denizini
kendi egemenliği altına aldı. II. Yekaterina Sankt-Peiersburgda zafefinşerefine
yanan Türk filosunun resmi bulunan madalyonun yaptırılmasını eııretti.
İmparatoriçe Çeşme'den sonra Akdeniz'e 3 filo daha gönderdi, o zamanTakım
adalarda bulunan sadece gemilerin saylsl on dokuzdu. Belirtmek gerekir ki,
II. Yekaterina, A. Orlov'u savaşarak Çanakkale boğazından geçip denizden
İstanbul'u bombalamaya zorhyordu. Ancak savaşm d.,,u- etmesi Rusya için
tehlikeli olabilirdi. Bir taraf an, yenilme durumunda Yekaterina II Avrupadaki
prestijini kaybetmiş olurdu, diğer taraf an ise Türk savunma gücü Rusların
Çanald<ale boğazından geçmelerine izin vermezdi. Bu şartları göz önünde
bulundurarak A, Orlov imparatoriçenin onayıyla Ege Denizi'ne fakın adalarda
Rus vilayetlerini kurmaya|<arar verdi. Paros 6dası Rus donanmasrnın merkezi
olarak seçildi. Paros Kildad Adalarıha bağlıydı (Ege denizinin güneyinde) ve
onların tam ortasında yer alıyordu. BoyĞce Paro-s Adası'na n""ı.ı- oı*uı.üu
birlikte Ege Denizi'ni ve Çanakkale boğazlarını kolaylıkla kontrol altında
tutabilirdi.

1 5 Ekim |7 7 0' te "Tri ierarha'] "Rostislav", "Rodos", bomb ardıman gemisi
olan "Grom" gemilerinden ve "Slava ] "Pobeda'] "Svyatoy Pavel" firkateynleiınden
oluşan Aleksey orlov'un filosu Paros Adasr'na vardı. Ruslar tarafindaıı istilaya
uğradığlnda çoğunluğunu ortodoks yunaırlıların oluşturdrığu Paros Adasr'nrn
nrifusu 5 bindi. Onlar ekincilik, bağcılık ve koyunculukla uğraşıyordu. Rus

-4t



denizcileri adanın iki koyuntı da kullanıyordu _ Auzu ve 'Irio. Burada gemi

limanlarl oluşturulciu. Ama Rus yerleşkesinin ınerkezi olarak, koyun sol kıyısında

Rtıslar tarafindan inşa edilen ve koyla ayırı isııi taşıyan Auza şehri seçildi. Auza

koyunun sol layısında Amirallik binası kuruldu. Auzdya idari müesseseler,

denizcier kışlaları yapıldı. Mesela, Şlisselburg piyade alayrnın kışlası koyun sağ

kıyısıırda yer alıyordıı'Biraz ileride Yunan, Slav ve Arıravutların kampları yer

aliyordu. Böylelikte 4 yıl süresince Rusya Takımadalarııı güneyindeki yirmiye

yri.r, adayı ele geçirerek ocak T77I'de imparatorluk Takımadalarinı \urdu,
b, arada Rusyanın donanmasr Akdeniz'i |775 y/ıında terk etti. Peki, bu beş yıl
boyunca orada ne gibi faaliyetlerde bulundu?

I77I _ |774 yı||arı arasrnda amiral G.A. Spiridonov Ege Deırizi'nin

güneyinde Rusya'nın devlet yapılandırnıasr anlamrnda ilk tecrübesi olan adalar

ittifakr (birliği) projesini geliştirdi. Adalar birliği aynl Zamanda hem devlet,

hem de askeri üssü olacakt|. '
Takrmadalar Seferi'ne katılanların Akdeniz'in doğu tarafiyla

gerçekleşecek karşılaşmadan ne gibi beklentileri vardı? Bu bölge Rusların

ğeleneksel anlayışına göre 18. Yüzyılda bile Kudüş'b bağlı kalan bir bölgeydi.

Bu bölge daha ewelden lracılar tarafindaır benimsenmişti. Rusların yunanlı

manastir ve patriklere yaptığı bağışlar, Rusya'daki Yunanlılara ait sömürgelerin

desteklenmesivs. DoğuAkde niz'deBizans imparatorluğu'nunyıkılışından sonra

fürklerin baskrsı altındayaşan dindaş toplulukların olduğunu unutturmadı. Bu

düşünce beraberinde başka bir fikri doğuruyordu. Bu da dünyanın Hıristiyan

ve Müslüman olmak üzere iki pafçaya ayrıldığıdır. Bundan dolayı da Doğu

Akdeniz bölgesi, birbirine karşı olan iki farklı dünyanın arasındaki sınır bölgesi

olarak görülüyordu. Avrupalı Hıristiyanlar bu bölgeye birkaç kere haçlı seferler

düzenlemişti. Bundan ziyade,ls.yy. ikinci yarısından itibaren doğu Akdeniz
bölgesi antik kültürün merkezi olarak benimseniyor ve daha çok ilgi odağı

olmaya başlıyordu. Böyletikle bu bölgeyi başka türlü algılama şekli doğuyor

ve Akdeniz'deki Yunanlılar, gelişimini Türkboyunduruğunun engellediği antik

kültürün taşıyıcıları olarak kabul ediliyordu.
Rusya'nın Akdeniz'e slzmastna yönelik yapılan propagandaları1

başarıya ulaşması için Doğu Akdeniz bölgesinde yaşan toplulukların Türk
işgalinden kurtuluş fikrini ve Hıristiyan Ve Müslümanlarrn antik uygarlık
merkezine karşı çıkmaları fikrini birleştirme firsatını elde etmek gerekliydi.

Nihayet yapılan propaganda pek de kotü geçmedi: sadece yürüyüşe katılanlar
değil, onu organize edenler dahi Yunanlıları kendine özgu öze|liklere sahip

olan antik kahramanlar olarak tanıtıyordu.
II. Yekaterinahın Akdeniz politikasının maksadı neydi: dindaşlarını

kurtarmak mı? Tiirklere karşı savaş açmak mı? İmparatoriçe Doğu Akdenizlileri
bir müttefikten ziyade Limanlara karşı savaşmak için kullanabileceği bir
sitah gibi görüyordu. 29 ocak 1769'da yazdığı mektupta Ti.irkiye _ Rusya

Savaşrnrn dindaşların Türklere karşı kurtuluş savaşını açmalarr için zemin
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hazırlığı, savaşın genel olacağı, ama barış antlaşmaslnln imzalandığı takdirde
taraf ar kabul ettirebildikleri üstünlükleri elde edeceği ifade ediliyordu. Daha
sonraları A.G. orlovun etkisiyle de II' Yekaterina, Yunanların kurtuluş fikrini
benimseyerek bunu propagandasında kullandı.

Belirsiz vaatler dindaşlarda da Rus donanmasının Akdeniz'e gelme
sebebinin onları kurtarmak olduğu görünüşünü uyandırdı. Bu görüşün zemini
gittikçe kuwetleniyor ve 18. yyda gelişen Yunan edebiyatı yardımıyla güç
kazanıyordu. Yunan araştırmacı|arınyazı|arına göre Rusya - fürkiye arasındaki
savaşlarve Rus proPagandası, Yunanlılar arasında, Hıristiyan imparatorluğunun
hüküm sürdüğü "üçüncü Roma'hın müdahalesiyle yunanlıların kuriuluşu
görüşünün beklentilere dönüşmesine neden oldu. Böylece Rus basınında
Yunanlıların Ruslar tarafından kurtarılması fikri gittikçe yaygınlaşıyordu. Bu
fikri Batı Avrupa da paylaşıyordu. Örneğin Amsterdam gazetesi yunanlara ait
Moreya şehrinin Ruslar tarafindan kurtarılmasrndan sonra Yunanlrların diğer
Hıristiyan ülkelere benzer hükümet modelini kurmaya hazırlandıklarıyla ilgili
bir demeç yayımlamıştı. Bu söylentilerin yalan olmasına rağmen Batı Avrupalı
toplumların beklentilerine açıkça tanıklık ediyordu.

Fethedilen topraklara nasıl yerleşiliyordu? 1770 yılının sonbaharında
Takımadalar Seferinin komutanlığı acele bir kararla Ege Denizihdeki Kiklad
Adalar dizisinin merkezi adası olan Paros Ve onun derinliklerinde bulunan,
bahkçı köyü Auza'yla Naussa koyunu merkez olarak seçti. A.G. orlovun
yokluğunda Akdeniz filosunu komutanı olarak atanan G.A. Spiridov ege
denizinin güneyindeki 14 adanın ruhban sınıfina Rusya'nın imparatoriçesiyle
birlik kurmaları teklifini gönderdi ve daha l77l yılının şubatında Petersburgh
yazdığı mektupta daha sonra Uiu Takımada Krallığı olarak adlandırılan
adaların Rusya'ya baş eğdiğini belirtti. Mart ayında Rusya'nın başkentine gelen
bu haber hem Kurul üyeleri için hem imparatoriçe için hem de Peterburgh_yeni
gelen A.G. orlov için hiç beklenmedik bir olaydı.

Bu arada amiral G.A. Spiridov yeni kurulan ada|ar birliği için
kullanı]acak yönetim yaPlsml geliştirmeye yönelik faaliyetlerle uğraşiyordu.
Amiral her adadan 3 milletvekili (temsilci) seçilmesini, Parosh gelip görevi
kabul ettiklerine dair imzaatmalarını talep etti. Onların yükümlülükl.i uiu.r.ru
ürünlerin o/olO'unu vergi yerine toplamak, adalarr yönetmek, hüküm vermek
(yargılamak), hatta gerekirse ölüm cezasına mahküm etmek giriyordu. Adanın
sakinleri kendi teınsilcilerine Saygı duymak ve hürmet etmek zorundaydı,
onların haberi olmadan adadan ayrılma hakları yoktu. Adaların genel temsilcisi
Mikonos adasının vatandaşr olan Anton Psaro seçildi. onun bürosu Auza
koyunda filo üssünde yer alıyordu.

|77| yil,ının şubat ve haziran ayları arasında G.A. Spiridov temsilciler
ve din adamlarına karşı uygulanacak cezalar ve adaların gelecekte cumhuriyet
yaplslna geçmesini öngören düşünceler de içeren bir proje geliştiriyordu. ileride
(Psaro'nun yokluğunda) G.A. Spiridov krallığın bütün işleriyle ilgilenmesi
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içiır Pavel Nesterov'u tayin etti. 1777 y|da G.A. Spiridov'Lın düşüncelerini

g.ıişt;.erek Nesterov aclalara ait yerel ve ııerkezi teşkilatların faaliyet alanlarrnı,

irrlıi.trr.ı.ıııerinin yetkilerini, vergi sisteınini, yargı prosedürlerini vs. belirleyeıl

yönergeleri geliştirdi.
Takımadalar Seferi askeri ve devlet yapıslnl oltışturnra teşebbüslerinden

ziyad,e kültürel deney gerçekleştirnrek istiyordu. I77}'I'erde antik kültürii

,uhipı.rrr. hareketlerincle Ruslar da istisıra değildi. Belgelerle de kanıtlandığı

gibi G.A. Spiridov'un direktifiyle öırce Naussu, daha sonra da Sankt-

Fetersburg'un Saırat Akademisine Ve çeşitli koleksiyonlara yerli halk ve Rus

askerleri iarafindan bulunan antika eşyalar gönderiliyordu. Bununla beraber

yunanlıların elinden sadece onlara ait antik uygarlık alınmak istenmiyordu,

aynı arda onlara Avrupa küItürü aşılanıyordu. Bunun en belirgin örneği

Nuksos adasındaydı. Burada A.G. orlov, aynı anda Rusyada imparatoriçe II'

Yekaterina tarafindan hayata gedrilen projelere dayalı kendi eğitim merkezini

kurdu. Naksos'a farklı ailelerden çocuklar toplandı, onlar ailelerinden uzakta

ve tamamen A.G. Orlov'un kendisinin sağladığı imkAnlardan yararlanarak

eğitiliyordu. Bu çocuklar yeni Yunan devletinin yeni nesli olarak yetiştiriliyordu.

G.A. SpiridovA.G. orlov'un gidişinden sonra okulla ilgilenmeye devam

ediyordu v 
" 

uyn ru^unda eğitimi daha çok denizcilik sanatına yönlendiriyordu.

Bunun için Naksos adasından çeşitli gemilere 46 yunanlı çocuk gönderildi.

onlar günlerini gemide geçirip aynlzamanda okuma, yazma'Rusça vs. dersleri

alıyordu.
Ancak aydınlanma hareketleri bunlarla sınırlı kalmıyordu. |773 yılının

Haziran ayından itibaren A.G. orlov eğitim faaliyetlerini genişletmeye karar

verdi ve Yu.ranl, çocukları Piza şehrine gönderdi. Bu dönem G.A. Spiridova

yazdığı mektupta şunları belirtmişti: : 'Çocuklarr sakın-boş bırakmayrn, ben

.oyı.Jıgı- zamanPizıİdaki okuia 15'er kişi gönderin, okul neredeyse bitmek

iiere,Jaha sonra onların kaderini belirlerler zaterİ'

Sonrasında da 1774 _ 1775 yılları arasında A.G. orlov okulla özen

göstererek ilgiteniyordu ve A.V. Yelmanovh çocukları Pizdya (İtalya) sadece

iılelerin ,rrirylu gönderılmesini emretmişti. Rus donanması Akdeniz'i terk

ettiği zaman ise çocuklar Pizeİdan Rusydya nakledildi ve eğitimlerine Sankt-

PetJrsburgdaki okulda devam ettiler. Belirtmek gerekir ki 1775'te Sankt-

Petersburğ'da Yunanlı çocukların eğitim almaları için özel meslek okulları

açı1mıştı.

Auzıİda yizlerce yun anlıların okuduğu okul açılmı ştı. 27 adadan oluş an

bölgede ekmek, şarap' kereste vs. üzerinden alrnan faiz vergisi gelirleriyle

filoiun giderleri kaişılanıyorclu. Verginin belirli bir kısmı nakdi şekilde
toplanıyo"rdu. Ama bu vergi gelirleri yetmiyordu, buna rağmen orlov_ ke-ndi

haııana yük olmak istemiyordu. ona göre her şeyi Müslümanlar ödemeliydi!

Zaten Rusların bulunması Yunanlılarda da süreldi büyüyen hayal
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kırlklıklarııra yol açıyordu. Modern yunan tarihinde Ruslarıır faz|a vergi
ve işlerlerle ada sakiırlerini yorduğu, Ruslarıır yöııetinıi süresince adaların
eskisinden daha fazla korsan saldırılarına maruz kaldığı Ve en sonunda
yunanlıIarın tekrar Tiirk hükümdarlığı altına girmelerini hayal ettiği görüşü
hAkiındi.

Takınıaclalar Seferine ait belgelerin analizi, |770 _ 1774yıl|annda Rusya
tarihinde ilk defa Akdeniz'iıı ortasında bir devlet kurduğu, onu koruyacağı
garantisi veriyordu ve devletin vatandaşlarına kendi kendilerini yönetmeyi
öğrettiğini iddia etmek için büttın esaslarrn nıevcut olduğunu göstermişti. Bu
devlet sadece 4 yıl boyunca Var olsa da, aynı anda yapılması zor olan şeyleri,
hem askeri teşkilatı hem de eğitimi aşılamak ve geliştirmek için çeşitli okulları
kurmayı hedefeyen projeler geliştirilmişti. Yunan devletini canlandırma
projeleri sadece belirli ada|arda (Auza, Naussa) başarıya ulaştı, çünkü bu adalar
kurulması planlanan yeni devletin ınerkezi olarak seçilmişti.

Yekaterina Yunanlılara verdiği vaatleri tutamadı. Rusların Yunanlılara
söylediklerine göre, savaş bittikten sonra Yunanistanın tamamı olmasa bile
adalardan kurulan yeni devlet kesin Rusyahın idaresine alınacaktı. oysa
şimdi Türkler adalara geri dönmek zorundaydı. Elinden geldiği kadarıyla II.
Yekaterina ona inanan Yunanlıların talihini hafif etmeye çalışıyordu. Buna göre
yeni barış antlaşmasına Rusya yanında savaşan bütün Yunanlılara, Slavlara ve
Arnavutlara af tanıyan madde eklendi. Adalarda yaşayanlara istedikleri sürece
gemiler aracıIığıy|a Rusyaya gitme hakkı tanındı. Binlerce Yunanlı Rusya'ya
göç etti. Onların çoğunluğu Kırımh ve Azak denizinin kryısına yerleşti. Böylece
l8.yy.'ın ikinci yarısında Akdeniz'e düzenlenen Takımadalar Seferi sadece
osmanlı'ya karşı düzenlenen askeri tedbir değildi, aynl zamanda Akdeniz'in
kültürel bölgesini keşfetmeyi hedef eyen bir seferdi.

Bazıada|arda başarı elde edilse de, genel olarak Rusya, Yunan devletinin
yeniden oluşumuyla ilgili önüne koyduğu hedef ere ulaşamadı.

, |774 yılında Türkiye ile imzalanan Küçük Kaynarca barış antlaşmaslna
rağmen Akdenizdeki Rusya - Türkiye çatışmaları sona ermemişti. Bu da
ilerleyen yıllarda bu iki ülke arasında yeni savaşlarrn doğmasına neden olmuştu.

Kaynakça
ffi Grebenşikova G.A., Yekaterina Ilhin döneminde Baltik Filosu.

D ökümanl ar, olay|at 2007
ffi Rus f losunun tarihiyle ilgili belgeler.- SPb., 1888.-T.12

- ğİ Şırokorad A., Rusya'nin Takımadalar'da kurduğu devlet, http://www.
bratishka.ru sayfasından elde edilen bilgiler

ffi Smilyanskaya Y.. Akdenizde Ruslaı http://www.persBectiva.net
sayfasından elde edilen bilgiler.
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BoDRLJM Lİn4,{NINIna İruçİıİz çEnaİıpnİ (xs90-l916)

Betül Batrr'

cİnİş

Avrupa devletlerinin Coğrafi Keşif erle bırlıkte başlayan yayılma
sürecinde en büyük yardımcıları deniz güçleri olduı. Savaş ve ticaret filolarını
destekleyen Avrupah devletler Amerikadan Hindistan sularına kadar bir çok
sömürge imparatorlukları kurarak ekonomik ve siyasi güçlerini arttırdılar2.

İngiliz Donanma Bakanlığı dünyanın çeşitli bölgelerine gemi yollayarak
denizlerdeki mıknatıslanma özelliklerini ve doğal koşulları inceledi. Bu
yenilikleri özetleyen haritalar yaparak deniz yolculuğunu daha güvenilir kılmaya
çalıştı. Mıknatıslı pusulaların geliştirilmesi, güneş ve yıldızların durumuna göre
denizdeki gemilerin mevkilerini saptamaya yarayan cetveller hazırlanması,
astronomi bilimine önem verilmesi ile denizcilik bilgisi geliştirildi3.

osmanlı Devleti'nde 1894'lü yıllarda başlayan harita faaliyetleri
(topografya) karada başarılı olurken denizharitalarının çizilmesi ise Ruslar ve
ingilizler tarafindan ele alınmıştı. Karadeniz kıyılarında haritacılık çalışmaları
Ruslar tarafindan yürütülürken, Akdeniz Bölgesi ile İngilizler ilgilenmişlerdi.
Yine deniz meteorolojisi alanında "sinoptik haritalar" oluşturulmasrnda
Alman, Amerikalı, Hollandalı, Avusturyalı, İsviçreli, Fransrz, İskandinavyalı
bilim adamlarından başka ingiliz G.J.Symons ve W.N.Shaw'da bu alanda çalışan
bilim adamlarındandıa

lg.yuzyrl, buharlı gemilerin kullanıldığı bir yizyıldır. Bu sebeple
bu yizyılda denizci seyyahlar, arkeoloji, 'tarihi, coğrafi alanda deiiz
seferleri düzenlernişlerdir. Yüzyılın ikinci yarısından sonra İngilizlerin
"Challenger" (1873-76), Amerikalıların "Tuscarora" (l873-7B), Almanların
"Gazelle"(1875-76), ve "Valdivia" (1898-99), lransızların "Travailleur" (18ss)
ve "Talisman' (1883), Avusturyalıların'lPola" (l8go-g7),Norveçlilerin "Fram"
(-I9l1.I2) gemileri ile yaptıkları ilmi deniz seferleri mevcuttur. Bu sayede
dünyanın en uç noktaları dahi ilmi açıdan bilinmeye başlanmıştıs.

Batılılara göre osmanlı Devletihin de incelenecek, keşfedilecek çok
yeri vardı. Bunun için, Batılı devletler özellikle Tanzimat Fermanından sonra
inceleme gezileri başlatmışlardı. Ancak osmanlı dünyasına girmekve izin almak

I istanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi; bbatir@

istanbul.edu.tr
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Artemisia tarafindan yaptırılmıştır8.
Bodrum M.Ö. 192ae Romalıların eline geçmiş ancak bu dönemde

önemli bir gelişme göstermemiştir. M.S. 395 yılinda frizanslıların, M.S. XI
yizyılda Tlirklerin eline geçmiştir. I. Haçlı savaşlarında Bizanslıların, XIV.
yizyı|da tekrar Türklerin eline geçmiştir. Bodrum, 1415 yılında Rodosh, 1522
yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar osmanlr imparatorluğuna
katılmıştır. Cumhuriyetin ilanından Sonra adı Bodrum olarak değiştirilmiştirg.

Evliya Çelebi, |670'|i yıllarda yazdığı Seyahatnamesi'nde Bodrum
Limanıhdan şöyle bahseder; "Liman altı rüzgardan etkilenmez, Iodos ve
keşişlemeye açıktır, demir atmaya uygundur ve toplam 200 parça gemi alır". 1824
yılında Yunan isyanının bastırılması için Ege'ye çıkan Kaptan-ı Derya Hüsrev
Paşa, Bodru'mda bulunan Kavalalı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa ile
buluşmuştur. Bodrum, bu tarihte Osmanlı Donanmasına üs görevi yapmıştır.
1831'de Bodrum Tersanesinde 63 arşınlık,80 toplukbirkalyon inşa edilmektedir.
1834 yılında Menteşe Mütesellimi Tavaslı osman Ağa, Bodrum'da bir kalyon
yaptırma hazır|ığına girişmiştir. Bu sıralarda, Bodrum'da ve istanköy'de yapılan
Kalyonlar için Milas vergisine eklentiler yapılmıştırlQ. Bodrum tersanesinde
savaş gemileri yapımı ile ilgili bilgilerimiz bu tarihle sınırlı kalmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) fürkiye, Almanya, Avusturya
ve Bulgaristan ile birlikte, müttefik olan ingiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan
Ve Sonra italya'ya karşı savaşa girmiştir. o sıralarda müttefikieı Bodrum lu
kayıkçıların Alman denizaltı gemilerine yakrt v.s gibi yardım verdiğinden
kuşkuya düşerek, Bodrum'da araştırma yapmaya karar verirler. Bir gün bu
amaçla küçük bir Fransız savaş gemisi Bodrum Limanıhın dışında sabahtan
akşama kadar dolaştıktan sonra çekilir. Bir gün sonra Bodrumh iskeleye
gelerek, ertesi gün aynı saatte geleceğini ve limanda bulunan kayklar için
de araştırma yapacağınr, bu nedenle kayıkların aynı yerde toplanmalarını
söyleyerek uzaklaşır. Bodrum Kaymakamı Faik, Jandarma Kumandanı Rıfat,
Teğmen ibrahim Nezihi Beyler danışma toplantısından sonra, kayıklarrn
araştırılmasına izin verilemeyeceği, kayık sahipleri ile halka bildirir ve gerekli
önlemleri alırlar. Önlem şudur; kayıklar toplu bir halde, türbe altına (Marinada)
toplanacaklar ve arkalarında Bodrumda bulunan ulusal askerlerle, jandarmalar
saklanacaktır. Ertesi gün geri gelen kruvazörin (Dubleks) ikinci kaptanı ve
hükümetçe hazır|anan sandalda bulunan Piraki'nin damadı Fransızia bilen
ZelıBey buluşurlar.

Kaptan, amaçlarının sadece kayıklarda araştırma yapmak olduğunu
belirtir' Hükümet heyeti bu öneriyi reddeder. Bunun izerineFransrzlar, kırmızı
bayrak çekerek, kayıkların toplu halde bulundrıklaflyere yanaşlr. I(ayıkların
arkasında saklı bulunan asker ateş eder ve sandaldaki Fransızların bir kısmı
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öltir, bir kısmı da yaralanır' Çıkaıı çatlşır:ıa soııucunda, Fransrz miirettebatıırdan

yedi er esir ed-ilerek Milas'a gönderilir. Liınaııın darlığı kruvazörün hareket

serbestliğine. elverişli olınadığıııdan Ve lredef kayıldarıır bulundukiarı yeri

u,rru,rujrgınclan Bodrum'dan ayrılır. Ertesi gün ktiçük bir savaş gemisi limana

girer ve li"manda bulunan kayıkları yakar. Bombardıman Sonucu, kalenin bir

iarafi hasara uğrar, 1'epecik Caınii kubbesi, Tepecik Kız okulu, Karaada'nın

kulübeleri ve birkaç .r, tuhrıp edilir. Şelıit olan Fransız erlerinin defnedildiği

yere savaştan sonra Fransız I{ükümeti tarafindan bir mezar yaptırılır ancak,

' Türbe altı mevkiindeki bu mezar Laman içinde yıkılır'

BAşE,AKANLIK çSMA}qLI . ARşİVİNDEKi KAYNAKLARA GÖR.E

B ODRUM' D,{ İNGİLiz cEnııİıBnİ

Bodrum kara ve d'eniz oiuruk ingilizlerin dikkatini çekmiştir. Sahil

olarak gemileriyle d'enizyolunu kullanarak Bodruına trlaşan ingilizler özellıkle

kale ilJ ve ka|ecle bulunan eserlerle ilgilenııişlerdir. Akdenizdeki birtakım

araştırmalarıncla Bodrum sularında ince|eme gezilerinde buluırmuşlardır.

|843 (H.1259) tarihinde ingiltereli Lord isteno r'ın ziyaretinde kolaylık

sağlanması için Bodrum kalesi muhafizına bir emirname yazılmasını ingiltere

Elçiliği bir dilekçe ile sadarete bildirmişlerdirl1'

Bodrum kalesi duvarlarındaki heykellerin incelenmesi için |844

(H.1260) tarihiırde izin verilen, ingiltere Sefareti başkatiplerinden Mösyö

Alison un araştırmalarlnln Sonucunda, osmanlı Devletinden, Bodrum kalesinin

duvarlarında konusu insan ve hayvan suretleriyle resimli 5 kıta taş bulunduğu

ve bunlarııı 3 kıtası deniz yüzeyinden 2 kulaç yüksekliğinde olup diğer adedi

kalenin 2.kapısı üstünde ve surların dahi kalenin 2. bir cebinde olduğu beyanıyla

diğerlerine uzaklığı vaki olmak üzere mezkur taşların ihracına izin verilmesi

hu"susuncla ingilteie Sefareti talepte bulunmaktadrrl'. Bu arada Aydın Müşiri

Sadullaliın Mr. Aılison Bodrum civarrnda tarihi mahalleri gezerken refakatine

ı,erilen askerlerden kasten uzaklaştığına dair bir yazısı mevcutturl3'

iki yıl sonra Mr. Allison ve yanrnda olan 2 ınülıendis ve 4 asker

lrizınetkArıylu b" defa görevli olarak Bodrurna gideceğinden kendisine, bir

kıta yol hükm-ü şerifi (seyahat izni) verilmesini talep etmektedirta.

18 Şubat 1s93 (R.6 Şubat 1308) tarihinde Bodruınh gelmiş oJ.an

iııgiliz Banjıralı Vendos (Vendes?) nam Vapur yolcularından ingiliz Lordun

Bğrum kalesini gezmek istemeleri ve kalede nöbetçi askerin engel olması

üzeriıre mezkur Lordlara rehberlik eden ahaliden 4 nöbetçi ile dövüştükleri

Reclif Yüzbaşısı tarafindaır ilıbar edildiği ve tahkikat başlatıldığı sadarete

biIdirilııriştirI5.
Yine l900 (H.131B) tarihincle, Londra Darülfünunu'nda Asar-ı Atika
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Mua]limi Mr. Ernest Gardner'in refakatinde bultınan oxford ve Cambridge
muallim ve talebelerinden oluşan heyetin Bergama, Bodrum, Ayasuluğ,
Sisam ve Rodos cihetlerindeki seyahatlerinde kolaylık gösterilmesi ve dikkatli
olunması konusunda Dahiliye Nezaretinin bir eııirnamesi mevcutturl6.

Kalimnoz Adası'nda yerleşik ingiliz Wilhelın Patorıt'uıı Bodrurnun
Etrim ve Gökçala köylerinde eski eser arama ru]rsatı istediği mahallerin
tahkikiyle hukuka uygun şartları yerine getirip getirmediğini kontrol etmek
için devlet tarafindan 20Lira yollukla bir memur gönderildiğ iyazılıdt|7 '

1900den sonra ise ingilizleri denizlerde faaliyet halinde görmekteyiz.
Akdenizdeki ingiliz Donanmasının lvlayıs'ın başında Selanik'e Jaştıklarında
Mayrs'rn başında Limni ve Bodrum cihetlerinde denizaltı manevralarını
icra eyleyeceği Hariciye Nezaretine bildirilmekle bu konuda izin istenildiği
yazılıdır|9. ingiliz Bahri sefid Filosu Akdeniz limanlarında kurtarma torpidl
manevraları icra eyleyeceği gibi Cezayir-iBahri Sefid'g de dahi bu manevralarrrır
uygulamak için osmanlı sularındadırlar2o.

Bodrum Limanına geldikleri 2 Kasım |892 (R'21Teşrin-i ewel 1308)
tarihli telgraf a arz o|unan İngiliz Filosunun birgün sonra hareket ettik]eri
Menteşe Mutasarrıf ığından telgraf a bildirilmiştir2l.

1894 tarihinde ise, ingiliz Gemileri Marmaris'ten Bodrum'a acilen
hareket eylemişlerdir. 20 Ekim 1894 (R.8 Teşrin_i ewel 13l0) tarihli telgraf a 11
kıta ingiliz Harp gemisinin 3'ü zırhlı olmak üzere 6 kıtasının Bodrumh-ulaşmış
olduğu bildirilmekt edirzl'

5 Temmuz 1895 (R.23 Haziran l311) tarihli Aydın Valisi Hüseyin Hilmi
Beyden alınaır telgraf a ingiliz Gemilerinin Bodruma Marmaris'ten hareket
ettilderi bildirilmektedir23. Aydın Vilayeti Polis Komiserliği'nden alınan telgraf a
da ingiliz filosu mürettebatından 19 gemipin dün Marmaris Limanrndan
Bodrum limanına ulaşmasıyla demir atmrş oldukları anlaşılmıştır2a.

Kalimnoz çevresinde telgraf hattı olmadığın dan 14 Temmuz 1s95 (R.2
Temmuz- 1311) tarihli Kalimnoz Kaimakamlığından Sakız Mutasarrıf ığına
gelen tahriratta Bodrumda bulunan ingitiz donanmasrndan bazı gemi|erin
birkaç gündeır beri Kaliın noz ye istank6y ve diğer adalar arasında devamlı
dolaşmakta oldukları bildirilmiş ve fakat Kalimnoz kasabasının merkez
limanına uğrayıp uğramadıkları belirtilmemiştir. Ayrıca Cezayir-iBahri Sefid
Vilayeti Valiliğinin de bu konuda bir telgraf arr mevcuttur. Bu sebeple dikkatli
olunıırası ve herhangi bir olaya sebebiyet verilmeırıesi gerektiği belırtilir' Bu
ihtarlar üzerine takibe alınan ingiltere harp gemilerinin 71Temmuzls95 (R.10
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Temmuz 1311) tarihinde saat 12.00 da istanköyden Bodrum'a gelmekte oldukları

Bahri Sefid Valisi Abidin imza|ı yazı \|e bildirilmektedir25. Aynı tarihlerde

Bodrum limanında talim yapan 17 kıta ingt|izHarp gemisi bulunmaktadır'6'

28 Temmuz 1895 (R.16 Temmuz 1311) tarihinde Bodrum limanında

bulunan ingil\z Donanmasından 4'ü Maltaya ve l'i Cidder ve l'i Şıraya
hareket etJişlerdir ' Cezayir-i Bahri Sefid Valisinden gelen şifreli telgraf a

Sakızda bulunan İngiliz fiiosu'nun tekrar İstanköy'e gideceği ve bu sebeple bir

olaya meydan veriliremesi için polis gönderildiği belirtilmektedirz7 ' Malta ve

cemaati rrir.y" hareket edenlerden başka Bodrum limanında kaldığı yine aynı

tarihli telgrai a arz o|lanan İngiliz Donanmasından 1 kıta zırhlı yine Bodrum'da

kalıp, diğJlerininbirkaç günionra dönmeküzere istanköy'e hareket eyledikleri

haber edilmiştir28

30 Temmuz 1895 (R.18 Temmuz 1311) tarihinde Bahri Sefid vali

Vekili Mehmet Reşat tarafindan gelip gittikleri ewelce arz olunan ingiltere

donanmasından 11 adediyle ı torpıdo iitimbotunu dün saat 4'de Bodrum'dan

tekrar İstanköy limanına geldikleri istanköy Liman Reisi'nin Emir Ali Ragıp

olduğunu g.-iı.r" bildirmekle bir olaya meydan verilmemesi konusunda

habei edilmektedir29. Yine |ng]|izDonanmasından Bodrum limanında kalan 1

zırhlının Sakız'a acilen hareke1etmiş olduğu Aydın Vilayeti Valiliğinden alınan

telgraf a bildirilmektedir3o.

2 Nisan 1900 (R.20 Mart 1316) tarihinde ingiliz tüccar bandıralı bir

gezi vapurunun Bodrum'dan Rodosh gelmiş olduğu ve Rodosh Gelen Nemçe

Fosta vup,rrrnd. bulunan 15 Alman iskerinin de birkaçının Rodosh çıkarak
kasabayi gezdikten Sonra geri döndükleri ve Anadolu Demiryolu Hattı

direktortintın dahi bu gemide bulunduğu, direktörün dışarı çıkarak Vali Paşa

ile görüştükten Sonra yir. rrupr.a döndüğü ve herhaırgi bir olaya rastlanmadığı

yazılmaktadır3ı.

ingi|izbandıralı Semernak Vapurunun Bodrum limanına gelerek kaza

sahilinde av edecekleri ve yine bu vapurdan çıkan seyyahların muhafazasına

dikkat edilmesi hususuna önemle değinilmektedir3z.

Bodrum Karaada civarında 20 günden beri gözetlemede bulunan

İngilizlerle çıkan çatışmada ingilizler katledilmiştir33. Bir düşman savaş

gemisi tarafindan bonrbardıman edilen Bodrum Yalıkavak iskelesi'nde bir
y"ld"gı'*.ni büyük hasar görmüş ve Karakol ile birkaç haneyi bombardıman ile

yok eiınişlerd-ir,i. 2 Kasım*l915 (R.20 Teşrin-i ewel ı3ı1) tarihinde Bodrum'a
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yaklaşıp karaya asker çıkarma teşebbüsünde bulunan ingiliz bandıralı Le Caton
gambotundan çıkan neferlere muhafizlar tarafindan açılan ateşte ikisinin telef,

ikisinin yaralandığı ve birisinin de sağ olarak ele geçtiği belirtilmektedir. Sağ
olaıı askerin de esir ve sandal ile 3 tüfenk ve l tabanca ve hayli fişek toplanarak
ve mezkur gambotla bir düşman denizaltısının hemen Datça Adası sahil
önünde bulunduğu Bodrum Mutasarrıfı Müştak Lütfü Beyden alınan yazıda
belirtilmektedir3s. Bu bombardımanlar srrasında hasarzede olan kayıkçılar ise

devletten daha önce uyguladıkları Marmaris ve Makri kazalarında tahribata
ığrayanlara kayıplarının o/o45'i tazminat olarak ödendiğinden Bodrum
kayıkçılarının da aynı muameleye tabi tutulması talebi mevcuttur36.

1916 tarihinde itilaf devletlerine ait dört savaş gemisinin istanköy
istikametinden gelerek Karaada'nın diğer taraf arrna gelen 4 düşman zırhlısından
l top endaht attığı bir düşman zırhlısının dahi Gümüşlük iskelesini tahrip ve
600 mermi endaht ederek 1 camiyi ve 2 haneyi yok ettikleriyazı|ıdır. Bodrum
civarındaki bombardıman neticesi l cami ile birkaç hane hasai görmüştür37.
istanköy istikametinden gelerek Bodrum'un Gümüşlük Limanına giren bir
Ingi|iz göz|emci Vapuruna karakoldan ateş açılmasr üzerine Kalimnozb doğru
gittikleri belirtilmektedir38.

oysaki 1907 İarih|i ikinci Lahey Barış Konferansı'na katılmış ve bu
devletlerin içinde yer almış olan osmanlı Devleti topraklarına yapılan bu
saldırılar anlaşma maddelerine göre yasaktı. Kabul edilen ikinci Lahey Barış
Konferansı'na göre; Müdafaa edilmeyen liman, şehir ve köyler ile mesken ve
binaların deniz kuwetleri tarafindan topa tutulması yasaktrr (md.1). Deniz
kuwetleri tarafindan topa tutulduğu zaman tarihi eser, ilim, sanayi, hayrata
mahsus emlak, bina ve hastanel erle, mezrave yaralıların toplandığı yerlerin aynı
zamanda askeri bir maksatla kullanılan yerler olmamaları şartıyla korunmalarr
gerektiği 5. maddede yazılıdır. Devamında buraların siyah ve beyaz üçgen
bayraklar takılmak suretiyle halk tarafindan bir vazife şeklinde belirlenmesi
sağlanmalıdır ifadesi yer almaktadır (md.5)39.'

soNUÇ

Birinci Dünya Savaşr'na giden bir süreçte osmanlı Devletihin
stratejik konumunun önemi ve bir devletin Akdenizdeki hareketliliği oldukça
düşündürücüdür. 1840lı yıllarda Tanzimaİ Döneminden sonra tılke lçındeki
esnekliğin arttığı ve uluslararası arenada osmanlrnın da yer aldığı bir süreçte,
büiyuk devletlerin osmanlıdaki ihtiyaçları ve boşlukları doldurıria çulrş-uian
çoğu kez başka faaliyetlerin de gizliceyürütüldüğü yeni bir dönemi açmıştır.
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Bazen arkeolojikbir çalışma diye alınan izin, sahil ya da kara haritalarrnın

çizildiği inceleınelerle sonuçlandırılmıştır. Bodrum gibi korunaklı ve birçok
koya sahip bir sahil kasabası, aynlzamanda oldukça eski bir tarihe sahip kasaba,

tarihi ve stratejik konumuyla ingiltere'nin bir araştırma laboratuarı olmuştur.

Tabi ki bunda dünyanın içinde bulunduğu sömürgecilik yarışı da

önemli bir etkendir. Tıpkı Osmanlı Devleti'nin dağılmakta olması, devlet

kontrolünü elinde tutamaması, Trablusgarp Ve Balkan Savaşları gibi önemli
savaşlar arifesinde Kırım ve 93 harplerini geçirmiş olan bir devletin profilinin
etkili olduğu gibi. Ayrıca önemli bir üçüncü etken de Ruslarla İngilizlerin
ilişkileri ve Rusya'nın KaradenizveBoğaz|ar üzerindeki çalışmalarına karşılık,
ingilizlerin de Akdenizde konuşlanmalarıdır.

osmanlı Devleti, ingilizlerin Akdenizdeki faaliyetlerini oldukça
kısıtlamışlardır. Kontrol etmeye ve bir olaya sebebiyet vermeme konusunda
hassas davranmaya çahşmış, çoğu kez de buralara sadece ingilizlerle ilgilennek
izere memurlar dahi görevlendirmiştir. Ama yiııe de İngilizlerin çalışma ve

etkilerini durduramamışlardır.
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Kalimnozda yerleşik ingiliz Wilhelm Patom'un, Etrim ve Gökçala köylerinde
eski eser arama ruhsatı istediği mahaller (BoA.,MF.MKT., Nu.282l73).

Ingiltere Devleti Donaııması'nın Limni ve Bodrum cihetlerinde yapacaklarl
manevralarda bir zorluk çıkartılmasına dair. (BoA,BEo, Nu.95 l 7 07 7).
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ingiliz tüccar bandıralı bir gezivaPurunun Bodrumdan Rodos'a gelmiş

olJuğu, Rodosh gelen Nemçe posta Vapurundanbazı şahısların kasabayı

gezdlklerine daiihaber veren bir telgraf (BoA, Y.PRK-ASK., Nu.160/3).

Endnotes)

1 Alfred Mahan, T e Inf uence of Sea Power Upoır Historp 1660'

1783,72. Edition, Boston 1918

2 Şenay Özdemir, "osmanlı Donanmasının Bir "Seyir Def eri" ve XVIII.

Yizy ı| o.-a"ı, D enizciğine ilişkin B azı G öz|emler", Ankara Üniversitesi D il
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştrrmalarr Dergisi,

C1Il.24, Sayı;37, 2005, s. 1 13'763 -

3 Afif Büyüktuğrul, Osmanlı Deniz Harb Thrihi, C. II, Deniz Basrmevi,

istanbul 1970.

4 İbrahim Hakkı Akyol, "Tanzimat Devrinde Bizde Coğrafyave }eoloji']

Tanzimat I, Ankara 1940, s. 51I-57I.
5 ibrahim Hakla Akyol, agm.
6 ibrahim Hakkı Akyol, agm.
7 ibrahim Hakkı Akyol, agm.
B Strabon, Coğrafyu, rltup XIV Bölüm II-VI, çev. Adnan Pekman,
Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1981; Avram Galanti, Bodrum Tarihi, 1945.
9 Avram Galanti, age.
10 Takvim-i Vekayi, t83f _1834.
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Belgeleri (A.DVN.DVE.,) Nıı.4 lB- 69'
t2 BOA., Sadaret Mektubi Kalemi (A.MKT.), Nu.t2l65.
13 BOA.,A.MKT., Nu.36l26.
14 BOA.,A.DVN,DVE., Nu.5/C-70.
15 BoA., Yıldız Tasnifi Mütenewi MaruzatEvrakı Bölümü (Y.Mtv.),
Nu.741139.
16 BoA., Babıali Evrak odası (BEo), NuJ633l122455'
17 BoA., Maarif Nezareti Evrakı (MF.MKT),Nu.282l73.
18 BOA., BEO. Nu:9517082.
19 XiX.yüzyılın ortalarında Kıbrıs, Rodos, istankoy, Sisam, Sakız, Midilli,
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Limni ve Midilli'nin Balkan Savaşı'nda Yunanlılara geçmesi üzerine tamamen
ortadan kaldırılmıştır'
20 BOA, BEO, Nu.95 17077.
2l BoA, Yıldız Tasnifi Parekende Evrakı Umuıni Maruzat (Y.PRK.UM.),
Nu:25l82.
22 BOA.,Y.Mtv,Nu:106/121.
23 BoA., Yıldız Tasnifi Sadaret Hususi Maruzat Evrakı
(Y.A.Hus.),Nu.33 1 /85.
24 BOA, BEO,Nu.650l487t8.
25 BOA., Y.A.Hus., Nu.333/5; 332154.
26 BOA,, Y.A.Hus., Nu.333/11.
27 BOA., Y.A.FIus., Nu.333l45.
28 IlOA,Y.A.Hus., Nu:333155.
29 BOA, Y.A.Hus.Nu.333l55.
30 BOA, Y.A.Hus., Nu:334126.
3| BoA, Yıldız Tasnifi Parekende Evrakı Askeri Maruzat (Y.PRK-ASI(),
Nu.160/3.
32 BoA., Yıldız Esas ve Sadrazam KAmil,Paşa Evrakı (Y.EE.KP.),
Nu.2412347;2412343.
33 BoA. Dahiliye Emniyet-i Umumiye Miidüriyeti Belgeleri (DH.
EUM.)3 Şb., Nu'5/23.
34 BoA., DFI.EUM.3 Şb., Nu.10/72.
35 BoA' DH.EUNi.3 Şb., Ntı.9/50.
36 BoA., Dahiliye idare-i umumiye Belgeleri (DH.i.uM.), Nu.E-4rl24.
37 BoA., Di_I.EUM. 3 Şb., Nu.I|l42.
38 BoA. DH.EUM.3 Şb., Niı.21l37.
39 BetÜll Batıı Ulrıslararasr Barrş I(onferanslarr ve Osmanlr Devleti"
"Geııel Savaş Öncesi Bariş Arayışları" (I8gg-IgI4), Beta Yayıırları, İstanbul
-2009.
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MENTEŞr, yÖıtÜx aşİnErrpnİxİx TARiuİ,

soSYAL ve KÜLTÜnpı HAYATI

Muharrem llaYart

Bir milletiır kiiltürii,geçmişindeır siizülüp gelen ıııaddi ve ınanevi

cleğerleriıı bütüırüncleır n-,eyclana gellr. BtiytikTürkmilletinin tarilri dünya tarilıi

ile yaşıttır. Dünya tarilri, Tdrkler ile başlaııış' Türkler ile şekillenıniş,'lurkler ile

yüceImiştir.' ir.unlık ,tarihte ortaya çıktığımız günden bugüırü bozmadan, gelişti-

rerek, dünya ııilletlerini etkileyerek gti"ıi'"tir. kadar getirdiğimiz; ço\ yönl.ü,

köklü,zengiıı ve renkli kiiltiirümiizii diındik ayakta tutan uılsurlara sahip çık-

mamıZ ve yaşatmamrz ell büyük göreviııizidir'

Güniimüzde milli kültürler,teknolojinin olağanüstü boyutlarda gelişmesi

sonunda oluşan teknolojik kültürün hakimiyeti ile anlam ve önemlerini

kaybetmeden ayakta kalma savaşl vermektedir. Bu SaVaşı milli küitürlerine

.uhıp çıkanlar,bu nları yazarak geçmişe aktaran kazanacaktır. Bu duygularla

enudoiuyu karış karış gez\p,adam adama ilişki kurarak derleme yaptım.

Ediniien bilgileri ,"rgi^-urşır, kaynakiarımızda|ı belgelerle bütünleştirerek

geçmişe bir)iey aktariıaya çalı$ım. Bu çalışmamı Türk Sosyal Hayatınrn bir

Şurçu', oıun 
'Çud,ı 

HayvancıIık, Damgalar ve İnançlar izerinde yoğunlaştır-

dım.

1.Menteşe: Anadolunun güney-batısı köşesindeki bir böigediı'. İsmini

Selçuklu Devleiinin yıkılmasınJ", iorr.u kurulan Menteşeoğullarından

almıştır.P.Wittek'e göre,Teke ve Germiyan gibi bir aşiret isminden türemiştir'

Menteşe'nin,Menteş ve Mintaş gibi şahıs isınidir'
'Menteşdye XI asırdan itibaren Tiirk akınları başlamışdır.Üırlü gezgin

Ebu el-Fida inin1Ö.ıeıı; tespit1erine göre Xllasırda Antalya'nın kuzey-

batrsında,Denizli Dağlarından,Menderes havalisinden başlayarak, Menteşe

Bölgesinde 200.000 çldıatahmini 1.000.000 Türkmen in yaşadığına söyler'El-

Saijel-Mağribide aynı tespitleri yapmıştır..1.000.000 Ttirkmenin varlığından

haber verir.Daha .orrru kuzeye yönelerek Kastamonu,Bursa,Bolu civarlarına

clağılmışlardır.Bursa civarında 30 bin Türkmen in olduğunu söyler-Anna

Comneus Alexie isimli eserinde Anadoluda Türklerin karrnca sürüsü gibi çok
olduğunu yazar.Menteşe Bölgesi'nin Türkleşmesi XIII.asrın ilk çeyreğinde
tamamlanmıştır.

Selçuklular Devrincle burası uc bölge idi.Selçuklu Sultanlarl burasına

Menteşe Bey'e ikta olarak verilmişdir.Kendi adına taşıyan beyliği kurmuş'dur'

Menteşe Beyliğinin başkenti Mit.as şehridir.Bu devirde ge|işen Peçin şehri ,

1 Dr., AraştrrmacıYazar
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beyliğinmerkezioldu.1 |68l|75 tarihliMuğla vakıfkayıtlarındaMilasin,Peçin'e
bağlı bir kaza olduğuyazılıdt.

Peçin ,Milas yalonlarında kayalık bir mevkidedir.Kale sarp bir kaya
üzerindedir. Kaleye çeşme yanındaki tek giriş kapısından girilir.

İbn-i Batuta, Peçini 73olI32g yıllndi ziyaret eimiş,burayı Menteşe
Bey'i Orhan Bey tarafindan kurulduğunu ,camisinin tamamlanmadığını
söy|er!' Milas htıkt;mdarının konağı şehri iki mil mesafede bulunan Burçin (Biçin)
kasabasındadır.Güzel binalarla ve mescidlerle süslenmiş olan bu kasaba yeni
kurulmuştur.Sultan bir tepe üzerinde kurulan bu şehirde bir cami yaptırmaya
başlamış ise de biz oradayken henüz tamarnlanmum:ş''2

Evliya Çelebi Peçin i t080/1699 yılında ziyaret etmiştir:"Pe çin kalesinin
cirmi dairen ınadar bin adımdır'Kapısı kibıeye nazırdıır.Dizdirı ve niferan vardır'
Sert ve m'etin olmakla'Menteşe hakimleri müc:rimleri bunda muhifaza ederler'
ueiı(egı yo,ktur'Yalçın kayaiıktır.Kate içinde bİr küçük mescid, yirmi toprak
örtülü ev u'ardır'Kale MiIaş sahrasına nazırdır'Amma taşra vcırlJ^şu gayet büyük
şehir imiş,hala asarı çoktur."
Peçin in iç kale dışında Menteşe oğlu Gazi Ahmet Bey'in medresesi ve türbesi
vardır.3

Medresenin kitabesi:
" Tal eb i' l- ilm far i z at e n El a külli mü slüm v e mü slim et e
Emere bi imarete haze el- medresete
El- müb arelçeteel- Emir i el -kebir el- mür ab at Sultan
El-sevahil thcüd-devlete ved-din Gazi Ahmet bin
ibrahlmh azze nası-ehu Fi senete seUa ve sebain ve sebh-mie

re H.7771M.1375 de pılmıştır.

2 ibn-iB?İft\ltfr,tti'n-NüzzkrJiGaraibi'l-Eınsarve'l-AcEibü'l-Esfar

İstanbul. t 333.s.210

3 0l.Mayıs.2005 giini.i Peçin de iırceleme yaptım.Kitabeleri tespit ettim.
-59-

S.No Cemaat YaşadığıYerler Ytıftları Boyları Grupları Taifeleri
I Menteşe Cemaatı Tarsııs/Ulış Yüreğir Orhan Beyli Orhan Bevli
2 Menteşe Cemaatı Tarsus/Ulaş Yüreğir Orhan Beyli Bornara
3 Menteşe Cemaatı 'Ihrsrıs/Uias I-uruııçoğlu Yiileğil Orhan Beyli Orhan Beyli
4 Menteşe Ceııaatr Tal sus/Ulaş Maıraz Avşar Avşar Yortaı-ı

5 Menteşe Cemaatı 'farsus/UIaş Tılrunçoğlui Ytireğiı Avşar Orhan Beyli
6 Menteşe Cemaatr Tarstıs/Ulaş Sineklice Yüreğir Orhan Beyli Orhan Beyli

Menteşe Ceınaatı Kırşehir Canıışağıl Yiiıeğil Orhan Beyli Orhan Beyli
B Menteşe Cemaatı 'Iarsus- Sinc'lclice YüreğiI Orhan Beyli Orhau Beyli
9 Menteşe Cenıaatı Tarsus Tuı'unç Yüreğil Orhan lieyli orhaır Beyli

10
Meırteşe Cemaatı

Hacılı
Maraş Haruniyi Ytireğil r\namaslı Maraş Yörük



Kayı Cema-

atı
KayıMilasMenteşe-Milas

Menteşe Cemaatı

Durali
33

Kayı Cema-

atı
MazunKayı

Menteşe-Ma

zun

Menteşe Cemaatı

Durali
32

Kayı Cema-

atı
KayıMenteşe-Milas

Menteşe Cemaatı

Durali
3l

Kayı Cema-

atı
KayıMenteşe-Milas

Menteşe Cemaatı

Durali
30

Maraş Yö-

rüğüÇunkarKargılıMaraşMenteşe Cemaatr29

Ulu YörükGenceliBarakBarak ÖzüAnkara
Menteşe Ceınaatı

Hacılı
28

HaymeneBarakMercimekAnkaraMenteşe Cemaatı27

Ulu YörükGencelüBarakBarak ÖzüAnkara
Menteşe Ceınaatı

Hacılı
26

UIu YörükKarakeçiliKay.Sivas(Rum)
Menteşe Cemaatı

Fakih
25

KayıKayıKastamoıru
Menteşe Cemaatı

Fakih
24

İçel YörüğüKayıMenteşe-Peçin
Meırteşe Ceınaatı

Durah
23

İçeI Yörüğüİ6airAkviraııiçel KarataşMeırteşe Ceııaatı22

l'eke Türk-

meni
KayıTekeKaral'ıiiarMenteşe Cemaatı2l

içel YöriiğüigdirAkviraııiçel KarataşMelrteşe Ceııraatı20

tçel Yoru8uigdirAkviranİçel- KarataşMenteşe Cemaatıl9

İçel Yörüğüİgaırİçel-KarataşMeırteşe Cen'ıaatıl8

lvIaraş YörükÇrıııkarÇuııkaraMaraş-EIbiJtanMenteşe Cemaatı17

Dulkadiı'li
'l'ürkııeGurbetÇuııkarMaraş

Menteşe Ceınaatr

Balcılı
t6

Kayı.Kayıivleııteşei Paçin
Menteşe Ceırıaatr

Durali
l5

Maraş \'örükAıraınaslıYüreğilIvIaraş
Meırteşe Cemaatı

Hacılı
T4

lvIaraş YöıiikAnaınaslıYiireğil'lbksaııMaraş
Meılteşe Ceırıaatı

Hacılı
l3

N[araş }IöriikAıraı'ııaslıYüreğillVIaı:aş
Meı-ıteşe Celrııratl

Hacılı
T2

IvIaraş Yöı'iili.\ııaınıslıYiireğilAtı BiiküIvIaraş
NIeırteşe Ceııraatı

FIacılı
11

.l

:r.
'it

)
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34
ı\lenteşe (]eıılaatı

Durı]i
ı\[en teşe-i\4ilas Kayı

Ka1'ı Ceıııa-

aatı

35
Ir4eırtcşc (]enızratı

Dtırali
iV{enteşe- Paçiıı Kny,

Kal,r Cerr-ıa-

atı

36
Iv1eııteşe Ceırıaatı

f)ı.ıralı
MctltcşC-Peçiır

Kal.ı Cenıa-

atı

37
Ir4enteşe Ceınaatı

Yaycılu
Kars_ı NIaraş Güneyce Varsak

lvlaraşYö-

rüğii

38
Meırteşe Cemaatl

Ya,vcılu
Kars-ı Maraş i(ar Ağllı Varsık

lvlaraş Yö-

rüğü

39
Meırteşe Cenıaatı

Yaycılu
Kars_ı Maraş Belviran Varsık

Maraş Yö

riiğü

40
Menteşe Cemaatı

Yaycılu
Adaııa Adaııa Varsak

il,Iaraş Yö-

riiğü

4l
Meırteşe Ceınaatı

Yörük

Aydııı_Aya-

suluğ
Ayasuluğ Yır'a Güne Barza

Menteşe
'ltirükleri

42
Menteşe Cemaah

Yörük
Aydııı/Çeşıne Yıva Güııe Barza

Menteşe

Yörükleri

43
Menteşelü Ce_

ınaatı
Konya-Ereğli Akviran Karkın Yüzdeciyaıı

44
Menteşelü Ce_

nlaatı

Karamaır-Es-

kiil
Kara Ağıl Karkın

Sinan Ben-

nak

Atçeken

Yörüğü

45
Menteşelü Ce-

maatı

Karaınan-Es-

kiil
Akkunı Karkın

Sinan Ben-

nak

Atçekneli

Yörüğü

46
Menteşelü Ce-

maatı
Thrsus- Ulaş Manaz Avşar Ulaş

Yortan Ta-

ifesi

47
Menteşelü Ce-

maatr
Tarsus-Ulaş Mahaz Avşar Ulaş

Yortan f'a-

ifesi

48
Menteşelü Ce-

maatı
Aııkara Barak Kara Keçili

Kasaba Yö-

rükleri

49
Menteşelü Ce-

maatı
Ankara Yanucak Barak

Haymana

Taifesi

50
Menteşelü Ce-

maatr
Saruhan Yahyalı Kızık

Elliciyan

Ytirükleri

51
Menteşelü Ce-

maatr
Saruhan Yaka Köy Kızık

Elliciyan

Ytirükleri

52
Menteşelü Ce-

maatr
Sarrıhan Ulucak-Nif Kızrk

Elliciyan

Iiirükleri

53
Menteşelü Ce-

maatr
Saruhan Burunova Kızık

Elliciyan

Yörükleri

54
Meııteşelü Ce-

maatı
Saruhan Bayramlı Kızık

Elliciyan

Ytirük]eri
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Eyrrıür.,_ Ağar oğItıBozok(Yozgat)
Menteşelü-Ce-

'maatl
60

EymürÖrtülü PınarBozok(Yozgat)
Menteşelü Ce-

maatı
59

EymürAli KışIasıBozok(Yozgat)
Menteşelü Ce-

maatı
58

Mukataa-

hane
KızıkSaruhan

Menteşelü Ce-

maatı
57

Yortan Ta-

ifesi
AvşarMaırazTarsus

Menteşelü Ce-

maatı
56

Aygüıılü

Cemaatı
YüreğirMahıkTarsus

Menteşelü Ce-

maatı
55

Türbede,Gazi' Ahrnet pey'in türbedeki sandukasının baş şahidesi
. : ol,r-a

:.

)g; )':jt* )'sıı )"cr
)jb) \-; )'Jg -.şı -.pı;

ış !-,ı<* E ıs 1ly ı--^r

cs.9-,.9 \ı ı.s şxıtr ı$ 1*.ı F cs ıüu
UT+,j+A J ui*ş J öJi 1-ü*; ÖıJ-ıi

Haze
Kad şeyd ve tevfi
El-merhum,el-mağfur
Es-said eş-şehid el-muhtaç iIÖ

Rahmet e rabb i' l- ah el-kebir el -müteali
Ahmet Gazi Bey bin İbrahim Bey ibn-i orhan Bey
ibn-i Mes'ud bey ibıı-i Menteşe Bey ibıl_i
Elbistan Bey ibn'i'ı
Kara Bey

Sandukadaki kitabede Meırteşe Beyleriniıı şeceresi verilmiştir.
2.Menteşelü Cemaatının Demoğrafik Yapısı

3.Menteşe Bölgesine iskan olan Aşiretler:

3'1.Kayılar:Menteşe Sancağını önemli merkezlerinden o|an Peçiıı

merkez olınak tizere kuzeyde Çiııe ve Ayasuluğ,güneyd'e Köyceğiz' e kadar

4 YusufHalaçoğltı"-AıradoluclaAşiretler,Cemaatlar,oyııakl

ar(l 453 -1650) C.4, s,1644- 1649
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ı7.a11an geniş bir salıayn yayıldıkları görülıuektedir.
3.2.T.irkınenler:Bı"ı bölgenin ilk sakinleri TiirkneııIerdir.XI.asırdan

başlayarak. XIII. asrıır ilk çeyreğine kadar iskaır olmuşlardır.
3.3.Karakeçi Yöriikleri: Menteşe Bölgesinde iskaır olan en kalalıalık

aşirettir. Soyları oğuzların Bozok Koltından Gün Haıı'ın çocuklarına dayaırır.
.Kaylar bu kolclaıı gelir.Karakeçili Yörükleri de bu koldan gelirler. 923l|5I7
tarilıli Meılteşe Talrrir Def erinde Kayıların Peçiıı civarında yoğun lralcle
yaşadıldarı kayıtlıdır. Bunlar yann ,Ayclın üzeriııden Kütahyaya geçip
T'iirkmen ve Süıırcliken Dağları'ırda yaylaya çıkıyorlardı..Günümüzde Aydın
,Manisa,Balıkesir.I(ütalıya,Bursa civarında yaşayan aşiretlerin ataları bunlardır.

H'990l|553 tarih de diizenlenen Tahrir Kayıtlarında Menteşedeki
Kayılar hakkıırda geniş bilgi vardır.

"Cemaatı Kayı an Hassa-i Hüdavendiğar tabi-i Peçin
Tir'i Menteşe'i ueled'i Turali aıı cemaat-ı Kayı nam-x diğer Ekizce tabi-i

Peçin
Tir'i Resul veledi Daııut (ser tir-i Hızır veled-i Yusuf der kenarı )tabi-ı

Peçin
Tetümnıe-i tir-i Menteşe veled-i Turali tabi-i Peçin
Tir-i Kayı ve Yahşi Bey an cemaat-ı Kayı mütemekkinan der kaza-i

ğasuluğ
Tir-i Mehmet an cemaat-ı Kayı tabi-i Bozüyük
Tir-i Balı veled-i İbrahim an cemaat-ı Kayı tabi-i Çine
Tir-i Demirci İbrahim an cemaat-ı Kayı tabi-i Eski Hisar
Tir-i an cemaat-ı Kayı tabi-i Eski Hisar
Cemaat-ı hane-i Kayı: 1 038

Çif :B3, Nim: 1 4o,Benııak:437,Kura: 37 55

Bu aşiret 1038 hane dir,375 köyleri vardrr.Yazın Tlirkmen, Süncliken
ve Emir Dağlarına yaylaya çıkarlar.Kışın Menteşe Bölgesine inerlerdi.Batı
Anadolu da ki Karakeçili Aşiretinin ataları bunlardır.

Karakeçili Yörüklerinde yaygın olarak söylenen Yörük eski bir türkü.
Aşağıdan algım salgımbir savaş görünür.
Gecesi Ruşen gündüzü hayal meyal göl:ünür.
Korkarım yoldaşıma bir iş görünür.
Er yollarına canını kurban eden oğlum benim.

Gelin komşular ben can ciğerim aldırdım
iki ellerim bütün al kanlar içine daldırdım.
Canlar dayanmaz saltı kendi elimle saldırdım.
Ilgıt ılgıt kanlarla mezara giren benim'

Yörük yarim.in mezarını yeşil çimen bürüdü

5 TD.377,H.990/155i
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Göz yaş ile kır atımız çılbırcığını sürüdü
Hep oba halkı güzlasına kalktı yürüdü
obası yurt yerinde kurulu kalan serdar benim.

Bu savaş Ertugrul Gaziden kaldı bize eser

osman Gazi çok düşmanların başını keser

Böyle ölüm her kavme olmaz müyesser

Yerim tutar mı bilmem yadigarım oğlum benim.

3.4.Çepniler:oğuzların Üç-okkolundan,Gökh aıİınAoğlundan birisi Çepnidir.
Bu aşiret bu koldan gelir.Anadolu'nun Türk yurdu. olmasından önemli rolleri
vardır.Batı Anadoluda BalıkesiıManisa,Aydın ve Meııteşe bölgesinde yaşarlar.

Menteşe bölgesiırdeki Çepniler ,Kızdulı Boyu 1640 yılında Sultan İbralıim
Z21fflaırlılıf| ait tahrir kayıtlarından Menteşe köylerinde oturduğu kayıtlıdır.

Aydın-Menteşe civarında Çepniler'in yoğun yaşadığı yerler:Merkeze bağlı

TerzileıSöke'ye bağlı:Sofular,Helvacılar,Tire'ye bağlı:Çayırlar köyleridir.
3.5.Kızılkeçililer : Sultan Murad Han vakfindan olan Kızılkeçili Yörük

Cemaatı I|36l1723 tarihli kayıtlara göre Menteşede kışlayıp,Edreınit civarrna

yay\aya çıkarlar.
3.6'Horzum1ar:Ataları Hazat Türklerine dayanan bu Yörük aşiretine

önceleri Menteşeda kışlamışlaısonra Alaşehir'in Horzum Alayaka,Horzum

Embelli,Horzım Sazdere ve Horzum Keserler köyüne iskan oldular.Sonrada

bir kısmı Diııar civarrna iskan oldu.
3.7.Kıbrısh sürülen Yörük Aşiretleri:Kıbrıs I57I tarihinde

fethedebilmiştir..Buradaki Ttirk nüfusun artırılması için Anadolrr'da zaman

Zamanbazı aşiretler sürgün edilmiştir'H .III2l17oo tarihli vesikadan aldığımız
bilgiye göre 1700 Anadoludan büyük bir aşiret kitlesi sürülınüştür.Bunlardan

Şamlı,Kara Hacılı,Eski YörükleıKiselioğlu, Şeyhlü, Senetlü,Batraklı, Çıblak
lı,Gediklü,Toslaklı,Ceridli,Saçı Karalı Yörük aşiretlerinden sayılarına oranlı

olarak cenıaatlar Kıbrıs'a sürülmüştür.Kıbrıs Valisi Mehmet Paşa göııclerilen
lILzl l700 tarilıli hattı hümayun ile iskanı istenmiştir.Gönderilen emirde bu

aşiretlerin stirgün değil balrşiş olduğu belirtilmiştir.6
Adaya çıkarılan aşiretlerden Kiselioğlu ve Şeyhlü aşireti mensupları

gemi kaptanın öldürüp, Anadolu'ya kaçmışlardır.Kaçanların biiyiik bir kısnıı
Menteşe salrillerine çıkarak yaylara dağılınıştır.Bu aşiretlere Balışişli denir.

Kiselioğlu Cemaatı Sultandağı ilçesinin Karapınar ile Üçkııyu kasabalarl arastna

iskan o1muşlardır.Bu aşiret 1956 yılında yerlerini terk ederek çevre köylere

dağıldılar.Büytik bir kısını Çay ilçesi Bulaırık,Geyzan ye Göceır Köylerine
yerleşırriştir.

3.B.Meırteşelii Cenraatı:H.1010/1601 tarihli Saruhan Şer'iye Siciileriırde

A'17. Vs.ıro. 19Cı.s. 148- 1 50 seıre 1 129
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bu cemaatla ilgili avar:,z kayıtları Vardır. Budur ki Menteşelu cemaatından
Hüseyin bin Nasuh nam kimesne Mehmet bin Resul nam kimesneye benden
1007/1598 senesinde perakende avarızından dört yüz seksen akça aldıktan
sonra tekrar Kadımız alupsual olunsun dedikte gıbe's-sual almadım dediğü
kay d olundu' Şuhudü'l-hal-H. 1 0 1 0

J.ı.Danişmentlü Cematı:H. 1 0 1 l / 1 602tarihli fermanda Halep,Erzurum,Maraş
civarından Bozulus Aşiretine tabi Danişmentli Cemaatının Haymana
gelmişler,buradan Batı Anadolu ya gelmişler Manisa,Aydın gelmişleaMuğlaya
kadar uzanmrşlardır.

3. 10.Şeyhoğlu ve Sindil Cemaatları :Vechi tahrir huruf budurki:devletl.İı def eri
ykkı evvel İbrahim Efendi ve hala matbahı arnire emini saadetl.i.i Hatil Ejendi
hazretlerinin ber veche malikane iştira ve uhdesinde olan vilayeti Anadolu'da vaki
yürükan mukatası mülhakatından Kütahya ue Aydın eve Saruhan eve Menteşe
vi Biga ve Sığracık veBalkesir ve Hüdavendiğar Karahisar-ı Sahip ve Akşehir ve
B7eyşehri ve Eskişehir sancaklarında ber mmucib def eri müfredat tahrir olunan
Şeyhoğlu ve Sindil\cemaatı ahalileri bin yüz sekiz senesine mahsub olmak
tahsiline müdehale eylemeleri Fi sene.1140 Buhaktı hümayunda belirtildiği gibi.
Menteşe bölgesinde yoğun olan Sindil cemaatrnın iskanı 7|4ol:r727 yiırrau
gerçekleşmiştir'

Sendil Cemaatı şekavetinden dolayı 1743 yı|ında Kızılca- Burgos
derbentine ,derbentçi olarak yerleştirildi..Kethüdaları Mustafa bölükbaşı tayin
edildi.e

3.1 l.Karabağlı Cemaatı:H.1 137 l|7l|tarihli fermanda Bu cemaatın Menteşe
Bölgesinde yaşadığı bildirilmişti'r' "Mafahirij'l-kuzatı ve'I-hi)kkam madinü'|-
fezaili ve'l-kelam Anadoluda vaki yörükan mukatası reayaları olan yerlerin
kadıları zide fazlühünı tevkii refii hümayun vasıl olacak malum ola ki:Kdyetü'I-
emacidi ve'l-ayan matbahı amirem emini el-Hac Halil zide mecduh diyanı
hümayunuma arzıhal edüb yörükan mukatası malikqne iştiraken uhdelerinde
olub mukta-i mezbur mülhakatından ,\ydın ve Saruhan ve Biga ve Sığracık ve
Menteşe ve Balikesir vaki yörükan Haremeyn reayalarındnadır.''

Karabağlı Cemaatr Dağlık Karabağdan(Erran) 1470 den sonra Uzun
Hasan tarafindan sürüldükten sonra Aydın,Menteşe,Manisa ve Balıkesir'e
gelirler.Buralarda konar-göçer yaşarlar.1 137 l17zLtarih]i fermanda bu cemaatın
Menteşeae yaşadığı belirtilmiştir.

3.12.Deliler Cemaatı: DelileıGöngörlü,ve Kırıntılı cemaatları Niğde
Bor Ürgiip ve Ereğli civarrnda yaptıkları şekavetten dolayı Rakka'ya isk"anı
fermaır btıyrulmuştur.Bundan vazgeçilerek Kıbrısh sürülmesi için Kibrıs vali
osmarı Paşaya ferman gönderilmiştir. Bunlarda kaçarak Isparta,Denizli ve

MA D. n o :99 56.s.17 8,2492,243

Bu cemaat bazı kaynaklarda Senetlü ve Saırdal ismi ile geçer

M AD. n o :9 9 5 6.s. 17 8,2492,243
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Meırteşe'ye gel ırıiş. köylere clağl lıı ışl ardı r.' 0

Bu ceınaat isparta-Afyon ve l(oırya civarlarıırda şekar.ede başlaınış,köyleri
haraca bağlaıııştır.Milli \zlüıcadele Döıreııind e Delibaş İsyaııındıı'nıııclaır sonra

çeşitli yerlere stirülınüştiir.

Akşehir Sancağı Mütesellimi Fazlızade Ahmet Efendi'nın Sadarete

yazdığıl21511B00 yazdığıarizede Delibaşı Eşkrya'sının Akşehir'e zararverdiği
anlatılmaktadır.

i
I

'l:

li'Ii
-İ

10 MAD. No:8458, s.170
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3.13.Kubaşlı Cemaatı:

Kubaşlı Cemaatıhıır Balıkesir ,ivrindi ve İnegöl kazalarında yayla olayları
belgesi
Devletlü Saadetlü Sultanım Hazretleri sağ olsun

Bu kuları Medine-i Müneyvere reayasıdan Kubaşlı Cemaatı
ehalisinden olub İnegöl kazasında vaki' kadimen yayladıklarından
yaylalayub be'ade İvrindi ve Balilcesir kazalarında kışlalcların dan 'avdet
eylediklerinde lcadinı tarikden nıiirur ide gelüb esna-i rahı vaki' kurada
otlak yerlerinde davarlarımız ile durub otundan ve suyundan istefa' etmeyüb
ancalc bir iki gün mülk etmelcle etmekla resmi otlakdan taleb olmalc icab
etmez iken bazı kura zabitleri hallak-ı şer 'i ve kanun otlalc resmi talebiyle
icab etmeleriyle mürahim 'aliyelerinden kanun ta'yin etdilmeyüb meni've
valci ' olı,ınmak babında emr-i şerif niyaz olunur .

Nam ferman hazretlü sultanım hazretleri 'alilerine
Ktıbaşlı Cemaatı önceleri Menteşe'de kışlayıp,-ftirkmen dağlarına

yay|aya çıkarlardı.Daha sonra inegölde yayladıklar .Balıkesir,ivrinde,Edremit
ve Giresun'da (Savaştepe)kışladılar.

Kubaşlı Ceınaatı:Balikesir'i:Atçal(arye,Giresun(Savaştepe),Urbat,Cinge,
Dağ Bayındır, Dikili,Kenıer-i Edremit,Mendure(Baiıklı),Meıldure,ivrindi,Ayva
cık Bağ AIanı, köylerine iskan oldı,ılar.
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3.14.Hayclaırlı Ceır-ıazrtı:Anaclolu'daki Yörüık Aşiretleri içinde ayrı bir özelliği

olan aşirettir.Aşiretlerle ilgili vergi ve iskan kayıt def erlerinde Alaırya-'I'arsus-

Giilııar_Mut civaı:larında yaşn1r211 yörük aşireti olarak gösterilir,Bu aşiret yazfi7

Isparta iizeriırcleıı Sultandağlarıj'ıa kadaı' gelmiştir.Kışın Silif e-Erdeınliye

ı<ador iırip kışlarnıştır.l9.asırcla zorunlu aşiret iskanı yapılıırca kışlakları olaır

Ercleıırli.iuurrrr. clönemeyeırIer Akşehir köylerine ve ıııerkeze yerleşmişlerdir.

Bu gün Hayclaırlı ismiı-li taşıyaır aileler vardır.Akşehir Tapu ve Niiftıs tahrir

kayıtları incelendiğinde Hayd aırlı Yörüklerinden olduğu y azı|ıdır.

Fatih Sultan Mehmet,Anadolu birliğini tamamladıktan sonra,aşiretlerin

sayllıl ve talırir def erlerine yazılıııştır'Yavuz Sultaıl Selirn iıı lvlısır Seferiıre

kairtan aşiretler içincle Haydanlılarda vardrr.Sefer dönüşü Haydaıılıların bir

kısmı Aııaclolu'ya dönmemiş,Şam civarında kalmıştır.Kanuni Sultan Süleyman

zamanrnda H.g37lW.|53o tarihinde yapılaır tahrirde Şam,Hama,Humus
,Trabulus ,Halep ve Kilis civannda yaşadığı kayıtlıdır.l9.asrln başlarıııda

bu bölgede meydana gelen karışıklıktan dolayı buradaki Haydanlıların

bir kısını Amik ve ÇJkurova'ya gelmiştir'Bu tarihte yapılan Aşiret iskan

ve Is|ahiye Kayıtlarında yanlış olarak Arap Aşireti olarak gösterilmiştir.Bu

bölgede yaptığim alan çalışmalarında Halep-Şam arasında halen yaşayan Türk

Aşiietlerini gördüm.Coğu Arapça konuşuyor.Ama adet gelenek ve törelerini

kaybetmemişIer.Türk olduklarını söylüyorlar.' 
tıaydanlı,Aşireti l4.asırda yayla ukrnhsı çektikleri için bir kısmr Batı

Anadoluya goçmtişttir.Bgraya göçenler yazrn Türkmen ve Sündikbn Dağlarrna

yay|ayaçikmışlar,kışın Muğla-Milas ve Söke ovalarına inmişlerdir.Dalra sonra

Lıi ı11'-, yay|aya çıktığı bölgelere iskan olmuşlardır.Kanuni Sultan Süleyman

zamanında iutulan 438 numara1ı Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Def erinde

H.g37/M.1530 tarihinde Kiıtahya Vilayeti dahitinde :Şeyhlü Kazasına Bağl

ı:Çivril,Koçak,iğdiaBalçıkhisar,Bulgur,Yamanlar, İnci, Yassı Höyük,Kavak,

G bmce,. Eks enliAlan Buğdaylı köylerine yerleşiyorla r. Ay t ıca Haydan Köyünü

kuruyorlar.1530 tarihli tahrir'kaydında "Şeyhlü Kazasına tabi Haydaır karyesi19

hane olup 4249 akçageliri olan zenginbir köydür./Idenilmektedir.
Haydanlıların bır kısmı Bursa civarına kadar giderek Göl Kazasına

bağlı köylere iskan olmuşlar Haydan isminde bir de köy kurmuşlardır' 1530

tarihinde ki kayıtta:
"Hüdavendıgai vıtayetine bağlı Göl Kazısına tabi Haydan Karyesi 9 hane

olup,2721 aiça lrge|iri olan zenginbir köy olduğu belirtilmektedir

A.AtaYurttan Ana Yurda Göç:oğuzlar Anadolu'ya 1077 Ma|a zgirt Zaferinden

çok önce gelmişlerdir.l0l8 yılında başlayan akın Anadolu'yu tanrmak amact

l1
tz

Muhasebe-i Vitayet-i Anadolu Def eri nr.438 (H.9j7/M.15j0 ; s.61

Muhasebe-i Vilayet-i AnadoluDef eri nr.166 (H.9j7/M.1530 ; s.60
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ileclir. Bu gel-git olayları slr?rsInda bazı aşiretler D<ığtı Aııadolrı'ya gelmişler
},aylak -kışIak lrayatı yaşaınaya başlamlşlardır. idari fonksiyoırrınu yitiren Bi-
zans ViIayetleri ile irtibatı kalıı'ıamış gibiydi. Her vilayg1'''Iekfurlar"tarafindan
yönetileır yarı bağıınsız bölgeler lralindeydi. Bizans kaynaklarında buna
"'fema"diyorlardı. Anadolu halkınclaıı olınayan,aslen Batı Makeclonya'daki İllir-
ya dan gelctiği Erıneni Thrilıçisi Aslaır Kevorkyaır tarafiııdan ispatlaıraır Ernre-
ıriler, Doğu Anadolucla yarı bağımsız taınpon beylikler halinde yaşlyorlardı.
Anayurttan gelen aşiretler önce btıırlarla karşılaştı. Ermeni kaynakları aşiretleri
efsanevi bir dille anlatırlar."uzun saçlı,aslaıl pençeli,yiğit bakışlı iırsanlar rizgar
gibi atlarıyla doğudan geldiler. Rüzgar gibi atları üstüırde atık]arı yıldır.ım ok-
ları asla lredefini şaşamazdl. Bizler bu akın karşısında tutunamadık daha içlere
doğru çekildikJ' 1071yılına kadar aşiretler doğu Aııadoludaki yaylaların bü-
yük bir kısmına hakim olmuşlardı. Ayrıca her yıl yapılan akınlarda,akıncrlarla
beraber Anadolu'nun içlerine kadar gidiyor,oırlarla beraber geri dönüyorlardı.
Bu gel-git olayı 1071 önce Türklere Anadolu'nun yollarını şehirlerini öğretrniş-
ti' Bizans Kralı Romen Diyojeıı ,Türk[eri Anadoludan atmak için 107i yılınja
200 bin kişinin üzerinde asker ve ağır harp silahları ve araçları ile Anadolu'yu
baştan başa çiğnedi,çapulcu askerleri şehirleri ve köyleri yağmaladılar. 26 Ağus-
tos 1071 Cuma günü Malazgirt önlerinden tarihin en büyük zaferini Türkler
kazandı' Bu olay Anadolu'yu Türklere yurt yaPmıştlr. 

.

Malazgirtden önce gelen oğvztsoyları içinj.e.Karakeçili Yörifkleri <le vardı.
Bunlar Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Karakeçililerin
atalarıdır. Bu bölgede Eyyübiler Devletini'kuran Selahiddin Eyyubi-,Kürt Ta-
rihi "Şerefnameye'ğöre Errandan(Dağlık Karabağ' . dan;*elmiştir.li':Rahatü's-
Suclur"ve benzer kaynak eselere göre Türk Aşiretindendir.ıa Devletinin kurul-
masında bu bölgedeki Karakeçililerin büyük desteğini görmüştür. Haçlılardan
Kudüs'ünalınmasrndaKarakeçililerinbüyükyardım1olmuştur. 

.

Güneydoğu Anadolu şehirlerinden Urfa,DiyarbalaıAntep,Siirt Tunceli, Bin-
göl, Elazığ, Mardin illerinde ve bu illerinden ilçblerinde yoğun halde yaşarlar.
Bu illerde 1965 yılında yaptığım incelemede Kprakeçili Yörük köylerinin coğra-
fi ve ekonomik şartlar zoruyla Türkçe'yi unutmuş,Kurmaç Ve Zaza ağzını kul-
lanmaktadırlar. Daha sonra bu bölgede yaptığım alan çalışmalarındaLu köyle-
rin folklor ve etnogra$ıasını inceledim. Eskişehir Karakeçililerinden bir farkla-
rı olmadığını gördüm. Bilindiği gibiZazaların ataları Harzemlere, Kurmaçların
atalarr orta Asyadaki Guri Türklerine dayandığını büpik Arap Sosyoloğu İbni
Haldun Mukaddeme isimli ünlü eserinde belirtmiştir. Ayrıca ünlü Kürt Tari-
hi "Şerefııame'nin "Diyarbakır Halk Kütüphanesinde 2065 numarada kayıtlı el

13 ŞerefHan]'Şerefname-KürtTarihi"(DiyarbakrrHalkKütüphanesi
nr.2065)s.71

|4 Cami'üd Düvel s.243,Sahayifü'l Ahbar . s.7 Rahatü's Südur s.31
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y21zma nüshasında bu fikre tamamlar bilgiler vardır._XV1. asra ait Diyarbai<ır

Tapu Tahrir Def erinde Milli,Şavak]ı ve benzeri aşiretlerin Karakeçi Yörüklerin

den olduğu kayıtlıdır.15 Sonradan Kurmaç ağzınıkullanmışlardır. Arşivimizde

bulunan Urfa'nın Suruç ilçesine bağlı Akziyaret Köyündeki zaviyenin üç met-

re uzunluğundaki H.1165/M.1751 tarihli tarikat şeceresinde Karakeçili Aşireti

için Aşireti Tahiredendir' denilmektedir

Karakeçilileı Anadolu ilk Türk Devletlerinden sayılan 'Ahlatşahlar

Devletini "kurmuşlardır. osmanlı Padişahları doğu seferlerine giderken mut-

laka Ahlat'a uğrar atalarınrn mezar|arını ziyaret ederlerdi. Candar oğulları ve

Gaznelileri de Kayılar kurmuştur.

Tarih de kurulmuş en büy'uk Türk Devletlerinden olan osmanlı Devle-

tini Karakeçili Yörük Aşiretinin "Sof alr" boyundan olan osmanGazikurmuş-
tur. Bilindiği gibi Ertuğrul Gazi]nin babasi Gündüz Alp'tir.

Ertuğrul Gazi ve kardeşleri aşireti ile ,orta Asyadan Anadolu'ya girdiklerinde

Selçuklu tahtında Aleaddin Keykubadvardı.I}3}tarihinde yapılan Yassı Çimen
mu'ha.ebesinde Selçukların yanındayer a|arakzaferin kazanılmasını sağlamış-

lardır. Bu yardımın karşılığı olarak Selçuldu sultanı Ankara civarınr vermiştir.

Ertuğrul Ğazi oradan Söğüt'e gelmiş. Selçuklrı Sultanı o devirde "Uc"bölgesi

olan-Eskişehir civarından ki Söğüt 'ü kışlak,Domaniç'i yaylak olarak vermiştir.

Daha sonra Ertuğrul Gazi Karaca Şehir'i(antik Melencea) fetlreder. Bir süre

Sonra burası Bizansın eline tekrar geçer' osman Gazi H.69llM.l29I Cuma

günü tekrar fetheder. ilk hutbeyi Dursun Fakih okur.Bu ilk hutbe osman-

iı Devletinin kuruluşunun ilanıdır. Cihan şumül osmanlı Devleti'nin temeli

Eskişehir de atılmrştrr

Eskişehir civarına 'Iürk Aşiretlerinin gelişi XII. asrın başlarındadır.

ibn-i Said'e göre bu asırcla 200 bin, El- Ömer'e göre 300 bin 'Iiirk Aşireti vardır.

Bizans Tariliçisi Anna Com nenus'Alaxie''isimli eserinde bu rakamı doğrular.

Ertuğrul Gazi Söğiit 'e gelmeden önce burada Türk Aşiretleri vardır' Bunlarıır

içinde Karakeçililerde bulunuyordu.16

5.Batı Anadoluda Yaşayan Aşiretlerin Boy Tasnif eri:Eski fürk toplu-

munda göçerlerin sosyal organizasyonu yasa ve törelere bağlı oldukçamükem_

nreldir. Boyiarııı,oymaklarıır teşekkülü hukuku, lrakkı, vazifesi,mevkii, gücü

belli ve belirli kurallara göre her Zalnan tekrarlanaıı zorunlu ve önemli törelere

ve törenlere bağlı idi.

"Tiirk kavmi,uruklardan ıniirekkep;'til"illerden ırrlirekkep;"il"(şaab)

15

t6

B.A. Diyarbekir Tahrir Def erleri H.924|M.I5l8 nr.64 s.748-749

Muharrem Bayar"Yörülder" Alrkara. l996 .s.64
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kullardaıı ııiirekkep;"kul(kabile)boylardan ınürek}iep;"boy"(aınare)böliikler-
den ııüıreld<eb;"bölük (batın) tirlerden mtirekkeb;"tire''(falrz,semiyye)yarıın
tirlerden ınürekkeb;"fasile" soylardaır ırıüı'eld<eb;''.soy"(usbe)ocaklardaır ıılü-
rekkep; 'bcak'(ehil)akevlerdaır ırri.irek k ep ";akev"(ayal) baba,ana ile çocuklar-
daıı ırııi ı'el<ke1ı. /:

osmaırlı iııparatorltığunda aşiretlercle boy, yasalara bağlı teşekküllerdi.
Bir boya bey tayini irsi olmuyor,atama ile oluyordu."o boyun başında bulunan
kethtidaların, ihtiyarların bir şahsı boy beyi olarak kabul edecekleri hakkında
görüşleri açıklandıktan sonra,hüküınet tarafindan o şahsın tayin edileceğine
dair beylik beratı verilirdi. Rişvanlı gibi bazı boylarda ise boy beyliği beratla
değil,boy aristokrasisini teşkil eden kinıselerin kethüda,ihtiyar ve söz sahipleri
eliyle seçildiğini ve istedikleri şahsı boy beyi yapabilecekleri de ilave etmeliyiz.
Kethüdalar ise içtimai ve idari bakımdan tabi bulundukları boy beyi tarafindan
tayin edilmekte idiler .Fakat kethüdalar hakkında oymak ahalisinin kefaletle-
rilazım olduğu gibi kanunen,tayin edilmiş olan vergilerin Has Voyvodalarına
vermeyi taahhüt etmeleri şarttır. Bundan sonra dahaziyade bu hususun hükü-
met tarafindan kabul edildiğine dair bir berat gönderiliyordu.l8

a)Karakeçili Serdarı Bekir Bey'in Tasnifi:Ünlü Karakeçi Aşiret Beyi i-Iacı Bekir
Sıddık Bey tarafindanhazır|atılan "Karakeçili Aşireti "isimli risalede Eskişehir
civarındaki Karakeçili Aşireti şöyle tasnif edilmiştir. Tasnif de kolların beyleri-
nin isimleri de verilmiştir.

Karakeçililer kendi aralarından 12 kola ayırmrştır.

1.Veliler :İsmail Bey

2'P oy r az|ı : Hacı ibrahim

3.Kıldonlu

4.Sof alı (osmanlı Patişahları bu koldandır.)

5.Tolazlı(Devlezli):Domaniç ve köylerinde Ahmet Bey

6.Karakayalı

7.Saz|ı Kıravdan Köyü ,Durmuş Bey

8.Hacı Halilli :Numan oluk köyü ve Hikmet Bey bu aşirettendir,

17 Prof. Dr. M. Eröz "Yörükler" İst.199l. s.41.

18 Prof, Dr. Cengiz orhonlu"Osm.İmp. Aşiretlerin iskan
Teşebbüs"İst. 1 963. s. 14
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9.Hayyam Kethüda :Kerim Bey

10.Akça İnli:Yusuf ar Köyü Derviş BeyzadeMehmet Bey

l1.Özbekli :Ünlü Karakeçili Serdarı Hacı Bekir bu boydandır.

12.Karabakılı(Harmandalı):Hacı Mehmet Beyl9

Karakeçili Yörük Aşiretinin ünlü Beyi Hacı Bekir Sıddık Bey(184B-

1909) yukarıdaki beyleri toplayarak,iskan olayını gerçekleştiriyor. Daha sonra

bu bölgeye gelerek Avlamış,Bozdağve Beyyayla ya iskan olan Karatekeliler ve

Güney(orencik)Köyü Adıgüzelli Yörüğüdür. Bu boylarda Karakeçili Aşireti
içinde değerlendirilir. Mersin _Konya arasındaki hat boyunca yoğun olarak

yaşayan'Bahşişli ve Köseli"Yörükleri , Karakeçili Yörükleri içinde gösterilir.

Yaptığım alan çalışmalarında kendileri Karakeçili Aşiretine bağlı olduklarına
söylediler.20

b)Ünlü Araştırmacı Mehmet Eröz'ün tasnifi:

l.Karnıkaralı 4.Sıçmazlı 7.Şekareli

2.Topallı s'.Karakeçili

3.Durağocalı 6.Akkeçili

Aydın/ortakiara bağlı Selatin Köyünde son iki obanın ismi"Drraz-lr-

Gaf arliblarak söyleniyor.2lGaf arlı' nın bir kısmı 18.asrın başlarında Bolvadin'e

göçtu.22

Eskişehir-Seyidgazi,Kütahya-Domaniç köylerinde yaygın olarak yaşayan

"Sıçmazlr"boylarına Aydın,Manisa köylerinde "Seçmezli'bbası deniyorl

c)Hikmet Şölen'in tasnifi

1.Karıııkaralı 5.Şekerli

D Karakeçili Aşireti. istanbul.132L s'72

20 Mayıs'2001 tarihinde yapılaır"Tarsus'Iıp Tarilri Koırgresine" katılarak

tebliğ sundum. Bu arada Mersiır,Tarsus,Ermeırek,Mut,Gtilnar ve Karalıaır'da

Karakeçili köylerinde alan çalışması yaptım.

2T Prof.Dr'M.Eröz''a.g'e|' ist.1991. s.47

22 MAD,nr.B45B s.190-192 ;NlA Vs.nr.17B s.724-127
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2.Durukocalı

3.Kavruk

4.Gölovalı 23

6.Sıçmazlı

7.Topallı

Zamanla boy örgütleri buzuldu. Bireyselleşme kendi obasını
ayırma,kendi adını alıp,ayrılma durumları ortaya çıktı. obalar genellikle kişi-
lerin adlarıyla anılmaya başladı. Aşağıdaki tasnif erde görüldüğü gibi.

Hayta Aşireti Honamlı Aşireti

:t:

,il

1.Hacı Süleymanlı

2.HacıAliler

3.Telliler

4.Kötekli

5.Saçıkaralı

6.Kerimli

7.Küçıiklü

S.Neneli

9.Bacaklar

10.Hacı Nasuhlu

11.Flacıkaralı

12.Gosatlı

l.Çoşlu

2.Ötkünçü

3.Elekli

4.Karaevli

5.Telliler

6.Recepli

7 'Hacı Mahmutlu

8.Bekmezci

9.Garsavurdanlı

Hayta Aşireti yoğun olarak Antalya civarında kışlarlar. Yaylaya Ana-
mas Dağlarına çıkarlar. Zaman|a Sultan Dağlarına kadar gelirlerdi. Bolvad.in
kazasına Perşembe günleri gelerek pazarındaalış veriş yap"ar|ardı. Zorunlu is-
kan srrasında Bolvadin,Çay ve Sultandağı ilçeleri ın..li., .r. köylerine yerleşen
aileler olmuştur. Hayta sözcüğü zaman|a anlam kaymasına uğramıştır. Bol-
vadiır civarında "eli boş gezene,başka birisinin karşılıksız çıkan için çalışana
,dalkavukluk yapana hayta derler.2a

Hikırıet Şöleıt'Aydıır ili ve Yörükleri" s'12,73

Muharrenr B ayar" B olv adin Ağzı" (b asılın amış
-73-
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2o.asırda yapılaır zortrnlu iskan sırasında "Hoııamlı A,şiretine "bağIı

obaların kalabalıkblr gurubu Bodrum, Isparta'Burdur,Afyo1ve I(onya(Yunak)

köylerine yerleşmişle I' Zumun|uköylerdaı şehirlere taşınanlarda olmuştur'25

KarahacılıAşiretiKarakoyunluAşireti

1.Kaldırıcılar

2.Solaklı

3.Sarı Balı

A'HacıHamza|ı

5.Eski Yörük

6.Himmetli

7.Çüngül1ü

ı.ibişll S.Dayılar

2.Kuşcular 6.Balıldılar

3.Hacı Aliler 7.EbişIer

4.Könterli

iranda ve Doğu Anadolu'da etkin roi oynayan Kara Koyunlu Aşire-

ti 16.asrın başlarında' kalabalık kitleler halinde Batı Aıradoluya göçmüş-

i.r;ir_ giıt urri Seyitgazi ve köylerine gelerek Türkmen Dağlarında yaylaya

çıkmışlardır.'uZamania bu aşireilerin obaları köylere iskan olmuşlar'21'asrın

,orrruiurrrrda şehirlerin sanayileşmesi sonunda şehirlere göç etmişlerdir' Yaptı-

grm alun ve aişiv çalışmalarında bu boyların isimlerinin ailelerde lökap ve soy

adı olarak yaşadığını tespit ettim.

Sarıkeçili Aşireti Tirtarlı Aşireti

1.Dağiı obası

2.Demirci obası

3.Üsemli Obası

derleme)"Başkasının haytası olmak,sana ne o'nun haytası mısııt'Ayrıca

Bolvadinde"Haytalar"ismini taşıyan aileler vardır. Günümüzde'Akgüngör"

soyadını taşırlar.

25 Bolvadindd'Garsavurdan'lakabınıtaşıyanailelervardrr. Garsu-

vurdan bu gün anlam kaymasına uğramışi'Palavracı,boş konuşan anlamında

kullanılır.

26 Muharrem Ba;rar"Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve Eskişehir'e

iskaniAnkara.2002 s.318

TD.nr.112 s.80 TD. Nr.247 s.80
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1.Sunular obası

2.Kasab Uşağı

3.Dombalak Obası



4.odabaşı obası

Sarıkeçili Aşireti günümüzde Mersin,Teke, Aydın,Konya (Akşehiı Do_

ğanhisar), Afyon(Bolvadin,Çay,Dinar,Dazkrrr, ishak]ı,Sandıklı), Burdur,Isparta
(Eğridiı Uluborlu) şehirlerinin merkez ve köylerinde yoğun halde yaşarlar.

d . Karakeçili Yörük Aşiretinin en kalabalık olduğu Eskişehir ve Civa-
rındaki alan çalışması yapılan Karakeçili Yörük Köyleri:Eskişehir ve civarrna
iskan olan Karakeçililer uzun yıllar buraları yaylak,Manisa, Aydın,Balıkesir, İz-
mit. Bursa, Adapazarı'nı kışlak olarak kullanmışlardır. İskanda buralardan gelip
yerleşmişlerdir. Bunun dışında Ankara,Yo zgat civannda ve Urfa /Suruç'tan ge-
len Karakeçililerde vardır.

Aşiretlerin tasnifinden "Türkmeıi've Yörük]ük değişik unsunlar gibi
görülür. Aslında fark]ı unsurlar değildir. Kaşkarlı Mahmut,Karluklar hak]<ın-
da "Göçebe Türklerden bir böIüğün adıdır. Oğuzların ayrıdırlar. oğuzlar gibi
Türkmendirler.'27

osman Gazi'nin oğullarına nasihatında asla iskan
olmamalarını,yerleşenlerin asaletinin kaybolacağını,beyliğin Yörüklük Ve
Türkmenlikte kalacağını söylemesi; Türkmenlerinde,yörükler gibi konar-göçer
yaşadığını anlatılmak istenmiştir. Bazı kayıtlarda da Türkmen Aşiretlerinin ba-
zılarına "Yörük_';Yörük1erin bazılarına da "Türkmen denildiği görülmüştür.

Seyidgazi/Bahşişli köytindeki yörükler"Ecdad Horasandan beri yürü-
yerek gelmiş;Yörük yürüdü,kıllı deriyi sürüdü, demişleıadımız yörük olmuş.
Bizim ata|arımız Toroslardan Mersin civarından gelmiş,hala orada akrabaları-
mrzyar'.'

Avrupalı araştrrmacrlardan Leake:"Yörükler,Asyadaki Türkmen Ve
Kürtler gibi göçer aşiret hayatı yaşar. Trakya ve Mekadoıryıİyayerleştikten son-
ra bu yaşayış düzenini terk etmişlerdir S.Boker:'Asya'dan göç ederek Teselya'ya
yerleşmişler-dir.Bunlar göçer yaşayan Yörü}<lerdir]'G.Lejean:"Ttirkler nomad
ve çoban hayatı yaşayan ırkdaşlarına (yürüyen,gezen manaslna gelen)Yörük
adını veriyorllar".28

"Yörükler kanun nazarında askerdi,Rumeli Eyaletinde yirmi def erli
akıncı,kırk bin yörük ve müsellem vardır. Yörüldeı',müsellem taifesinden sefer
zamanl nöbetle beş-altı bin nefer tayın edilip,sefer malzemelerini taşırlar' Baş-

27 Kaşkarlı Mahııut"Diyan-ı Lügati't-Türli' c.1 ,s'473
28 Prof.Dr.lhyyip Gökbilgiıi'Rumelide,YörükleıTatarlarveEvladı
Fatilran'ist .1957 .s.2- 4
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larıırda yörtilö eyleri ve b aşbtığları bu luırur."29

osmaırlı döneııine aşiretler l-ıir subaşına bağJaırarak,iktisadi açıda fay-

dırlanmayı düşünmüştür. Devlet nazarıırda Yöriikliikten çılaıak,ölçüsü şı"ı dur.

Göçteır vaz-geçip,yer1eşip,tarıma başIııyıp, i0 pl belirli biı: köytin ]rırlkı olarak

yazıldıktan Sonra göçerlikten çıkarılır. Def er_i Hakaniye şerl"ı düşülürclü.

Cevdet fürka1ı,arşiv kayıtlarını dayanarak hazırladığı "oyıııak,Aşiret ve

Cemaatlar"isiııli eseriırde değişik tesitler yapmıştır'Konar-göçer Türknıen ekra-

dı yörükan-ı taifesinden"Yine Alanya civarında oturaır Hacılar Ekradı,Mehmet
Eröz'ün "Yörükler ''isimli eserinde "Hacl AlileıHacı Süleymanlar "şekiinde

cleğişmiştir. Yiııe Aksu-Serik çevresiırde yaşayan "Murtunalar'nam-ı diğer
" Aşiret-i Kürdi'' ise "I(onar-göçer Yörük taifesindendlr."denilıııektedir.

Yörüklük ve Ttirkmenlik tezlerinden çeşitli görüşler ileri sürül-

müştür. Doğu ve Güney Doğu Anadoluda yaşayan aşiretlere genellikle
"Türkmen'hatıda,güneyde yaşayan aşiretlere "Yörük"denilmiştir. Mesela Kara-

koyunlular'a Konya,Adana Aflzon,Eskişehir ve Antalya cwarındd'Yöri.ik'',Doğ'ı
Anadoluda ve iran'da ''Türkmen''denilmektedir. Avşar lar'a Bolvadin civarıırda

yaşayanları na " Yörük'Doğu Anadoluda yaşayanlara " Türkmen" dendiğini tes-

bit ettim.30

6.Konar-Göçer Yaşam:orta Asya'da iken Türklerin büyük bir krsmı şe-
hirlerin dışrnda bozlarlarda göçebe yaşıyorlardı. Türk Destanlarında bu yaşam

canlı olarak anlatılır]' Ahmet el-Tini'nin rivayetlerine göre:İslcender(ilk Aryani
İran fatihinin ismi)getdiği zaman Mavereünnehirde; Ifuşlcarlı Mahmut:Talas ve

Şu alanında,şehir hayatının henilz hiç inkişaf etmemiş olduğu,her taraf a ahali-

nin çadırlarda yaşadığı" belirtmişlerdir.3'

Türklerin konar-göçer yaşamları,diğer göçer yaşayan kavimlerden fark]ıdır. Bu

gün bile koııar göçer yaşayan Kürt,Arap,Berberi kabileleri aşiret devrini aşa-

mamışlardır. "32 Eski fürkler siyasi hayatında "tudunluk yabguluk,hakanlık de

vre lerini aşarak "ilhanlığa " yükselmişlerdir. Türklerin en aşağı derecesi'il"dir.
il ise bir aşiret değil,küçük bir millettir]'

Fuat Köprülü ,II. Tarih Kongresine sunduğu tebliğde:içtimai teka-

29 Koçibey Risalesi(Haz.Ali Kemali Aksüt) ist.1939 .s.45

30 Bolvadin/ÖzburunKöy",AvşarlıYörüğüdür.
31 Prof.Dr.Zeki Velidi Togan "LJmumi fürk Tarihine Giriş-I" istanbul.

lg47 s.25,28

32 ZiyaGökaŞAşiretlerHald<ındaSosyolojiTetkikleri"DoğuMecmuası
nr'7-B '1943 
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ııiil baklıırınclaır birbiriırcleır çok farl<lı göçebelik şel<illeri bultındı-ığuıru

,göçer_lerin,yerleşik olanlarda da]ıa i.istüıı tekaıntil nrertebesiııde oiduğu be-

lirtir. Yukarı orta zaııraırda Avrupanıır yerleşıniş halkınıır,kültür bakıırıından
Euı:aısiaılııı göçelıe kaı,inılerindeır ıre gibi iktibaslarda buluııduğtııru tarilr ve

sosyoloji tetkik_leriııiır gösterdiğiıri söyleyerek. 'Iürk göçebeliği lıakkında şu
hiilcııe vanri'Bazı göçebe'Türk zümreleriniıı ,bu fatilı ve istilacı atlı göçebelerin

,clahili teşlcilrıt yaııi idari ve siyasi nıiiesseseler balçımnıdaıı da ileri derecede ol-

maları gay et tabiidir.''3j

Cengiz Han,keçe çaclırda yaşayan kabilelerin başbuğu idi. Reşidettin (or-

ırranlı) kavimler hakkında Moğollarıır söyledikleri sözleri naklederek diyor
kii'onların fikirlerine göre bu hayattan(yani avcılık ye ormın hayatından )daha
iyi bir hayat olmasına imkan yoktu ve onlar kadar mesud kimse bulunmazdı."3a

Bilge Han,kayınbabasına bir şehir tesis ederek,milleti ile beraber yaşa-
yacağını bildirdi. Kayın babası o'na dedi ki."Şehirde ve köyde yaşamak,bizin
işimize gelmez. Şimdiye kadar hiir ve müstakil kalmamız göçebelik sayesin-
dedir. Göçebe olduğuııuz için istediğimiz dakikada Çin'e akın yaparız' Çinli-
ler iş den haberdar olup, seferberlik ilan edinceye kadar biz aile çadrrlarımızla
beraber Çiıılilerin yetişemeyeceği uzak ülkelere çekiliriz. Bu suretle Çinliler
ise beş yüz binlik hatta bir milyonluk askerle izerimize gelse ,bize hiçbir şey
yapamaz|'der. Bilge Kağaıı şehir yapmaktan yani iskan olayından Yazgeçer.

Selçukname müellif "sakın olmaya ki şehirlerde oturasrnız,yerleşesiniz.
Zira şehirlerde oturanlarrn ili ve boyu malum olmaz. Asalet ve şerefe
kalmaz;beğlik ve asalet ancak göçebelikle ve Türkmenlikledir]'diyerek ataları-
nın nasihatını naklediyor.35

Yazıcıoğlu rivayetinde şöyle deniliyor."Merhum Kara Osman dahi daim
bu öğüdü oğullarına verirmiş:olmasln ki oturak, olasız ki, beğlik,türkmenlik
ve yörüldük edenlerde kalur demiş"Buradaki Kara osman,Osmanlı Devletini
kuran Osman Gazidir.36

okul görmemiş,göçebe Türk kızlarının dokuduklarr eşsiz halılaıkilimler
yükte hafif ir. Rengini,motifini kendi icat etmiştir. Bunlar Türk Milletinin kül-
tür özelliklerin yansıtır. Eserlerinde hiç hata bulamazsınız. Çünkü Tlirk zekası-
nın ürünleridir.

33 Pro.Dr.Fuat Köprülü"OrtaZaman Türk Hukuki Müesseleri.Il. Türk
l-arih Kong.ist. 1943 s.389

34 Vlademirtsov"MoğollarıniçtimaiTeşkilati'Ankara.1944 .s.60
35 Prof.Dr.Mehmet Eröz'h.g.e" s.78

36 Prof.Dr.Zeki Velidi Toganh.g.e" s.101,102
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kan olaylarına Büyük Selçuklular zamaırında rastlıyoruz. Türk göçerleri ,bil-
hassa oğuzlar Büyük Selçuklu imparatorluğu. kurulması ile iktisadi etkilerin
tesiri ile yeni yı-ırtlaıyeni yaylalar,yeni ovalar bulınak zorunda kaldılar' Bu arzu

ile batıya doğru akmaya başladılar." Tiirlcmen oğuz unsuru ,evvelce Cenubi İran

ve Hemedan taraf arında yerleşiyorlardı Bağdat Halifeleri hizmetinde olan as_

kerlerin daha Selçı.ıkilerden yüz elli sene evvel,kırk kadar Türk emiri riyasetin-

de Fars taraf arında ikta olarak yerleştiler,kasabalar kurdular'''37 Tiirk kütleleri
Selçuklulardan sonra batıya akmaya başladı.

"Göçebe oğuz aşiretlerine istinaden Horasan'da saltanatlarını kuran Selçuki
hükiimdarları ,yallnız onları değil,muhtelif sebeplerle orta-Asya bozkırların-
daır mütemadi surette akıp gelen sair fürk kabilelerini de iskan etnıek,onlara
maişet vasıtalarını temin eylemek mecburiyetinde idiler .Ne Horasan ne de

iraıiın sair sahaları,bu kadar kesif kütlelerin tamamen yerleşmesine müsait
olmadığından, Selçuki hüküındarları garba doğru yeni istila hareketleri yap-
mak zaruretinde kaldılar. İşte iran dahilinde ve cenubi Kaf asyada Türklerin

çoğalması ve bilhassa Anadolu'nu fethi ve Türkleşmesi doğrudan doğruya ikti-
sadizarğretin neticesidir."38Bu gelen aşiretler Doğu Anadolu'ya iskanı Melikşah
zamanında b a şlamış tır.

Bah Türkistan da iken ziraat uğraşan aşiretler,Anadolu'ya geldiklerinde köyler
ve kasabalar kurarak orta AsyadaJı<ı ziraatkültürünü devam ettirmişlerdir. Yeri
kurdukları köy ve kasabalara orta Asyadaki adları vermişlerdir. ilhan Argun
zamanında (L284- I29 l)Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenleri kesif kitleler
halinde Doğu Anadoluya nakledildi. Gazan Han zamanında ikta usulü ile is-
kan oldular. İkta usulü ile iskan siyaseti Anadolu Selçuklular zamanında da
devam etti. osmanlılarda ikta,tımara sistemine dönüştürüldü.

Sultan orhan zamanındaj'Sadrazam ,Bilecik kadısı ile birleşerek piyade
askerliğine elverişli Türk gençlerini seçerek alaylar teşkil edildi,Bunların başla-
rına onbaşı,yüzbaşı,binbaşı adı verilen kumandanlar getirildi,Yaya adı da veri-
len bu askeri kitle harp zamanında bir dirhem-i şer'inin dörtte birine muadil
akçe-i osmani alıyorlardı. Savaş bittiği zaman ücret almıyorlardı .Devlet barış
zamanında boş kalan bu büpik insan kitlelerini iskana özendirmek için,tekrar
çif çiliğe dönerlerse mutat vergilerden Tekalif-i Divaniye yahut Örfiyyeden
nıtıaf tutuyorlardı."39

37 Prof.Z.V.Togarİ'Azerbaycan Türk Etnoğrafyasına Dair"( Azerbaycan
Yurt Bilgisi nr.18) 1933 ve Faruk Sümer"Çukurova Tarihi" Ankara,1964
38 Prof.Dr.FuatKöprülü"Bizansınosmanlımüesselerinetesiri"s.226
39 M.Beliıt''Türkiye İktisadi Tarihi hakkında tetkikler"(Tercüme
M.Ziya)ist. 1932. s.97 -98
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taifesinen-olup bir nıahalda mahsusu lcışlalcları ve salçin olacalc yerleri olmayıp
I&rşehir Sancağında kışlayıp lalciıı ağalarının teaddilerinden ve sair tekalif ie
nevaibin lcesreti tevarüdünden peraleende ve perişan oldukların ilam etme|eriy-
le krşehir Sancagında vaki Tokat mukatası aklamından Nusratlı.ı no,n karyiye
hali ve harabe olmağla fi maabad mahalli mezburda islcan ve lcendü matlarıyla
lcarye-i mezbureyi ml'mur ve abada eyleyüp mabeyinlerinde teayün kesb eylemiş
ihtiyar ey.ledikler'i mutemed adem cemaatına başbuğ tayin olunup içleriide fe'-
sad ve şekavet iden olur ise kendüler ahz ve halcime tesiim teslim'eyiemek üz"ere
ihtiyarları ve iş erleri marifttleriyle birbirine kefil verip ançak ziraat ve hiraset
eyle'dikleri. araz-ide haxl eyledikleri mahsullerinin humüslerin ve bağ ve bağçe
ye bostanlarından bi-has beşer ilctizaiden hulculcu arazılerin canibi'*iriy, Jio
üdüb."4'

Bu vesikacla görüldüğü gibi kültürlti kişiler aşiretlerini iskan için önerrı-
li rol oynamışlardır.

XVII. asırda Anadolu'yu kasıp kavtıran "Celali isyaırları"aşiretleri
dağıtmış,perişanetmiştir. iskan olayıyavaşlamıştır. Eşkiyaköylüierin"koyorları,
ve öküzlerin ve at ve katırların alıp,evlerinden esbap garat idip ambariarın kı-
yıp, zaireleriıri alıyorlardı. Sis,Kars(Kadirli) ve Bozrloğan kazalarınclaki köylü-
lerin bir kısmı malları ve başları havfinan e.,skrya yanlna varup,eşkıya ordusunu
artırmıştır. Bir kısım Hıristiyanlar Rumeli'ye kaçmışlarclır. Trabzoır ve Rize
'cie kayıtlı 15 bin Hıı_istiyaır reayasl Rumeli'ye I(ırım'ın Kefe Sancağııra firar
etmişlerdir. Eşkıya yüzünden derbeııtçilik hizmetleri terkedilmiştii. ı<oyler
dağılmıştır]"l2 Bolvadin'e ait 15 ve 16.asra ait talrrir Def erlerinden ismi geçen
köy,kasaba ve çif liklerin biiyük bir kısmı yok o1ırruştur.,,a3

Bunun yanl slr'a osmanlılarda vergi tahsili aşiretlerin Varlnlyoğunu alın-
ca,aşiretler iskan edildilderi yerleri terk ederek dağılmışlaraır.u.io:gıM.|629
yilinda Bağdatiıi alınııasr için görevlenc]irileıı Hiisrev Paşa ,Halepteır hareket
etnıeden önce,kalabalık bir kur,'vet göırclererek "Beğdili Aşiretinin'; borçlaı.ıırın
karşllığı onbin koyun veyizkatar clevelerini Zapteimiştiı'. Bu olay aşireiin yer-
leriıri terk etmesine neden olııuştur. Boşalaır y"iı.r. Arap kabileierl'geiıırişiir.

"Mali hususatta hiç mtisamahacı olaııayan clevlet idareciieri Bozul1ıs
teşekküllerinin birkaç senederı beri alıırmaınış olan vergileriıri bir tı.irliı af et-
rniyor ve bu bakıııdan sıkıştırıyordu. Bu sebeple |0B4l1ğn yılında Bozulus'un

4I A.RefliAnadoltıda'ftlrkAşiretleri']s.95
42 Ltitf Giiçer"XVI_XVII. Asırcla oslrraırlı iıırp.Hubı'ıbht N4eselesi ve
Hııbubatan Alının vergiler"ist .I964 s.20,24
43 Mı-ılrarrem Bayar"Bolvaclin ve Cir.arıırır is]<an olan 'Iiirk
Aşiretleı'i"Standart Dergisi'i-ır.41 1 Aırk. 1 996
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Bolvadin Akşelrir Kiitahya hattıırda bulurıarrr eıı nıiihjm ]rısııııııı yeniden inhi_

lale ve dağılınaya ınecbur etıniştir.Bu tazyl\<ileticesiı-ıden Bozu]us teşekkiilleriıı

I(aresi,Saiuhan,Ay,lın ve A4eırteşe m;ırtıkalarıııa gelııesi ve lratta deırizi geçerek

Rodos,istankoy,gibi aclalara iltica etııeleri,o sırada aşiretleriıı devlet n-ıeııurlarr

karşısıncla yılgın-clüşııüşIerdir."44Bu olayltrr iskan olayıırı zcırlaştırm1\Stlr.

Devlet 15.16 ,I7 r,e 18 asırda çıkarclığı yasalarla,iskaı'ı olayıırı devlet po-

litikası haline getirdi. -|iirkıneırleriıı taınamına yakılıı-ıı ,Yöriiklerin bir krsıırı

iskaıı oldu

iskaırı kabul etmeyenler sürgiine tabi tutuldu. Iltımeli'ye,Adalara sü-

rülcltiler. Krbrıs'a sürülen aşiret 'Antalyadan 
gemilere bindirildi. Yolda kaptanı

öldürüp bir kısmı geri döır<J.ü. Bir kısını adaya çıktıktan sonra kaçıp,Bolvadin

,Aydın,Menteşe,Saiulran ve Kütahya taraf arına kaçtılar .H.1|26lM.|7|4 yıIın-

du Nıhuy.t iskan olup ziraatve saıratla meşgul olmak kaydı ile af eclildiler.

"Kuşcubeğli cerıaatr,Anadolu Yörükan cemaatındaır olrrp,Bolvadiıre

tabi Karamık kazasında Devederesi ııaıı mahalde iskan edilmiştir' Mukad-

dema aşiretin Devederesine iskaıı teklifi ile rencide olmaııasr için 28 Zllhicce

ııqilıiı+ tarihinde emr-i şerifi verilüp,alrkaın ve iskan def erine kayd olun-

muştur. Karamık Kazasında Devecleresi nam maahalde sakin ve hatve hariç

mahalle hareket etmemek izere 3000 guruş nezri mukayyeddiıJ-'a5Devlet aşiret

yakın olduğu sürece iskan kolaylaşmlştf.

"700 lrane olan Musacalu Cemaatı keırdi sakin oldukları yerlerindeıı

kalkup Ahar mahallerde parekende ve mütefeddik oianlar,hala bulundukla-

rı ma^hallerde sakin olalı on sene mürur etmeyip yahut avarLz haııesine kayd

olmuş değillerse kaldırılıp,kadimi sakin oidukları yerlere asrl cemaatları de-

,,rrorru uü ,,. iskan ettrilir. Ve eğer oturdukları yerlerde sakiır olalı on sene

geçip ve yahut avar:rz hanesine kayd olmuşlar ise ol makuleler kaldırılmak

i.klıfı ile rencide ettirilmeyip,oturdukları yerlerde üzerlerine edası lazım ge-

len rüsum-ı raiyyelerini kanun ve def er mucibince asılraiyet kayd olunduk_

Iarı zabıt|erine eda etmeleri iskan şurutundandır. Cemaatr mezbure yedi ka-

bileden mürekkepdir:Kabile-i Kaçarlı Kabile-i incili,Kabile-i Çilli,Kabile-i
Tanburacı,Kabile-i oşili,Kabile-i Hacı Fai<ılı,I(abile-i Caberli. Musacalu Ce-

maatı ||4611733 senesinde Rakkadan \fraz ce malikane füruht olunmağla

mukataa'ya kayd olunmuştur. Musacalu Ceıııaatı Bozulus Aşiretindenidi.''a6

44

45

s.555

46

F.Demirtaş"Bozulus Hakkındd' DTCFD,VII,nr.1' |949 s'43

C evdet Türkay"o smanlı İmp. oymak, Aşiret ve Cenıaat|ar" ist. I97 9

Muharrem Bayar"Yörükler'lAnkar a'l9 66 s.9 6
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Mtısaclu Aşireti Afyonun Emirdağı ilçe merkezi ve köylerine yerleşmiştir.a7 Bo-
zulus Aşiretine tabi olan Tlirkmenlerinden olup,Aydın Bölgesinde sakin olan
Mihadlu,Aksudlu ve Gaf arlı Cemaatları Bolvadin Karaca Ören civarına iskan
oldular.{8

Göçerlerin büyük çapta iskanları XIX. asırda olmuştur.1838 yılında
Mustafa Reşit Paşa'nın hariciye nazırlığı zamanrnda yaptırdığı anket sonunda
Anadoludaki nüfusun büyük bir kısmının göçebe olduğunu tesbit etmiştir. Ve
bunlarrn iskanına karar vermiştir. Devlet olarak yardım etmiş. Yörük ve Tlirk-
menlere köyler kurulmuştur. 1 9.asırda Marmara,Ege ve Akde niz'debüyük çapta
iskan olmuştur

Karakeçili Aşiretinin'l259lL}43yılında bir kısmı Manisa ve Hüdavendiğar
vilayetlerine diğerleri sakin oldukları yerlere perakende olarak iskan ve bazı
tek]ifat ile birlikte asker ,öşür alınmrştır. Diğer krsımları 12s3ll868 yılında Ah_
met Vefik Paşa'nın müfettişliği sırasrnda iskan olmuştur. Karakeçili Aşiretinin
iskanı |936 yılına kadar devam etmiş,bu tarihten sonra iskan işi tamamlanmış-
tır. Karakeçililerde en son iskan .a9 Eskişehir Karakeçili köyleri olmuştur. Aynı
tarihlerde Antalya'dan çıkıp sultan Dağlarına yaylayagelen parekende yörükler
hala gelmektedir. Bunla r çok az birkaç ailedir.

Bolvadin-Mekri(Fethiye )arasındaki tarihi ilişki:Fatih Sultan
Mehmet'in hocası Lala Sinan Paşa Bolvadindeki zorunlu ikameti yıllarında,
Bolvadinde cami,medrese,tekke,hamam,şadırVan Ve imarette oluşan büyük bir
külliye yaptırmıştır.Kiilliye büyük bir törenle 1481 yılı Mayıs ayında açılmıştır.
Menteşe'nin önemli şehirlerinden Mekri(Fethiye)kazasının çarşısındaki
dükkanları satın alarak Bolvadindeki külliyesinin vakıf arına eklemiştir.so

47 Enıirdağ ilçe Merkezinde :Kaçaı'lı,Çilli ve incili,Elhan Köyıincle oşili,
Srıvernrez Köyiinde'Ibırburacl, Hacı Fakılı I(öyüırde Hacı Fakılı, Caber'li diğer
-Itlr]<ınen 

Köyleriııde dağınık yaşarlar'
48 MAD ırr.B45B s.190-l92
49 Mı.ıharreıı Bayar "I(arakeçili Yöriik Aşiretiırin Tarilri ve Eskişehir'e
iskaılı'' Aıll<aı a.2002

50 ].66 nr'Ivluhasebe-i Vilayet-i Anacloltı Def eri (H.g37llvl.l530) s.570
-83-



\--€ı,
>r_li -

z!_^{r .- -.T:jl.- ."E-;ş.*--;:4- .\i - --*ı' l-;'r
r+a{$;**

/r, & SJ .. "rJ_,_A

ıl}:; -:+-
-*'6 

-)c
>rl_.. _- r "

(z_LJ - act L_@| 
'- 

ı/ J ^12 ...c

.#

-ç-
L,L'İJr:\r+:^:"

.- st'aJ

ü 2J vl^a-'B b8
İ J1 *JJA<J:-'.g

FT '.- ğ
l;';

',J 
JJ&'JJ ğJ H_b

vJJJ
,,J.J.9AJ'PJJ!

çl-ı? 1ızEı-__#u
'\J 

LI J

-+t* .P

q*r6- 3^tfr JaSE---

-L

r..ğl.F1-

,ü - -lP6ğG
a-lL EL üJJ

k.ğ€

ğ.'

İ-J-ş:İ _-5:({-n
+ L q,ğjJ

<L

f

1/'e:f
8fr7--_\ -;.ı}\-*--

1 66.nr.Muhasebe* i Vilayet-i Anadolu D ef eri(937lM. I 530) s. 57
Aşiretlerin iskan Kayıtlarından Ve Şer'iye Sicillerinden öğrendiğimize göre
konar göçer aşiretler yazn Menteşe Bölgesinden kalkarak Sündikan,Türkmen
Ve Emirdağlarına YayIaya gelirlerdi.19.asrrn başIarında zorunlu iskan
başlayınca,Menteşe Bölgesindeki Çal Arası mevkisinde kışlayan Yörük
osmanlı,Maksutlu,Gaf arlı ve Mihatlu Cemaatları eski yaylalarl olan Emir
Dağlarının Bolvadin tarafindaki yamaçlara iskan olarak Yörükkaracaören,
I(utlu,Nusratiye, Taşağıl, Taşlıdere, Karayokuş köylerini kurmuşlardır.'l

51 M.A.M. nr.B458 s.190-192
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Bodrurn Köyleri

Fethiye Köyleri

AkYarlar }Jalıceval<a lJitez ÇanlIık Çönılekçi Dağbelcır Dercköy

GöJ<pınar Gölıtiiı'biiliti G[iıııüşliik Giindoğan Gürece Gtiverciırlik islaınhaneleri

Kemer Koı-ıacık Kuııköy Mazıköy Mtınıcular oı'takeırt Peksilıret

Pınarbeleır Sazköy Tepecik 'ftlrgı-ıtreis Yakaköy Yalıkavak Yeniköy
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B Sosyal Hayat:

İ:\Ç.uo,|,orta Asya'da yapılan kazılarda,'Iürk Göçerlerinin keçeden yapilmış
çadırlarcia yaşad,ğı öğrenilmiştir. Bu çadırlar yere kurulduğu gibi urulaıu.r,
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.t.:

etrafina Soğtıt ve yağnrur girnreırresi içiıı çadırın etrafina bir ırietre taş yığılır.
.r\lacık'ııl tek kapısr vardır. ocak kapının sol tarafinda yer alıı'. ocağın solunda
ise taba]< çanak konacak yer yapılır. Alacık tabanı lıasır veya karaçı.ıl ile örtültir.

Alaçıklardaıı geııellikle peIıcere yokttır. Bazılarıılda açılan küçiik delikler pen_

cere göreviııi görür.

Afyoır,Ktitahya,Eskişelrir,Adana,lVlersin,Muğla.Bodrunr.Milas.Fethi1,e ve Köy-

çeğiz civarıııda yaşayan Karakeçili,Kara Tekeli Balrşişli,Keşef i 'Beyazıdlı, Ttr-
tarlı, Köseli, Beyazıdlı, Muratlı, Işıklı aşiretleri bu çadırı kullanıyor. Azeri gö-

çebeler Alaçık'a ıtlak diyorlar.

c.TopakEv: Afyoıı/Emirdağ ilçesindeki Türkmen Köyleri Topak Evleri"kuliıanı-
yorlardı. Bunun örnekleri Afyon Etnoğrafya Müzesinde vardır. Alaçıkta olduğu
gibi kamış ve kargılarla kubbe yapılır,Üzeri keçe ile örtülür
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orta Asyadaki çadır özleminin senrbolü Akşehircle Seyyid Malrmud
Hayraııi Tiirbesi

B.2.Hayvancılık:Göçerlerin asıl ve tek ııeslekleri ha1waırcılıktır. orta Asya dö-
ıreııiırde güırtimüze kadar gelen eır eski l<iilttirtiıntizdür. Genellikie at,koyun,
deve, sığır besleniyordu. I(eçi azdır. Namazgah Tepe cle yapılan kazıda
"Koyun,keçi, deve,sığır,at ve lcöpelc lcemikleri bolca çılcmıştır. I(alıntılarda bulu'
nan nıalzemelerdeıı , koyun yünün çok lcullanıldığı anlayl.mıştır."s'l

Aıradolı-ıda göçerler eır çok lıeçi,koyı"ın,deve,sığır bes]erler. I(atır ve

eşek ırakliyat için kullaırılır. Değirmeıre buğday götürırıek,pazara ınal götür_

ııek gibi işlerde kullanılıyor. Gezcliğinr yerierde Talıtacı denilen'Ağaçeriler" ıle
Alevi Tiirkııenleri ollllan tirtiırleı:i ile uğraştığı içiır katır çok kı'ıllaırııışlardır

Doç.Dr.Behaeddiır Ögel"a. g.e" s.2954
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iç Anadoluda göl ve bataklık yakınlarında yaşayan aşiretlerin mand.a besledik-
leri görülmüştür. Bilhassa Afyon , Boivadin,Konya'nın bazıkazalarr,Isparta ve
Burdur'un bazıkaza|arında manda çok görülür'55 Bazıaşiretler kuş beslemiştir.
Arşiv kayıtlarına bu isimle geçmişlerdir'Bozulus Aşiretinden olan Kuşdoğanlı
Cemaatı, Bolvadin Kazasında sakin olurlar'"56 Ayrlca Kuşçu,Kuşcubeğli, Kuş-
hanlı,Kuş-karalı, Kuşlu,Kuşluhanlı cemaatları vardır.

7 .2. Aşir etlerin B eslediği Hayvanlar

a.At-Atçılık:Türklerde en kıymetli hayvandır. Atı Türkler
evcilleştirmiş,insanlığa tanıtmıştır. ohların bu buluşları günümüze kadar iş-
levini sürdürmüştür. Güzelliğin timsalidir. At kutsal hayvandır. Ttirk Atasöz-
lerinde 'ht]'ile sözler vardır. ''At,avrat,Silah yiğidin bahtına"derler bu üç kutsal
şey kimseye verilmez,en iyi şekilde korunur.

At,savaş aracıdır. Spor aracıdır. Günümüz de Türk Cumhuriyetlerinde en\eziz
et,at etidir. Hala yenmektedir. Sütünden yapılarikımız'kullanılmaktadır. Kımız
ayflca bugün bile Bolvadin civarındaki Karakeçili Yörükierinden,Karabağlı
Türkmenlerinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Ateşli hastaların vücutları kısrak
sütün ile silinir. Bir bardak içirilir.

Anadolu'ya göçtükten sonra arazi şarİ|arı değiştiği için at besleme
önemini kaybetmiştir."Yzltı''adı verilen at sürülerini besleyen aşiretler bu gün
yoktur. Önemli bir savaş aracı olan at,bilhassa 76,|7,IB.asırda devletin teğvi-
ki ile canlandırılııış. At beseleyen aşiretlere "Esb-keşan Aşireti''(At Çekenli)
ismi verilmiş,özel kanunlar düzenlenmiştir. Bunlara Konya ovasının,P ozantı-
Akşehir hattı verilmiş,bu bölge Bayburt,Eski İl ve Turgut isminde üç merkeze
kurulmuştur'57Devlete at beslemişlerdir. Bunun karşılığı vergiden muaf olmuş-
lar. Devletin bazı imkan]arrndan faydalandırılmıştır. Sultanönü Sancağı ismi ile
anılan Eskişehir civarrna kurulan Tay Çif likleri kurularak ,tay yetiştiiilmiş.58

b.Koyunculuk:Anavatanı Asya olan koyunu Türkler evcilleştirmişlerdir.
Kitaplı dinlerin kutsal saydığı bu hayvan ılımdn iklimin hakim olduğu her yer-

55 Bolvadin ki aşiretler Manda sütüırden "kaymak ve dondurma']inek
sütünden'tereyaği]koyun sütünden "p eynir'' y ap arlar. Sütlerin bu tür
kullanımı geçerlidir.

56 Cevdet Türkay'h.g.e".s'556

57 Günümiizde Turgut ,Konya/Yunak ilçesine bağlı kasabac1ır'
Bayburt,Aksaray iline bağlı köycltir, Eski il,Aksaray'a bağılı kuçtik bir ilçe
ınerkezidir

58 Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Def eri nr.43}.s.2l3
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de yetiştirilmiştir .Anadoluda aşiretler geniş meralarda ve yaylalarda koyun

besiemişlerdir. Bu konuda yetiştirme tekniği ve kedine özge kültürü gelişmiş-

tir. Aşiretlere isim olmuşlardı r. Akkoy unlul ar Kar akoy unlul ar v. s

Her koyun yaşlarına göre verilen ayfl ayr|çan adları,koyun hastalıkları

ile tedavileri,beslenmeleri için belli bir teknik geliştirilmiştir.

Koyunların yaşlarına ve cinslerine göre verilen isimler:

Kış kuzusu,Ası kuzu:Kış ortasında doğan kuzu

Körpe kuzu:Mart,nisanda doğan kuzu

EmlikZayıf koyunun mayısta doğan kuzusu

Kuzu:Altı uylrğu kadar koyunun yavrusu

Toklu:Altı aylıktan,iki yaşına kadar erkek kuzu

Öveç:iki yaşından sonraki erkek koyun

ŞişekAltı aylıktan,iki yaşlna kadar dişi koyun

Marya:İki yaşından sonraki dişi koyun

Koç:Yaşlı öveç(3 -4 yaşlarında)

Koç katımı:Koyun beş ayda kuzular. Eğer koç erken aşarsa kuzu kışın doğar

buia ası kuzu denir. Bolvadin civarında kış şiddetli geçtiği için,yem bulma zor-

luğundan dolayı,Ağustos 'un 1S'inden sonra koçlar sürüden ayrı|ır.40-50_gün

ueiç çekilir. Panc"ar küspesi,arpa,yulaf verilir. Tuz azveri|Lr. Tuzun döIü boz-

d"gu"u inanılır.s9 Bolvadin /Kaiabağ köylerinde yaşayT Karabağlı Türkmen-

leri"nde ve Bolvadin/Yörükkaracaviranda yaşayan Karakeçili Yörüklerinde koç

katımı üç zamanda yapılıyor:

1.ilk güzlük:Eylül' ün son haf ası koç katılır.;Şubat ayında(1.cemerede)

koyun kuzular.

Z.ortagüzlük:Ekim aylnın ilk haf ası (ilk güzlükten 15 gün sonra)koç

katılıu orta cemrede (ikinci cemre)kuzular.(tohur verir')60

3.Son güzlükEkim aylnm sonlarrnda koç katılııson cemrede(Mart

ayında)tohur verir. Tabiat şartları ve bakım zorluğundan dolayı son güzlük ter-

cih edilir.

Bu bilgiler rahmetli Hüsem Koyuncudan alınmrştır'

Tohur:semere,mahsul,yavru
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ilk giizlüğün tohurunı-rn bakımı zor olur. Fakat bu kuzu sağlam ve
dayanıklı olur. Bolvadin ve civarındaki aşiretler ası kuzu dedik]eri bu kuzu_
yu makbul sayarlar."Ası kuzuya kurt erişmez derler. Doğan kuzuları korumak
için çadırın karşısına kuzuluk denilen yer yapılır. Taşla örülür,üstü çalı çırpı
ile kapatılır. Yere kuru ot serilir. Kuzu anasını günde iki defa emer.ls günlük
olunca emişme günde bir defa öğleden sonra yapılır. Çayıra yaylıma çıkarılır.
Kursak]anmış,dişleri ok kesecek hale gelmiştir. Temmuz ayında sütten kesilir.
Sütten kesilen kuzunun anası iki ay daha süt verir.

Koç katımı:Koç katılmadan önce süslenir. Kuyruğu boyanır. Başına
kına yalolır. Göğsünün yünü kırkılrr. Burasr rengarenk boyanır. Koçu öven tür-
küler söylenir.6l Sırtına bir kız çocuğu bindirilir. Koç sürüye gelince indirilir.
Koyunun dişi doğuracağına inanılır. Koç katımr Cuma gün hariç her gün
yapılır. Genellikle gece yapılır. Koç gücüne göre ündü 5 ila l5 koyunu aşar.Koç
başını uzatarak aşımı tamamladığını bildirir. Koç iki sene aşrm YaPar,üçüncü
sene yaptırılmaz. Çünkü (birinci sene kuzu,ikinci sene toklu,üçüncü sene şişek
olur)evladı önüne gelir. Evladrnr aşmaması için sürüde bulundurulmaz. Ya
satılır,yada kesilir.

Kuzu kırkımı:Kuzular bir çay kenarına götürülüaiyice yıkanır. Ertesi
güne kadar kurutulur. Temizbir çuvalın üstüne yatırılır. Makasla yünü kırkılır.
Kırlolan kuzu kendi damgaları (en)ile damgalanır.

Koyun kırlamı: Koyun Nisan ve Ağustosta olmak üzere iki defa kır-
kılır .Nisan kırkımından elde edilen yind'Yapağ]Ağustos ayında elde edilen
yine''güz yünü"denir' Giz yünü temiz olduğu için satılmaz,kazuyünü ile ka-
rıştınlır (paçal)edi1ir. Keçe ve kepenekyapımında kullanılır. Yatakve yorgan Ve
yastık içine konulur'

Koyun Çobaniığı:Çobanların piri Hz. Musa'dır. Koyun çobanlığı pey-
gamber mesleği olduğu için herkes kendi koyununu güder. Zorun|u olmadan
koyun çobanı tutmazlar.

Koyun çobanlarında aranan nitelikler.

l.Koyunu sever. Koyun onu takip eder. Kesinlikle koyunu dövmez ve ürkütmez.

61 Karadakoçun boynuzu
Siyahta saçın kunduzu
Goyverde yosmanın kızı
Doğdu şafak yıldızı

Bolvadin Türküsü)

Karada koç meler gelir

Dağları deler gelir

Hakikatlı yör olsa

Geceyi böler gelir. "(Anonim-
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Çünkü koyuıı cerrıretten çıkmıştır. Hz. ismail'i kurban oymaktan kurtarmıştır.

2.Sabırlı ve becerikli olmalıdır. Karda ,yağmtırda,gece koyunu güdebil-

ınelidir.

3.Usta çoban sürüler içiııde koyunların tanır. Bunları becereıne-

yenlere Bolvadinde''Sığır çobanı" derler. Bolvadinde ki aşiretlerde çoban
yardımcısrnd'Çontu"derler. Ereğlide "Çeltek diyorlar. iki sürüyü birlikte güdiin
becerikli çobanlara dıİ'yanaşık"derler. I

4.Çobanlar kaval çalmakta maharetli olmalıdır. Öyle ki çaldığı kaval aç

koyunu ekinden,susuz koyuıru sudan clöııdürecek güçte olmalıdır. Eski çoban-
lar kavalla dağdan dağa anlaşıyoıkonuşuyorlarmış.

Çobanlar sırtlarına döğme yündeıı yapılmış kolsuz

b aşlıklı, " /cep e n elc'' giy er|er. Kep enek kar,yağmur ve s o ğuğu geçir mez'

1 sürü 200-300 koyundan meydana gelir. Bir sürüsü olan Yörük zengin sayılır.

Genellilde Yörülderin sürüsü 50-100 koyundan oluşur.

Çobanın en sadık arkadaşı can yoldaşı Çoban köpekleridir. Çoban kö-

pekleriııi en ınakbulıİ'Kangal Köpekleridir."Kurtla boğuşurken,kurt boğmasın
diye boynuna çivili tasma takılır. Köpekler sürüyü kurtlardan ve hırsızlardan
korur. Çobanın başına bir iş geldiğinde sürüyü önüne katıp,çadıra getirir.

I(oyun günde iki sefer sağılır. Sabah ve akşam. Sağma işini kadınlar ya-

par. Kışın koyun gece 3 saat yayılır. Ağıl adı verileır barınaldarına götürülür.
Afyon,Bglvadin,Dinarda çardak deniyor. Afşar'larda eğrek diyorlar. Ağıllarına
kapısı güneye bakar. Kapanın önüne dikilen sırığa ölmüş köpek kafası talar.

Takrlan köpek kafatasının nazardan koruyacağına inanılır. Bolvadin-Karabağ
Türkmenlerin-de kurt başı takılır. Kurt başınrn nazardan koruyacağına,bolluk
ve bereket getireceğine inanılır. Bu töre destan döneminde n ki Bozkurt kültü-
nün devamıdır.

KoyuncuYörüklerin bütünihtiyacıkoyundankarşılanır. Et,süt,yağ,peynir,
keş, çökelek,yünve yüırden yapılaır keçe,kepenek halı,kilim,çeşitli giysi|er]'Belde

biri donmuş,öImüş "demişler. Koyuıİ'varın o adama bakın ,benim tüyümden,tüy
yoktur sırtında''demiş. Çünkü koyun yünün daima sıcak tutar.

Koyun cinsieri:Yörüklerin beslediği koyunlar, Karaman, dağIıç,

kıvırcık,dağlıç

Koyun çanları:I(oça can takılmaz,koyunlara takılır.

1.Döğme çanlar:En büyük koyun çanıd.ır. ilkbaharda krsrr ve şişeklere takılır
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2.Kabayedek:kısır ve şişeklere soırbaharda takılır orta boy çandır.

3.Cura yedekEl l<oyununa takılır.

4.KuzLl ye dek:kuzulara takılır,

5 .Zll:U faklıı,ku zul ara takıl ır.

c. Keçi besleııe:Yörük]er çoğunlukla keçi beslerler. Bu mesleğe" dauarcılık" de-
nir. Çok çabuk iireyen dağlık,taşlık yerlerde bile yaşayabilen,beslenmesi kolay
olduğu için Aşiretler davarcılığa önem vermişlerdir .Koyun sürüleri içine mut-
laka birkaç keçi katarlar. Fazla katıldığı Zaman koyunu rahatsız eder. Çünkü
hareketlidir. Sağa sola dağılır.

D avarcr Yöriikler : "Koyunun içine kurt girse,hepsini öldürüısesleri bile çıi<rnaz.

Keçiye gelse öltirken bile bağırır. Keçi yaraya bereye dayanır. Koyun
yükseltir,bizim gibi fakirler için keçi iyidir' diyorlar.

YörükleıSiyah kıl keçilerini,alaca,kurşuni,sarı gibi açıi< renkte olan-
lar tercih edilir. Bunlar soğuk ve hastalığa karşı dayanıklıdır' Beyaz ve açık gri
renkte olanı tercih edilmez]'62

Keçi cinsleri:

Körpe: Yeni doğmuş keçi yavrusu

oğlak:Her iki cinsin 6 ayakadar olan yavrusu

Çebiç:6ayla bir yaşı arası dişi ve erkek keçi

Yazmış: lyaşından sonraki dişi keçi

Keçi: 2 yaşından sonraki dişi keçi

Seyis:i yaşından sonraki hadım keçi '

Teke:l yaşından sonraki burumamış keçi

Erkeç: 3 yaşında hadım keçi

Kart: 4-5 yaşlarında hadım keçi

I(eçilerin,Teke katımr,yavru1amaları,bakımı,krrkrmr,sağılması koyo-
nun-kine benzer]'krl keçide kıllar kaba düz ve uzundur. Dağlık arazideyaşayan

62 Prof.Dr.S.batu"Türkiyede keçi ırkları ve keçi yetiştirme
Bilgisi"Veteriner Fak.yay.Ankara. 195 1
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kıl keçilerinde kılları ovadakilere nazaran daha kalındır. Uzun kılların dışında
yumuşak dip lclları vardır."6j

Keçi çanları:

Firik çan:Küçük çan

Gılgırtı:orta büyüklükteki çan

Tatırdavık orta büyüklükteki çan

Top çan:Büyük çan

Binbir:Büyük çan

d.Devecilik:Yörüklerin yayla,kışla,güzle arasıdaki göçlerini sağlayan
ön büyuk yardımcıdır. orta Asya göçerleri çif hörgüçlü deve,Anadolu göçerle-
ri tek hörgüçlü deve kullanırlar.

Deve belli iklim şartlarında yetişen bir hayvan olmakla beraber,en so-

ğuk steplerde olduğu kadar,en sıcak çöllerde yetişen bir hayvandır. Çöllerin 50

dereceyi geçen sıcaklığına ,steplerin srfirın altındaki soğuğa dayanıklıdır.

Deve sakin,dayanıklr,kanaatkar sevimli bir hayvandır. Az yemle uzun
günler çalışmaya tehammül eder. Kindardır. Mutlaka intikamını a|ır!'Deve gibi
kindar"sözibu özelliğinden gelir. Çölde aç kalan Arapların develerin hörgüç-
lerini yararak depo ettikleri yağı yedikleri,suyu içtikleri söylenir. Deve bu acıya
bile tehümmül edermiş.

Deve çeşitleri:

l.Tiiylü Deve:Tek hörgüçlü devedir. iki hörgüçlü oIanınd'Buhur
Deve''denir. Tüylü devenin erkeğine Beserek,dişisine maya denir. Bunlar Ana-
dolu soğuk bölge-lerinde kullanılır. Eskişehir ,Kütahya ve Aydın civarında ya-

şayan Karakeçili Yörük]eri füyIü Deveye "Tülü Deye'' diyorlar. Devenin dişi-
sine Tülü Maya erkeğine Tiılü Daylak deniyor.6 yaşındaki deveye Tülü Beserek

denir.6a

2.Tavsi: Çif hörgüçlü ,çok kuwetli bir hayvandır. Buhur Deve ile Tüylü
Devenin birleşmesi ile elde edilen melezdir. Yük taşımada kullanılır 'Kendi ara-

63 Prof.Dr.S.Batu"a.g.e"s.ll

64 Anadoluda deve isimlerini taşıyan yer isimleri ve aşiret isimleri

vardır. Bolvadin'de Buhurzadeler (Buhur),Lökeliler (Günhanlar),Deveciler(Ko

caaslan) vs.

-94-

i.

lr

il

a

:

t.

I

I

t:.

:,

,:

I

t:,:l

:'

;l

:,

,::,

t'.t

.i
il

I

,;l

,l

,:1.



larında birleştirilmez.

3.ileke:Melez devedir. Tüylü ile buhur ,devenin birleşmesi ile elde edi-
lir. Erkeğine Iök,dişisine Teke Çelebi denir. Küçük vücutlu sıcağa dayanıklıdır.
Güney bölgelerimizde çok yetiştirilir. İzmir,Aydın Adana taraf arında çok gö-
rülür. Aşiret devesidir. Lök, adamcılolursa insana saldırırsa,hadım edilir.Buna
Lök Hadım denir.

4.Kerteles: Melez devedir. Yayla mıntıkalarda,dağlık bölgelerde kullanılır.

S.Yeğen:Aşiretler tarafindan pek tutulmayan bir deve cinsidir. Beserek
ağır yük kaldıramamışta "Yeğenimi çağırın demiş'\eğenin yük hayvanı olduğu
anlatılmıştır.

6.Kükürdi Deve:İş hayvanı olarak kullanılır .Damızlık olmaz.

Bunların dışında iki deve ismi daha vardır.

l.Yetişeğen:Babası lök,anası mayadır. Yük taşır, kuwetli bir hayvandır.

2.Haçan:Babası lök,anası mayadır. Buna aynı zaman da (kırma,çandır)
denir.

Develerin cinsleri:

Potuk,b oduk, Köşek: 6 aylığı kadar deve yavrusu

Dorum: 2 yaşına kadar deve yavrusu

Dayldk:2 yaşandan sonra deve.Horzum Yörükleri a)Lök Daylağı,b)Tü-
lüDaylağı c)Nacır Daylağı olarak sınıf andırırlar.

Deveciliğin Aşiret Kültüründeki sözleri:

Maşaallah lök gibi oturdu:Ağırbaşlı insan için söylenir.

Gaterde lök öter :Bir yere hakim kişinin bulunması için söylenir

Beserek gibi adam:ir.i yarı insan için

Maya gibi kız: Güzel kız için

Deve botlar gibi botladı: Patavakzts laf eden için söylenir'
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Yörükler Devenin bağırmasını cinslerine göre tasnif etmişlerdir.

Deve:Bozular Lök:Öter

Kirinci:Tırlar Beserek:Guğurur.

Deve Güreşi:Ege Bölgesinden Yörükler deve güneşi tertip ederler .iki
Tülü Beserek ile iki lök arasına maya getirilir. Kıskançlık yaratılarak erkek de-

velerin birbirine saldırması sağlanır. Seyretmesi oldukça heyecanlı olur Savran

adı verilen usta deveci yörükleri güreşi idare ederler. Deve güreşi orta Asya

kökenlidir.

Deve çanları:

Hatap çanr:Havudun önühe asılan büyuk çandır.

Duluk çanı Veya zil:yanakiara takılan 7 -8 adetküçük çandır. Yüz çanı da

denir.

Yanlama çanr:I(arın altına asılan çandır. Göçerler çok ses çıkaran,göçe
renk veren bu çana önem verirler' Sarıkeçililer sıraç,çakal diyorlar.

I(eveke:DeVe çanrnln dışındaki büyük çandır.

Deve iki yerden kesi1ir.a.)ewela boğaz altından,b)sonra

göğbedden(boyunla gövdenin birleştiği yerden kesilir.

Devecilerin piri Veysel I(arani' dir.

8.3Yörüklerde Damgaiar:Türk Milleti ,kökü tarihin derinliklerine uzanan güç-

1ü ve köklü bir küItüre sahip olan ,nadir milletlerden birisidir. Türkler,tarihin

her döneminde dünya sahnesinde kalmıştır. Adları ve coğrafi alaırları değişik

olsa bile Türlc adını silinmez bir damga olarak tarihin her sayfasına vurmuştur.

fürklerde damganın tarihi milattan önceki devirlere kadar uzanrr. Bu

damgalar taşa,kayaya abidelere vurularak silinmez izler bırakırlar. O izler asır_

ları işarak bize kadar geimiş,bizden sonrakilere gidecek,sonsuza değin yaşa-

caktrr.

Damga,bir şeyin üzerine bir nişan,bir im basya yarayan araçtır. Eski

Türk yazıtlarından , Açura Yazıtlarındaki metiırlerde geçer.

"Yeti yegirmi erdemi yaşmta erdim,ölti;

I(abkı ti bunsız erti kara saçın teg,

Yerdeki tamkalıg yılkı bunsız erti.
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Yuğ...tegmis süteni yeti bin oglan erti"6-'

XI. asırda yazılmış Kutadgu Biling isimili iinlü eserde:

Tamga:Damga,mühür olarak geçer.66

Ali Şir Nev?ıI" Muhakemetü'l- Lügat ey n" eserinde" fa mgaçı" olar ak geçer.

1 4. asırda y azı|an" Süheyl ü N e vb ah ar" isimli es e rde :

"Dutarlar atı vü ol at idi ol,

Ki sa'lüki bıraktı vüduttu yol,

Şolok dem ki kıldı nazar Şah-ı Çin,

Görür kızı tamgasr urdu lıçııİ'67

Tarihi belgelerde her fürk Boyunun bir ongunu öğreniyoruz'
ongun,kurban veya totem(ata sayılan ongun) mahiyetindeki hayvanlar,her
yerde aşağı yukarı aynl cinsten at,geyilc,dağ keçisi,boğa,kaplan,kurt,su
kuşu,yırtıcı kuş gibi motif erdi. Bazanda belki göçebelerin dini inançlarından
dolayr,zoomorfik motif er ,efsanevi bir şekle bürünerek,hayali,muhtellf azalı
mahluklar orta çıkıyordu.

Moğol bilim adamlarından Mannay-ooll"Göktürk Kağan soyunun dam-
gası olan dağkeçisi piktogramının M.Ö.VII asra kadar üzanff. Kök_Türk IQğa-
nın atlarına l'urulan kuş şeklindeki damga totamik bir menkrbeye bağlıdırJ';s

Tlirklerde damga,eski Türk Milli ya^g olan Göktürk Alfabesinden
daha eskidir. Fakat bulunabilen en eski yazlı vesikalar bu alfabe ile verilmiştir.

D amgaların kullanıldığı yerier

65 . "on yedi erdemi yaşında idim,öldü/Göz kapağının eti kara saçı gibi
kedersiz idi iYerdeki damgalı yılkı(at sürüsü)sayısız idi/Hücum eden ordusu-
nun kudreti yedi bin oğlan idi:'H. Namik Orkun "Eski Türk YazıtlarıIll. S.134
66 R. Rahmeti Arat "Kutadgu Biling IIL index
67 Çevirisi:'Atı tutarlar ve tuttukları at odur;ki Sa lük i bırakarak yola cle-

vem etti. Tam o zamanda Şah-ı Çin baktı ki;(atın)kıçına kızının damgasının
vurulmuş olduğunu gördü."

68 F.M.X.Mannay-ool"Drevne izobrojenie gornogo kozla ve Tuva "sov-
etskaya Arkehologia Moskova 19671I Zuev.
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Asya dan Avrupa ortalarına kadar uzanan Türk Dünyasında Türk

Damgalari,hakiıı olduğumuz her yere Türk Damga.s,ıı, vurmuştur. Anadoluda

çeşitü boy,soy,oymak,oba,aşiret ve cemaatlar ile aileler arasında kullanılmakta

ve'yaşatılmakta idi. Bu damgaların bazıları yiğitlik,metlik,cesaret,güç,kuwet,b

ereket ve bolluk anlamlarına gelir.

Sebebi ne olunsa olsun,manası bilinsin veya bilinmesin Tlirk Damgaları

damga im,en ad|atı altında kullanılmıştır. Damgaların Anadoluda kullanıldığı

yerler:

1.At ve sığırlarda

2.Koç ve koyunların kulak ve burunları üstüne

3.Koç veya koyun srrtında,kuyruğunda veya başında(aşı boya ite)

4.Kovalarda,buğdaya ve un ambarlarında

5.Mezar taşlarında69

' 6.Mezar hece tahtalarıııda

7.Kilim ve halılarda

B. Keçelerde, Kep eneklerde

9.Heybe,torba ve un çuvalları

I0.Ziynet eşyalarında

11.Nakışlarda

12.Nazarlıklarda

13.Ev kapı ve duvarlarında

l4.Kaplarda

l 5.El,yüz,alın,Pazu ve göğüslerde yapılan döğmelerde

16.At koşum takımlarında

Türk damgalarrnın bu kadar çeşitli yerlerde kullanılması,Türk toplu:

munun folklor ve etnolojik malzemelerinin zengin olduğunu gösterir.

oğuz Boyları ve Onkunu-Damgaları

69 Afyo, Müzesinde l3.asra ait damgalı Türkmen Mezartaşları vardır.
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oğuzlar Z{boydur' Bu boylar kendi aralarında aşiretlere,oymaklara ve
cemaatlara ayrılırlar. Her boyun ayrı bir damgası vardır. Hayvanlara vurulan bu
işaretler o boy sembolüdür. Birbirlerini bu sembol ile tanırlar.

S. No: Boyun Adı: onkunu S. No: Boyun Adı: onkunu

l. Kayı Şahin 13. Bayındır Sunkur

2' Bayat Şahin 14. Becene Sunkur

3. Alka-Evli Şahin 15. Çavuldur Sunkur

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Şahin

Kartal

Kartal

Kartal

Tavşan

ravşan

Tavşan

Tavşan

Kara-Evli

Yazır

Döğer

Dodurga

Yaparlı Kartal

Avşar

Kızık

Beğdili

Karkın

Çepni

Salur

Eymür

Ala-Yuntlu

YüreğilUc

igdır

Büğdüz

Yıva

Kınık

Sunkur

Uc

Uc

Uc

Çakır

Çakır

Çakır

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. Çalor

Bolvadin'e bağlı Karabağ köylerinde Çocuklar iki yaşına geldiği Zaman
alınlarrna,ellerine damga yaparlar. Çocuğun damga yapılacak yeri lgni iüe çentik
açılır .Açılan yere barut dökülerek bağlanır. Bozulus Aşiretine bağı xarabaglı
aşiretinde Balcıoğlu Cematına'hit bütün inşanların alınlarında 3 nokta var-
dır. Emirdağ/Bademlideki Kasabasındaki Karabağlılardan Çıraklı Cemaatında
hilal yapılmıştır. Seyitgazı/Bahşişli köyundeki Karakeçili Yörüklerinde damga
eski yazı (vav) gibidir.

Anadolu'da dokunan kilim ve halıların motif erinde,oğuz Boylarının
damgaları işlenmiştir. Afyon Müzesindeki etnoğrafik malzemeleiden oiu, -u_deni eşyalardan bilhassa bıçak,kama,kılıç,kapı tokmaklarıııda damgalar üreten
ustanrn markasıdır. Damgaya bakarak üretildiği yeri ve üreteni bulabiliriz.

8.4.Aşiretlerde inançlar: Ata vatandan, Anayurda geliı.ken, sosyal ya-
şantılarında neleri varsa getirmişlerdir. Bu değerleri İslAmi akaitlerle zenginleş_
tirmişlerdir. Ve bunları yaşatarak günümüze kadar getirmişlerdir. Alaıi çalış_
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mast yaptlğım köylerde buırlarlıı tespitini yaptım

Eski Türklerde tek tanrı vardı. Bu büyük taıırrnın adı Han Ülgen(Kayra

Han)dır. Bu bü1.uk tanrının yardımcıları vardı. Yayık,Sı.ıyla,Karluk ve Utacı,

Koruyucu üyeler : Umay,Ak Ana,Ana Malgıl'

Kara üyeleri: Erlik,Albastı

G ök üyeleri : G ök, güne ş,ay,yı|dızlar

Yer üyeleri: Dağ,kaya-taş,yer, su,ağaç.

Ev ğeleri: Ev, ocak, ateş,ağıl

Saçı:insanl ara tanrı|arl memnun etmek için kurban ve saçı yaparlardı'

Tanrılardan zarar ge|mesin diye ayinlerde kurbanlar kesiliı saçılar saçılırdı.

Eski Türklerd.e, başka aileden gelen kızı,kendi soylarına katabilmeleri için ata-

larının koruyucu ruhlarına kurbanlar kesilirdi. Avcılık döneminde av hayva-

nın kanı, yağı, eti; çif çilik döneminde darı, buğday ve çeşitli meyvalar saçılırdı'

Bunun en renkli örnekleri bu gün Yürük ve Türkmen düğünlerinde yaşamak-

t adır . Sa|Ihli'nin Adala, P oy r az D aırıları, D omb aylı;

Kütahya'nın Domaıriç ilçesine bağlı köyler, Muğla'ya bağlı Yöriık köylerinde,

Ankara ve Kırıkkaldye bağlı Yörükköylerinde Afyonun merkezve kazaya bağlı

Tlirkmen ve Yörük köylerinde yaptığım al an çalışmalarında'ğelin oğlan evine

geldiğinde, eviıı eşiğinin önüırde durur,eşiğe basmaz. oğlanın anası yani ka-

!rr, ,,"uııa. tandırda pişiriı*ış ekmeği gelinin başının üstünde gezdirir' Gelinin

eline verilir. Sonra buğday, şekeı fistık, leblebi kuru üzüm benzeri çerez|er ve

para gelinin başına saçılır. Bolluk ve bereketin artmasrnı ağız tatlılığının ol-

,ru.rri, simgeleri'Saçma işi köylerde gelinin evin eşiğinin önünde, bastığı yerde

yapılar. Şehirde evlerin damına çıkılarak yapılır.

Ayrıcagelinin baba evinden getirdiği tavuk, çorba veyiyecekler, oğlanın arka-

daşlarıria dağıtılır. Yörük köyierinde bu töreye" Çanak Yağması, Çorba kapma,

tavuk kapmJ' denir. Gelin ilk çocuğunun krz olmasını istiyorsa pişirilmiş ta-

vuk, erkek olmasınr istiyorsa pişirilmiş iri bir horuz getirir. Bu törenin kökeni,

destan dönemine kadaruzanır. Eski Türklerde "potlaç, kençliyü"deniyordu' os-
manlı saraylarınd a benzet törenler yapılmıştır. Buna Han-ı Yağma''deniyor'70

Bu şekil yagmalar düğün sahibinin ve davetlilerin bolluk yaşama isteğini vur-
gular.

70 Mehmet Aslan"osmanlı Saray Düğünlerinde Yağma Geleneği"Milli

Folkloıc.2 nr.t0 -1991 s.54
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Para Saçma töresi, halen yaşamaktadır. Henreır Anadolu ve Rumelide yaşayan
aşiretler bu töreye yaşatınaktadır. Geliır ve güveyi mendiri denilen evin avlu-
Sunda; avlu yoksa evin giriş kaprsının önünde duruı üzerlerine para saçılır.
Saçılaıı parayı misafirler kapar, uğur getirsin diye saklar. Kendi düğünlerinde
veya çocrıklarlnln düğünlerinde saçacağı paranln içine konur. Para saçma töre-
si Destani dönemde de vardı. o günden günümüzü kadar yaşamıştır.7l

Geliır koca evine geldiğinde evin eşiğinden atlar. Eşiğe basmaz. Eşiğe
basan kişinin cinlerin etkisinde kalacağı inancr vardır. Eşiğe ve ocağayağ sürü-
lür. Buraları cinler mekan tutmasın diye

Cinleıkanı ve karanlığı seven,insana kuwet enerji ve dinçlik verdi-

ği içiıı tuzdan;tadı ve kokusu dolayısıyla krnadan,demirden,çelikten,katranda
n,barut kokusundan nefret eden ,tüfek gürültüsünden korkan ve bütün bun-
lara kıyaslanamayacak derecede Kur'an_ı Kerim'den okunan ayetlerden kaçan
mahluklardır.72Bilhassa Karakeçili Yörülderinde,nişandan sonra-oğlan evine
tuz alınması,kız evinden geliırin davul ,Z|)rna eşliğinde alınarak,oğlan evine
getirildiğinde,bekleyenlerin alayı gördü anda silah atmaları, gelinin yastığının
altına bıçak,makas konması,bekareti alındığında şerefe tekrar silahların atıl-
ması cinlerin korkutulup,kaçırılması içindir. Bolvadin civarındaki fürkmen ve
Yörük Köylerinde ay tutulduğg Zaman teneke çairarlar, silah atarlar. Ayı tutan,
cinlerin korkup kaçmaları için.

Ateş-ışık kültü: Eski Türk inanç sistemine göre, kötü ruhlar ateşten,
ışıktan korkarlaı karanlığı severler. Ateş, insanı kötü ruhlardan koruyan, uzak-
laştıran, Iratta yakan ve temizleyen bir külttür. Bolvadin ve civarındaki köylerde
Nevruz Törenlerinde köyün veya şehrin meydanına büyük bir ateş yakılır. Buna
Saya Yakma denir' Büytik küçük yaşlı çoluk çocuk her üzerinden atlar. Hat-
ta haslara, yatalaklar bile çarşafa konarak atlatılır. Ateşin günahları ve cinleri
yakacağı, vücudun temizleneceği ve sağlık bulacağı inanılır. Yine Kına Gece-
lerinde mumların yakılması, ateşe ve ışığı önem verilmesi ve bunlarrn eşliğin
oyunların oynanmaslndaki düşünce aynıdır. ,

Yer-Su Kültü: Eski Ttirk töresinden önemli bir yeri yer-su kültü,
İslömiyet'in kabulünden sonra da devam etmiştir. Alan çalışması yaptığım Ka-
rakeçili Yörük Aşireti köylerinde, yeni gelinin çalışkanlığını, büyüklerine karşı
hürmetini göstermekiçin sabah ezanındakalkar, kayınbabasının abdestleğeni-
ni ibriğini getirir, abdest suyunu dökeı havlusunu tutar. Daha sonra gelini suya
götüreceklerini akrabalarına, komşularına haber verirler. onlarda" gelin gelmiş,
çeşmeye gidiyormuş"

7I B esim Atalay "Divan- ı Lüğati't- Türk Tercümesi. I'Ankara. 1 985

Westermark"Cin' İstanbul. 1 938. s.7.9
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Diyerek ellerine birer testi alıp, çeşme önünde toplanırlar. Yeni gelin ne kadar

hamarat, çalışkan ve yardımsiver olduğunun göstergesi oiarak su olu testiyle

gelenlerin buidukıu.r'r, sırayla doldurur. oğlan evi de gayretli, girişken, lutu _

iat bır geline sahip olmantn Ve bunu köy halkına göstermenin gururu ile def

çalarak oynayıp, eğlenirler. Daha Sonra herkes eve gider'

Gelinlik etme: Karakeçili Yörük Köylerinde ve Karabağlı Türkmenlerin-

de gelintik etme"töresiyapılmaktadır. Gelin, başta kayın babası, kayın validesi

olıiak üzere eşinin erket akrabaları ile her ne sebeple olursa olsun konuşmaz.

Çok zorda kalirsa işaretle derdini anlatır veya çok sessiz konuşur büyükleri se-

sini duymaz. Bolvadinde 40 gün Sonra gelin losa ve sessiz konuşmalar yapan

Gelin uıı. huı|o ile sofraya oturmaz. Ev halkına hizmet eder. Ev halkı yemeğini

yedikten sonra yemeğini yer. Bg tören eski Türk inancında da vardı' Gelin-

iik .t**, Bolvadinde Zo gtı, köylerde 1 yıla kadar |Lzar' Sonunda kayınbabası

gelind'ben gelinime bir kiyun veriyorum, artık gelinliği b'oşlasın'der. Şehirlerde

ğehnin boynuna altın takılır. Artık gelin konuşmaya başlar'

Testi kırma: Yeni gelin 40 gün sonra araba ile en yakın akrabalarından

başlayarak komşulara gi'^"y" götürülür. Gelin kapıdan çıkınca nazat değe-

mem"*ı için su dolu testi eşikten aşağı atılarak kırılır. Gelinin koca evinden

ziyaretiçin baba eüne giderken baba evine güvenerek problem çıkarmaması'
Baba evinden umudunu kesmesi, koca evini benimsemesi için testi krrılır. Tes-

tiden dökülen su temizliği sembolize eder.

Bu değerler Türk Milletinin var olduğu günden, bu güne_ kadar yaşatılan ve

milletı"mizl ayakta tutan değerlerdir. Günlük hayatımızın bir parçası olan bu

kültürel değerler bizim varlığımızı ortaya koyacaktır'

ı]

1,

il
,::,

I
r:,

t:
i

i

i
I

::.

t.

.ı.
,i

tr

..

:.

:.

Kaynaklar

1.Başbakanlık Arşivi :Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Def eri nr.438

2. Başbakanlık Arşivi :Mühimme D ef eri nr.6,7 8,4| 5,455,61 60

3.Başbakanlık Arşivi:Boz-Ulus Def eri.nr.561

4. B aşb akanlık Arşivi : Hüdaven diğar D ef er i:nr.23

5.B aşbakanlık Arşivi:Karahisar-ı Sahib D ef eıi:nr'l 47

6.Tapu ve Kadastro Genel Md. Sultanönü:ıır.145

7.Ahmet RefiliAııadolu da Türk Aşiretleri" ist. 1 9 30

-102-



8.Afyon,Bolvadin Şer'iye Sicilleri 27 2 adet(I61 0- l 800 arası)

9.Anna Comnesneus'Alexiade'l Paris.1943

[O.BAYAR'Muharrem"KarakeçiliYörükAşiretininTarihiveİskaniAnkara.20g2

tL.---------- Bolvadin iıı Tarihi't.l Ankara.1996

L2.-- - - - - - - - --- ---_-----"Yörükler"(SemPozyum Tebliği).Ankara. l996

13.---------------------"Bolvadin'e İskan olmuş Aşiretler',(Standart nr.4ll)
Ank.1996

l4.---------------------"Karabağlı Aşiretinde Taş Kesilme Motif i Efs."Hatay.l996

15.-----------_---------'( Altı bin yıllık Tiirk Yurdu Karabağ" Afyon.l995

|6.- - -- -- - -- ----_-------"Karabağlı Türkmen Aşiretinin İskaniAfton. l995

L7 .... .. .. . . ...: İscehisar Tarihi . Konya.2003

18..... ........:BolvadinTarihi c.2... İstanbul.2004

t9..... .,....:ÇaYİlçesinin Tarihi. Ankara.20l

20. ÇAY,M. Haluk'Anadolu'da, Türk Damgası" Ankara. l 98 3

21. ERÖZ,Mehmet "Yörükler" İstanbul.l99l

22. GÜLENSoY,Tuneer"Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarf' İst. l 989

23. HALAço Ğıu,yusuf "XV l l l .Yüzyılda osm. İmp. İskan SiyasetİAnk.l9s 8

24,BWittek: "Menteşe Beyligi"İstanbul. l 934

25.SEvİNÇ,Necdet"Osmanlıhın Yükselişi veÇöküşü"İstanbul. l 99 1

26.SEYİRCİ Musa"Batı Akdeniz Bölgesi lörtikleri"İstanbul.2O00

27.SÜMER,FaruR'oğuzlar"İstanb ul.l992

2s.ŞÖLEN HikmetAydın İli ve Yörüklari" Aydın.l945

29. oRHoNLğCengiz"XVII Yüzplda Aşiretlerin İskan Teşebbüsü"İst. 1963

30..TÜRKAY,Cevit' osm. İ-p. oymaklar-Aşiretler-Cemaatlar"İs t.|g7g

-103-



7
t,

l

I

I

I'

I

I

insanrn tarih sahnesine çıktığı dönemlerden itibaren en basit araç

kullanma yetisini takip eden teknolojik ilerleme, gündelik yaşaml daha da

kolaylaşırmış ve bir işiçin harcanacak olan zaman ile emek kavramlarr asgari

dizeye indirilmeye çalışılmıştır.
Tekerleğin b,rırrr-usının ardından günümüzde km/sn cinsinden hız

limitlerini 
"otruyun 

otomobillerin yaşamımızda yer alması, insanoğlunun

|evresindekı sularda da özgirce hareket etme ve yük taşıma gereksinimi

J;";.;;;" şişiritmiş keçi pJstlarından veya sazlıklardan yapılan teknelerden

günümüzd.i.i utiy"ı. tonajlı gemilerin varlığına kadar süregelmiştir. r i r" Erki topiumların g"ündelik hayailarında karşılaştıkları zorlukları

aşabilmeleri için icat ettikieri araçlardan biri de su üstünde yüzebilen- ve

kendilerini taşıyabilecek oranda, dönemin mühendislik zekasıyla inşa ettikleri

teknelerdir.
Yeni zelanda yerlileri, saz demetlerine ata biner gibi oturarak,

Iraklı çobanlar ise şişiiilmiş keçi postlarınrn üzerinde nehirleri aşmışlardır'

Gelişmemiş toplumiardu uo geleneklerin ilkel de olsa biraz daha gelişmişleri

B ODR{.JM G{-II.E Tİ"NİN MAVİ YotC{JLn ]ĞU

Mustafa Gürbüz BEYDİZ'

Gİriş

hala kullanılmaktadır
Zaman|a gezginler bu tür araçların yetersiz geldiğini anlamış ve büyük

sulara açılma gereksinimi doğrultusunda birden faz\a kişiyi taşıyabilen salların

yaptmtna başlamıştır Ağaçların yetiştiği yerlerde kütüklerin birleştirilmesiyle

yapılan bu deniz araçlarının en çok Nil kıyrlarrnda ve Dicle ile Fırat nehirlerinde

kullanıldığı bölgelerde bulunan tasvirlerden
Bugün için bilinen en eski tekne, 1954 yılında
Mısır'da yapılan kazıIar sırasında ortaya

çıkarıImıştır' Keops Pramidi içine 4500 yıI önce

gömülen tekne, parçaları birleştirildiğinde 43.40 cm.

uzunluğundadır. Bu tekne dünya denizcilik tarihi

açrsrndan teknik olarak omurgasız olarakinşa edilmiştir ve

Nil nehri çevresindeki sazlar ile ağaç lif erinin birbirlerine

bağlanması metoduyla parça|ar birleştirilmiştir.3 Nil
Vadisinde az o|an ormanlık alanlar sebebiyle teknelerini

genellikle sazlıklardan yapan Mısırlılar zamanla yük

istanbul Üniversitesi sanat tarihi doktora öğreııcisi

CASSON L,2002, s.7

I(öKÜÖZ A.N., KUYAş Ö.,1995, s.30
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taşımacılığı için daha büyük ve sağlam tekne yapma gayreti içine girmişleridir.
Piramitlerin yapımında kullanılan taş blokların uzaklardan getiriliyor olması
nedeniyle daha az zahmetli olan suyolları tercih edilmiştir. Mısır'da hakim
rizgar yönünün kuzeyden esmesi ve rüzgarın Nildeki akıntı yönünüır tersine
doğru olması, Mısrr'lı denizcileri fazla yormamrştır. Aşağıya doğru inerken
Suyun akrntısına bırakılan tekneler, ters yönde ilerlemek içinde yelkenlerini
açarak kuzey rnzgarının etkisiyle ilerlemekte dir. Zaman zaman kürekçilerin
yardımıyla seyreden tekneler dönemin en önemli aracr olmuş ve dünya
denizcilik tarihinde önemli ilkleri gerçekieştirmişlerdir.

Ele geçirilebilmiş bir takım duvar tasvirlerinden, Eski Mısır'da gemi
inşaatının gösterdiği muhtelif tekömül ve gelişim saf aları hakkrnda yeter
derecede açık bir fikir edinmeğe imkAn bulmaktayız'Bu bölge için hemen tek
nakil (ve muhabere) vasrtasr olan gemiler, memleketin ekonomisi, askeri ve
kültürel inkişafi üzerinde büyuk ve önemli bir rol oynamıştır.

En eski sandallar papirüs sak]arından yapılırdı. Pek iptidai olmalarına
rağmen hafif ikleri, çok kullanışh olmaları dolayısıyla, büyük gemiler yapmağa
başlandığı tarihten Sonra da, yakın yerler arasında, bu küçük sandallardan
istifadeye devam edilmiştir.

Uzun yolculuklarda ve bilhassa Mısrr>da, hemen hiç bulunmayan inşaat
keresteleriyle ağır taşları nakletmek için kullanılan büyük gemilere gelince,
bunlar düz satıhlı, ön Ve krç taraf arı yüksekçe kallaktı ve hrısusi küreklerle
hareket ederlerdi. Eski imparatorluk devrinden kalma anıtlardaki tasvirler bize
bugemilerinaynIzamandabüyükbireryelkenleribulunduğunugöstermektedir.
Devrin oldukça büyuk sayılan gemi boyutları hakkında bir fikir vermek için
ilAve edelim ki: meselA on altı metre uzunluğundaki bir geminin kiirek]eri,
resimlerdeki nispetlerden anlaşıldığına göre, üçer metre boyunda idi; direk on
metre yüksekliğinde ve yelkeni takriben altmış-yetmiş metre kare kadardı.

Hızlı yolcu naldiyatı için ayrı, hayvan Ve eşya naldi için de ayrı gemiler
yaparlardı. Bugün istanbul ve Paris>de birer numunelerini gördüğümüz tek
parçadan yapılmış mLLaZZam dikili taşlar gibi çpk ağır şeyleri nakletmek için de
başka gemiler tarafindan çekilir, hususi gemiler vardı.

orta imparatorluk devrine kadar tekniği hayli terakki etmiş olan
gemilerde, aZ Sonra kıç taraf arın ktirekieri yerine bir nevi dümeıı kaim
olduğunu görüyoruz. Artık yelkenler de daha geniş ve daha alçak yapılıyordu.
Bu inşaat tekniğini Yeni imparatorluk devrinde bir az daha gelişmiş buluyoruz.

Nihayet, eski Mlsırlılar, denizlerde seyahati mümkün kılacak, daha
kuwetli ve elverişli tekneler inşasına da muvaf ak olmuşlar ve bilhassa Yeni
Imparatorluk devrinde Akdeniz ve Kızıldenizde mükemmel bir harp ve ticaret
filosuna malik olacak derecede ilerlemişleridir.a

4 SARAÇ C., s.l12
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Heredots, Mısırh yaptığı gezi sırasında konuyla L\gl]ıi; "Yük gemileri

için akasya ağaçIarını kullanırlar' Akasyayı iki dirsek uzunluğundaki parçalar

halinde doğrarlar, gemileri, bunları tuğla gibi çatarak yaparlar. Boylamasına

kesimli uzun omurgaların arasınabu iki dirseklik tahta parçalarını çakarlaı gemi

teknesi ortaya çıkar. Sonra iki bordayı omurgalar üzerine enlemesine konulan

bir tabanla birleştirirler. Yanları tutmak için kaburga eğrisi kullanmazlar" diye

bahsetmiştir.6
Asya Türk toplumlarının beslenme, ulaşım ve mal mübadelesi

amacıyla ve çeşitli araçlar kullanarak nehirlerin, göllerin ve iç denizlerin
nimet ve kolaylıklarından yararlanma istek ve çabaları da M.Ö.ıoo0 yıllarında
başlamaktadır. Bu tarihlerde Altay-Sayan, Semerci-Orhun bölgelerinde,
Kazakistan, BaykalveAralgölleriçevresindekısmenyerleşiktarımvebalıkçılıkla
uğraşan kısmen göçer şekilde ypr alan toplulukların özellikle balık oltaları,
zıplanlar, su üzerinde durabilen sallar ve bu salları harekete geçirebilen çeşitli
ta]hta ve odundan yapılmış kürekler kullandıkları bilinmektedir. h{.Ö. 3000-

2000 tarihleri arasında lsıkve Aral göllerinde balık avcılığının çok geliştiği, bir
kıyıdan diğerine insan ve yük taşımacılığı yapıldığı, ticari faaliyetin başladığı

bilinmektedir. Özellikle M.Ö. zooo yıllarında yolların başlangıç ve bitiş noktaları
genellikle iç sular ile deniz kıyılarıdır. Yolların güzergİhları da genellikle büyük
nehir havzalarıdır. M.Ö. l000'de her alanda büyük ilerleme gösteren ve siyasi,

askeri örgütlenmelerini tamamlayan Asya Türk toplumları, Altaylaç Aral
Gölü ve çivresi, Çinin kuzey ve kuzeybatı bölgeleri ile ve özellikle ordosta
Asya'nın güç merkezini oluşturmuşlardır. Bu sayılan yerlerin ortak özellikleri
ticaret yoiıur' üzerinde olmalarıdır. Asya Tiirk toplumları göçebelikten düzenli
devlet kurana kadaı suyun verdiği tüm nimetlerden yararlanmasını bilmiştir.
Büyük nehiı göl ve iç denizlerde başta balıkçılık olmak üzere, ulaştırma, ticaret

yapmışlardır.7
Ticareti oluşturan hammaddelerin ve işlenmiş malların çeşitliliği

günden güne artmıştır. Bu nedenle ticarette harcanan emek ve zaman ilişkisi
ön plana çıkmaya başIamıştır. İnsanoğlunun zamanla yartşlnın ilk etapları
olan bu dönemlerde dönemin tüm teknolojik imkAnları kullanılmış ve kara
yolculuğuna göre daha kolay taşımacılık imkönı sağlayan deniz taşıtları gelişim
göstermiştir.

Küçük Asydnın coğrafi konumu itibariyle önemli ticaret yolları üzerinde
yer alması ve üzerinde önemli ticaret merkezleri barındırması ile hammadde
zenginliği ve çeşitliliği diğer toplumlar tarafından önemsenerek hem kara hem
de deniz ticaretinin gelişmesine etken olmuştur. Kara ticareti özellikle Dicle ve

Heredot, M.Ö. 5. yüzyıtda yaşamış olan Yunanlı tarihçi ve antik

CASSON L., a.g.e., s.7

DURAN T.,2004, s.60
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Fırat nehirlerini takip etmiştir. Eski Tunç Çağinda (M.Ö. 3000 _ 2000) ticaret
yolları oluşmaya başlamış Orta Tunç Çağıhda Anadolu'da çeşitli yerlerde ticaret
merkezleri kurulmuş (Kaniş Karum / Kayseri), Geç Tunç Çağıhda ise ticaret
en üst seviyeye çıkarak kültürler etkileşimlerini sürdürmüş ve birbirlerine olan
bağımlılıkları artmıştır.

Akdeniz özellikle M.Ö. I. Binde önemli deniz ticaret yollarına evsahipliği
yapmıştır. Özellikle Mısır, Kenani Ülkeleri ( Suriye _ Filistin ), Krbrıs, Güney
Anadolu kıyılarını takip eden tekneler kürek ve rüzgar gücüyle gitmek izere
yola çıktıklarr liman şehirlerine ulaşmışlardır. Aynı zamanda Anadolu'nun iç
kısımlarından Menderes Nehirleri vasıtasıyla kıyı şehirlerine de mallar sallarla
taşınmlştır. Suyun ticaret üzerindeki etkisi zamanla kuwetlenmiştir.

Bugüne kadar dünya denizcilik tarihi açısrndan önemli sayılan ilk
omurgalı tekne batığı da kıyılarımızda bulunmuştur. M.ö. 1300'lü yıllara
tarihlenen tekne kalıntısı Antalya'nın Kaş ilçesinin Uluburun mevkiinde
rastlantı sonucu ele geçmiştir. Bulunduğu mevkii itibariyle "Uluburun Batrğı"
olarak adlandırılan batıkta, kazı çalışmalarına 1994 yhnda Amerika Teksas
Üniversitesinden Prof. Dr. George Bass tarafindan başlanmrştır. Tarihteki ilk
ele geçen omurgalı tekne olması nedeniyle önemini hala korumaktadff.
Uluburun Batığıhdan çıkarılan tunç silahlar ve aletler farklı kültürlere aittir;
yani Miken, Kenani ve Mısır tasarımları oldukları anlaşılmıştır. Özellikle takılar
Kenani özellik]eri göstermektedir. Batıkta bulunan türden Mezopotamya
silindir mühürleri, Kıbrıs ve Yunanistan'da da bulunmuştur. Bunların
firavunlara armağan olarak yollandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda

batıktan çıkarılan 16 adet taş çapanın
benzerleri, Kıbrrs, Mısrr ve Suriyede
bulunmuştur. Buradan hareketle
Uluburun Batığıhın batmadan önce
Akdenizde dairesel bir rota izlediği
ortaya çıkmaktadır. Suriye-Filistin
kryısından Kıbrıs'a, oradan Eg.k,
bazgn Sardunya'ya uğrayarak
istikametini Afrika Ve Mısırh
çevirmiştir. Bu batık 3000 yılı aşkrn

bir süre önce Akdenizdeki yük gemilerine ve ticaret yollarına dair ayrıntılı bir
bilgi vermektedir.

Yaz aylarında Akdeniz'in özellikle doğusu ve Kuzey Afrika sahili
oldukça ısınırdr. Bu ısrnma doğal olarak alçak basınç alanı oluştururdu.
Bunun aksi ne deniz suyu ise çabuk ısınmadğından karalara göre daha
soğuk olurdu. Bu nedenle, Akdeniz üzerinde büyuk bir yuk sek basınç alanı
oluşurdu. Rüzgarın her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru esmesi
bir doğa kanunu olduğundan Akdenizd.e hakim rizgar batı-doğu yönündeydi.
ortaçağ yazar|arıve seyyahları bu rüzgar sisteminden bahsederler. Akdeniz'in

-to7-
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batı yakasından demir alan bir gemi 15-20 günde doğu limanlarına varırken
doğudan demir alan bir geminiır hakim rizgarın tersi istikamette bir rota

çizmesi gerekmekteydi. Bu da gerek gemilerin teknik yapısından, gerekse

navigasyon metotlarının eksikliğinden dolayı yolcular ve yük ün, batıdaki
limanlara aylar sonra ulaşabilmesi demekti.8

Tunç Çağında kullanılan savaş gemilerine ise "uzun gemi" adıverilmiştir.
Boyu eninin on katı kadar olaır bu gemiler yelken ve küreklerle idare edilmiştir.
En önemli silahları ise mahmuzlandır. Teknenin pruvasında yer alan mahmuz,
omurganrn devaınına monte edilen ve dışarı doğru uzanan bir bıçak gibidir.
Düşman gemilerinin alt kısımlarına delik açmak için kullanılmışlardır. Bunların
ize/ıer i y a br onz kaplanmış t t y a da yekp are bronz yapılmışlardır. Bunlar daha
sonraki dönemlerde ise biri su altında, diğeri su üstünde keski benzeri bıçak

şeklini almıştır. Mahmuzlama tekniğiırin en önemli unsuru, geminin hızı ve

manevra kabiliyetidir. Geııinin hızı ne kadar fazla o\ursa düşman gemisine
o kadar hasar vermekteydi. Bıırada kürekçilere çok iş düşmüştür, bu nedenle
gemiler savaş srrasında esir kürekçiler tarafindan değil, askerler tarafindan

çekilmiştir. I(ürekçilerin hızı düşürmesi ya da hatalı manevra yapmalarr savaşm

kaybedilmesi anlamına gelmekteydi. Bu nedenle hızı arttırmak için "tek sıralı
kürekçili" gemilerden (Pentekonter), '!if sıra kürekçili" (Bireme), "üç srra
kürekçili" gemilere (Trireme) geçilmiştir.g

Yunanlılarrn gemi inşasındak\ öze| yöntemleri antik kalıntıların
yardımıyla anlaşılmıştrr. Homeros M.Ö. 8. yiızyılda yaşamıştır ve yazdığı
odysseia destanı tarihsel bilgileri günümüze taşrması açrsından önem arz
etmektedir. odysseus firtınada gemisini ve mürettebatını kaybettikten sonra
muhtaç bir şekilde Nymphe Kalypsonun adasrna çıkışını, orada yedi yıl
boyunca kaldığını, sonrasrnda da tanrıların Kalypsoya, kendisini bırakmalarını
istemeleri üzerine Kalpysohun, kendisine tekne inşa etmesi için malzeme
sağladığından bahseder. I0

Homeros bunu şöyle anlatır;
"Odysseus da koyuldu odun kesmeye,
Yirmi agacı bir çırpıda deviriverdi,

Baltayla yontup düzeltti güzelce,
Bir ip çekip denk getirdi hepsini,

Derken delgiler getirdi Kalypso, yüce tanrıça,
o da delikler açıp takozlar yaptı,
Sonra birbirlerine çaktı tahtaları,
Sık mer tekler dikip kurdu küp eşteyi,

PRYOR, |. H.,2004, s.31

öNİz H.,2006

CASSON L., a.g.e., s.9
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Sonra geniş tahtalarla lcaplayıp tamamladı onu,
Bir direk yaPtx, sereııi taktı ona,
Bir dümen yaptı yönetmek için salı,
Boydan boya örttü her yanını saz örgtilerle.'' (...),,

M.o. 500aen M.Ö. 300'ün hemen öncesine kadar denizlerin hakimi
olarak hizmet Veren ve Roma imparatorluğunun görkemli zamanlarında bütün
filolardaki en önemli gemisi olan "Trirern' tipi gemiler döneme damgasını
vurmuştur. Tunç Çağından beri kullanılan bu gemiler savaşlarda zafer|et
kazandırdıklarından dolayı Romalılar tarafindan da sıkça tercih edilmişler,dir.
Yunanlı ve Romalr yazarlar ondan çok bahsettik]eri için hakkın da çok fazla
bilgiye ulaşılmıştır. I(aynaklaı geminin çeşitli özellikleri, kürekçiler, d'eniz
erleri, performanst, SaVaş için üzerinde yapılan değişiklikler ve benzeri konular
hakkında not düşmüşlerdir. Özellikle Atina donanmaslndaki triremlerin önemi,
dönem tarihçileri T ukydidesl2 ve Ksenephonl3 tarafından anlatılan, Atina ve
müttefikleri ile Sparta, Korinthos ve diğer Peloponnesos şehirleri arasında M.ö.
43I'denM.Ö.404'e kadar sürmüş olan Peloponnessos Savaşındala gösterdikleri
p erformanslarıyla kavranmaktadır. 1 5

Milada yaklaştıkça Anadoluda önemli bazı liman kentleri ön plana
çıkmıştır. Günümüzde bile yoğun olarak kullanılan mavi yolculuk ile d'eniz
ticaret yollarının son bulduğu liman kentlerinden bazıları, Amastris (Amasra),
Antiphellos (Kaş), Aphrodision (Kıbrıs), Daidala (Yenice), Eleus (Bodrum
civarı), Erythrai (Ildırı _ izmir civarı), Knidos (Datça), Halikarnassos (Bodrum),
Milletos (Didim), Smyrina (İzmir) vb. sayılabilir.16 Anlaşılacağı üzere liman
kentlerinin artmasr deniz ticaretinin ne kadar iyi olduğunu göstermektedir.
Dönem kentlerinde ele geçen tekne tasvirleri fildişi plaka ve boyalı seramiklere
işlenmiştir.

M.S. 900'lü yıllara ait Bizans donanmasıyla ilgili bilgilerin çoğu VI.
"Filozof" Leon (8B6-9l2)'unyazmlş olduğu el kitabındJn el edilmiştır. G-emiler
çok hafif ir ve dromon (yarışçı) adıyla anılmışlardır. Bu gemiler iki katlıdır ve
her katın bir tarafinda 25 kürekçi bulunmakpa olup topiam l00 adet kürekçi
görev yapmaktadır.

11 HOMEROS, 1996, s.245-260

12 T ukydides; M.ö. 460-395 yıllarında yaşamış antik tirihçidir. 
/

13 Ksenephon; M.ö. 4J0-335 yılları arasında yaşamlş Yunan f lozofu ve
yazarıdır'

14 Peloponnessos Savaşı; M.Ö. 5. yüzyılda Atinalılar ile Spartalılar arasında
yapılmış olan savaşın adıdır. T ukydides, savaşl anlatan bir eser yazmıştır.
15 CASSON L., a.g.e., s.ll
16 STRABON,7993,
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Gemilerin büyüklükleri, deniz erlerini barındırma kapasitelerine

göre ayarlanmıştır. En büyüğü olan dromon, en az 200 adam alabilmektedir-

Bunların ellisi alt küreklerinin başında, geri kalanlar ise ya üst kat küreklerinde
ya da deniz eri olarak görev yapmaktadır. Çünkü gerektiğinde kürekleri bırakrp

silaha sarılmaktaydılar. Gemilerde kürekçileri korumak amacıyla iskele boyunca
kalkanların asılabitdiği korkuluk monte edilmiştir. Kürekler için kafes sistemi

yoktur, her kattaki kürekler gemi üzerindeki lombardan çekilmektedir. Büyük
gemilerde uçta ve ortada rahat savaşmak amacıyla yükseltilmiş bir platform

yer almaktadır. Donanım bir "Mayistra Yelkeni" (Ana serenler üzerine açılan

yelkenlerdir. Bu yelkenler açıldıklarl ana serenlerin isimleri ile anılırlar' Trinket

Yelkeni, Mayistra Yelken'i, ioa Yelkeni) ve bir "Pruva Direğinden" (iki veya

dahafaz|adireği bulunan yelkenlilerde ön direk) oluşmaktadır. Dromon'da ise

bir tane "Mizana'Direğİ'bulunmaktadır (Üç veya daha faz|a direği bulunan

yelkenlilerde arka direk). Büyük olasılıkla "Latin Yelken' (Bir serene bağlanarak

direğe eğik bir durumda kaldırılan üçgen yelken) taşımaktadırlar.- Dro*onu destekleyen çeşitli ve tek katlı gemiler de bulunmaktadır.

Bunlardan "galea" olarak adlandırılan tip, bizim kullandığımız "kalyon"

kelimesinin atasıdrr. Dromon'un en küçük boyuna bu ad verilmiştir.17 ortaçağ
yazar|arıve tarihçileri bir sebepten dolayı bütün kürekli gemileri tamamlayan

bir terim olarak kullanmışlar ve ingilizcdye de bu anlamıyla geçmiştir.

Dromon yakın savaş için tasarlanmış ve donatılmış bir gemiydi.

Başlıca silahr "Yunan Ateşiydi]'Leona göre her dromonun pruvasında ateşi_n

hazırlandığı ve düşmana firlatıldığı bronzla kaplı siphon (üzeri bronz ile

kaplanmış topa benzer bir tüp) bulunmaktaydı.^ 
Bizanikadırgalarınıresmedenbütüngeçdönemtasvirlerindemahmuzlar

kaybolmuştur. Dolayısıyla, şekli hakkında bir fikir bulunmamaktadır. Büyük
bir ihtimalle Roma İmparatorluğu gemileri gibi tek uçluydu, çünkü mahmuz

ikinci planda kalmıştır, yaPlmı daha kolay ve ucuzdur. 18

Bizans imparatorluğuhun son dönemlerindeki deniz gücünün

zayıfadığını bunun sonucunda da osmanlı Devleti'nin istanbul'u fethini
kolaylaştırdığı söylenebilir.

osmanlı Devleti'nin denizlere hakim olma gücünün hem siyasi hem de

ekonomik anlamda güç kazandıracağl düşüncesiyle yürüttüğü fetih çalışmaları
neticesinde bir çok kryı kenti ele geçirilmiştir. Bu kentlerin bir krsmında
tersaneler kurularak gemi inşa faaliyetlerine başlanmıştır.

t7 GÜLERYüZ A.,2004, s.23

CASSON L., a.g.e., s.l218

-110-

)



Bu tersanelerde (Gelibolu'9, Sinop20,izmitzl, Süveyş22, Birecik23, Basra2a,

L9 Gelibolu Tersanesi; Bizans Döneminde de deniz üssü olan Gelibolu,
düzenli ve büyük ilk osmanlı tersanesinin ilk kurulduğu merkezdir. Yıldırım
Beyazid zamanında başlayan inşaat sırasında (l390) şehrin harap olmuş dış
kalesi yılalarak, bir tepe üzerinde bulunan iç kalesi takviye edilmiştir. Gemi_
lerin barınması için iç içe iki havuzdan oluşan yapay liman temizlenmiş ve
gerektiğinde zincirle kapatılabilen limanın ağzına, muhafaza amaçlı iki kule
yapılmıştır. Bu limanla birlikte gemi inşa tezgahları, malzeme muhafaza
depoları, gemilerin su ihtiyacını temin için sahile yakın çeşmeleri, peksimed
fırınları ve baruthaneleri ile tam teşekküllü bir tersane konumuna gelmiştir.
20 Sinop Tersanesi; Karadenizde ormanlık alanların bol olmasından dolayı
Tersane-i Amirehiıı kereste, kendiı zif ve üstüpü ihtiyacının karşılanması
açısından önemli bir yerdi. osmanlı İmparatorluğu, Sinoptaki tersaneyi
Candaroğulları'ndan almışlardır. XVI. ve XVII. Yüzplda ihtiyacı olan bir çok
harp gemisi burada yapılmıştır.

2l İzmit (İznikmid) Tersanesi; gemi tezgahları ve kereste mahzenleri olan
bir tersanedir. osmanlıların fethinden çok daha öncelerinden beri var olan bu
tersane, Köprülüler tarafindan krsmen tamir edilmiş ve genişletilmiş, II. Mah-
mud devrinde de büyük ölçüde tamir görmüştür.

22 SüveyşTersanesi;osmanlıIarMısırinfethindençokönceleri,Kızıldeniz'e

gelen Portekizlilere karşı, Memlük donanmasına yardım maksadıyla Süveyş,de
'dorrun*" inşasına başlamışlardır. Daha sonra l513'te bir Osmanlı denizcisi
olan Selman Reis'in nezareti altında 20 gemi tamamlanmış ve Memliik Sultanı
Kansu Gavrihin huzurunda denize indirilmiş}ir. Süveyş ]brsanesinde inşa olu-
nacak gemiler için lüzumlu kereste, demir, çivi, çuka, yelken bezi ve sair malze-
meler Tersane-i Amire mahzenlerinden veya o civarda temin edildiği gibi,
çalışan ustalar da İstanbul'dan gelmiştir.
23 Birecik Tersanesi; Kuruluş tarihi tam bilinmemekle birlikte XVI.
Yüzyılın ilk yarısında faaliyette olduğu anlaşılmaktadır. Kereste ihtiyacı Maraş,
Malatya, Behisni, Antep, Kahta ve civarındaki ormanlardan temin edilmiştir.
Diğer lüzumu görülen malzemeler ise İstanbul'dan getirilmiştir.
24 Basra Tersanesi; 1538 yılında osmanlılar Basra'yı alarakyeni bir liman
ve üs elde etmişlerdir. Gerekli görülen kereste Maraş, Behisni, Antep, Kahta ve
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Rusçul€s, Samsun26, Kef en27, Bodrum28)29 kendine has birçok tipte gemi

inşa etmiş olan osmanlı imparatorluğu'nun denizlerde oldukça etkili olduğu

gözlenmiştir.

Şehtiyelerin Venedik Ve Rus donanmalarında da kullanıldıkları
bilinmeitedir. Şehtıye ile firkateynlerin donanımsal olarak eşit düzeyde bir

gemi oldukları gözlenmektedir' |7BT'de tersanede inşa edilen 27m'

diğer bölgelerden gelmiştir. XVL Yüzyılda kadırga inşası yapılmıştır.

25 Rusçuk Tersanesi; Rusçuk Sahilindeki tersane, Tunadaki gemilerin

kışladıkları emin bir yer olduğu gibi, aynı zamanda Tuna donanmaslnln inşası

ve tamiri hususunda Tersane-i Amire'nin bir krsım vazifesini görmüştür. Tuna

için kullanışlı kalyata, f rkate, şayka ve üstüaçık gibi gemiler inşa edilmiştir'

26 Samsun Tersanesi; Sinoptan Sonra Karadeniz'in en fazla gemi inşa

edilen ve özel|ikle kendir teli dokunan tersanesi buradadır. XVi. Yüzyıldan

xV[I. Yizyı|akad.ar kadırga, f rkate ve kalyon gibi gemilerin inşası yapılmıştır.

27 Kef en Tersanesi; inşa edilen gemi miktarlarından burada büyük dere-

cede faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. XVI. Yuzyılda 15 kadırga, XVIII. Yüzyılda

2 f rkate burada yapılmıştır.

28 Bodrum Tersanesi; osmanlı Donanmasına yoğunlukla XVIII. ve XIX'

yizyı|dahizmet vermiş ve birçok kalyonun inşası tamamlanmıştır. ihtiyaçları

genellikte istanbuldaki Tersane-i Amire tarafindan karşılanmıştır. Ancak |79I-

T792 yıllarındaki bir kalyon için gerekli olan üstübinin Mısır'dan vel8 Ekim

l197'deinşası olunan bir başka kalyon içinse donyağının (krzaklarda kullanılır)

Boğdan civarından getirildiğine dair bilgiier mevcuttur. XIX' yizyılda inşa

ed'ilen bir kalyonun denize indirilmesi sırasrnda yaşanan olumsuzluk nedeniyle

bu olaydan Sonra büyük gemilerin inşası yapılmamaya başlanmıştır.

2s BOSTAN idris,2003
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uzllnluğundaki hızlı hareket eden bir şehtiye çok beğendiği için benzerleri
olarakiki şehtçnln Slnop'ta, iki tane de Bodrumdayapılması kararlaştırılmıştır.
Bir yıl sonla Bodrunt'da ki şehtiyelerin taınaıılandığı ve deııize indirilerek
istanbul'a götürülmesi için her birine kırk kişi tayin edildiği görülııüştür.3o

Bodrumda XVIII. yizyılda kalyon inşasına önem verilmiştir. Bu
dönemde büyüldükleri bakımından istanbul ve diğer tersanelerde inşa olı-ınan
kalyonlarla eşdeğer büytiklükte kalyonlar inşa edilmiştir. Daha önce osmanlı
Donanması tarafindan kullanılmış olan ve daha sonra batan Şehbaz-i Bahri
isimli kalyonun aynı isimle yeırisi ve daha büyuğü olarak burada inşa edilmiştir.

Kalyonlan Fers"Sayısı
Tersane

Hilal-iZafer 650
Bodrum

Şehbaz-i BahriB50
Bodrum

Heybet Endaz 850
Bodrum

Besaretnuma 850
Bodrum3I

Top Sayısı

66

74

76

76

İnşa Yılı

7793

1790

1796

1796

Aynı zamanda, Bodrumda inşa edilen Anka-yı Bahri acllı kalyonuır
denize indirilmesi srrasrnda istanköylü İlya VeLed Yorgi adlıı marangozun
belgede açık bir şekilde belirtilmeyen bir iş kazası Sonuctl kolu kırıldığından
bahsedilmektedir.32

Hilal-i Zafer Ka|yonu, 1790-l79l yıJarında inşa edilmiştir. Kalyonu
inşa eden kişi olarak Pa1ıacho Kalfu (|oseppo) ismi geçmektedir. I. Abdülhamit
zamanında yapılan bu kalyonda 66 top bulunabilmektedir ve 650 mtirettebat
görev alabilmektedir. 51 zira (yaldaşık 39 m.) uzunluğundadır.33

Şehbaz_i Bahri Kalyonu ise, osmanlı Devletinin 1737 yılında Rrısya
seferinde kullandığı Ve aynl ismi taşıyan kalyonun yeniden inşası olarak
karşımıza çıkmaktadır. El_HAc Feyzullahın e(eri olan I(eyfiyet-i Rusya'da (vr.
72a)3a gördüğümüz Şehbaz-i Bahri Kalyonunun minyatüründe gördüğümüz
kadarıyla alt güvertede on iki top bulunmaktadır. Buradan hareketle Goodwin in
top lombar kapaldarınln sayrsrna görehazırlramış olduğu hesaplama yöntemiyle

30

31

32

JJ

34

ince Donanma,2005

GÜLEN, N.,2001

özppıııin GüMüŞ, Ş.,2010, s,26

ZORLU T., 2008, s.100

BOSTAN, I.,2005, s.I44
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Şehbaz-i Bahri'nin yaklaşık 35-37 m. arasında olduğu söylenebilir.3s Minyatüre

bakıldığında Rusya seferine katılan Şehbaz-i Bahri kalyonunun pupa sancak

direğiııde Akdeniz Tüccar sancağı göze çarpmaktad ır' |793 yılında Bodrumda
inşa edilen Şehbaz-i Bahri Kalyonu ise Nikola Kalfa tar afından yapılmıştır,

kalyonun Arem adındaki kardeşiniKaynaklara göre
de geçici olarak
top bulunabilen
(yaklaşık 43m.)
tonun üzerinde

istihdam etmiştir. Bu kalyonun üstü bakrrla kaplanmıştır.74

Şehbaz-i Bahri'de B50 kişi görev alabilmektedir. 57 zira
uzunluğundadır.36 Uzunluğuna göre orantı yapıldığında bin
olduğu söylenebilir. Buradan anlaşıldığında göre Bodrumda

inşa edilen Şehbaz_i Bahri kalyonu, L737 yt|ında kullanılan eski örneğine göre

daha büyiik yapılmıştır.
Heybet EndazKalyonu, |796yıIıında yine Nikola Kalfa tarafindan inşa

edilmiştir. Üstü bakırla kaplanmış olan bu kalyonda76top bulunmakta ve 550

kişi görev alabilmektedir. 59 zira (yaklaşık 45m.) uzunluğundadır.37
Bodrum tersanesinde kalyon inşasının günden güne önemini

yitirmesinin ardından tersane ince donanma sınıfindaki gemi inşasına
yönlendirilmiştir. Bu sınıf aki gemilerin inşası günümüzde büyükbir üne sahip

olan Bodrum Guleti'nin markasını ortaya çıkmıştır. Guletleı aynı zamanda
yat olarak tanımlanmıştır. Yat kelimesi, Felemenk dilinde izlemek, kovalamak
anlamına ge\en jagherı kelimesinden gelmektedir. XVI. yüzyılın ardından
itibaren jaght kelimesi ticaret, gezi veya askeri amaçla kullanılan hafif hızlı
tekne anlamında kullanılmıştır.38

Gulet formlu teknelerin tarihsel sürecine baktığımızda, guletlerin
benzer formdaki yelkenlilerin gelişim sürecinden doğduğu açıklanabilir.

35

36

37

38

DERELİ S.,20|0,s.274

ZORLU, T.,2008, s.100

ZORLU, T.,2008, s.100

B.Ü. Yelken Takımı Kitapçığı l,2oo4
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Örneğin; şalopa39, kotraa0, ketc ve yawlal, tırhandila2, uskunaa3, brigaa gibi yelke

39 Şalopa, küçük yelkenli ve ambarsız gemilerden olup savaş gemisi sınıfindayd
İki direkli olup, her direğinde sübye denilen düz yelkeni vardı. Yaklaşık 60 civarınd
mürettebatı olan bu gemilerde, on iki tane top bulunurdu. Haberleşme amacıyl
kullanıldıkları da söylenmiştir. Yine Tuna'da görev almışlardır. Brikten küçük, ateş gem:
sinden bürik olarak inşa edilmişlerdir.
40 Kotra, Avrupa kökenli bir tekne tipidir. Ahşaptan yapılan tekneler tek direkli ı,

ince gövdelidir. Bu tekneler latin yelkenlere sahiptirler. oldukça seri ve hızlı hareket kı
biliyeti vardır. Yardımcı sınıf teknelerden olan kotralar aynı zamanda Savaş gemisi olara
da hizmet vermişleridir. Nehirlerde kullanıldıkları gibi denizlerde de görev yapmışlardı
Kotralarda genelde on fü top bulunmaktadır.
4I Bir ketch veya yawl tipi yelkenlilerin iki direği olduğundan, tek direk]i sloo
ve cutter tipi yelkenlilere göre dahafazla seçeneğe sahiptir. Yola (yawl) ve keç (ketct
tipi yelkenlilerin mizana yelkenleri aynı sebepten, velena yelkeni de kullanılır. Aslınd;
mizanaların bir kullanma amacl ise, yelken sisteminin rizgar etki merkezinin (CE) yt
rinin, yelkenlinin orta yanında etkimesini sağlamahır. Rüzgar şiddeti 6'ya ulaştığınd:
yalnızca mizana ve f ok yelkeni ile 35 metre boyundaki bir ketch tipi yelkenli çok i.;

kullanılabilir. Çünkü bu iki yelkenin yeri, yelkenlinin uçlarından itibaren eşit uzaklıkl
bulunmaktadır. Bu da yelkene çok iyi bir denge kazandırmaktadır.
42 Tirhandil, dil uyumu kuralına göre tirhandil kelimesi, Grekçe üçe bir (üçl
bir) anlamına gelen triakena kelimesinden türetilen "trikandini" nin zaman içind
değişmesiyle ortayaçıkmış. Triakena yani üçte bir, teknenin ana yaplsml bir çırpıda ar
latan bir kelime. Tirhandillerin en büyük özelliği, eninin boyunun üçte biri olması (ustz
lara göre daha fazlası bile olabiliyor), bunun yant sıra baş ve kıçının benzer biçimde, a

şeklinde bodoslamaları, geniş bir karna, yuvarlak gövdeye tahip bulunması diğer önem
özellik]eri. Alçak ve kavisli yapısı teknenin güzelliğine güzellik katarken onu denizı
de yapıyor. Genelde tek direkli olan tirhandiller başlangıçlarında yer alan Latin yelke
donanımlarını günümüzde randave marconi donanımlara bırakmış durumda' Bodruı
civarında yapılan denizlerimize has bir teknedir. iki direkll ve cıvadralı olur. Latin yell
enlidir. Tekne gaga burunlu ve kepçe kıçlıdır. Geniş bir tekne içi kapasitesi bulunur.
43 Uskuna, osmanlı Devletihin son dönenilerinde kullanıImış olup son mak
neli döneme kadar kullanılmış olan, yelkenli gemilerin son evresine yetişmişti
Yaklaşık 20m. uzunluğunda o]an uskunalar, askeri amaçlı olduğu kadar ticari amaç
da kullanılmışlardır. Pruva direğinde kabasorta yelkeni, diğer arkadaki yelken aksan
ise randa yelkeni yer almaktadır. En önemli özellik]erinden birisi iki direğindeki ye.
ken donanımlarlnın farklı olmasıdır. Ahşaptan inşa edilmiş olan uskunalardi, baş ile kı
şekilleri tam anlamıyla bir bütünlük sağlamadığı görülebilir. Asıl görevleri askeri amaç
olan bu tip gemilerde sancak ve iskele taraf arında topları bulunur.
44 Brig, bu gemiler makine]i gemilere geçmeden önceki dönemin en hızlı save
gemisidir. Brigler ambarsız veya tek ambarlı şekilde inşa edilmişlerdir. 8 top i|e 22 to
taşıyan örnekleri mevcuttu, Yelkenli brigler, iki direk]i ve iki direğinde kabasorta yekeı
bulunmaktadır. Bu gemiler içerisinde Mektep-i Bahriye'de eğitim şmisi olarakkulianıla
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doı-ı anınrlı gemi Ierin gu letilr']5 do ğrnasını sağlaınıştı r.

Bocllumda gemi iırşa faaiiyetieı:iniır XX. Yüzyılın başlarındaıı itibaren

kısıtlı inrkanlarla yiirüttilneye çalışılmıştır. Bu döıremde bilinen ünlü tekıre

iııalatçılzrrı Najnrii-ıiır Mel-ınret, Ziya \Jsta (Giiverıdiren), MeIıınet Özyıırt,

Mustafa I)eııjzaslanı, ibrahiıı Dayı ve Erol Ağaıı söylenebilir. Bodrum Guleti

forınrrnı-ın doğnı a sına yaptıkl arı katkılar esirgeıremez.
Bu clöneınde .aynl zaırraırda ekonomik aırlaı_ırda katkı sağlayaır sünger

avcılığı ve Akdeni z çanağınc|al<i zeırgin sünger popülasyonlarrnıır varlığı

Bodruınun bu konuda da iine kavuşturırruştur. Iler ne kadar zahırretli lıir
ıneslek olsa daz'aman|aııravi yolculuk güzergAlrları ortaya çıkmıştır. I{alikarnas

BaJıkçısı'nın Bodrumdaki halkın sosyo_ekoıromik yapılarını yansrtan

romanlarında da ınavi yolculuk ]<avramınrrr şemsiye altında deniz turizmi
Boclruın için var olınaya başlaı1rlştır. Bu clönemde Azra E'rhat ve Selahattiır

}]yüboğlu mavi 1,9|ççluğu daha geıriş kitlelere yaymayı başarııışlardır.
lg/'B yrlıırcla, ZiyaIJstanın inşa ettiği ve Mehınet l(arayaya ait <Tepecik>

T'elaresi ile kendisine ait <Güven> Tekıresi yıllarca mavi sularda Bodrrım
turizmine hizırret etmişfir

r952
olup
Uslu'ya

Sünger 7

teknesi,
yaplml
Vlehmet
aittir ve

Nüvuclu Fütuh isimli olanı da vardr. Bu geıni Sinop faciasınr istanbul'a lraber

Velen gemiydi. Brig sınıfi tekneleri aslında osmanlr donanmasrna kazandıran

yabancı müheırdislerdir.
45 Gulet, genelde iki diret<li olup; pruva direği tam armalr, grandi direği

rand.a ve pik(sübye) yelkeııli olup, iki direk arasına yan yelkenleri (velena) açı-

lan yelkenli tekne tipidir. Bu tarif bize guletin bir arma tipiolduğunu ima eder.

Gulet kelimesi, kimine göre Fransızctİdankimilerine göre İtalyanca'dır- Deniz-
cilik lügat ve kitaplarrru buı.t'grmızda; guletin italyanca'sı 'lgoletta", İngilizce

karşılıği "Schooner", Hollandaca ve Almancd'Sl "schoner'l ispanyolcdda "escu-

na", Fr aflSlzcdda "go ölette", Danimarka ctİda "skonner t", P ottekizce'de "es cana'',

Arapçzida "galyün", Yunanca'da "skLına''dır. Bü)^ik bir olasılıkla, Guletin dilimi-
ze iialyanc İdaki "goletta" sözciğünden geldiğidir. Bu görüşe göre ilk guletler-
in yapımıııa İtalyanlarca başlandığı ve bunun 1800'lü yıllara kadar dayandığı
rivayet edilmektedir. Gulet sınıfi teknelerin silah donanımları yaldaşık olarak
korvet tipi teknelerinkine benzemektedir. Baltık ülkeleri donanmalarında ana
direğin önüne ağır bir havan topu yerleştirilerekkullanılmışlardır. Aldığı görev-

ler olarak korvet, uskuna ve brik sınıfi teknelerinkiyle yaklaşık olarak aynıdır.
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Sünger avcılığıırda kullanılınıştır. Aksoıra teknesi ise gtiniimüzde varlığını
korumaktırdır ve Boclrum'ı-ırı c1eııizcilik geçmişiyle giinümüz denizcilik sektörii
arıısındar öıreırrli bir köprii vazifesi görırrektedir. 1960 yıllarında inşa edilen
Aksrııra 1-eknesi Mehınet Baş'a aittir. (Fotoğraf ar, Siinger PizzaveDeniz Ticaret
odası IJoclrı-rın Şubesj- Arşivi)

7-B ınetreyle başlayan tırhaırdil tarzı
teknelerle yürütülmeye çalışıları mavi
yolcululdar a 1954yap1ml 1 1.30 ınetre
uzuııluğundaki Ahmet l{uslu'nuır
I(arakaya Teknesiyle devam
edilmiştir. (Sünger Pizzddan
a1ınınıştır.)

il]< modern ııravi yolculuğu tekneleri 4-5-6
kabinli, |6-20 metre arasındaki teknelerdir. Buna
ilk örnek olarak ismet Cengiz'e ait "Neptüri'
teknesi veriletıilir. (Fotoğraf ismet CENGIZ -
Deniz Ticaret odası Bodrunı Şubesi Arşivi)

1980'li yıllarda inşa edilen Bodrum
Guletlerinin çif katlı olduğu gözlenmektedir.

Buna örnek olarak "Enderim" teknesi (1983), "Cizdaroğ|u" teknesi (1984),
"ozanım I" teknesi (1984) verilebilir.

Sonuç
Tarihsel süreç içerisinde deniz taşımacılığının günden güne gelişerek

geniş coğrafyaIara kadar keşif erin yapılmasını sağlayan gemiler, yuzyıllardır
' insanlığa hizmet etmektedir. Bodrum Tersanesi osmanlı imparatorluğu
döneminde özellikle XVIII. yizyılda önem kazanmış ve bu çağ|arda büyük
inşa faaliyetlerinde bulunmuştur. Osmanlı Devleti, bu dönemde inşa ettireceği
kalyonların bir kısmını istanbuldaki Tersane-iAmire'nin himayesinde Bodrum,
Sinop gibi tersanelerde yaptırmıştır. Hem çalıştırılacak personelin bir kısmı
hem de maddi destekler Tersane-i Amire tarafindan karşılanmıştır. Günümüze
yakiaştıkça Bodrum tersanesinin edindiği bu temel bilgiler çerçevesinde
günümüzde büyükbir üne sahip olan "Bodrum Guleti" markasrnrn oluşmasına
kaynak oluşturmuştur. Ege Adalarıyla olan ticari münasebetlerin gelişmesiyle
gemi teknolojilerinde de paylaşım mümkün mertebe faz|aca olmuştur.
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sprİa,fl İnp,nİ'iqİI{ "HER GECE E0DRUn{" ADLI pspniwİnq
gpngİ nnnrİnq VE EoDRUM üzpx,frıquryN frrucnı.pnan VE

DEGER,I,END TR,TI,}v{ESN

"*İ|[er Gece Badruın'' da Yaşananlar

Mine FIOşCAN nİıçr

Homeros'un'Ebedi Mavilikler ÜIkesi' dediği eski adı Halikarnasos
olan Bodrum, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rodos'la birlikte osmanlı
topraklarına katılmıştır. Kalesi, sarnıçları, türbeleri, antik tiyatrosu, kaya
mezarları, yel değirmenleri, mağaraları ve müzesi ile adeta tarihtir.

Selim İleri'nin "Her Gece Bodrum'' adlı eserinde de rnekAn olarak
Bodrum seçilmiştir. Kitapta Bodrum'un doğası, güneşi, yeryüzü örtüsü,
yerleşim şekilleri ve coğrafuası anlatılmıştır.

"Sonsıız görüntüIerle bezenmiş bir çiçek dürbününden izlenebilirdi
her şey; (...) sokaklar sonsuz göIgelerle, sayısız renklerle kuşatılmıştı;" (s:l)
cümlesinden, Bodrum'un güneşini ve bu güneşin Bodrumh aydınlık, renkahenk
ve ferahlık verdiğini anlıyoruz. Yine, Acı yeşil portakallar, mandalinalar giin
ışığıyla turuncuya dönüşüyor" (s:2) ve "Büyük şemsiyeler geceden kapatılmıştı.
İri boruçiçekleri bir fonografi andırırcasına açıyorlardı pansiyon kapıIarında,
evlerin bahçelerinden yollara taşarak." (s:[) cümlelerinden Bodrum'da yeşeren
bitki ve meyveleri doğap, pansiyon kültürünü ve "Kıyıları oymuştu deniz,
kayalar keskin, bıçak sırtı gibi iniyordu aşağıIara .(.:.) altlarından mağarayı
andıran kovuklar...'',(s:70) "Bulutlar, dağlardan, kuzeyden üşüşüyorlardı
Bodrumia.'' (S:7{t) ifadelerinden de okurun gbzü önünde Bodrunt'un coğ,raffau

' oluşturulmaya çalışılmıştır.
Ancak "Ço* ağaçlar.ına, dağ selvİlerine, bıçkıevlerine taşınan sedirlere

acıdı. (sı 70) eümlesinden, bazı güzellikler yaşatılmaya çalışılırken, gemilerin
yapımında ağaçların yok edildiği, doğaya zarar verildiği de seziliyor.

Yine'lKoylar başlıyordu denizde. Biri bitiyordu koyların,, bir dönemeç;
bir' başkası başlıyordu. İlkay biçiminde bir yarımada, palmiyeti kıyıIan bu
küçüciik yerde yüzlerce kıyı.' Bir denİzkızının saçlarıymış.'Bir daha açık denizlere
ulaşılmayacakmış gıüi' cümlelerinden anlıyoruz ki; Bodrum doğu ve batı
limanlarıyla birleşen bir yarımada üzerine kurulmuş o|up, *çif 

e hilal şeklinde''
kıyıları olan (sıxll) bembeyaz evleri, bugün müze olan görkemli bir kalesi,
denize ulaşan dar sokaklarr ve tersaneleriyle adı duyulmuş bir yöredir.

Selim ilerihin "Her Gece Bodrı.ım'', "ölüm İlişkileri', "Cehennem
Kraliçesi'' ve "Bir Akşam Alıcası" isimli kitapları Bodrum Dörtlemesi olarak
bilinir. Bu dörtlemenin ilk kitabı olan "Her Gece Bodrum", 1977 yılı Türk Dil
Kurumu Roman Ödtıltıhe layık görümüştür. Bu dörtlemenin kurgusunda olay
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örgüsü önemlidir.
Kitapta bilinç akışı yönteııri kullanılmıştır. Bilinç akışının yoğun oluşu,

okurun romanl tarihsel bir akışla takip etmesini zorlaştırmıştır.
ileri, kitabı n|yazmayabaşlaması ile ilgili olarak "Her Gece Bodrum (' '.)

hiç hesapta olmayan romandı o. Bodrumh gidip ruh gudubetleri yaşamasaydım,

belki hiç yazılmayacaktı (' ' .) Bodrumda küskün tatili yaşar y.aşamaz, bundan bir

roman'çikabiteceğini sezdim ve yazmaya başladım." Selim İlerİ -Anılar; İssız ve

Yağmıurlw, Doğan I{itapçılık A.ş, 2" tsaskı Ekim 20Ü2, İstanbutr s:La4

Yine "Bodrum-İstanbul ya da İstanbul-Bodrum çizgisi üzerindeki o illç

romarılar benden gitgide uzalclaşıyor. (..') Her Gece Bodrum"u yazarken güncel

olayların izdüşüm7erinden etlciler altındaydım.'' demekted\r. Selim İleri .Anıtrar;

xssız ve Yağrnurİu, F-}ağan Kitapçıİık A"Ş, 2. Baskı Ekim 2ÜÜ2, İsi s:i4Ü-i4i
Romanın başkişisi Cerydir. Cem'in Murat ve Tarılila tatile gittiği

Bodrumdaki arkadaşIarı tarafından dışlanmaslnt ve bunun Sonucu oluşan

y a|nızlığını p olitik bir s öyiemle anlatır.
Heie Dergisi'nin 2002 yı1ında yayımlanmlş 'Iürk Roınanı Oze|

Sayısında Himmet |J|uç "Her Gece Bodrum'' için;
"Selim İleri başka bir tip sergilediğini kitapta doğa ile ten sevgisi ile

ideolojilc perspelctif eri arasında sılcışmış, birkaç arleadaşın Bodrum gezisi,

neredeyse bilinçaltı anlatımı gibi lcuralsız, iç içe girmiş Türlc Edebiyatında örneği

olmayan bir anlatı olarak sunulur. Kitabı bir haf ada zor okudum, eleştirmek

için lcitabı yeniden inşa etmek gerekir. Enteresan bir biçim denemesi, romancıya

iayret etm'emelcimkdnsız, obilanl<anlatımla" demektedir]' SelimİleriAruılar;
nsİaz ve Yağnawrlu, Dağan İ{itapçılık A'Ş, 2. Ecıska Ekim 20a2, İst s:trAtr

Romaıı, Cem'in on üç günlükBoclrum tatili iizerine kurulııuştur. Cem,

arkadaşları Tarık ve Murat ile Bodruma tatile gelıniştir. Cem ve arkadaşlarının
Bodrunt'a gelişlerinin hemen ardından aralarındaki iletişim, Cem in Murath
aşırı düşktııllüğü sonucu bozulur, Cem çevresinden ayrılarak içiıre doğru yol
alır. Murat ve iarık kişilikleri birbirin e daha yakınlık hissetmeleri ve tatilden

beklentilerinin birbirlerine yakın olması Cem le aralarrnrn açrlmasına ıreden

olmuştur. Cem sürekli Murat'ın kendisi ile ilgilenınesi arzusunu hissetmektedir.

Cem'in Murath bencil sayılabilecek sevgi isteği Murat'ı bunaltır ve bir gün

Murat "Seninle arkadaşlık etmek istemiyorum galiba" (s:s6) der ve bu cümleden

sonra artık okur, ya|ıızkalan Cem in içe döırüş mecralarrnda dolanmaya başlar.

Cem tatilin daha ilk günlerinde arkadaşları ile guletler ile ilgili
tartışmış, Murat'ın Tarık la konuşmalarlna onu yine dAhil etmemeleri, Cem'den

uzaklaşma sürecini başlatmış ve adeta ilişkilerinin Sonunu hazırlamıştır. Bir
anlamda guletler, Cem'in y a|nız kalışının b a şlangıcıdır.

Nesneler üzerindeır d.,yg, ve düşünceleriıri açıklayan Cenr için gulet,

yabancılık, grup içine alııımama, yalırızlık, ötelenmeyi işaretlemiş ve gulet ismi

a1tında türnbu eylem ve duruııları ifade etmiştir. Bu nedeııle gulet dolayısıyJa

Kirkede 'Acıdan., nefretten basJca bir şey hissedenıezdi insan..."(s:lB) Gulet
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için "alt tarafı bir tekne'' (s:r8) ifadesiyle bir küçültme imi yaratmış ve "hiç"
olarak tanımlanabilecek bir gulet için uzaklaşmalarına bir anlam verememiştir.
Cem'e göre Kirke, yalnızlığının terk edilmişliğinin sorumlusuydu. "Guletleri
var onların (...) diyor Murat, benim hiçbirşeyim yok'.." (s:26) cümlesinden
gulet ile dostluk vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Cem'in guletle ilgilenmeyi
istediğini anlryoruz, çünkü ilgilendikçe kabul görebileceğine inandığı seziliyor.

Tarık ve Murat ise; Cem'in uzaklaşmasının ardından Betigül, Kerem
ve Haydar'la tanışır. Bu kişiler Bodrum'a Kirke adlı tekneyle gelmişlerdir, şehirli
ve entelektüel insanlar olan Betigül, Kerem ve Haydar, gösterişli bir tekne olan
Kirke'ye davet edilirler. Betigül, Kerem ve Haydar'la aralarında yeni blr iletişım
kurulur. Daha sonra olay örgüsüne Emine, Ahmet ve Katherine de katılır. Bu
okur için önemlidir. Çünkü katılım sonucu olaylar Cem'in bakış açısı dışında
anlatılmaya başlar.

Cem'in, Bodrum'un güneşine alışamadığını Ve kavrayamadığı,
çözümleyemediği bir şeyden korktuğunu (s:4) anlıyoruz. Roman ilerledikçe
başkişinin Bodrum hakklnda olumsuz yargılara sahip olduğunu seziyoruz.
Olumsuzluklar onu ürkütmüş, korkutmuştur. Cem göre, Bodrum, "..bir
korkuydu''. (s:5).Cemin "Her şey beyazdı; cılız palmiyeler silinip gidiyordu
bu beyazlıkta. Asıl ürkütücü olan da buydu.'' (s:3) ifadesinden de Bodrum'un
evlerinin beyaz oluşundan dolayı ürktüğünü, palmiyelerin beyaz içinde
tükendiğini hissettiğini görüyoruz. Cerıİin Bodrum'u kavrayamayışı ve beyaz
rengi ürkütücübulmasınıbeyazın ölümü çağrıştırması, belki de ölüm kavramını
insanrn kabul edemeyişi ve kavrayamayışı olarak düşünebiliriz'

linde Hegel'in toplu eserleri Arnavutköy'de otobüs durağında'' (s:76)
bekleyen Cem'in, Hegel'in kitaplarını yanından ayqmamasına karşın yine de
"bir şey anlamamış..." olması, yaşamt Ve kendini sürekli sorguladığı düşüncesini
de açığa çıkarabilir. Bireylerin kendilerine ilişkin özgir bir bilince ulaştıkları
bir insanlık tarihi felsefe olarak kabul edilen Hegel felsefesinin kavramlarrnı
da anlayamamış olmasrndan dolayı yaşam ve devinimi sürekli Bodrumu
da kavrayamadığı düşünülebilir. Bu kavrayamayışı pekiştiren guletler,
dalgakıran, beyaz evleı deniz Cem'e sürekli dışlanışını Ve Sonucu yalnızlığını
hatırlatmaktadır. Tüm bu pekiştirme nedenlerine M.S. |5' ynzyılda Rodos
Şövalyeleri tarafindan 99 yı|dainşa edilen Bodrum Kalesini de eklemleyebiliriz.

İleri, Bodrum Kalesihi gördüğünde hissettiklerini 'Anılar; Issız ye

Yağmurlu" adlı anılarını paylaştığı kitabında şu cümlelerle anlatmıştır' "o yaz
gençlikte o Zqman Bodrumh gittiğimizde, külüstür bir arabayla gitmiştik. Ve tatil
kasabasına girer girmez, yukarıdan yollardan uzak bir şey gibi gördüğüm Bodrum
Kalesi arabadan inincekarşımdaheyula gibiydi. Bu, neredeyse metafizikbir olay,
bir andı. Bodrum kalesinde güneşin ıIık oyunlarının da etkisiyle, hayatı görür
gibi oluyordum' Doğayı. Doğa kıltırle şekil verilmediğinde hem özgür, başına
buyruk, hem de ürkünçtür. Kalede bunu görüyordum, kültürün beslemediği
insan ilişkilerinin korkunçluğunu görüyordum. Ne yapxyorsanıZ yapm, nasıl
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tığraşırsanız uğraşın değişmez öylesi ilişlciler, -KüItür lcaba gücüıı paıızehiridir.
I(aleyse lcabagücün lcendisi gibiydi.'' Selim İleri Anılar; trssız ve Yağmurlu,
Doğan Kita1ıçıtık A"Ş, 2.Easİcı Ekim 20Ü2, İst s:139

*Her 
Gece BodrLüm''LLnbaşkişisi Ceın için ise; kale nesnesel bir anlatıılr1a,

]hrık ve Murat'ın kendisini dışladıldarı arkadaşlarıdır. Ceın in dostluldarını
kaleye benzettiğini varsayarsak; Ceırı Tarık ve Mı-rrat tarafindan dışlanışlarını
kaleye giremeyiş olarak yorumlar ve kalın ve yüksek duvarlarla kaplı kale Cem
için, içine giremediği bir alandır. "I(orLınmLış bir lcale arkadaşlıkları" (s'"tr3)

yıkılırken, bir taraf an da |'Denizkestanelerini öldürüyorlardı." (sı\3) adeta.

Murat ve Tarık kalenin içinde keııdiniıı de dışıırda kaldığını düşündüğünü

şu cümlelerden de anlıyoruz; "Hep birlilcte Kale|yi gezmeye gittiler; (s:223) ,

Kale: arlcadaşlılcları''. o da bozguna uğradı, o da bir yılcıntı kendine, Tarık'Ia

Murat'ın korunalclı dostlulcları da çözüldü. (s:224), I(ale'nin simgelediklerini

a ç ılcl ay nb ilir di : Tıp lcı o nl ar ı n arka' da şlılcl ar x'' .'' ( s : 23 9 )

Romanda bilinç akışı yöırtemi kullanılmrştır. Ifişiler, özellikle Cem
ayrıırtılı olarak tasvir edilmektedir. Romanda başkişi hakkrndaki tasvirleı
anlatrcr, Murat ve başkişi Cem tarafindan yapılmaktadır.

"Her Gece Bodrum" adlı eserinde cümlelerin soırunda parantez içi
ifadeler yer aldlğını görüyoruz. Paranteziçi ifadelerle ayrı bir öykü yazılabileceği
gibi; romanın öyküsü yazılıabilıir.

Ayrıca insanrn iki yüzlülük kavramrrrrn imgeler üzerinden verildiğini
görüyoruz. "taşlarla, yosunlarla gizler lcendini denizlcestanesi, görmez insan"'
(s:69)

Bununla be raber "lacivert'' imgesinin de sıkça kullanıldığını görüyoruz.
"...Akdeniz'in lcum yerine su, boz yerine lacivert'" (s:7E) "Ve boğan, öldüren bir
laciv ertlikti sıı " (s: 98)

Romanda öykü kişilerinin doğa iletişimi noktasında Bodrum'u
tarif eyen bir bakış açrsr mevcuttur. Öykü başkişi Cemin doğaya bakrşı,

Bodrum yolculuğunda yakın çevresiyle kurduğu iletişim üzerinden olduğu
sezilmektedir.

Hatta "insanların gece gündüz eğlendiği" (s:2) bir yer kabul edilen
Bodrum için; arkadaşlarının onu dışlaması nedeniyle "Buradabir ıssız adaydım.
Herkes düşmanbana. Bir ıssız adadayım.'' (s:79) diyebilmektedir. Yalnızlaşması
Sonucu Bodrumu ıssız kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Ancak yine de Cem'in arkadaşlarıyla Bodrum'u gezdlği Mars
Tapınağına, Ermiş Yorgu Manastrrr'na gittiğini anlıyoruz.

Buna rağmen Bodrumda gezerken iç huzursuzlığuy|a ruhunun
dalgalandığı seziliyor ' "Yaşamalı Bodrumdu büyüIeyici olan.'Belki de

ilişkilerimiz, belki de yaz, belki de acılar' diye düşündü Cem'" (s:226) cümlesinin
de okurun bu sezgisini güçIendirdiğini düşünüyorum. Bu cümleden hareketle;
önemli olanrn doğa değil, doğada yaşananlar olduğu ve yaşadıklart Sonrasl
içe dönüş yaşadığı da anlaşılmaktadır. Bu içe dönüş açık bir şekilde değil,

,,:
.tl
'.,i,jA
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nesneler üzerinden ifade ederek sezdirilmiştir. Kendi ile deniz kestanesinin
empati yoluyla yer değiştirdiğini ve yaşadıldarını "İşte denizlçestanesi, benden
başlca kimse değl" (s;n4) cümlesi ile içselleştirdiğini anlıyoruz. Bu içsellik
derinleştikçe ve içsel süreç uzadıkça "Doğadan tilcsiniyorum" (s:254) diyen bir
başkişi ile karşılaşıyoruz. Cem'in lıissettikleri nedeniyleyalnız\aştıkça doğadan
ürktüğünü ve bu korkunun etkisiyle tiksinme duygusu oluştuğunu anlıyoıtız.

Tatilinin başında Murat ve Tarık tarafindan clışlanan Cem, yalnızlığı
yaşama direnme duygusu, hatta "ondan yeni bir dit yaratarak'' (s:2a) yeıri bir
hayat kurarak başlangıç yapabilme gücri olara]< kurabilme olarak g'örse de
lçendisi y alnız kalamamaktadır.

Hatta Cem'in ifadelerden bir süre Sonra onu yalnız bırakan ldşilerden
hesap sormaya başladığı sezilir; "Ben yalnızsam yalnızım bundan on1ara ne,
('..) soruyorum şimdi, onlar neden mutluymuşçasına, gülerek, soruyorum'
gülümseyerelc, gülümseyen birbirlerine..." (s:xE3) Cem'in çevresi ile iyi bir
iletişim kuramama nedeni yine kendidiı iç dünyasının farklı oluşu insanları
algılayamamasına dolayısıyla iletişimsizliğe sebep olur. Roman ilerledikçe,
başkişi Cem'in dalkırandan denize giremediğini, akşamları kıyı kahvelerinde
şakalaşarak gülüp eğlenemediğini, dost olabilmekte zorluk çektiğini Ve
insanlara uyamadığını hissediyoruz.

Selim ileri'nin 'Anılar; Issız ve Yağmurlu'' acllı kitaptaki anı]arınclan
denizin ileri için de önemli olduğtııru anlıyoruz' I(tapta deniz şrı ctimlelerle
ifade edilmiştir' "Denize gelince deniz bende, daha çoculcluğumdan başlayarak
"lcaçmalc" "gitmek'' için bir olanaktı. Annemle birlilcte Şifu'ııın ucuna yiiriirdük.
o zaman merdivenli yol yoktu ve burası yar gibiydi' Denizi görürdük' çırpıııtılı
yellcenliler kotralar süzülen uzalçta. Yardqn aşağı bakardım, lcayalıklar, suların
fışırtısı, yine çırpınan deniz. o görüntüleri çolc seviyordum." Selim İIeri,çnıİar;
nssız ve Vağnıwrİw, Dağan İütapçıİıkA.ş, 2. tsaska Ekİna 2aü2, Jsf s:139

Cem'in Murat'a olan bağlılığı, bağımlılığı, düşkünlüğü clikkat
çekicidir. Hatta Cem'in Murat'tan devamlı ilgi bekler oluşu, eylenılerinde onsuz
olmak istemeyişi Cerniır eşcinsel olup olmadığı tereddüdüne yol açmaktac1ır.
Fakat Cem'in daha Sonra aralarrna katılan Betigül ile cinsel yakınlaşması bu
SorgusunLrn tekrar yapılmasına neden oImırştur.

Cem, Murat'la istanbuldan siiregelen iyi arkadaşlıklarına rağmen,
Murat'rn Tarıkla yeni kenetlenen arkadaşlarını kabul edemez, Murat'rn *d...
kendi ile ilgilenmesini ister.

Ancak bir süre sonra Murat bı"ı temastan sıkılır. Cem'in ko|unu itti
Murat. "Birbirimize yapışmadan konuşabiliriz. Alayla güldü.(...) Arlcadaşça
d av r an ab ilir sin" (sı 5 I)

Kitapta olaylar, nesneler anlatılırken aşk ve arkadaşlık kavramları
birbirlerine yakın tutulmuştur. Hayatın genel seyri içincleki acımazlığı 'Aşkla
arlcadaşlıklara yer yolctur.'' (s:3) ifadesi ile anlatılırken, bir taraf u, ı-.tigtıi ,..
Haydar araslndaki arkadaşhkları, ilişkiyi tarif erken aşkı sevişme eyüeiıl ile
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eşleştirmiş olup,Aşk iyice bayağı bir duyguydu. Üstelik aşka inanıImazdı"'(s:62)

denilmektedir.
Aşkla arkadaşIarım'' dedi Cem. ArkadaşIık değildi, karşılıksız sevgilerdi

hepsi yürei çırpıntısıy:dı; istemek, istemek, istemek, delicesine istemek ve bir

tırıa eıae ed'ememek'böyleydi.'' (s: 2) cümlesinin kitap için önemli olduğunu

düşünüyorum. Kitapta "sevgi" özellikle "karşılıksız sevgi'' kavramı çok iyi

ışlenmıjtir. Cem in Murath Jtışı.tı'rıtıgtınde "karşıIıksız sevgi" duygusu, baskın

bir şekildeİ:f'"ş'W"İf"|;;" 
buraya gelirse, insanın önleyemeyeceği

bir şey bu, arkadaşlıl|tar hep geçici, tersi söylense bile, bitecekti sonunda...''

(s,ıöf cümlesinden Cemin hiisettiği güçlü sevgi duygusuna rağmen yine_de

arkadaşlıklann sonunun mutlaka bir gün geleceğini anladığı hissedilmektedir.
"Yuşama. ve insanlara genelde kendimi hep uzak hissettim. (...) bu

dünyanın her şeyine yabancı olduğumu hissettim. Bu dünyanın he-r İe/-in9

yabancıyımi Selim.İİerİ Anıİar; trssız ve .Yağmurİw, üağam Kitapçılıİe A"ş' 2.
'tsasks 

nırım 2a02, fsf s;J39 diy"n Selim I|eri, "Her Gece Bodrurn'' un başkişisi

Cemin ya|nız oluşunu, terk edilmişlik, uzaklık duygusunu okura çok ıyı

sezdirebilmiştir.
İlerinin verimlerinde öykü kişilerinin yalnızlık vurgusu çok hissedilir.

"...yAzarın yalnızlığı algıIayışı giderek anlamını derinleştirmektedir. Yazar,

yafnızlıgı, onu ,o, idrrbır''durum' olarak görmektedir!' Narmance, Abduİİah,
'Setçuk"tnıversİtesi Edehİyat Fakültesİ Dergİsi yıl: 20a9 sayıı 22 s: L-22 "Selİm

İıerının Edebi Kışıııg,ıiı Şekiltendİren [Jnsurlar ve Bunların t}ykİifterİne

Yansıması
İlerinin Handan Şenköken'le yaptığı bir söyleşide dışa dönük- bjr

çocuk olmadığını, uysallığını kaçış ve kendine saklanmak olduğunu söyledi'

iGndini "içedinük''şeklinJe tanımlayan Selim İleri için, içe dönüklüknedeniyle
insanlarla iı"tışı* kuramama olgusu metinlerinde de var olmaktadır

Yine aynı söyleşiden çocukluğunda babasıyla gittiği tiyatro sonucu

ağladığını ve bu nedenle çevresinin ve babasının azarlarınl yaşamı boyunca

aiı bıriz olarak bıraktığını anlattı. Öykülerinde hem yazma sürecinde hem de

öykülerinde gözyaşının varlığı hissedilir.' 
İlerIni1 urrrr.'inin kendine okuduğu masallardan etkilendiğini ve

yazar oluşunda o masalları okuyan annesinin emeği olduğunu düşündiığ'tı

biliyoruz. Mİtliyet Sanat "Okumaya BaşIamak'' Yılı 7 Kasım L981' sayı:59'
,, ğ "Hu Gece Bodrum' adJrı romandaki "Masal anlatıyordu annesi!' (s:76 )

ifadesinden yine annesinin masal okuyuşuna bir gönderme yer almaktadır.

Roman Cem in seslenişiyle bitiyor. "Zamunı bir kum saatinin boğazını

beklenmedik bir çakıI taşıyla, öyle fazla iri olmasına gerek yok, yosun yeşilli bir

çakıIla tıkayalım..." (s:256) şeklindeki ifadesinde; Cemin zamanı durdurma

isteği ve Bodrum'da yaşananlaiı yine yeniden ama bu kez arkadaşlıklarını
ve aşklarını kendinin de yaşama ve yaşatma isteği seziliyor. Muratin "Dost
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olabiliriz yeniden" (s:255) demesine karşın, Cem'in artık "Bodrumh geldiği

Cem" olmadığını, hayattaki duruşu, duygu ve düşünceleri daha farklı olan bir
insan haline geldiğini anlıyoruz. Bu değişim okura,'?ir daha yaşayalım, Deniz
bizi bekler mi? (sz256) sorusuyla sonlandığını düşündüğü Bodrum serüvenin
-Bodrum dörtlemesi şeklinde anılan kitaplardan da anlaşılacağı gibi- aslında
yeni yeni başladığını sezdiriyor.

oİleri, Selim "Her Gece Bodrum" Everest Yayınları l8. Easıın
.Ağustos 20t0 İst.
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BoDRU&fi YEx. DnĞİmıqanwrpmt vp KoRUN&{A SoRUNLAR.I

Giriş: 
Tolga OzIfiJRT'lt

Venedik Tüzüğü'nde tanıırrladığı gibi; ya|nız büyük boyutlu sanat

yapıtları değil, zamanla kültürel anlam kazanmrş, daha basit eserleri de

kapsayan 'tarihi anrt' kavramı, günümüz kültür tarihi ve koruma politikalarııııır
sorumluluğuna,'kamu uygulamaları dışında kalan halk mimarisi örııeklerini de

dAhil etmektedir2. Buna göre,cami, medrese, türbe, kervaırsaray ya da hamaın
gibi vakıf eserleri dışında, halkın kendi yerel olanaklarıyla inşa ettiği, geleneksel
özelliklere sahip mesken, değirryen, su kuyusu, sarnlç, çamaşırlıane, yağlıane
veya elektrik fabrikası gibi farklı türlerdeki sivil yapılar da korunması gerekli
taşınmaz kültür varlıklarıdır. Ancak ülkemizde son yıllaı,a kadar alışagelen
yaygın koruma anlayışı, çoğunlulda bu yerel-geleıreksek uygulamalardan
halıersiz bir tutumla, önceliğini dalra çok kamuya ait olan, göz önündeki
anıt|ar izerinde yoğunlaştırmıştır. oysaki geçen yüzyıla ait bir köy odasının
tarihsel değeri, bir menzil lranından hiç de aşağı kalır değildir. Konumuz
olan değirmen yapıları da, doğal enerji kaynaklarıırın kullanımı ve geleneksel
tahıl öğütme tei<nilderiırin gelişimine dair belge niteliği taşıııaırrn yanr Srra

toplumların sanayi tarihlerine ışık tutaır önemli vernaküler ı"ıygulaııalardır.
Bilindiği gibi tahılın öğütıilerek un haline getirilmesinde kullanılan yöntemler
uygarlık tarihi içerisinde yerleşik hayata geçiş ve zirai iiretiııle koşut bir gelişim
sergilemektedir.

Tarihi geçmişi, günümüzden 5000 yıi öncesine kadar inen Bodrum, antilc

çagln meşhur kentlerinden birisi olan Halikarnassos'un izerinde kurulmuştur.
Tarihin babası sayılan Ve aynl zaınanda bir Bodrumlu olan Herodotos (MÖ
490-425), kentin Mo 2. binin sonlarında Dor'lar tarafindan kurulduğunu
söyler3. Arkeolojik verileı erken birinci yiüzy/ıda, Roma imparatoru Augustus
döneminde Halikarnassos'un yoğun imara sahne olduğunu ve parlak bir
dönem geçirdiğini göstermektedir. ilk olarak Il. ylj,zyı|ın Son çeyreğinde
fürk sınırlarına katılan Bodrum yarımadası, anıtsal yapı stokuyla olduğu
kadar, vernaküler mimari örnekleriyle de zengin bir tarihi dokuya sahiptira.

1 * Yrd'Doç.Dr., Selçuk Üıriversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Bölümü, tbozkurt@gmail. com

2 Erder 2001:240-243.

3 Herodotos l99l 63.

4 Galaırti 1945; E|be 1972: 13-15; Baykara 1992: 247-249; Bodrum

yarımadasrndaki fürk devri yapıları için ayrıca bk' Gürbıyı|<2007.
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Geleneksel sivil ınimariniır tamaınlayıcı unsurlarr olarak sarnıçlar ve yel
değirmenleri bu dokunlln en belirgin öğeleridir. Bilhassa Akdeniz geleneğine
bağlı yel değirmeırleri, Bodrum'un siınge değerleri arasrııda sayılırlar. Ancak bu
tarihi-kiiltiirel varlıldarrrr kortlnınası ve yaşatılınası noktaslnda, ilgili kurum ve
kuruluşların yanıırda tüm Bodrum sevenlerin de gözlemlediği bir çaresizlik ve
buna bağlı bir eylemsizlik vardır. Bu çaresizliğin temelinde mülkiyet sorunları
olmakla birlikte, ekoııomik yetersizlik ve kiiltür varlıklarırıı koruına bilincinde
yaşanan eksikliğin'de rolü büyüktür. Tüm buırlara, bir kültür varlığı için göz
önünde bulundrırulmaması gereken ekonomik geri dönüşüm beldentisinin
de eklenmesiyle, sorunun daha da derinleştiği ve çözümsiz|ağe doğru
s ürü lde n cliği izlenm ekte di r.

Bu çalışmada, Bodrum yarllnadasında doğudan batıya doğru bir
sıralamayla; Gtimbet, ortakent, Yalıkavak, Yukarı islamhaneleri, Peksimet
I(öyü ve Tuı'gutreis I(arabağ Mahallesi'nde yer a|an 6 ayrı değirmen grubu
ele alınmlştır. Bu yapıI{rııı halk mimarisi ve teknolojisi açısından taşıdıkları
önem vurgulanarak, Bodrum'un sosyoekonomik ve kültürel tarihi içerisindeki
yerleri değerlendirilmektedir. Sonuçta, Bodruııı yel değirmenlerinin mevcut
durumları esas alınarak, bu yapılarrn korunma sorunlarrna yönelik bazıçözum
önerileri getirilmeye çalışılmaktadır.

Araştırma Tarihi - Yayınlar:

I974_1975 yılları arasında oDTÜ ve Columbia Üniversiteleri'nin ortak
yürüttükleri proje çerçevesinde Alfredo Medioli, Suha Özkan ve Richard Plunz
tarafindan Karabağ Köyü'ndeki (bugün Turgutreis ilçesi I(arabağ Mahallesi)
Hasan Muslu'ya ait yel değirmenin incelenerek, oDTÜ Mimarlık Fakiiltesi
Dergisi'nin 1977 yılı sonbahar sayısrnda yayınlanan makale, konunun tarihsel
gelişiminin ve teknik özelliklerinin ele alındığı birincil kaynak niteliğindedir.
Bu çalışmada, bir Bodrum yel değirmenin mimari özellikleri ve çalışma
sistemi tüm teknik detaylarıyla ortaya koyulmuşturs. Çalışmada, Bodrum
yarımadasrnda 47 adet yel değirmenin buluqduğu ve bunlardan 30 - 35'inin
çalışır, diğerlerinin ise ya kalıntı ya da gövde krsımları itibariyle ayaltaolduk]arı
belirtilmektedir6. Buradan anlaşılacağı izere yel değirmenlerinin terk edilişi
T970'|i yıllardan önce başlamıştır. Ayrıca bu çalışmanln en özginyönlerinden
birisi, değirmenin sahibi ve işletmeni olan Hasan MusluUan alınan müiakat
bilgileridir. Hasan Muslu, değirmenini |962'de 1000 TL.'ye yerli bir aileden
satm a]mlştır. ilginç olan, |97\'li yıllarda bu tepeye tırmanan bir Alman turistin
değirmeni satın almak için Hasan Muslu'yu ikna etmeye çalışmasıdır. Buna
benzer satın alma girişimleri yerli ve yabancı turistler tarafindan daha sonraki

Medioli-vb . 1977 : 39 -62.

Medioli-vb. 1977 50.

5

6
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yıllarda da devam ettirilmiştir7.

Önder Küçükerman, 1984'te islamhaneleri Köyü'nde işleyen bii yel

değirmenini incelediği çalışmasında Bodrum yel değirmenlerinin kuruluş ve

çalışma sistemlerini tanımlars. Makalede, İslamhanaleri Köyü'nden değirmenci
Ömer Mazı'nın uygulamalı anlatımı eşliğinde, öğütme sürecinin öyküsü
görseller ve teknik çizimlerle birlikte anlatılarak, yel değirmeni tasarımrnrn,
"geçmişin deneylere dayalı bilgi geleneğine uygun olan ilginç bir yorumu"
yansıttığı vurgulanmıştırg. Ö. Küçükerman, yel değirmeni ile ahşap bir yelkenli
arasrnda işleyiş ilkeleri balamından büyük benzerlikler olduğundan söz eder'

Haremtan tepesindeki (Değirmenburnu mevkii) Sezen ve Sümer Süsal
Haraccı çif ine ait yel değirmeniq restorasyonunu gerçekleştiren yüksek mimar
ve restorasyon uzmanlarından Şerife fürk DeriıJin, Bodrum Mimarlar Odasıha
ait Bodrumimar dergisinde yayınladığı rölöve ve restitüsyon çalışması, Bodrum
yel değirmenlerinin korunma sorunlarrna dair güncel bir değerlendirmedirlo.
Bodrum yarımadasrndaki yel değirmenlerinin günümüze ulaşabilen bazı
örnekleriyle ele alınarak bilim çewelerinin dikkatine sunulduğu bir diğer

çalışma, tarafımızca 13. Akdeniz Arkeolojisi Sempozyumunda (SOMA 2009)

sunulmuşturlt. Ayrrca, istanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Şinasi
Acaı Atilla Bir ve Mustafa Kaçar'ın Datça Yel Değirmenleri hakkında Yapı
dergisinde yayınlanan makaleleri, yel değirmenlerinin çalışma prensipleri, güç

üretimi Ve Verimlilik hesaplarına yönelik matematiksel formülleri de içeren
teknik bir çalışma olması ile kayda değerdirl2.

Tarihsel Gelişim:

Tahılın öğütüterek un haline getirilmesi insanlık tarihindeki önemli
buluşlardan birisidir. Zaman içerisinde tahıl gereksinimi ve üretiminde
yaşanan artışa paralel olarak farklı öğütme teknikleri geliştirilmiş ve bölgesel
değirmen tiplerine uygun olarak farklı teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.
Burada önemli olan unsur değirmeni çalıştıracak güç kaynağıdır. Bu kaynak
bazı bölgelerde kuwetli akarsu veya rizg?ır enerjisiyle sağlanırken, bu
doğal kaynakların bulunmadığı yerlerde insan ya da hayvan gücünden de

yararlanılmıştır. Ancak değirmen için rüzgör enerjisini kullanmak, daha ileri

Medioli-vb. 1977: 53.

Küçükerman 1985: 24-39

Küçükerman 1985: 38.

Derin 2008: 28-30.

Bozkurt 20ll:195-200.
Acar-vb. 2010:94- 100.

7

8

9

10
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12
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bir teknolojiyi gerektirt. ütelikyel değirmenlerinin üretim kapasiteleri akarsrı
değirmenlerine nazaraır daha düşüktür.

Yel değirmenlerinin menşei konusunda tarihi kaynaklar, ilk uygulaırra
yeri olarak doğu medeııiyetlerini gösterir. Türlderin ve iranlıla rın daha 7 .

yizyılda kullandıkları yel değirmenleri, Avrupğa ancak 12. yizyı|da Haçlı
Seferleri sayesinde ulaşmıştırl3. orta Asya, Çin ve Arap yarımadasında,
10. ve |L' yid.zyıIlara ait ilk yel değirmenleri, tahıl öğütmenin yanr srra Su
pompalamak için de kullanılmışlardır. "Yatay değirmen'ler olarak adlandırılan
bu erken örneklerde pervaneyle değirmen taşı, yatay eksende doğrudan
birbirleriyle bağlantılıdır. Daha sonra ingiltere, Hollanda, italya, Fransa gibi
batı uygarlıklarında ve nihayet Amerikada dikey tipler geliştirilmiştir. Dikey
değirmenlerde pervane, rizgdrı doğrudan cepheden alır ve aks üzerinde
bulunan doksan derecelik bir diferansiyel bağlantısıyla dönüş hareketini
değirmen taşına iletir.

Bodrum yel değirmenlerinin mimari özellikieri, işletme teknikleri ve
üretim kapasiteleri hakkında bilgi sağlayan tarihi kaynaklar sınrrlı olmakla
birlikte, yarımada üzerinde günüııüzde mevcut değirmen yapılarının ayrıntılı
bir envanter bilgisine de sahip değiliz. 1562 ve 1583 tarilrli Menteşe Livası
tahrirlerinde, Isravalosln kazasında yer alan Karabağ (Karaova/Mumcular),
Büsgebi (Müskebi/ortakent), Burut, Birun ve Sandıma köylerine ait yel
değirmeni (bad-rah) kayıtları bulunmakta, ancak bunlardan ne tür bir vergi
alındığı tam anlamıylabelirtilmemiştirl5. Konuyla ile ilgili çalışmasında Ahmet
Yiğit, Menteşe Livasındaki en kurak yerlerin başında Isravalos kazasrnın
geldiğini ve bab (değirmen taşı) başına a]rnaır vergilere göre bu kazadaki
değirmenlerin yılda üç ile dört ay arasında işletildiklerini söylemektedirl6.

16. yiizyılın ilk yarısında Bodrum layılarına uğrayan Piri Reisdenl7
başka, 17. yazyılda Bodrum'a gelen Evliya Çelebi'8 de yel değirmenlerinden
bahsetmez. Daha çok Kale ve kentin antik dönem kalıntılarıyla ilgilenen yabancr
gezginlerin de yel değirmenleri ile pek ilgilenmedilderi görülür. 18 1 l' de Kaptan

13 Ültanır 1996: 56-57.

14 |6. y.üzyıl osmanlı tahrirlerinde, Bodrurıt'un ortakent ve Karaova na-
hiyeleri "ISraValoS" kazasına bağlı idi. Bk. Sezen 2006.

15 Ylğit2007: 125-126. /

16 YIğiİ.2007: I44.

17 Piri Reis l9l3:206-210.
1B Evliya 2005:110-111.
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Francis Beaufort, Karabağda çok sayıda değirmen bulunduğunu söylerlg.

IB4A'te Bodrum'u gören Ludwig Ross, limanın batısında, yel değirmenlerinin
bulunduğu bir tepeden -Güııbet, Haremtan Tepesi'nden- söz etmektedir2o.

Konunun tarihi kaynakları arasrnda, 19. ynzyıl ortalarına dair
Başbakanlık osmanlı Arşivi'ndeki 1845 tarilıli Maliye Nezareti Temettüat

Def erlerinden, kentte mübadele döneıni öncesinde bulunan 13 değirmenciden
ll'inin Rum olduğunu öğreniyoruz2|. Dolayısıyla, herhangi bir inşa veya

onartm kitabeleri bulunmamakla birlikte, genel olarak 19' ynzyıl Ve sonrasrna
tarihlenen Bodrum yel değirmenleriniır Datçadaki benzerleri gibi Rumlardan
kaldıkları söylenebilir22.Datçdda, Karaköy'e bağlı Körmen'de deniz kıyısında
bulunan Prof. oric Basirov'a ait yel değirmeninin kapısı üzerindeki |284l1867-
68 tarihli inşa kitabesi bu tezi doğrular mahiyettedir23. Buna göre, ilk olarak
|6. yuzyı| tahrirlerinde geçen erken dönem yel değirmenleri daha sonraki
yizyı||arda onarılmrş veya yeni baştan inşa edilmiş olmalıdır. Ayrıca nüfus
ve tarrmsal üretimdeki artışa paralel olarak |9. y:ü;zyılı dolaylarında yeni
değirmenlerin de inşa edilmiş olması kuwetle muhtemeldir. Arzu Baykara,
I9'ynzyıIda Bodrum genelinde toplam 6645 kuruş gelire sahip, 28 değirmenin
bulunduğunu belirtir2a.

Mimari ve Teknik Özellikler:

Akdeniz geleneğine bağlı Bodrum yel değirmenleri, kögir silindirik
gövdeli ve iki katlıc1ır. Yükleme ve depolama işlevlerinin yürütüldüğü giriş
(servis) katı üzerinde ahşap strüktürle taşrnan bir öğütme katı bulunur. Üst
örtü ahşap Veya saç levhalarla kaplı kubbemsi basit bir sundurma şeklindedir.
Gövdenin yuvarlak planı, yukarıda ahşap bir kasnak şeklinde tasarlanan
kızak sistemi sayesinde, ana mil Ve pervane aksınrn gerektiğinde hakim
rizgar istikametine doğru, dairesel bir hareketle yönlendirilebilmesini sağlar.

Değirmen taşları birkaç parça taşın birleştirilmesiyle meydana getirilerek,
etrafi demir kuşaklarla çemberlenmiş ve sürtünmeyen yizey|eri srvanmıştır.
Datça değirmenleri için 20. ynzyıIdan itibaren Foçadan taş getirilişi dikkate
alınarak, Bodrum değirmenleri için de aynı durum düşünülebilir2s. Gerek
plAn ve qerekse malzeme ve teknik detaylar yapmm işlevine uygun olarak

Beaufort 2002: 110.

Baykara2010'dan Ross 1852: 39

Bilgi 2008: 104-106.

Baykara 2010 124.

Acar-vb. 20 10: 98.

Baykara 2010: 208.

Acar-vb. 2010:96.

t9
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2l
22

23

24

25
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çözümlenmiştir. Ancak bu hareketli elemanların ahşaptan oluşu, belirli
aralıklarla bazı parça|arın sökülerek, yenilenmesini gerektirir. Bu da onarlm
giderleri olarak, yel değirmenlerinin üretim maliyetlerini olumsu z yönd,e
etkilemiştir.

Yel değirmenleri, rizgdrın bol olduğu havalarda Saatte 20 teneke,
yaklaşık 320kg. buğday öğütebitirdi. Yükleme ve boşaltma işlemlerinde geçen
süre ve ruzg?ır durumunun değişken|iği gözönünde bulundurulduğunda, bir iş
gününde ortalama 120 teneke yani2 ton buğdayın öğütülebileceği iöylenebilir.
Yel değirmenlerinde unun dışında arpa, mrslryarmasıve bulgur Ja öğütülürdü.
Unun çabuk küf enme ve kurtlanması nedeniyle insanlar aylık ihtiyaçları kadar
buğday öğüttüklerinden, yel değirmenleri yılın on iki ayı çalışırdı26.

Bodrum yel değirmenlerinin ahşap öğütme mekanizması başhca;
Pervane, düver (ana mil), çark, fener (konik dişlisi), ığ demiri, kalc1ıraç-61gn
sitemi ve değirmen taşından meydana gelmektedir. Silindirik gövde üzerinde
çapa oturan düverin ucuna belirli aralık ve açılarla saplanan seren direkleri,
öndeki çatala çunda telleriyle bağlanarak pervanenin iskeleti oluşturulur. Bu
iskelet üzerinde pervane kanatları yelken bezinden teşkil edilir. Düver, atkı
kirişlerinden meydana gelen dikdörtgen bir çerçeveyle kasnağa sabitlenir. Yine
bu çerçevenin ortasrndaki atkı kirişi vasıtasıyla 60 dişli b"yrk çark i|e fener
arasındaki doksan derecelik diferansiyel bağlantısı yapılır. |2 adetfener koluna
sahip konik dişlinin ortasından geçirilen ığ demiri de üstteki değirmen taşına
kilitlenerek gücü iletir. Iğ demiri aynl Zamanda bir kaldıraç sistemıyle irtibatlı
olup, iki değirmen taşı arasındaki baskının ve sürtünme hrzrnrn kontrolünü
sağlamaktadır. Değirmenin besleme ünitesi ise ahşap bir tekne ile önünde,
tahılın kontrollü olarak değirmen taşı ortasındat<i deliğe dökülmesin e yarayan
bir teraziden oluşmaktadır. öğutulen un, değirm"., tuşrrm dış çeperinde
toplanarak, buradan bir bez boru vasıtadıyla alt kattaki çuvallara dolduiulur27.

Günümüze Ulaşabilen B azı örnekler :

Bodrum yarımadasında günümüzde işleyen bir yel değirmeni bulmak
mümkün değildir. Çalışma kapsamında ele alınan; Gümbet-Bodrr- arasındaki
Haremtan Tepesi'nde sekiz, Peksimet Köyü ve ortakent belclesinde yedişer,
Yalıkavak beldesinde dört, Yukarı islamhAneleri mevkiinde beş ve Turgtıtreis
I(arabağ Mahallesi'nde dört adet olmak izere toplam altı grup halindeki 35 yel
değirmeni ise özgün yapısal ve teknik özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu
değirmen gruplarını n mevcut durumları kısaca şöyle özetlenebilir:

26 Bozkurt 20ll:195.
27 Bodrum yel değirmeninin teknik kurgusu ve ahşap aksamına ait ter_

minoloji için bk. Medioli-vb . 1977 : 52_59.
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Gümbet-Haremtan Tepesi [ijot.1-2]: Kent merkezi ile Gümbet arasrnda
kalan Haremtan'I'epesi (Değirmentepe) üzerinde kuzey-güney istikametinde
dizilen sekiz yel değirmeni mevcuttur. Bu değirmen grubundan Haraccı

çif ine ait olanı 2009 yılında mülk sahipleri tarafindan restore edilmiştir. Diğer
değirmenler mimari bütünlüklerini kaybetıniş olup, bunlara yönelik herhangi
bir onarım çalışması veya koruma önlemi yoktur. Bodrum manzaraslna hökim,
etrafi açık ve araçla ulaşımı rahat bir tepe olan değirmen yerleşkesi, konumu
itibariyle bugün çok sayıda ziyaretçi çekmektedir.

Turgutreis Karab ağ Mahallesi IFot.3 -4] : Turgutreis sırtlarında, Karabağ
Mahallesi hudutları içerisinde, doğu-batı doğrultusunda sıralanmış dört
yel değirmeninden doğu uçtaki krsmen sağlam vaziyettedir28. Batr uçtaki yel
değirmeninden günümüze yaklaşık 1.00 m. yüksekliğinde moloz taş örgü1ü

duvar kalıntıları kalmıştır. Diğer iki değirmenin öğütme bölümleri tamamen
yok olmuştur. Yöresel taş malzemeden yapılan değirmen gövdelerinde
bağlayıcı malzeme niteliğinde kireç harcı kullanılmış olup, kapı açıklılarının
uzerinde ahşap hatıllar görülmektedir. Taş duvar örgüleri üzerinde tuğla kıtıklı
ders srvasr yapılmıştır. Aydınlatma zemin kat seviyesinde açılan küçük mazgal
pencerelerle sağlanmıştır. Değirmenlerin iç kısımlarında farklı ölçülerde açılan
duvar nişlerine rastlanılır. Ögtıtme katrna, beden duvarına bitişik yedi - sekiz
basamaldı taş merdivenlerle çıkrlır.

Peksimet Köyü [Fot.5-7]: Bodrum - Turgutreis karayolu islamhaneliler
mevkiinden Gümüşlüğe ayrılan yol üzerinde, Peksimet ile Gümüşlük koyleri
arasında kuzey-güney doğrultusunda konumlanmış yedi adet yel değirmeni
bulunmaktadır. Bunlar büyük ölçüde harap olmakla birlikte, verici istasyonuna
yakın olan 3 no lu değirmenin öğütme bölümü kısmen de olsa sağlamdır.
Kuzey uçtaki değirmen, restorasyon adı altında tamamen yenilenerek orijinal
özellikleri yok edilmiştir. Bir sonraki değirmen büyük oranda yıIalmış olup
diğerleri de günümü zde har ap v aziyettedir.

Yukarı İslamhaneleri [Foİ.8-9]: Akyarlar köyu - Bodrum arasındaki
dağ yolunun Yukarı İslamhaneleri mevkiinde, I(argı koyuna hakim yüksek bir
tepede, kızey - güney doğrultusunda sıralanmış beş adet değirmen yer a|ır29.

Değirmenler günümüzde terk edilmiş, harap vaziyette olup, yalnız kuzeydeki
1 no'lu değirmende yakın tarihlerde bir yenileme yapıldığı anlaşılmaktadır.
Değirmenlerin moloz taş örgü1ü gövde bölümlerinde içte ve dışta beyaz kireç

28 Doğu uçta yer alan değirmen, |974-75 yıllarında Alfredo Medioli,

Suha Özkan ve Richard Plunz Plunz'rn çalışmalarına konu olan Hasan Muslu

değirmeıridir (Medioli -vb. 1977 : 39 -62)'

29 Bu değirmen grubu için bk. Küçükerman 1985: 24-39.
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harçlı sıva izleri görülür. Zemin katta çeşitli niş ve ocak öğeleri yer almaktadır.
4 ıro'lu değirmen kısmen orijinalliğini korumakta ve içerisinde ana mil ve çarkı
mevcuttur.

ortalcent Beldesi [Fot.10-11]: Bodrum-Turgutreis yolu üzerinde yer
alan ortakent bucağında, yerleşimin üst kesiminde yedi adet yel değirmeni
vardır. Değirmenler doğu-batı doğrultusunda, arazi eğimine uygun olarak
dizilmişlerdir. Yok olmaya terk edilmiş yel değirmenlerinin dış cepheleri yakın
tarihlerde beyaza boyanmıştır. Bazı örneklerde çark aksamlarr ve değirmen
taşlarına rastlanılabilmektedir.

Yalıkavak İtçesi [Fot.12-la]: Bodrum - Yalıkavak yolu üzerinde
Dağbelen sapağı civarında 3 adet yel değirmeninden ikisi dış cepheleri beyaza
boyanıp, kapıları demir parmaklıklarla kapatılarak, Yalıkavak Belediyesi
tarafindan koruma altına alınmrştrr. Güney uçtaki değirmen 2009 yılında mülk
sahibi Muammer Mehmet Kaya tarafindan, Yalıkavak Belediyesihin desteği ile
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Tevfik ilter'in projesi
doğrultusunda restore ettirilmiştir. Restorasyon ustalığını Kadir Kurt yapmıştır.
Yel değirmenin özgün işlevini sürdürdüğü behrtilmektedir.

Bu değirmen grubundan başka Yalıkava k sahil kıyısında, park içerisinde,
tek bir örnek olarak yer alan yel değirmeni, 2005 yılında, Yalıkavak Belediyesi
öncülüğünde, yine Yüksek Mimar Tevfik İlter tarafından restore edilerek,
halkın ziy ar etine açılmıştır.

Korılnma Sorunları ye öneriler:

Anlaşılacağı izere, Bodrum yel değirmenlerinin tarihi geçmişleri,
mimari, teknik ve sanatsal özellik]eri ile ilgili çeşitli yayın ve araştırmalar
bulurımakla birlikte yarımadadaki değirmenlerinin bütününü kapsayan,
ayrıntılı bir tespit ve belgeleme henüz tam anlamıyla yapılmış değildir. Bu
yapıların günümüzdeki meçhul durumlarr işe herkesçe bilinmekte ve önlem
alma noktasında tüm kişi ve kurumların yetersiz de olsa bir çaba ve istek
duydukları izlenmektedir.

Muğla Valiliği - il Özel idaresi'nce hazır|anan "2006-20|0 yılları
Stratejik Plan"ında, kültürel yaşamm zenginleştirilmesi amacıyla; "Faaliyet
17.1.9. Bodrum ve Datça ilçelerimizde bulunan 41 adet yel değirmeninin 2006-
2007 yı|larr arasında restorasyonları ile çevre düzenlemeleri yapılarak, çeşitli
aktivitelerde kullanımları ve işletilmeleri sağlanacaktrr" denilmektedir3o. Bu
hedef 2011 yılı itibariyle amaclna ulaşamazken, Valiliğin 2010-2014 yıllarını
kapsayan stratejik planlamasında "Faaliyet l8.I'7]'de, yine olduğu gibi yerini

30 Muğla Valiliği 2006:70.
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almrştır31. Söz konusu stratejik plin hedefinin şu ana dek gerçekleştirilememiş
olmasr bir başarısızhktan öte be]ki de Bodrum yel değirmenleri için iyi bir şans
da olabilir. Çünkü planının amaclve faaliyeti her ne kadar "iyi niyet" esaslna
dayanan bir koruma anlayışını içeriyor olsa da kapsam, yöntem ve bek]enilen
sonuçları belirsizdir.

' I970'li yıllara kadar özgün işlevlerini sürdüren bu yapılar, yoğun turizm
ve spekülatif yapılaşma eylemleri içerisinde unutularak, kendi kaderlerine terk
edilmiş, acil ilgiye muhtaç olan Bodrum'un önemli tarihi - kültürelvarlıklarıdır.
o halde; Bodrum ve beldelerinde çevreye hAkim tepeler üzerinde konumlanan
yel değirmenlerinin korunmasr ve yaşatılmasına yönelik ne yapılmalıdır?

Gelinen nokta itibariyle konunun gerek kamu tarafi ve gerekse mülk
sahiplerinin yel değirmenlerini sahiplenme ve korumaya yönelik eyleme geçme
istekleri ortadadır. Mülkiyet sorunlarından doğan hukuki süreç ve koruma için
gereldi maddi kaynak gereksinimi bir kenara bırakıldığındabizim için öncelikli
olan husus, korunması ve yaşatılmasr gereken değerlerin saptanmasr ve buna
yönelik bilimsel yöntemin belirlenmesidir.

Bodrum yarımadasındaki yel değirmenleri bölgenin halk kültürünü ve
mimarisini yansrtan, 19' ynzyıl vernaküler yapı örnekleridir. Akdeniz mimari
karakterini taşıyan Bodrum yel değirmenleri malzeme, teknik ve tasarım
özellikleri ile yöreye has özellikler sergilerle r. Z\rai üretime yönelik bu yapıların
çağımızın koşulları altında özgün işlevlerine yönelik kullanımları, yani yeniden
öğütme işleviyle kullanımları düşünülemez. Bunun yanında, sembolik de olsa
Bodrum'da'öğütme işlemi yapabilecek durumda değirmen ve değirmenci
bulmak da güçtür. Zaten özgin işleve yönelik, sürekli bir sergileme için tarihi
yaplnln yeniden çalıştırılması olası değildir. Belki, durumu ınüsait birkaç
örnek, özgün işlevine yerine getirebilecek seviyede restore edilip, korumaya
alınabilir. Elimizde buna yönelik çeşitli restitüsyon önerileri vardır. Ancak
amaç, özellikle günümüze sadece bir bölümü ulaşabilen örneklere yönelik,
"üslüp birliğine ulaşma kaygısı altında" rekonstrüksiyon denemesi olmamalıdır.
Bunun yüklenicilere getireceği maddi yükün ötesinde, tarihsel verileri yok
edeceği de bir gerçektir. Değirmen grupları içerisinde, öğütme aksamlarının
bir kısmı veya sadece gövde yaplsl günümüze gelebilen örırekler, mevcut
durumları sağlıklaştırılarak, korumaya alınmalıdır. Bu çerçevede Bodrum yel
değirmenleri için bugün izlenenparçalıkorumave restorasyonyaklaşrmryerine,
komşu Yunanistan örneklerinde izlenen bütüncül yaklaşım hedef enmelidir.
Değirmen gruplarının yer aldığı araz\|erde,50 m. ile 100 m. genişliğinde bir
koruma bandı oluşturularak, yeni işlevler silueti engellemeyecek tarzda, bu
bandın çevresinde geliştirilmelidir.

3I Muğla Valiliği 2010: BB
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Çağdaş restorasyon kı,rramrna göre yapıların yaşamlarını
sürdiirebilmeleri için kullanılmaları önerilir, ancak bu kullanım onlarrn
estetik ve tarihi kiınlilderine saygılı bir amaca dönük olmalıdrr32. Bodrum
yel değirmenlerinin yaşatılmasına yönelik, D atça-Kızlan Köyü, izmir- Çeşme
ve Balıkesir-Ayvalık örnelderinde görüldüğii gibi yapı içerisinde veya bitişik
ticari, kültürel veya ınesken amaçlı kullanımlar planlanmamalrdır. Yarımada
örneklerinde izlenen bazı yanlış miidahale ve eklemelerin de önüne geçilmesi
şarttır. Bunun yerine, koruma bandının bitiminde düzenlenecek ticari ve
kültürel faaliyetler teşvik edilmelidir

Bu saptamalara göre, Bodrum yarımadasındaki yel değirmenlerinin
oluşturduğu tarihi yapı kümeleri için "kent müzesi" tarzrnda bir kullanımın
üzerinde durulabilir. önerilen koruma bandı içerisinde, yoğun peyzaj
düzenlemesine gidilmeden, dokuya saygılı, pitoresk oluşumların korunduğu bir
düzenleme i|e ziyaretçilerin dolaşım güzergahları belirlenmeli ve değirmenler
özginözellikleri olduğu gibikorunaraksergilenmelidir. Rekonstrüksiyonlardan
kaçınılmalıdır. Bütünleme Ve sağlıklaştırmaların sınırlarr -hatta biraz romantik
bir yaklaşımla- iyi belirlenmelidir. Burada amaç, Osmanlı arkeolojisine
yönelik bir park düzenlemesi o]malıdır. özgün işleve yönelik anlatım çağdaş
müzecilik yöntemleri ile yapının dışında gerçekleştirilmelidir. Şüphesiz böyle
bir koruma programmın ekonomik maliyeti de daha düşük olacaktır. Koruma
bandrnın bitiminde, düşük yoğunlukta ve silueti engellemeyecek tarzda açık
ve kapalı teşhir alanları, Bodrum etnografyasına yönelik müze birimlerine
tahsis edilebilir. Bunun yanında müze satış mağazası, dinlenme alanları ve
seyir terasları 

-gibi -bölümler tanzim edilip, ekonomik cazibenin sağlanması
sayesinde, mülk sahipleri ve yerel yönetimlerin konuya yönelik ilgi ve istek
düzeyleri arttırılacaktır.

Sonuç:

Kişisel düzeyde bir düşünce olarak sunduğumuzbgkoruma önerisiyle,
Bodrum'un yok olma tehdidi ile karşı kalşıya kalan yel değirmenlerinin
yaşatılmasına yönelik dikkat çekebileceğimizi ümit ediyoruz.

Çağımızın küresel lslnma tehdidine karşr, rüzgAr ve güneş gibi lemiz enerji
kaynaklarına yönelik arayışlar sürerken, Bodrum y.i d"gır-enleri mimaii
ve sanatsal özelliklerinin yanında çevreye olan saygılarıyIa da örnek alınmasr
gereken, vernaküler üretim yapıları. Temennimiz, Bodrum yel değirmenleri
için gerekli koruma önlemlerinin bir an önce alınarak, doğayla barışık bu
özgü,n yapıların, Bodrum simgesi kültür varlıklarr olarak yaşatılmasıdır. Aksi
takdirde Don Kişot, yel değirmenlerine karşı olan Savaştnl Bodrumda kazanmış

32 Ahunbay 1999: 18.
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olacaktır. Öte yandan Bodrum, tüm bu değerleriyle birlikte var olduğu sürece,

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlr'nın da dediği glbi "hem doğanın
olağanüstü güzelliğini, hem de tarihin şanlı hatıralarını kendinde toplayan ak
p ak bir Akdeniz kö ş esidir".
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FOTOGRAFLAR:

F'ot.1: Gümbet Haremtan Tepesi, 2009 yılında restorasyonu gerçekleştirilen

Haraccı Çiftine ait yeldeğirmeni (Eylül 2009)

F'ot.2: Gümbet Haremtan Tepesi (Eylül 2009).
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F'of .3 : Turgutreis-Karabağ Mahallesi (Ağustos 200 5 )

F'ot.4 : Turgutreis-I(aı'ab ağ Mahallcsi, yerleşkenin batı ucundaki yel
değirmenine ait kalıntı (Ağustos 2005)'
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F'ot.5: Peksimet l(öyu (Ağustos 2005)

Fot.6: Peksiırret l(ilyii, lruzcy ııçta yeırılcırıniş olalı değirııen (Ağustos 200_5)

,.
:i

)
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F'ot.7: Peksimet Köyü, 3

No.lu değirmenin ana mil
(düver) - çark ve fener

(konik dişli) bağlantısı

(Ağustos 2005).

F'ot.8: Yukarı islamhaneleri mevkii (Ağustos 2005)
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F'ot.9: Yukarı Islaııhaneleri movkii, kuzeydeki l No.lu değirmen (Ağustos

200s).

F'ot.10: ortakclrt Bclclesi (Ağı-ıstos 200_5)

.iilA
- 142-.
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F'ot.ll: ortakent Beldesi, değirmen taşı (Ağustos 2005)

F'ot.12: Yalıkavak yolu (Ağustos 2005).
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F'ot.13: Yalıkavak yolu, 2009 yılında yenilenmiş olan Muammer Mehmet

Kaya'ya ait güney uçtaki yel değirmeni (Eylül 2009).

F'ot.x.4: Yalıkavak sahili,

2005 yılında Yalıkavak

Belediyesi'nce restore

edilen yel değiımeni

(Ağustos 2005).

,i

,l:
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B oDR {JM' DA sU ünüıqrpn İ vrrİşrİ x.İ cİrİĞİn+İru
öNeanİ VE soNuçı,,h.ı

Mehmet Ali CANYUR.TT

GIRIŞ:
Bodrum'da su ürünleri yetiştiriciliği konusuna girmeden önce, balık

yetiştiriciliğinin tarihçesine kısaca değinmekt" yu'ur vardrr. Akdeniz
bölgesinde balık yetiştiriciliğinin birkaç bin yıldan beri yapıldığı Eski Mısır
kabartmalarından anlaşılmaktadır. Fakat yazılı belgelei dikkate alınıp
incelendiğinde balık yetiştiriciliğinin Chou Hanedanının kurucusu wen
Fang zamanında Çinde başladığı görülmektedir. Wen Fang M.ö. 1135-1122
tarihleri arasında Honan Eyaletinde esir tutulduğu.sırada birçok havuz inşa
ederek kendini balık yetiştiriciliğine yermiş, balık davranrşları ve büyümesiyle
ilgili kayıtlar tutmuştur. Daha sonraki y'üzyıllarda bahk yetiştiricıliğlne dair
Çince yazılmış birçok kaynak vardır. M.Ö.460 yılında Fan Li, Balık Yetiştirnre
Klasiğini adlı eseri yazm$tır.

Avrupada ise orta Çağdan itibaren balık yetiştiriciliği yapıldığı
bilinmektedir. Hristiyanlığı yaymak için Çin Ve Hindistanh- giden d;
adamları bu ülkelerde balık yetiştiriciliğini görüp, ülkelerine döndükten sonra
ıygulamaya geçmişlerdir. Rahipler manastırlarda inşa ettikleri havuzlarda balık
yetiştirmeye başlamışIardır. Balık yetiştiriciliğinin Avrupddahızlayayılmasının
önemli bir nedeni de hristiyan dinine göre cuma günleri beyaz et yemenin
sevap olarak kabul edilmiş olması gösterilebilir.

Avrupa'dan Kazey Amerikaya göçmen gidenler sayesinde 20. asrın
başından itibaren balık yetiştiriciliği bu kıtada da'hızlı bir şekilde yayı|maya
başlamıştır.

Afrika kıtasında balık yetiştiriciliğinin tarihçesi eski Mısırlılara kadar
uzanmakla birlikte konuya gereken önem verilmemiştir. Ancak 2. Dinya
savaşından Sonra özellikle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının (FAo)
Afrika kıtası ülkelerine önerdiği ve desteklediği programlar çerçevesinde balık
yetiştiriciliği bu ülkeierde hızla gelişmeye başlamıştır (Huet, |g7o)'

Yakın doğu ülkeleri içinde durum pek farklı değildir. Bu ülkelerde de
balık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmamış olduğunu görüyJruz. Fakat bu bolgede
bulunan İsrail balık yetiştiriciliğinde en başJrıh tıii.e konumundadır.

fürkiyede ise
Tarım Bakanlığına
Su Urünleri Genel

1971 yılında 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu çıkarllarak
bağlı Su üünleri Daire Başkanlığı ve 1972 yılında ise
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu tarihten itibaren bu Genel

1 Prof. Dr., Ege Üniversitesi Su üünleri Faktiltesi; 35100- Bornova- izmir; e-ınail:
uı.alrçaııuıq@çe e. çdrrğ
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Müdürlüğün çalışmalarl Sorrucu ülkemizde gerek balıkçılık alanında gerekse

yetiştiricilik alanında önemli gelişmeler görülmeye başlanmıştır

DüNYADA sU üRüI{LERİ ÜnBrİnzıixİru nununnu:

Dünyada 2007 yılıverileri dikkate alındığında toplam olarak |59'IL3.352
ton su ürünleri üretildiği, bunun % 10 kadarının (16.826.Z28 ton) bitkisel,

dığer o/o90 kadarının ise (142.287.|24 ton) hayvansal kaynaklı su ürünleri
olduğu görülmektedir. En çok üreten ülke Çin Halk Cumhuriyetidir. Bu

i|ke 47.527.107 ton hayvansai ve |0.299.885 bitkisel su ürünleri olmak üzere

toplam olarak 57.826'992 ton su ürünleri üretmektedir. Diğer bir ifade ile

Dünya su ürünleri üretiminin o/o 36,34' ü Çin Halk Cumhuriyeti tarafindan
yapılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinden sonra Endonezya 2., |aponya 3.,

ABD 4., Rusya Federasyonu 5. Norveç 6. sırada yer almaktadır. Türkiye ise Su

ürünleri üretiminde y/ıTık646.3B4 ton ite Dünya'da26. sıradayer almaktadır.

Tablo 1. Su Ürünleri Üretimi ( FAO,2007)

DüNYADA sU üRüNtERi rÜxprİnnİNİw DURUMU:

Dünyada kişi başına balık tüketimi 2007 yılı verilerine göre yaklaşık
olarak 16.69 kgdır. Balık tüketiminin Dünya'da farklı coğrafik bölgelere göre

tüketimini dikkatle inceleyecek olursak Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkelerinin
yılda ortalama 28,85 kg balık tükettikleri görülmektedir. Bunu 26,73 kg ile AB
(15) ülkeleri izlemektedir (Tablo2). Doğu Afrika ülkeleri 4,33kg, Güney Afrika
ülkeleri 7,43 kg, Yakın Doğu ülkeleri 7 kg balık tüketmektedirler. En az balık
tüketen ülkeler fürki Cumhuriyetlerdir. Bu ülkelerin yılda ortalama I.a2 kg

balık tükettilderi görülmektedir (Tablo 2).
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t42.287.r24Dünya Top 16.826.228 159.1r3.352

646384Türkiye 646.384

Ispanya 1.166.2s0 t.166.3s9109

Noıveç 3.214.572 3.274.s72

Rusya Fed. 10.5023.499.144 3.s09.646

A.B.D 6.9514.849.96'7 4.856.918

4.981.071Japonya 560.100 5.541.17 |

6.647.219Endoırezya 2.147.978 8.795.197

Çiıı H.C. 47.s27.107 10.299.88s 57.826.992

Hayvansal ToplamBitkisel



Fert başına yıllık balık tüketimi incelendiğinde, izlandtida yılda
ortalama 87,4kg, }aponya'da 60,7Bkg,Norveç'te 5l,43 kg, Portekiz'de 54,82kg,
Fransa'da 34,79 kg, Yunanistan'da 2I,09 kg balık tüketildiği halde ülkeınizde
ancak 6,93 kg balık tüketilmektedir (Tablo 3). Yani diğer bir ifade ile yunan
halkı Türk halkının 3 katı su ürünü tüketmektedir. Bu nedenle, çeşitli baskıIar
ve sorunlar nedeniyle güç durumda kalan bahk üretme çif likleri Yunan
makamları tarafindan Yunanistan sularında iiretimlerine devam etmek için
davet edilmektedirleı hatta bazı çif likler Türk karasularrndan çıkarak yunan
karasularına taşınmışlardır. Ancak bütün sorunlarına rağmen Dünya'da
olduğu gibi Ülkemizde de Su Ürünleri konusu yeni bir Sektör olarak karşımrza
çıkmakta ve hızlı gelişmesine devam etmektedir.

Tablo 2. Göre Balık füketimi (FAo, 2007)

BALIK YETİşTİRİcİrİĞİnıİru ön*Bnnİ:

Su ürünleri yetiştiriciliğinin önemini aşağıdaki ana başlıklar altında incelemek
gerekir.
Protein ihtiyacının karşrlanınasr: Protein ihtiyacı hayvansal ve bitkisel
kaynaklardan sağlanabilmektedir. Karasal alanların sınrrlı olmasr nedeni i|e
denizlerin, göllerin, baraj göllerinin ve akarsuların da protein üretimi açısrnda
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ü]ke ekonomisine katkı sağlar: Su ürünleri işletmeleri ülkenin ekonomisiıre
önem]i katkılar sağlamaktadır. üretim, bakım, nakliye, işleme, pazarlama ve
tüketim gibi önemli aşamalara ek olarak, yem üretimi, inşaat, balık ağı ve çeşitli
3Iaç 

Ve gereçlerin üretimi gibi alanlarda ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.
Yeni iş sahasr sağlar: Yukarıda belirtilen btittin konularda yeni iş alanlarrnın
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Kuzey Amerika 24'03 kglyıl Kuzey Afrika 10,2B kg/yıl

Güney Amerika 8,86 kg/yıl Batı Afrika 1I,36kglyıl

Avusturalya 24,58 kglyıl Orta Afrika 9,26kglyıl

AB (1s) 26,73 kglyıl Doğu Afrika 4,33kgly/l

AB (12 yeni üye) 16,01 kg/yıl Güney Afrika 7,43kglyıl

Rusya Federasyonu 18,86 kg/yıl Yakın Doğu 7,0I kglyıI

Doğu ve G.doğu Asya 28,85 kg/yıl Tlirki Cumhuriyetler I'a2kglyıl

Dünya Su Ürünleri
Tüketim ortalaması

|6.69 kglyıl



açilmaslna neden olııaktadlr. Bu yıI itibarı ile sadece Bodrum'da su ürünleri
işletmeleri binlerce insanrn istihdamına imkan tanımaktadır.
Tarrma el verişli olmayan alanlarrn değerlendirilmesi: Özellikle modern
tarıma uygun olııayan alanlaı bataklık böIgeler, baraj gölleri ve eğimi fazla
olan sahalar su ürünleri üretimi sayesinde değerlendirilmektedir.
Yeın kayııaldarrnm değertendirilmesi: insan gıdası olmayaıı birtakım besin
Ve yan ürüırleri, su ürünleri yetiştiriciliği sayesine değerlendirilebilmektedir.
Örneğinpazar\anamayanbalıkstoldarınınyemsanayisindekullanılabilmesiiçin
balık unu haline getirilip hayvansal karma yem üretiminde değerlendirilmesine
imkan tanımaktadır.
Biyolojik ınücadele: Dünya'da özellikle srtma hasta 1ığı ile mücadelede sivrisinek
balığı (gambusia) üretilerek bataklıkların balıklandırılması yolu ile bu hastalıkla
mücadele edilmesi tercih edilmçktedir. Bu sayede hem ilaç kullanarak doğanın
kirletilmesi önlenebilmekte, hem de ekononrik kar sağlanabilmektedir.
Sağlıldı beslenıne: Çeşitli su ürünlerinde bulunan omega-3 yağ asidi ve farklı
besin maddelerinin miktarları Tablo 4 ve Tablo 5 'te verilmiştir. Su ürünlerinin
omega-3 yağ asidi ve vitaminler bakımından zengin oldukları bilinmektedir.
Kalp-damar lrastalıkları, cilt hastalıkları, romatizma, şeker hastalığı, rnide ve
bağırsak hastalıkları ve sağlıklı büyüme ile su ürünleri tüketiminin arasında
önemli bir ilişki bulunduğu Ve su ürünleri tüketiminin düzenli bir şekilde
yapılmasr, haf ada en az bir porsiyon (250 gr) yenmesi birçok bilim adamı
tarafindan önerilmektedir (Kinsella, Lokesh ve Stone, 1990; Akçiçek,1993;
Akçiçek ve Özütemiz,1993; oto, 1993; Akçiçek ve Canyurt,|994; Besleı 2007;

Lauren, 2007 ; Canyurt, 2008).

Tablo 3 Fert Su Ürünleri Tliketimi (FAO,2oo7)

Tablo 4. Bazı Su 100 daO -J

ı6.:sı kglyılDünya ortalaması

6.93 kglyılıTüı'kiye2|'09 kglyılYunaıristan

24,05 kglyılABD34,79 kglyılFransa

54,82kglyıIPortekiz:5I,43 kgly/lNorveç

87,4 kğy/ıizlanda 60,78kğyıLJaponya

1000 mgAlabalık (Gökktışağı)

470 mgKarides

470 mgYengeç

820 mgTon Balığı

470mgDil Balığı

2000 mgAtlas okyanusu Som Balığı

235 mgYayın Balığı
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Kaynak: International Food Information Council Foundation- Washington
www.ific.org

Tablo 5. Balık, Koyun ve Sığır Etinin Besin Maddeleri içerikleri (Canyurt,2008)

100 gr ette Balık Koyun Sığır

Protein (gr) 19 17 17.5

Yağ (gr) 8 2t 20

Kalori 149 267 260

Kalsiyum (mg) 50 7 8

Demir (mg) 1.1 2.2 1.8

Fosfor (mg) 200 160 140

VitaııinA (IU) 100 40

Vitamin Bl (mg) 0.10 0.10 0.05

Vitamin 82 (mg) 0.20 0.20 0.13

Niasin (mg) 3 2 3.1

B0DRUM',DA sU ÜnÜıqrEnİ ÜnErİı,ıİiqİw DURIJMU VE SoNUÇLAR.tr:

Muğla ili genel olarakve Bodrum ilçesi özelolarak Ülkemizin su ürünleri
üretiminde gerçek anlamda özel bir yere sahiptir. Halikarnas Balıkçısı olarak
literatüre geçen Cevat Şakir Kabaağaçlı ile birlikte Ve onun edebiyat alanındaki
çalışmaları sayesinde Denizci ve Denizcilik, Balıkçı ve Bahkçılık, Süngerci
ile Süngercilik konularının işlenmesi ile Bodrum adının daha çok duyulması
sağlaırmıştır. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun çrkmasının ardrndan
aşagidakı konularda hızlı bir şekilde çalışmalar başlamıştır. Bodrumda ve Milas,
Marmaris ve Fethiye gibi civar ilçelerde Su Ürünleri Üretimi ile ilgili kronolojik
olarak gerçekleşen çalışmalar ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir:

' 1982 yılından itibaren Su Ürünleri üetim Alanlarının Belirlenmesi ve
Resmi Gazetede ilan edilmesi,

- Yer tesbiti, balık çif likierinin projelendirilmesi, T:C: Ziraat Bankası
tarafindan finansman desteği verilerek kurulması ve eğitim çalışmalarr,- 1985 yılında Bodrum Sünger Araştırma Merkezinin Ğruluşu,-

- 1 Mayıs 1987 Bodrum Su üünleri Araştırma Merkezinin Kuruluşu,
Sayısız yurt dışı ve yurt içi araştırma projelerin gerçekleşmesi ve
işletmelerin denizel çevre izerine etkilerinin araştırılması (Dirican ve
I(atağan, 2006),

' 4 Aralık 2004 tarihinde Bodrum Su Ürünleri Araştırma Merkezinin
I(apanışı ve Güvercinlik I(uluçkahanesinin D evredilmesi,
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- 1993 yılından itibaren Su Ürünleri İhracatının Başlaması,
- Ye.ni Su Ürünleri Kuluçkahanelerin Kurulmasr,
- |999- Offshore Tesislerin Kuruluşu,
- 2003- Extruder Yem Fabrikalarının Kuruluşu,
- AB Standartlarına Uygun Kalite belgelerinin alınmasrve ihracatın artışr,
- Uluslar arasl seminer Ve sempozyum gibi bilimsel çalışmalar

düzenlenerek, özellikle AB ülkeleri ile işbirliğine gidilmesi, 2004yılında
Fransız bilim adamlarr, Tarrm ve Köyişleri Bakanlığınrn uzmanlarr,
Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin
bilim adamları ile birlikte Bodrum'da faaliyet gösteren üreticilerin
düzenledikleri seminer örnek bir çalışma olarak gösterilebilir.

- 2011 Bölgede bulunan Su üünleri İşletmecilerinin Yabancı Sermaye ile
ortaklık kurmaları gerçekleşmiştir.

SoI{UÇ:

Sonuç olarak Çipura ve levrek balığı üretiminde Akdeniz ülkeleri arasında
1. sırada, alabalık üretiminde ise Muğla ili Avrupa ülkeleri arasında l.
durumdadır. Bu bölgelerde üretilen su ürünleri bütün Avrupa ülkelerine ihraç
edilebilmektedir. Bu ihracattan elde edilen kazancrn 360 milyon dolar olduğu
hesap edilmektedir. Yurt içinde tüketiminin artrrılması, en azrndan komşu
Avrupa ülkeleri seviyesine çıkarılması için üretimin en az iç kat artırılması
gerekmektedir. Denizlerirrrizinverim düzeyi dikkate alındığıırda, y,etiştiriciliğin
daha ciddi Ve programlı bir şekiide desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği
görülmektedir. Bu çerçevede AB Su üünleri Komisyonu tarafindan kabul
edilen sürdürülebilir yetiştiricilik prensipierine dikkat edilmelidir.

Tablo 6. M VC rinde deniz balıkları üretim durumu (TUIK, 2009)

Tablo 7. Türkiyede Su üünleri Yetiştiriciliği (TUİK,2009)

Çipura/Levrek148.000.0008s.969240Muğla (Genel)

Marmaris Çipura/Levrek1s96

Çipura/Levrek148.000.000s8.401202+5Milas
Çipura/Levrek26.80927Bodrum

Üretimi

Yapılan Türler

Üretim

Kapasitesi

(yavru/yıl)

Üretim Kapasitesi

(toıı/yıl)

işletme AdediYeri

-lso-



Tablo 7. Türkiyede Su Ürünleri Yetiştiriciliği (TUIK,2009)
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Tablo 8. Türkiyede Su üünleri Üretim Miktarı (Yetiştiricilikve Avcılık)
(TUiK,2oo9)
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i(öy işleri Bakanlığı"nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 3l61 Sayılı

, Kanuna istiıraden (1 Mayıs T987)'

www.akdeırizsuurunleri.gov'tr/index_tr.asp?mn=50. Akdeniz Su Ürünleri
Araştırma Merkezi 1 Mayıs 2011

www.kilicholdiırg.com.trlDetail.aspx?TopID= 1 &iD=94, Kılıç Holding, 1

Mayıs 2011,
www.b o drumdabugun' com/kilic- deııiz, 1 Mayıs 20 1 1
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sT'R.Otsİx.Os', TAN sIR AVOn 0S,{;
MENTEşE BEYLİĞİ vn OSM,&NLI Dö}üEMLERİNDE

sTRoEİLOs
Şakir Çakmakı-

Strobilos, Bodrum Yarımada'sının güneybatrsrnda, bugün Turgutreis'e
bağlı Akyarlar Köyü yalonlarında yer alan Ve yaygın olarak A'pot ya da Çıfıt
Kalesi adlarıyla bilinen bir yerleşimdir (Resim 1). M.ö. 7 ' ynz|ıldan itibaren
kesintisiz olarak iskan gören ve özellikle ortaçağa ait çok sayıda kalıırtı içeren
bu önemli liman kenti bugüne kadar yeterince tanıtılmamıştı. Prof.Dr' Ad-nan
Diler'in yürütücülüğünde 2007-2010 yılları arasında 'Aspat (Strobilos) ve
Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında
Agro -Turizm Planlaması" konulu fübitak projesi kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda kentte çeşitli dönemlere ait çok sayıda 

-yupr.rm 
varlığı

saptanmış ve Strobilos tarihine ilişkin önemli verilere ulaşılmıştır2.
Kent, Ortaçağdan itibaren, Strobilos, Astroboli, Srravolos, Aspat ve

Çıfit Kalesi gibi çeşitli adlarla anıla gelmiştir. Yunanca "koni" anlamına gelen
"Strobilos" sözcüğü, kentin coğrafi yapısından öykünülerek verilmiş bir ad
olmalıdır. I(entin üzerine kurulduğu tepe gerçekten de görünümü itibariyle
konik bir yapıya sahiptir (Resim 2,3). Sonraki dönemlerde Astrobpli ve
Sıravolos şeklinde sıkça karşımıza çıkan kullanımlar da Strobilos sözcüğünden
türemiş olmalıdır. Osmaniı döneminden itibaren sıkça kullanıian Aspat adı
ise Avram Galanti'ye göre Yunanca'da "ekine elverişli olmayan y"." anlumrrru
gelen 'Aspartos" sözcüğünden türemiştir3. Arazi yaplsl dikkate alındığınd-a

1 - 
Yard.Doç.Dr., Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Bölümü Bornova_izmir
2 Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Adnan Di]er'in yiiriitiicülüğünde gerçekleştirilen 'Aspat (Strobilos) ve Territorirıınuııcla
Arkeolojik Park Yonetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlamasi' konultı'
Tübitak projesinde, Muğla Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül üniversitesi ve orta
Doğu Teknik Üniversitesihden çok sayıda öğretim eleıpanını görev almıştır. Projeye Muğla
Valiliği, Bodrum IGymakamlığı, Turgutreis Belediyesi ve Aspat Sanat Kültür ve Eğitim Vakfl
da paydaş olarak destek vermişlerdir. Proje kapsamında Kültür Varlıkları Dokümantasyonu;
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Floristik Araştırmaları, Fauna Araştırmaları, Doğa
Yönetimi ve Tarrm Parkı Araştlrmalarr, Kıyı Erozyonu, Azmak ve Kumsal Aian Araştırmaları,
Sosyolojik Yapı ve Sosyo-Kültürel Yapı Araştırmaları,Konaklama Modeli Araştırmaları, Alan
Sunumu ve Z\yaretçi Yöıretimi Araştırmaları, Uzaktan AlgıIama ve Veritabanı oluşturına, I(ısa
ve Uzun Süreçte I(iiltürel ve Doğal Koruma Önlem ve Uygulaııaları, Aspat Azınağıhııı Su
Kalitesi Açısından incelenmesi, Fizibilite Raporunun Hazırlatılması konularında çalışnıalar
ytirüttilmiiştür. Projeırin kapsamlı bir yayııra clöniiştürülmesine yönelik çalışmalara devanı
edi]mektedir. Projeniır Sanat Tarihi Araştırmaları böliimünde görev almamı sağlayan Prof.Dr.
Adnan Diler'e ve tüm proje elemanlarına teşekkiirü borç bilirim.3 4. Galanti Bodrı-ımlu, Boclrum Tarihi, istanbul 1945, s. 38.
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Yeni yapılanmaya adrnı veren Sıravolos Köyü, tahmini 12 nüfusla tüm köyler
arasında en küçük nüfusa sahip olanıdır.Kazaya bağlı köylerde mevcut 1101
vergi mükellefinin sadece 4'ü Sıravolos köyündedlr. ilk kez bahsi geçen
def erde adına rastlanan Srravolos, Strobilos'tan başka bir yer değildir' Bu ada
bazıkayıt|arda "isravolos", "Sıravala", "Saralos" şeklinde de rastlanibilmektedir.
Piri Reis'in |52I- tarihli Kitab-ı Bahriye'sinde, Strobilos adının kısmen
bozularak "Sirevalos"a dönüştüğü görülmektedir' |7' yüzyılın ikinci yarlslna
ait Katip Çelebihin Cihannüma'sında Menteşe eyaletinin 29 kazası arasında
l'Sıravala" da sayılmaktadır. |670'|i yıllarda yöreye ziyaret eden Evliya Çelebi
de, Menteşe Eyaletinin kazaları arasında "Sıravala ya da Karabağlar" adıyla
Milasin batısında, Karaova yakınında bir yerleşimi işaret eder. Ayrıca bu
ad, günümüzde yöre halkınca halen "Sıralovaz" ya da "Sıralavaz" şeklinde
yaşamaya devam etmektedir. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlıhın
yarımadadaki Karabağ Köyünde doğan ünlü denizci Turgut Reis'i konu alan
romanrnda Sıralovaz adı sıkça geçer8. Bazı araştırmacılar bu adın "Serulus"
ya da "eserulus" şeklinde Türkçe kökenli bir sözcük olduğunu iddia etse de
Strobilos'tan dönüştüğü açıktır9.

Yuk4rıda sözünü ettiğimiz belgeler, Strobilos'un T6. yizyıI başında
Sıravolos adıyla bir idari merkeze adını vererek yaşadığını göstermektedir.
Ancak bu tarihlerde yerleşimin tahminen l2 nüfuslu kııçtık bır köye dönüştüğü
görülmektedir. Özellikle Bizans döneminde önemli bir lima4 kenti niteliği
taşıyan ve barındırdığı Yahudi nüfus nedeniyle "Çıfit Kalesi" adıyla da anılan
Strobilos'un ne Zaman ve neden küçük bir köye dönüştüğü ve kentte yaşayan
Yahudi ve Hristiyan nüfusun hangi nedenle nereye gittiği tartışmaya muhtaç
konuların başında gelmektedir. Sıravolos kazasına bağlı bazı köylerde ceşitli
vakıf kayıtları bulunmasına karşılık, kazaya adrnr veren köyde hiç bir vakfin
bulunmaması da düşündürücüdür. Menteşe Beyliği yöre ile birlikte Strobilos'u
da topraklarına dahil ettiğinde acaba kentte yaşayan Yahudi ve Hristiyanları
başka bir yörede iskana mızor|adı?' Herhangi bir vakıf eser bulunmayan Strobilos
tamamen terk mi edildi? Kentin dış surları incelendiğinde Bizans surlarrnın
devamında görülen tahkimat ve tamiratları9 Menteşe Beyliği dönemine ait
olması kuwetle muhtemeldir (Resim 4, 5). Kentte yaşam sürmeseydi, bu tür
onarlm ve güçlendirmelere gerek var mıydı? Bu durumda akla gelen en güçlü
olasılık, Strobilos'ta meskun nüfusun Menteşe Beyliği döneminde burada
yaşamaya devam etmiş olmasıdır. Beyliğin ticari limandan vergi almakla
yetindiğini kabul etmek mantıklı görünmektedir.

Menteşe Beyliği döneminde Hristiyan ve Yahudi unsurların yaşamaya
devam ettiği kentin |6' Yizyıl başında yeni idari yapılanmaya admı vermesi
ancak nüfusunun tahminen 12'ye düşmesi düşündürücüdür. 1472 yılında

B C. Ş. Kabaağaçh, Turgut R.eis, istanbul 1966.
Bkz. T. Baykara, "Bodruıri] Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi,

6, Istanbul 7992, s.248.
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Kıbrıs kralı ve Rodos hakiminin Türklere karşı birleşerek Akdeniz'in en büyük
liırraıılarından biri olan Antalya'yl Ve sonrasrnda Strobilos'u yağmaladıklarını
yukarıda belirtmiştik. Bu saldırıda 400 ev yakılmış, her türden hayvan, tahıl,
keten ve çok ııiktarda köle alınarak kent tahrip edilmişti. Bir yandan Venedikli
ve Cenevizli denizcilerindiğeryandanBodrum'dayaşayan Rodos Şövalyelerinin
tehdidiniır devam ettiği süreçte yaşanan bu yağmalama, Strobilos'un boşaltılmış
ve keırtte yaşayan Yahudi ve Hristiyan nüfusun daha güvenli yerlere taşınmış
olabileceğini akla getirmektedir.

16. yizyıIbaşında gerçekleştirilen yeni idari yapılanmada kentin Sıravolos
adıyla bir k azamerkezi haline getirilmesi de rastlantı olmasa gerekir. Kentte halen
yaşayan farldı dinlere mensup bir nüfus yoğunluğu olsaydı, Strobilos'un yeni
yapılanmanın merkezi yapılması beklenmezdi. osmanlıların Müslüman nüfus
bulunmayan bir yerleşimi kaza merkezi yapmaslakla yakın görünmemektedir.
Buna karşılık ııüfusu yaldaşık 12ye düşmüş bir yerleşimin, oluşturan yeni
kazanın merkezi kabul edilmesi mevcut limanın halen kullanılıyor olmasr ve
kentte mevcut bir kalenin varlığıyla açıldanabilir.

Kenti 16. yizyı| başlarında, yani Sıravolos adıyla bir kaza merkezi haline
geldiği yıllarda gören Piri Reis'in verdiği bilgiler çarpıcıdır. Piri Reis, "lJsput
I(alesi" adıyla tanıttığı kenti, "Kos Adasr'nın kuzeyinde, Kumburnu'nun 3 mil
doğıısuırda konik bir tepe" şeklinde tasvir eder. Kalenin denize hakim konik ve
yüksek bir tepe üzerinde yer aldığını,yamaçta, tepenin altında yıkık binalar ve
bir akarsuyun bulunduğunu, fakat kimsenin bu sudan içmediğini, su ihtiyacının
aşağıdaki harap yapı|ar arasında yer alan sarnıçlardan sağlandığrnr anlatırlo.
Piri Reis'in ifadeleri, Strobilos'un T6.y:d,zyıl başında -birkazamerkezi olmasına
rağmen- gerçekten de metruk bir kent niteliği taşıdığını kanıtlamaktadır. Kenti
I670'Ii yıllarda gören Evliya Çelebit' kaleyi Menteşe hakimiyetinde, yalçın
kayalık üzerinde hünerli üstad elinden çıkmış küçük bir kale şeklinde tanımlar.

Çevresinin 700 adım olduğunu, kızey yönde bir kapısının yer aldığını, dizdarı,
top ve tüfeğinin mevcut olmadığını söyler. Aşağıdaki kaynağı'Ab-ı Hayat Suyu"
diye nitelendirirken bu suyun 10 değirmeni işlettiğini ve gemilerin de bu sudan
ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatır. Seyyahın verdiği, kalenin dizdarınur, top
ve tüfeğinin bulunmadığı şeldindekl bilgiler dikkat çekicidir.

Sonuç olarak, yizyı||ar boyunca kesintisiz iskan gören önemli bir liman
kenti durumundaki Strobilos'un, Menteşe Beyliği ve osmanlı dönemlerinde de
ticari önemini koruduğu,|6.Y:dızyıl başında Sıravolos adıyla bir kaza merkezine
adını verdiği anlaşılmaktadır. Geniş katılımlı bir proje kapsamında kültür
envanterinin yanı srra fora, fauna, tarım ve sosyo-kültürel yapı gibi çeşitli
koııularda ayrıntılı bir şekilde incelenen bu önemli liman kentinin korunmasr
büyuk önem taşımaktadır.

I0 Piri Reis Kitab-ı Bahriye'den nakleden C. Fossa.g.m., s.152.
li Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Anadolu, Suriye, Flicaz), g.Cilt,
Istanbul 1935, s.Zl4.
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yİn nnİrucİ yüzyil,I}d E.AşLAR'INDA EoDRUvI

Giriş 

Mesut ÇAPA'

Bodrum, 20. Yuzyıla gelindiğinde Menteşe sancağına bağlı altı
kazadan biriydi. Bodrum kazasına bağh Serelevahi (Saravolui) ve Kaiaabad
nahiyeleriyle kırk köy bulunmaktaydı. Serelevahi nahiyesinin merkezi Müsgebi
köyü, Karaabad nahiyesinin merkezi ise Mumcular köyü idi. Bodrum kasabası
kazanın merkeziydi.

Menteşe Sancağı Bodrum'un yanr sıra Muğla, Milas, Mekri (Fethiye),
Köyceğiz ve Marmaris kazalarından oluşuyordu. Muğla aynl zamanda sancak
merkeziydi. Ancak, t889da Menteşe Sancağı merkezinin Bodrumh taşınacağı
haberleri ortaya atılmıştı. Muğlalılar Sadrazamlığ'a verdikleri bir dilekçeyie
buna karşı çıkmışlardır. Böyle bir değişikliğin, "muAmelAt-ı livayı sektedör
edeceği gibi haklarında müşkülAtı ve mağduriyeti mücib olacağından bahisle"
sancak merkezinin Muğlada kalmasını istemişlerdir.(l) Bu konun daha sonra
gündeme gelmediği anlaşılmaktadır.

1890'larda Bodrum merkezinde I liman odasr, 1 telgraf ane, 1

hapishane, 5 cami, 6 mescit, 1 medrese, 2 gazino,24 saman damı, 6 meyhane,
4 türbe, 4 Rum kilisesi, 1 Yahudi mektebi, 1 Rum mektebi ve 7 islam mektebi
bulunuyordu. Kasaba on bir adet fenerle aydınlatılıyordu.(2) Bodrumda
tImurca, Çarşı, Kilerlik, Rum, Kilise, Tepecik, Yeniköy, Türkkuyu ve Eskiçeşme
mahalleleri mevcuttu. Aynı tarihlerde"Bodrum kasabasr ahalisinden ömerağa
oğlu Ali Ağahın uhdesinde bulunan incir tarlasındıi teşkil edeceği mahallenin
Kumbahçesi nömıyla yAd edilmesi" (3) kararlaştırılmıştı.

Bodrum'da 1890'lardan İkincı Meşrutiyet dönemi sonuna kadar geçen
süre içinde ismail Şevki, ömer Hulüsi, ibrahim Rusuhi, osman Nuri, Nişan
AgAh, Mehmet Faik ve Enver beyler kaymakamlık görevlerinde bulunmuşlardır.
(4)

Belediye teşkilAtının kurulmasından ikinci Meşrutiyet'in sonuna kadar
Dalkılınç oğlu Çelebi efendi, Mahmut Reis oğlu Mahmut efendi, Alaiyeli Hacı
Mehmet efendi, iğnecioğlu Halil efendi, Alaiyeli Galip efendi ve Aliağaoğlu
Ethem efendi Belediye başkanlıklarrnda bulunmuşlardır. (5)

Nüfus
Birinci Meşrutiyet'ten itibaren Bodrum nüfusunda bazı değişiklikler

yaşanmıştır, l876-77 osmanlı-Rus Savaşı esnasında Balkanlardan, daha sonraki
yıllarda da Girit adasından Müslüman rnuhacirier gelmişlerdir. Bodrumda
gayrimüslim nüfusu Rum ve Museviler oluşturmaktaydı.

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, (ınesııtcapa@yahoo.coııı)
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Yirminci Yüzyılın başlarında Bodrum kazasının genel nüfusunun 14 bin,

şehir merkezi nüfusunun ise 6 bin civarında olduğu anlaşılmaktadır. Cuinet'e
göre, 1894'te Bodrum'un 14.008 olan toplam nüfusunun 11.613'ü Müslüman,
2'264'iRum,45'i Mırsevi ve 86'sı yabancılardan oluşmaktaydı. Şehirde yaşayan

6.000 nüfusun 3.605'i Müslüman,2'264'iRum, 86'sı Musevi ve 45'i yabancıydı.
(6)

1890'larda Bodrum 13.884 nüfusa sahipti. Bu nüfusun 1l.551'i
Müslüman, 2.245'i Rum, 82'si Yahudi ve 6'sı "teba-yı ecnebiye ile tabiyeti
meşkük'tu. Müslümanlardan 81'i, Rumlardan 76'sı, Yahudilerden 3'ü yabancı
uyrukluydu. Bodrum merkezinde 5'524 nüfus, 1.080 ev; köylerde ise, 8.460

nüfus ve 1.609 ev bulunuyordu. Nüfus ve evlerin köylere göre dağılımı (7)

şöyleydi:
Köyün adı Nüfus Ev sayısı

Çif lik 510 100

Façnun 190 30

Serelevahi nahiyesi
Müskebi 453 9l
Gürece 140 30

Petenler 100 20

Deremiski 286 55

Yemeni L32 28

Yaka 143 30

Rumhaneleri 95 9
Dere 2I9 4I
Akçaalan-ı kebir 42| 89

Akçaalan-ı sayf 249 50

Karakaya 396 62
Gökçepelan 72 14

Sandıca 348 58

Rumbükü 261 52

Geranpelan
Geriş
Dirmil-i sağir'
Göl
Peksimat
Dirmil-i kebir
Karabağ
Farliye
I(araabad Nahiyesi
Mumcular
Makı
Armudcuk

60
38
25
t4
22
38
70
64

25r
395
5l

52

72
10
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Hatablar
Cedid
Bayır
Tepecik

Çömlekci
Kemer
Kevgir
Sığır Ağılı
Sair
Aveli Cemaati
Güzelbeyli
Hacı Himmetler
Zeamet

103
230
90
106
t73
r22
55

59
788

2l
42
18

2T

32
25
11

T2

t28
22111

74
51

t4
11

1B83

Birinci Dünya Savaşı öncesinde köy ve şehir nüfusunun arttığı
görülmektedir. 1913-1914 yıllarında Bodrum kaza merkezinde toplam B.23g
(4.375 Müslüman, 3.658 Rum ve 206 Musevi); köylerde ise toplam |3'36| nüfus
yaşıyordu. Bodrum köylerinde, Bağla ve Kefalukadakilerin dışında, nüfusun
tamami Müslümanlardan oluşuyordu:

Köyün Adı Nüfus
Çif lik 780

Çirkan I97
Bitez 267
Müsgebi-i kebir 5B7

Müsgebi-i sagir 430
YahşI 162
Gürece 222
Yaka 216
,A.kçaalan-ı kebir 515
Akçaalan-ı sagir 406
islamhaneleri I7I
Karabağ 462
Dere 276
Peksimet I45
Karakaya 627
Geriş 254
Sandime 476
Gökçebelen lI7
Dirmil-i kebir 273
Dirmil-i sağir |87
Gralbelan 298
Faralya 459
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Göl
Türkbükü

Bağla ve Kefaluka
Mumcular

266
r27

Cedid
Bayır
Hatibler
Mazı
Armutcuk
Çömlekci
Dönbul
Tepecik
Sığır ağılı
Kevgir
Kemer
Saz

370 (Rum)
343 (Karaabad nahiyesi merkezindedir)

273
130
103
438
96
275
t24
134
72
50

152
35r

Pınarlıbelan 610
Kavm-i Tahtacı 276
Müslim-i Kıbti 36
Birinci Dünya Savaşr'nın başlarında Bodrumdaki Rumlardan bir

kısmının, güvenlik nedeniyle iç losımlara sevk edilmeleri, özellikle şehir
nüfusunda düşüşe sebep olmuştur.(8) 1915 yılında Fransızların bombardlmant
sırasında, Bodrumda yaşayan Musevilerden bir kısmı MilAsh giderek orada
yerleşmişlerdir.(9)

Muhtelif zamanlarda Girit'ten gelen Müslüman muhacirlerin, Bodrum
nüfusunda önemli bir yeri vardır. Arşivlerdeki belgelerde Girit muhacirlerinin
iskAnları, askerlikleri ve yerli halkla münasebetleri hakkrnda bilgiler yer
almaktadır.

Aydın Valis i Mehmet Kamil B ey, S adaret'e gönderd iği y azıda, B o drum'a
gelen Girit muhacirlerinin iskön işlemleri tamamlanmadığından 1905 yılı
kurasından muaf tutularak askerliklerinin ertelenmesini istedi. Sadrazamlık
bu konuda askeriyenin görüşüne başvurdu. Sadrazamlığın 9 Nisan 1905
tarihli cevabrnda, "Bodrum kazasındaki Girid muhacirlerinin emr-i iskönları
henüz icrA olunmadığı halde içyiz yirmi bir senesi kurasına idhAlen asker
edildiklerinden ve bu ise efrAd-ı ailelerinin perişanlığını mücib olacağından
bahisle emr-i iskAnları icrö oluncaya kadar askerlikten muafiyetleri lüzümu"
olumlu karşılanmıştı. Yürürlükteki uygulamadan G.irit muhacirleri de
yararlanacaklar, göç tarihinden itibaren altr sene askerlikten muaftutulacaklardı.
(10)
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Belgeler arasında, Girit göçmenleriyle ilgili şikayetlere de
rastlanmaktadır. Dadya (Datça) RüsümAt Memuru Mehmet Rüştü, 1 Mayıs
l905'te Dahiliye Nezaretihe gönderdiği bir yazıyla Girit muhacir]erinden

şikayetçi oldu. Buna göre, Bodrum ve istanköy kazalarına göç eden Girit
muhacirleri, Dadya nahiyesi müdürü Giridli Ahmet Kemal efendinin teşvik
ve yardımlarıyla kayıklarını Dadya sahillerine yaklaştırıyorlardı. Burada
orman memurlarının yokluğundan "bilistifade çam köklerini soyup ve ze1'tin
ve eşcAr-ı saireyi kat'edip sirkatte" bulunuyorlardı. Dahiliye Nezareti, Aydın
Vilayetihe gönderdiği 11 Mayıs 1905 tarihliyazıyla konuyla ilgili tahldkatta
bulunulmasını istedi. ( 1 l )

Bodrumh gelen Girit muhacirlerinin iskAn işlerinin uzun yıllar
sürdüğü anlaşılmaktadır. Girid muhacirleri adına imamzade Mehmet Velid-din
:rırafından 1909 yılında Bodrum Kaymakamlığına verilen dilekçede, " On
bir sene ewel Girid'den Bodrum kazasrna hicret ettikleri halde henüz iskAn
olunmadıklarından bahisle muhtaç oldukları hanelerin emsali veçhile inşasıyla
sefaletten' ( 1 2) kurtarılmaları isteniyordu'

Eğitim
19. Yüzyılın sonlarına doğru Bodrumda eski geleneksel eğitim kurumları

varlıklarını stirdürürken, Tanzimatin etkisiyle yeni eğitim kurumları açılmaya
başlanmıştır. Bu tarihlerde Bodrumda bir medrese ile iki mahalle mektebinin
yanl sıra bir rüşdiye mektebi bulunuyordu. 18B0'lerde yeni usulde eğitiıı Veren
bir ibtidöiye mektebi açılmıştır. Bu mektebin ilk muallimi aslen Rocloslu olup
Topal hoca lAkabıyla anılan Salih efendidir.(J3)

Yirminci yizyılın ilk yıllarında Bodrumda iki medrese Ve bir rüşdiye
bulunuyordu. Çarşı mahallesindeki Mustafa Paşa Medresesinde(1a) 6l talebe
mevcuttu. Kızılhisarlı Mustafa Paşa tarafindan kurulan medresenin müderrisi
belde müf üsü Mehmet Hilmi efendiydi' Salnamede, Bodrum merkezi
(kasaba)de iAne yoluyla kurulan ikinci bir medreseclen bahsediliyorsa cla,
bunun dışında bilgi verilmemektedir.(15) Abdülhamid'in tahta geçmesinden
sonra Bodrum'un muhtelif yerlerinde 32 adetyepi ibtidöi mektep açılmıştı.(t6)

Birinci Meşrutiyet yıllarında Bodrumda bir rüşdiye mektebi açılnrış,
aynl zamanda Simav rüşdiye mektebi lağvedilerek buraya nakledilmiştir.
Öğretmenokulu (DArülmuallimİn) mezunlarından Bafralı Hasan (Fehmi)
Efendi, bu mektebe "muallim-i ewel" (başöğretmen) tayin edilmiştir.(l7)
Bodrumlu Avram Galanti'nin de rüşdiyeden hocası olan Hasan Fehmi efendi,
burada yirmi yıl kadar görev yaptıktan sonra ıJileİya tayin olmuştur. Hasan
Fehmi efendi, Neyzen Tevfikin babasıydı.(l8) Uçüncü derece- rüşdiyeler
kategorisinde bulunan Bodrum Rüşdiyesinde,(19) 1900'lerin uuşr"ao 33
öğrenci öğrenim görüyordu. Mektebin başöğretmeni Mustafa Hulusi Efendi,
gizelyazı (hüsnü hat) öğretmeni ise Ahmet efendiydi.(20) l89B yılıncla
Hasan Fehmi efendinin yerine atandığı anlaşılan Mustafa Hulusi efendi, claha
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öııce Van Maarif Müdürlüğü ile Başkale ve Arabkir rüşdiyeleri "muallim-i

ewelliği'' görevlerinde bulunmuştu.(21) Mustafa Hulusi efendi, hakkında
yürütülen soruşturmalardan sonra 1905 yılında Kirmasti Rüşdiyesi "muallim-i

ewelliği"ne tayin edilince(22) yerine başöğretmen olarak "DArülmuallimin-i

Rtişdiye" rnezunlarından Karamürselli Mustafa Asım efendi (23) getirildi.
1900'leriıı başlarında Tepecik Mahallesinde, yalı kenarında hallan

katkısıyla iki katlı ve tek dersaneli olarak yaptırılan Numune Kız Mektebi
öğretime açıirdı'(2a) l915'te Fransızkruvazörününbombardımanındamektebin
yıkılması üzerine, eğitim Hıristiyan mahallesinde bir evde sürdürülmüştür.
Deniz kenarında bulunan iptidaiye ve rüşdiye mektepleri, daha sonralarr

Belediye tarafindan istimlak edilerek yerine bir alan oluşturulmuştur. ikınci
Meşrutiyet döneminde Numune Mektebi açılmıştır.(2s) on bir dersane, üç
idare odası ve bir mescitten oluşan bu okul, 1910-11 yılları arasında Kaymakam
Faik (Üstün) beyin öncüliiğünde geniş bir araziizerine inşa edilmişti.

Bodrum F{apishanesi
Bodrum'un en önemli tarihi eserlerinden olan kale, önceleri

askeri amaçlarla kullanılırken 20. YazyıIın başlarrnda hapis}ıane olarak
anılmaktaydı.

1892'lerden itibaren, "Bodrum kalesinin sıhhi şartlara uygun şekilde
bir umümi hapishane haline getirilmesi" için çalışmalar başlatılmıştır.(26) 23

Ağustos 1892 tarihli bir belgede, "Menteşe sancağı dahilinde vAki Bodrum
kalesinin cihet-i askeriyece adem-i lüzümundan nAşi'] kale ve bodrumlarının
hapishane haline getirilmesi için yapılan çalışmalardan bahsedilmektedir.
izmir belediye mimarı ile bir subayın ortaklaşa hazırladıkları keşif raporlarının
Dahiliye Nezareti ve Sadrazamlığa ulaştırılmasından Sonra, "mezkür kalenin
cihet-i askeriyece lüzümu olup-olmadığı Tophane-i Amire Müşirin-i
celilesinden istifsAr edilmiş idi'i Tophane-i Amire Müşirliği, "kalenin sur
hariciyle müştemelAtından şayAn-ı muhafaza mahallerinin şekl ve heyet-i
asliyeleri tağyir olunmamak üzere hapishane ittlhaz olunmasında bir beis
görülememiş olduğu"nu (27) bildirmişti.

Arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre, Bodrum hapishanesinin su
ihtiyacının karşılanması için su yollarınrn inşasr, genişletilmesi ve genel
hapishane haline getirilmesi çalışmaları 1900'lere kadar sürmüştür.(29)
Bodrum kalesinin hapishane haline getirilmesindeki çalışmalarından dolayı,
"Frkön-r Harbiye Kaymakamı Hüsnü Bey'in hömil oiduğu dördüncü nişanının
üçüncü terfiyle taltifi" (30) kararlaştırılmıştır.

İstibdat ve ikinci Meşrutiyet döneminde tanınmış bazı eşkıya ve şahıslar
Bodrum hapishanesine gönderilmişlerdir. Galanti, tutuklulardan bazıları
hak]<ında bıl gi vermektedir.

Hapishanenin açılışının ilk yıllarında ulemadan Müneccim Hoca
Muin ile Hoca Arif efendiler bir eV yangmrndan dolayı tutuklanmlşlar, ikinci
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Meşrutiyet'ten önce serbest bırakılmışlardır. Hoca Arif beyin gayretleri sonucu,
içme suyunun açık kanallar yerine demir borularla getirilmesi sağlanmıştır. (3 l )
Bahriye erkAnından Hayreddin bey meşrutiyet taraf arı olduğu gerekçesiyle,
Sultan II. Abdülhamid tarafindan Bodrum kalesine gönderilmiş; Meşrutiyet'in
ilinıyla serbest bırakılmıştır. otuzbir Mart Vakasr sanrklarrndan Hoca Ahmet
Rasim efendi ile Bahriye kolağası Arap Amber efendi, müebbeden hapis cezasryla
Bodrum kalesine gönderilmişlerdir. Aydın ve Manisalı eşkıyalardan Hacı
Pehlivanoğlu Ali ile Müeddem oğlu Mustafa efeler ve Rumeli eşkıyalarından
Kromidas Bodrum hapishanesinde kalmışlardır. Prens Sabahattinin özel
katibi Safvet Lütfi, Kör Emin ve Ahmet bey, Mahmut Şevket Paşanın katli
olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanarak Bodrum hapishanesinde özel
koğuşa konulmuşlardır. Bir müddet sonra, bunların nezaret altında kale
dışında dolaşmalarına izin verilmiştir.(32) Ancak, "istanbul Divan-ı Harb-i
Örfiyesince mahkum ve Bodrum'a sevk edilen Kör Eminin izmirde serbest
olarak görüldüğü" haberi İstanbul'a ulaşmıştı. Bunun üzerine, Dahiliye Nazırı
Talat bey, Ekim 1915 tarihinde Menteşe Mutasarrıf ığı'ndan konuyla ilgili
"serian tahkikat icrAsıyla" (33) neticenin bildirilmesini isledi.

Galanti'ye göre, "Hapishane, Meşrutiyetten sonra boşaltılmış ve teşkilatı
lağvedilmiştir. Bir müddet Sonra yeni bir kadro ile tekrar açılmış, siyasi ve
adli mahkümlar gelmeğe başlamı ştır. 26 Mayıs1915'te bombardıman izerine,
mahkümlar memleketin iç taraf arına nakledilmiş ve bundan sonra kale artık,
hapishane olarak kullanılmamıştıri'(34) Ancak, arşiv belgelerindeki bılgilere
bakılırsa, hapishanenin ikınci Meşrutiyet'in ilanından önce kapatıldığı,
Meşrutiyet'in ilk aylarında da onarılmay? çalışıldığı anlaşılmaktadır. Aydın
Valisi Rauf bey, Dahiliye Nezareti'ne gönderdiği 22 Kasım 1908 tarihli telgraf a,
"Bodrum hapishane-i umümisi ilön-ı harp esnasrnda kAmilen tahliye olunduğu
ve muhafazaslna memur efrAd diğer kaza|ara tertib olunup gardiyanları da
dağıtıldığı ve hapishane beş yüz kişi istiabına kafi ise de, mücrimİnin hin-i
zartırettebazi aksamı tahrib etmelerinden nAşi derünuna ..."(35) şeklinde bilgi

' vermektedirr
Bodrum hapishanesindeki mahkümlaı Türkiye Birinci Dünya Savaşr'na

girmeden önce iç kısımlara tahliye olunmaya başlanmıştır. Menteşe Mutasarrıfi
Müniı 12 Ağustos |9|4'te Dahiliye Nezareti'nden, Bodrum hapishanesindeki
tutukluların " ne Suretle nerelere sevki icöb edeceğinin iradesi"ni istemiştir. 29
Eylül 191a tarihi itibariyle kalede 4B0 mahkum bulunuyordu.(36) Bunlarrn
daha sonra iç kısımlara sevk edildikleri anlaşı]maktadır.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bodrum'un asayişiyle ilgili aylık raporlar
hazır|anarak Dahiliye Nezareti'ne gönderilmiştir. Bu raporlara göre, adi ve
siyasi olayların çok azaldığı, hapishanedeki mahküm Saylslrun onu bulmadığı
görülmektedir.l916 yılı Ağustos ayında Bodrum kasabasında siyasi bir olay
meydana gelmemişti.(37) Hapishanede, |917 yı]ıı ikinci dört ayı içerisinde
cünha (küçük srıç)dan 4 erkek ve 2 kadın bulunuyordu. Aynı yılın üçüncü
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dört aylık yoklama cedveline göre ise, cünhadan 6 erkek ve 1 kadrn tutuklu
mevcuttu. 1918 yılı ilk dört aylık hapishane yoklama mevcuduna göre, 2'si
cünha ve 2'si kabahatten toplam 4 erkek mahküm bulunuyordu. Bu raporlar
kaymakaıı, jaırdarma komutanı Ve saVCr tarafindan imzalanıyordu. (38)

Birinci Dünya Savaşr'nda Bodrum
Birinci Dünya Savaşr'nda Bodrum işgale uğramamakla birlikte,

Savaşln olumsuz etkilerinden kurtulamamıştır. Seferberliğin ilanıyla birlikte
Bodrumdan da asker sevkiyatına başlandı. 10 Ağustos 1914 tarihinde,
Bodrumda efradın kAmilen celb ve kıtasına sevk olmadığı ve diyAr_ı Aherde
bulunan elli neferin siirat-i sevklerinin mahallerine yazıldığı" (39) Bodrum
kayınakamlığından bildirilmişti.

Savaş yıllarında sahillerin işgale açık olmalarından dolayı, Bodrumda da
bazı tedbirler alınmıştır. Hapishanedeki mahkümlarla önem arz eden malzeme
ve eşyalar iç kısımlara taşınmıştır.29 E/ınl I9I4'de Bodrum Kaymakamlığının
verdiği bilgilere göre, "Burada ikiyüz lark ton Ereğli maden kömürü vardır.
Bunun şimdiden dahile sevki gayet müşkül ve masarrf-ı nakliyesi hemen
keııdi kıymetine muAdildir. Kalede dörtyaz seksen mahbüs vardrr. Bir tecdvaz
vuküuırda derhal sevk]eri emr-i müşkildir. KezA Liman Riyasetinin emlAk-ı
emniyetinde bin yediyiz otaz teneke gaz, on iki varil makine yağı ve otuz
dokuz teneke benzin mevcüd ve şimdiden mekArilerle (yuk hayvanı) dahile
sevki mümkündüri'(40)

Sahildeki adalar|a ilgili de tedbirler alınıyordu. 3 Kasım |9l4'te Muğla
Mutasarrıfi Müştak bey Tersane ve Karaada'yla ilgili şu bilgileri verdi:

" Fethiye'nin civarında Tersane ve Bodrum'un cenubunda Karaada
namıyla iki ada vardır. Bu adalarda sekiz-on balıkçı kulübesinden başka bir
şey yok ise de, italya işgalinden dz?ıde kalmış oldukları cihetle beşer kişilik
birer jandarma karakolu tesis edilmiş bu efrAd bugün her türlü esbAb müdöfaa
muavenetinden mahrum oldukları cihetle Yunan eşkıyasının Ani hücumunda
beylrüde yere bu karakolların tatiliyle efrAdın dahile alınmasr lüzümu }andarma
kumandanlığından beyan ediliyor. Her ne kadar adada bulunan ahali ile beraber
efrAdın hemen dahile celb edilmeleri tebliğ edilmiş ise de bu babda Nezaretce
bir mütAlaa-i mahsüsa olup-olmadığının işirıJ'(4l)

Birinci Dünya Savaşr'nda kıyılardaki Rumlarrn, Yunanistan ve adalarla
istihbarat faaliyetlerine girmeleri ve silahlanmaya çahşmaları karşısında,
güvenlik açısrndan bazı karar|ar alınmıştır. Muğla Mutasarrıfi Müştak Lütfi
Bey,2I Şubat 1914 tarihli telgrafinda, "... Aynı zamanda Rumların silahlarını
mghafaza ettikleri ötede beride hükümet, ahvAl-i harbiye hakkında mühim
bir aleyhdArane işAatta bulunduklarr mevsükan haber alınmakla ve hatta
Bodrumdan adalara hicret eden Rumların Bodrurda tecAvüz etmek izere
bulundukları, Seyyar }andarma Tabur Kumandanlığından bildirilmesine
nazarafl Rumların hadise çıkarmak fikr-i emelinde bulundukları işAr ediyor.
Bu tahkikata rağmen sükün-ı memleket tamamen muhafaza olmaktadır"
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demektedir. (42) Bu sırada Faik bey Bodrum kaymakamıydı. Menteşe Mutasarrıfi
Mtiştak bey, 18 Kasım l914 tarihinde Dahiliye Nezareti'ne gönderdiği yazıda
Faik beyden bahsederken, "muktedir, cesur kaimakamlardandır. Her türlü
ahvale karşı ittihAz-ı tedAbir eyleyebileceğine itimadrm vardır" (43) demektedir.

Haziran l9l4'te, daha önce Midilliye göç etmiş olan bir Rum'un
Bodrum hapishanesindeki babasına yazdığı mektupta, "Midilliden otuz bin
muhacirin sefaleti hikaye edildikten Sonra Yunan hükümetinin muhacirlerden
kendi arzularıyla iki bin kişilik bir çete teşkil ettiği ve bunların müsellahan
namus ve mallarının istirdAdı için Ayvalığ'a geçecekleri ve ... Midilli'ye esliha
ve mühimmat-ı harbiye vürüd ettiği ve vapurların Anadolu'ya asker sevki için
hazır bulunmaları emr olunduğunu"(44)belirtiliyordu.

Güvensiz tavırlarına karşı sahildeki Rumlarrn, savaş yıllarında iç
kısımlara sevk edildikleri anlaşılmaktadır. Menteşe Mutasarrıfi ittri ıııtıştuı.
beyin 22Eylnl 1915'te Dahiliye Nezareti'ne verdiği bilgiye göre, savaştan sonra
şehir merkezindeki Müslüman ve Musevi nüfusu aynı kalırken Rum nüfusu
83s'e düşmüştür. Bağla ve Kefaluka köylerindeki Rumların da iç kısımlara sevke
edildikleri anlaşılmaktadır. (45) 1918 yılında Menteşe livasının Bodrum, Milas
ve Fethiye kazalarıyla diğer sahil kesiminden Rumlar iç kısımlara gönderildi.
Muğla Mutasarrıfl Hilmi bey, 8 Eylül 1918 tarihli yazısında, buralardaki
Rumların dalrile nakillerinin tamamlanmadığını bildirdi. Dahiliye Nezareti,
Ekim 1918de Menteşe Mutasarrıf ığı'ndan, dahile gönderilen Rumların sayıları
ve iskan edilclikleri yerler hakkında(+6) bilgi istedi.

Savaşın başından itibaren, İtilaf Devletleri gemileri kıyıları kontrol
altında tutmaya çalışırlarken Bodrum da bundan fazlasıyIa etkilenmiştir.
26 Mays' 1915 günü Bodrum'un Fransız kruvazörü Duplex tarafindan
b omb ardımanr uzun yıJ.|ar hafıza] ardan silinmemiştir.

Alman denizaltılarının Bodrum limanından ikmal yaptıklarından
şüphelenen itilaf Devletleri, bunu araştırmaya karar vermişlerdi. bu maksatla
Bodrum'a gelen bir Fransrz kruvazöründen indirilen bir sandalla iskeleye
gönderilen Fransrz denizcileri, ertesi gün limandaki kayıklarda atama
yapacaHarını bildirmişlerdir. Bodrumlular, limanındaki kayıldarda araştırma
yapmak isteyen Fransızlara izin vermek istememişlerdir. Bodrum kaymakamı
Faik, }andarma Komutanı Rifat ve Teğmen ibrahim Nezihi beyler, buna
müsaade etmeyeceklerini kayık sahipleriyle halka bildirerek ona göre tertip
almışlardır. Ertesi gün geldiklerinde mukavemetle karşılaşan Fransızlar kayıp
vermişler, Fransız kruvazörü de her tarafı topa tutmaya başlamıştır. Ancak,
limanrn darlığı kruvazörün hareket serbestliğine elverişli olmadığından, asıl
hedef olan kayıkları vuramadan Bodrum'dan ayrılmıştır. Ertesi ğtir, ktıçtık
bir harp gemisi limana girebilmiş ve limanda bulunan kayıkları ve sandaliarı
yakmıştır. Bombardıman sonucu kalenin bir tarafi hasara uğramış; Tepecik
camii kubbesi, Tepecik kız mektebi, Karaadahın kulübeleri ve birkaç ev tahrip
olmuştur. (47)
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müteheyyizAndan (ileri gelen kimseler) zuhür ediyor. Çünkü şimdiye kadar
köylünün verdiği hisse-i maArif ile çocuklarını okutmağa ahşmış köylerde
yüz guruş maaşlı muallim yok iken, köylünün verdiği hisse-i maArif en

kasabalarda açılan rüşdİ ve idadİ mekteplerinde çocuklarınr meccanen tahsil
ettirmiş bulunan bu müteheyyizöın şimdi kendileri de senede birkaç yüz guruş
mektep paraslvereceklerini anlayınca fukarA ağzından şikayet ediyorlar. Fakat

şimdiye kadar fukarAnın verdiği hisse-i maörife mukabil fukariya mektep
açılması lüzümunu hiç hatırlarına getirmiyoa hükümeti bu bAbda hiç de ikiz
ve tazyiketmiyorlar idi. Hösılı, idare-i Husüsiye bütçesinden masarıfi tekAlif-i
mecburiyesini ihrAc etmek imkanı yoktur. Hatta bu varidöt kalmakla beraber
AşAr hisse-i iönesi muadilini hazineye tediye etmezse yine pek çok müşkülöta
tesadüf olunacaktır." (52)

Bodrum, savaşm sebep olduğu sıkrntıların sürdüğü bir srrada, I9l7 yıJıı

Temmuzunda doğudan çekirge istilasına uğradı. Bu hasarın tarımdaki olumsuz
etkileri yedi yıla yakın devam etti.(53)

Sonnotlar:
(r) Başbakanlık osmanlı Arşivi (BoA), DH. MKT, Dosya (ds.): 1639,

Gömlek (g.): 38.
(2) Aydın Vilayetine Mahsüs Salname, (Eser: Cemiyet-i Rüsümiye

azasından A. Cavid), Cild-i SAni, Sene-i Hicri: 1308, Sene-i Mali: |307, s. 444-
447,614-6L5.

(3) BoA., ŞD, ds. 2532, 9.26. Def eri Hakani Nezareti'ne gönderilen 29
Haziran l888 tarihli bir belgede şu ifadelere yer verilmektedir: "Menteşe Sancağı
dahilinde Bodrum kasabasr ahalisinden Ömerağa oğlu Ali ağanın kasaba-i
mezkürede arsasında bulunan incir tarlaslnln parça parça tefrİkiyle, tefrik
edilen kesxn taraf arrndan hane inşA olunmak üzere mahalle şekline ifrağ ve
Hıristiyan mahallesine ilAve olunarak mevkiin nAm-ı kadimi olan Kumbahçesi
mahallesi nömıyla yAd edilmesi tenslb ve bedel-i öşri takdir ve tertib olduğu
Aydın Vilayeti'nden bildirilmesine binAen muAmele-i mukteziyyesinin ifAsı
hususuna...'l.BOA., DH. MKT ds. 1520, g.79.

(4) Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum Tarihi, İstanbul 1945.35-36'
Galanti, bu bilgileri İkinci Dünya Savaşı yıllarında Bodrum'da kaymakamlık
yapan Ekrem Sevencan'dan aldığını yaz|yor. Birinci Meşrutiyet'ten itibaren
Bodrum kaymakamlarıyla ilgili arşiv kayıtlarından bazıJıarı şunlardır: "Tus
ve Bodrum kaymakamlıklarına Hakkı ve Ragıb beylerin tayinleri'] BoA.,
I..DH.., ds.776,9.63169; "Eşme ve Bodrum kaymakamları Bekir Sıddık ve Nafiz
efendilerin becAyişi'] İ..DH.., ds.872, g.69647; "Bodrum kazası kaymakamlığına
Ismail. Şevki efendinin tayini'] İ..DH.., ds.933, g. 73911; "Bodrum kazası
kaymakamı Ömer Hulusi efendiye rütbe tevcihi'] i..DH.., ds.|227, g. 96064.
Birinci Dünya Savaşı'nın ilk aylarında Faik beyin Bodrum kaymakamı olduğu
anlaşılmaktadır, DH.ŞFR, ds.449, vesika (vs. ) : 5.
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(5) Galanti,4'8'€., s.47. Ağustos 1915 tarihi itibariyle Bodrum Belediye
Reisi Galip efendiydi, DH.UMVM., ds.159, vs.7.

(6) Vital Cuinet, "Histoire de IAsie Mineure'l III, s.622124'den naklen
Galanti, a.g.e.,s.41.

(7) Aydın Vilayeti Salnamesi, s.422,508-509.
(8) BOA, DH.EUMKLU, ds.10, vs.19.
(9) Galanti, a.g.e., s.40
(l0) "Menteşe sancağına töbi Bodrum kazasında bulunan Girid

muhacirlerinin... hicretlerinden itibaren müddet-i muafiyet-i mezküreyi ikmal
edenlerinin hidmet-i askeriye ile mükellefiyetleri tAbi bulunmuş olduğundan. ..

Serasker . . . 24 Mart 32I", A.MKT.MHM, ds.526, g.21.
- (11) BoA., A.MKT.MHM., ds. 3B4, g.66' "Bodrum ve İstanköy

kazalarınahicret etmiş olan GiriğmuhacirlerikayıklarınıDadyanahiye müdürü
Giridi Ahmet Kemal efendi eser-i teşvik muavenet ve himayesiyle muhafazası
zir-i idare-i öcizAneme mevdü' sevahile yanaştırlıp ... umüm ormanlarrn
çam kölderi soyulmakta ve henüz mahsule gelmiş olan zeytin harnüb vesaire
eşcAr ve fidanlıklar CenAb-ı Haktan korkulmayarak kat' ve mahv ve hafiyyen
aşırılmaktadır]] DH.MKT, ds.95B, g.2.

(12) BOA, DH.MKT ds.2843,vs.L12.
(f 3) Galanti, a.g.e, s.42.
(14) 1893-94 yılında, "Bodrum Mekteb_i Rüşdiyesi mual]im-i sanisi Ali

efendinin Bodru'rndaki Tepecik Medresesi müderrislik görevinde bulunduğu
tarzındaki bilginin araştırılmasr" istenmişti. BoA., MF.MKTds.|87, g'97 '

(l5) Salname-i Maarif, Altıncı sene, Asır Matbaası, Hicri I32|, s. 37B.
1891de yayınlanan Aydın Vilayet salnamesinde 1 medrese verilmektediı S.

444-445.
(16) Maarif Salnamesi, s.393.
(17) BOA., MF.MKT, ds.41, 9.70,99.
(r8) Galanti, a.g'e., s' 42. "Tevfik, ben Bodrum rüşdiyesinin son sınıfinda

iken, kendisi iptidai mektebinden çıkıp rüşdiyenin ilk sınıfina gelmişti. Babası
rüşdıye muallimi Hasan Fehmi efendi idi. Rüşdiye mektebi ile iptidai mektebi
yan yana oldukları için, Tevfik ibtidaide iken bile, tenef üs zamanlarında
rüşdiyeye, babasınrn yanlna gelirdii] s. 90.

(19) BOA., MF.MKT ds.384, g.8.
(20) Maarif Salnamesi, s.362.
(2f ) BOA., MF.MKT., ds. 430, g.32.
(22) BOA., MF.MKT ds.667, g.25; ds. 672, g. 6; ds. 676, g.l9; ds.749,

9.7s.
(23) BOA., MF.MKT, ds.79l, 9.26; ds.B66,g.l2.
(24) "Bqdrum'da ahali iAnesi ile yaptırılan inAs ibtidaı mektebinde

tedrise başlandığı ...'] BoA., MF.MKT ds.704, g.53.
(25) Galanti, a.g.e., s.42-43.
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(26) BOA., i..DH., ds.1305, g. r310lZ_30.
(27) BOA., BEO, ds. 16t, g.12005.
(28) Galanti, a.g.e., s. 68,70. "Bodrum kalesinin hapishane-i umümi

haline konulması Ve muhafazası için Aydın Vilayeti Janclarma Alayı
mevcudundan bir bölük jandarma ayrılarak zabitdn tayin edilmesi" hakkında,
BoA., i..DH.., ds.16, g. t314lM-1g.

(29) BOA., i..DH.., ds.131g, g.13I2lB_34; ds.1320, g.1312lN_13.
i..AZN., ds.27, g.l3l5/ Ca-02.

(30) BoA., ŞD, ds'1390, g.1.
(3l)(Menteşe Mutasarrıfrğı, kaledeki demir boruların, yeni açılan

Muğla Sultani mektebine verilmesi için 14 Şubat l918'de Dahilıye N.rur"ti'r.
müracaatta bulunmuştur: "Geçen sene müceddeden (yeniden) inşA edilmiş olan
Muğla Mekteb-i Sultanisinde şürbe sölih (içmeye uygun) suyun fikdanına mebni
leyli ve nehari müdavimi bulunan beşytizü mütecöviz talebenin muhafaza_i
sıhhat ve idame-i hayatı emeliyle mezkür mektebin karşısına müsadif Karaimaın
suyu demekle marüf hafif, latif bir suyun isalesi münasib olduğunclan ve ahval-i
hdzıra dolayısıyla boru tedAriki gayr-i kabil bulunduğundan bahisle, Bodrum
kalesi dahilinde metrük ve muattal kalmış olan demir boruların buraya
nakline liva Maarif Müdüriyetinden bömüzakere lüzüm gösterilmiş ve icrA-yı
icabı merhün-ı müsaade_i celile-i AsafAneleri bulunmuş olmakla ol babda ...']
DH.I.UM, ds. 19-1, vs. 1-26.

(32) Galanti, a.g.e., s.70-72.
(33) BoA., DH-ŞFR, ds.56, vs.311.
(34) Galanti, a.g.e., s.70.
(35) BoA., DH.MKT ds.2670, g.a. 25 Kasım 1908de Dalriliye

Vekaleti'nden Aydın Vilayeti'ne gönderilen telgraf a, "Bodrum kalesi kürek
mevkiinin serian keşf ettirilerek neticesinin bir gün ewel işArr" istenmiştir.

(35) BoA., DH.ŞFR, c1s'436, vs.64; d,s'q41,vs.55;
(37) BOA., DH.EUM.KLH, ds. 2,vs.33.
(38) BOA., DH.MB.HRS.M, ds.3l, vs.67; ds.33, vs.33; ds.34, vs,67.
(39) BoA., DH.ŞFR, ds.436,vs.61' i
(40) BoA., DH.ŞFR, ds.443,vs.55.
(4l) BoA., DH.ŞFR, ds.446, vs.51. Menteşe Mtıtasarrıfi Münir bey, 10

Haziran 1914 tarihli yazısıncla Karaada'dan bahsetmektedir: Ada, "istanköy
tapusunca Aleksandr nömına mukayyed pek az yeri mezru] mütebakisi
cebel i sengistan olup çobanlarla yazın llıcasına geleceklerin barrırnıası için
leb'-i deryada sekiz-on oclalı bir ebniyesi bulundiğu ve ada itıyu ıig"ıi,"ı.
?'],T"_orğı gibi italyanlarca da meşğul telakki edTlmediği" belirtilııektedir.
Ada, Bodrum Hıristiyanları için kaçakçılık deposu durumundayclı. DH.ŞFR,
ds.429, g.t0B.

(42) BoA., DH.ŞFR, ds'|62,vs.49.
(43) BoA., DH.ŞFR, ds.449, vs.5.
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(44) BoA., DH.ŞFR, ds.432,vs.49.
(45) tsOA., DH.EUM.KLU, ds.10, vs.19.
(46) BoA., DH.UMVM, ds.l59, vs.7. DH.ŞFR, ds.92, vs.175.
(47) Galanti, a.g.e., s.77-78.
(4s) BoA., DH.ŞFR, ds.54-A, vs.152.

' (49) BOA., DHC, ds,19, vs.7i.
(50) BOA., DH.UMVM, ds.159, vs.7.
(51) "Mahsulatın sanem olmaması yüzünden verginin tesviyesinden

Acizve beş defa bombardımana uğramış muhtac-ı iAne mevasızkalmış ahalimize
maarif parasl tevziatı yapılmış Makam-ı Nezaret_i Celilelerine mukaddema
keşide kılınan telgraf münderecatınr tekrar arz lle emr-i cevabİlerine şiddetle
hal-i muntaznrzferman.25 Temmuz33lBelediye Reisi Galib, Aza Ahmet, Aza
Hasan, Meclisi ldare azası Mehrqet'] BoA., DH.UMVM, ds.159, vs.7.

(52) BOA., DH.UMVM, ds.159, vs.7.
(53) Galanti, a.g.e., s.59.

BIBLIYOGR.A.FYA.
Aydın Vilayetine Mahsus Salname, (Eser: Cemiyet-i Rüsümiye
azasından A. Cavid), Cild-i Söni, Sene-i Hicri: l308, Sene-i Mali: 1307

Başbakanlık Osmanlı Arşivi.
Bodrumlu, Avram Galanti; Bodrum Tarihi, İstanbul 1945.

Salname-i Maarif, Altıncı sene, Asrr Matbaası, Hicri |32I'
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rıİınııİ IJR.AIN'IN CHP ts$şxaryvgKİrıİĞİ vB 1950
SEÇIMLER.I

Rahmi çİçux'

GiRiŞ
Hilmi Uran Bodrum kasabasının Eskiçeşme mahallesinde 1886

senesinde doğdu. Babası Aliağa oğlu Ethem Efendi. Anne tarafindan Kaptanı
Derya Cafer Paşa ailesine mensuptur2.

İlköğrenimini Bodrumda ve dedesi İsmail Hakkr Beyin o sıralarda
tva muhasebecisi bulunduğu Sakızda yaptı. Rüştiye(ortaokul) öğrenimini
babasrnrn yanlna dönerek, kısmen Fethiyede kısmen de Demircide tamamladı.

Çünkü babası, o sırada orada malmüdürü idi.
Demirci rüştiye mektebinden 1900 yılında mezun oldu ve hemen o

yıl yatılı olarak izmir idadisine yazı|dı ve orada beş sene okudu.1905 yılında
mülakat sınau ile Mülkiye Mektebine girdive1908 Temmuzunda mezunu oldu.

1908-1911 yılları arasında İzmirde üç yrl maiyet memuru olarak
çalıştı. I9I|_|914 yıları arasrnda Menemen kaymakamı olarak çalıştı3. 1914_
1918 yılları arasında Çeşme kaymakamlığında bulundu. Daha sonra Mülkiye
müfettişliğine atandr. |918_7920 seneleri arasrnda bir sene on ay ve on gün
devam etmiştir. Fakat |918_|919 yılları arasrnda Mülkiye müfettişi olarakgörev
yaparken (Jran, Brest-Litovsk antlaşması gereğince bir plebisit yapılmasına
karar verilen Kars livasını idareye memur olarak geçmiştir.

Trabzon'da mülkiye müfettişi olarak görev yaptığı sırada Son osmanlı
Meclisine Muğla mebusu olarak seçildi. Meclis dağılana kadar İstanbulda
kalan Uran, meclisin dağılmasından sonra oradan ayrılarak Rodos, Marmaris
ve Muğla üzerinden Milas'a geçtia. Burada 1921 senesi Eylülüne kadar kaldı
ve komisyonculuk yaparak hayatımı kazandı. Anakara hükümetinin Ardahan
mutasarrıf ığı teklifini kabul ederek Ankara'ya geldi. Fakat Ankarada Antalya
mutasarrıfi olarak görevlendirildi. 11 Kasım 7921 larihinden 3 Ağustos 1923
tarihine kadar Antalya'da görev yaptı.

Antalyadan Sonra Adana Valiliğine terfi ettirildi. orada 22 Ağustos

1 Yrd.Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi. rahmicicek@yahoo.com
2 Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum Tarihi, istanbul 1945, s.85-86
3 Sabri Sürgevil, "Hilmi Uraır(1886 -Ig57)", osmanlıdan Günümüze
Her Yönüyle Bodrum, Bodrum 2008, s'705-722
4 Hilmi Uran, Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım, Türkiye iş
Bankası Yayınları, İstanbul 2OO7, s. I25_I27
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1923 tarllıınden 13 Eylül 1925 tarihine kadar görev yaptı' Bir süre Anltarada
ithalat ve ihracat Şirketi Umum Müdürlüğünde görev yaptıktan soırra 1926

senesi ilkbaharında tek]if edilen Cumhuriyet Halk Partisi Adaıra mıntıkası
müfettişliğini kabul ederek yine Adanaya geldi. Bu onun politikaya ikinci kez,
atılmasının başlangıcı olııuştur. 1927'de Adanadan üçüncü dönem milletvekili
olarak seçildi. 193 1 yılında yenideır milletvekili seçileıı lJran, sağlık durıımunun
bozulduğu 26 Ekim 1933 tarihine kadar ismet Paşa hükümetinde Nafia Vekili
olarak gö.., yaptı. Fransada bir süre tedavi gördükten sonra bir müddet de
Biiyukadada dinlendi. Büyük Millet Meclisiııin dördüncü, beşinci, altrncr,
yedinci ve sekizinci seçim devrelerinde de Adana(Seyhan) dan milletvekili
seçildi. Bu zaman içinde bazen kabineye girerek hükümette,bazen Meclis Reis
vekilliklerinde, bazen da Parti hizmetlerinde bulundu.

1935 yılında istanbul Parti Başkanlığına tayin edilerek istanbulh geldi
ve Parti Umumi l(Atipliğinin DAhiliye Vekiline, Vilayet Parti Reisliklerinin de
valilere devir edildiği tarilie kadar istanbuld.a iI başkanı olarak görevyaptı. Daha
sonra da ilk olarak 24 Mart 1937 tarihinde, sonra 1 Kasım |937 ve 1 Kasım
1938 tarihlerinde olmak izere üç defa Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliklerine
seçildi. Btı suretle 24 Mart 1937 tarihinden 11 Kasım 1938 tarihine kadar bir
sene, yedi ay Ve on sekiz gün müddetle Meclis Reis Vekilliği yapmıştır.

Atatürliün 10 Kasım 1938 tarilrinde vefatı üzerine yeniden teşekkül
eden Celal Bayar Kabinesine 11 Kasım 193B tarihinde Adliye Vekili olarak girdi.
Fakat Parti grubunca Meclis grup başkan vekilliğine seçildiğimden 3 ocak
1939 tarihinde Adliye Vekilliğinden istifa etmek suretiyle ayrıldı. Grup Başkan
Vekilliğiııde dört sene üç ay on altı gün kaldı. 20 Mayıs 1943 tarihinde Saraçoğlu
Kabinesine DAhiliye Vekili olarak katıIdı. 20 Mayıs 1943 tarihinden 5 Ağustos
1946 tarihine DAhiliye Vekilliğindevazife gördü ve Saraçoğlu Kabinesinin aynr
tarihte toptaır istifası iizerine Dahiliye VekAletinden ayrıldı.

DAlriliye Vekilliğinden ayrıldıktan hemen sonra gene Grup Başkan
Vekilliğine tayin edildi. |946 yıllının Ekim ayl sonlarında Parti Genel
Sekreterliği getirildi. Daha sonra 17 Kasım 1947 tarlhinde toplanan yedinci
Parti Kurultayında Genel Başkan Vekili seçildi. Genel Başkan vekilliği i950
senesi Mayıs içinde yapılan genel seçimlerden sonra toplanan Parti kurultayına
kadar devam ettis.

Hilmi Uran yalnız idare adamı değildir6, tarihe ve tarihi olaylara karşı
önemli meraldarı vardır. Bu nedenle tarihi vesikalar biriktirdiği gibi, aynı
zamandatarihle ilgili bir araştırma da kaleme almıştır. Anne tarafindan dedeleri
arasrnda yer alan Cafer Paşanın görev yaptığı döneme ait olan "Üçüncü Sultan

5 Hilmi Uran, a.g.e., s.3-B

6 Hilmi Uranın idareci ve siyasetçi kimliği ile ilgili olarak bkz. okay
Bensoy, "HallĞ Cumhuru Sevdirmek: Kalr idareci, Kah Siyasetçi Hilmi Uran'
Nasıl, :5 Eylül- Ekim 2009. 20 sayfalık hatıralara dayalı bir değerlendirme.
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Mehmet'in Düğünü" adlı bir araştırına yayınlamıştı17.
Siyasal Deneyimleri
ilk siyasal deneyiınin e 1920 yılında toplanan Son osmanlı Meclisine

Muğla Mebusu olarak katılan Uran'ın bu deıreyimi çok kısa süreli olacaktır8.
Bu meclis tarafindan oluşturulan Misak-ı Milli kararlarının hazırlanmaslnda
ve kabul edilmesine katkı sağlamıştır9. Ailevi sebeplerle çok istemesine karşın
TBMM çalışmalarına katılamayan Uranin ilk siyaset deneyimi böylece
noktalanacaktır.

ikinci dönem TBMM seçimlerinde Muğla halkı tarafindan aday
gösterilmek istenmesine rağmen, Mustafa Kemal'le yaptıkları yazışmalardan
sonrabuadaylıkdüşüncesindenvazgeçen|Jraıt'ın 10, siyasaihayatı l926 senesinde
CHP parti müfettişi olarak başlamtş Ve kesintisiz 1950 seçimlerine kadar devam
etmiştir. CHP'nin dokuz müfettişliğinden birill oian yedinci müfettişliğin
merkezi olan Adanada tekrar siyasete başlayan LJran, müfettişlik bölgesindeki
Silif e, Mersin, osmaniye, Maraş ve Antep illerinde parti örgütlenmesi ve
parti çalışmalarını Adana Milletvekili seçildiği |927 yılandan 1930 yılına
kadar da sürdürdüt2. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Frrkasının kurulmasıyla
başlayan çok partili hayat döneminde yapılan belediye seçimleriyle ilgili olarak
hazırladığı bir raporu CHP'ye sunan Hilmi Uran, 1930 belediye seçimleri ile
CHP'nin tek parti alışkanlıklarına dayanan tavrrnr eleştirmektedirl3. Belediye
seçimleri sonrasln da kısa süren çok partili deneyimin arkasından CHPde
kısmen oluşan hareketliğinin tekrar eski haline geri döndüğünü ifadede eden
Uran, bu durumu "Eski Tas Eski Hamarn'sözüyle değerlendirmektedirl4.

Parti içindeki siyasal deneyimine |935 CHP Kongresinden sonra yeni
örgütlenme biçimine uy€un olarak istanbul Parti Başkanr olarak, 1936 yılına
kadar devam etmiştirls. İl başkanlıklarlnln valiliklere devriyle birlikte bu görev
sona ermiştir. Bu görevi srrasrnda parti teşkilatrnın canlılık kazanması için

7 Avram Galanti Bodrumlu, a.g.e., s.B6

B Hilmi Uran, a.g.e., s.118 ,

9 Hilmi Uran, o.g.e., s.119-121

10 Hilmi lJran, a.g.e., s.l4B
11 Cumhuriyet Halk Partisihin taşra örgütlenmesi için bkz.Hakkı Uyar,
Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, istanbul |99B, s.254-26l
12 Hilmi Uran, a.g.e., s.188-189

13 Hilmi lJran, a.g.e.' s.l93-2O2 Belediye seçimleriyle ilgili rapor
hatıralarda tam metin olarak yer almaktadır.
14 Hilmi Uran, o.g.e., s.200-201

15 Hilmi lJran, a.g.e., s.240-241
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Edirne'de biri "inkılApl diğeri "istiklal" konulu olan iki konferans vermiştirl6.
istanbuldan Ankara'ya dönen Llran, bir süre sade bir milletvekili

olarak meclis çalışmalarına katılmıştır' l1 ocak 1937 yılında Meclis başkan
vekillerinden Nuri Conker'in ölümünden Sonra ZlMart |937 tarihinde Meclis
Reis Vekilliğine seçildi. Böylece Partinin taşra teşkilatlarındaki görevlerinden
sonra Partinin Meclis içi görevleri dönemi başladı'7.

|935 seçimleri öncesinde Mustafa Kemal Atatürkle yapİığı bir
görüşmede Adana milletvekilliği görevi yerine Muğla'dan milletvekili seçilme
düşüncesini dile getiren Uranın bu düşüncesi Atatürk tarafindan kabul
edilmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk, onun vali ve parti müfettişi olarak
görev yaptığı ve tanındığı Adanadan adaylığı konusunda ısrarlı olacaktırl8.

|937 yı|ında Parti teşkilatlanmasında değişiklik yapılarak oluşturulan
"Siyasi Müsteşarlık' görevini üstlenen Uranın bu görevini altı ay sürdürmüş
ve siyasi müsteşarlığın kaldırılmasıyla Meclis Başkan Vekilliği görevine devam
etmiştirlg. 20 Mayıs 1943 y/rında içişleri Bakanlığı görevine atanana kadar
devam eden Meclis Başkan Vekilliği döneminde 15 günde bir toplanan Meclis
Grup Başkanlığına vekAlet etmişi2o.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde ortaya çıkan ve Türk siyasal hayatına
"Tabutluk HikAyesi'' veya "Türkçülük olayr" olarak yanslyan gelişmelerle ilgili
olarak Uran hatıralarında şunlara yer vermektedir:

"Bilindiği gibi, bugünkü iktidaı kötüye gitmekte olan günlük herhangi
bir memleket meselesinin münakaşasından bunaldığı Zamanhemen mevzudan
kaçar ve ortaya derhal Tabutluklar diye bir iddia atar. Bu Ha]k Partisi iktidarda
iken bazı gençlere, onları söyletmek için, istanbul emniyet müdürlüğünde dar
hücreler içinde polis tarafindan işkence yapıldığı iddiasıdır. iddiayı daha acıklı
ve faciah bir şekle sokmuş olmak için ona Tabutluk denmiş ve herhangi bir
günlük münakaşa mevzundan kaçmak için bu iddia bir sığınak gibi kullanılır
olmuştur.

Böyle bir işkence iddiası, benim Dahihye Vekili bulunduğum Zamana
rastlar. Ben şahsen, böyle bir iddiaya o vakit merhum Refik Şevket İnce'nin
Başvekil Saraçoğlu'na hitaben yazdığı hususi bir mektupla muttali olmuş ve

tahkikine tevessül etmiştim. Refik Şevket, Başvekile yazdığı bu mektubunda,
istanbul Emniyet Müdürlüğünde bazı gençleri söyletmek için kendilerine
işkence yapıldığını öğrendiğinden bahsediyor ve şahsiyetinin sahip olduğuna
emin bulunduğq adalet duygusu ile telif edilemeyecek olan, bu hareketin men

16 Hilmi Uran, a.g.e., s.244-245

17 Hilmi lJran, a.g.e., s.251

18 Hilmi Uran, a.g.e., s.205-206

19 Hilmi Uran, a.g.e., s.255-257

20 Hilmi Uran, 2.9.e., s.287-ZBB
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edilmesini oırdan istiyordu. Saraçoğlu mektubu aynen bana göndermişti. Refik

Şevket, SaraçoğIu'nun da benim de öteden beriyakın dostumuzve ahbabımızdı
ve onun böyle bir ikazını iyi telakki etııiş olmamız da tabii idi.

o günlerde Ltitfi Kırdar istanbulda vali, osman Sabri Adal emniyet
umuınmüdürüve Kamuran Çorukdaonun muavini idi. Biz, VekAletçe meseleyi
önce istanbul'dan sorduk ve böyle bir şey olmadığı cevabrnr aldık. Fakat ben
işin derinleştirilmesini istediğirn için, Emniyet Umum Müdürünü istanbul'a
göndererek bizzat işi tahkik etmesini istedim. osman Sabri Adal istanbulh gitti
ve orada böyle bir işkence yaplldığı iddiasının doğru olmadığı neticesini alarak
Ankardya döndü.

işin bu saf asında bence yapılacak şey, keyfiyeti artık Refik Şevket'e
bildirmek ve ondan yardım isteınekti. Ben de öyle yaptım ve kendisine resmi bir
tahrir at yazarak, yaptığımız tahkikat neticesinde bizim, poliste işkence yapıldığı
yolundaki iddiaya hak verdirecek bir şey elde edemediğimizi bildirdim ve eğer
varsa mütecasirlerini ceza|andırabilmemiz için bize yardım etmesini ve bunun
için de kendisine bunu lıaber vermiş olanları bize bildirmesini rica ettim. Refik
Şevket merhum beninı bu resmi tahriratıma Kardeşim Hilmi hitabıyla ve hususi
bir mektupla cevap verdi. Refik; bu cevabrnda, kendisine bu iddiayı yapmış
olanların, ne yapıp yapıp isimlerini açıklamamsını kendinden istediklerini ve
bunun için çok ricada bulunduklarınr yaZlyor ve kendisi de artık tatmin edilmiş
görünerekve poliste işkence yapıldıkları farz edilen kimseleri kastederek: Senin
verdiği bu abdestle onlar artık çok namaz kılarlaı bu kadarl kAfidir gibi bir
tabir de kullanıyordu. Fakat ben bu cevapla tatmin edilmiş değildim ve evralo
VekAlet Tef iş Heyeti Reisliğine tevdi ederek, bu işin takibi için Refik Şevket'e
tekrar müracaat edilmesini tebliğ etmiştim.

Merhum bu defa da Tef iş Hqyeti Reisliğine verdiği cevapta, kendine
bu ihbarı yapanları açıklayamayacağını bildirıyor Ve sonra da: "Benim asılsız
dedikodu yapan bir adam olduğum kanaatinde iseniz beni mahkemeye
verin diyordu i Bu serzenişli bir cevaptı ve bizim istediğimiz kimseleri bize
bildirmemekte ısrar ettiği anlaşılıyordu. Ben merhumun bu son cevabrnı
Saraçoğluha götürerek, işin tahkik saf asrnı anlattım. Görüştük ve artık daha
ileriye gitmemeye karar verdik"2r.

Çok Partili Hayata Giriş ve Hilmi Uran
Hilmi Uranın içişleri Bakanlığı döneminde gerçeldeşen "Dörtlü Takrir"

metni ile ilgili olarak Uran; bu metnin altında imzası bulunan Celal Bayar, Refik
Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes'in parti içi düzenlemeden ziyade
II. Dünya Savaşının bitişıyle birlikte ayrı parti kurma isteklerinin bulunduğunu
ifade etmektedirzz.

7946 seçimlerinden sonra kurulan Recep Peker hükümetin de yer

2T Hilmi lJran, a.g.e., s.322-324

22 Hilmi ffran, a.g.e.,359-362
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almayan tJran, CHP genel sekreterliğine getirilecektir. Parti genel sekreteri
olduğu dönemle ilgili olarak yaptığı çalışmaları şu şekilde özetlemektedir:

"Parti genel Sekreterli vazifesine başladığım zaman önümde mesele
olarak Partinin umumi durumu vardı' Çünkü geçirdiğimiz 1946 mebus
seçimleriııdebize mensup bildiğimiz birçok kimseler, habersizce öteki partiye
mal olmuş ve seçimlerde de karşı ki partiye rey vermişti. HAlbuki bunların
kayıtları elan bizde idi ve her şeyden ewel ya kendi isteklerine uyarak yahut
da mahallerinden yapacağımız tahkik ve tetkike dayanarak bu gibilerin
kayıtlarını Parti def erlerinden silmek ve kendilerini Parti dışına atmak icap
ediyordu. Biz bu muamelelerin selametle ve sıhhatle yürütülebilmesi tedbiri
olarak, tekmil partililere kimlik cizdanı adı altında birer hüviyet varakası
vermeyi ve bu varakayı verirken de her şahıs haklonda lüzumlu tahkikatı
yapmayı kararlaştırdık. Bu muamele uzünzamanlmlzr aldı, fakat Parti umumi
kuwetinin ne olduğu da aırcak bu muameleden sonra anlaşıIabildi.

Öte taraf an, Partinin yine seçimlerde birçok zaaf arı belirmişti ve
bıınlar herkesin ağzından ayrı bir tenkit ve muaheze konusu olarak söylenir
olmuştu. Bunlar için de Parti Müfettişleriırden ve seçim bölgelerinde Parti
Müfettiş yard-ımcısı olarak çalışmış olan mebus arkadaşLardan birer rapor almış
ve bu rapor hülasalarını müzakere ve münakaşa etmek suretiyle Partinin bu
bakımdan da ıslahını sağlamaya çalışmıştık.

Ben Partinin son seçimlerde belirmiş olan bu çeşitli zaaf arı üzerinde
tedbir almak dışında esaslı bir parti faaliyetinde bulunduğumu Ve hele Partinin
dış ııünasebetleri ile meşgul olduğumu hatırlıyorum. Çünkü o sıralarda,
Cumhur reisi olmakla beraber, inönü elan Partinin genel Başkanlığı sıfatını
muhafaza ediyor ve bilfiil başkanlık ediyordu. Merhum Saraçoğlu da Genel
Başkan Vekili olarak Partide vazife görmekte idi. Bu durumda bana iştigal
mevzuu olarak yalnız Partinin iç teşkilat işleri kalıyordu; ben de onlarr sessizce
yürütüyordum.

Yalnız belirtmem doğru olur ki, benim geceleri sık sık Çankaya köşküne
yemeğe çağrılmalarrm, Sayrn İnönü ile münasebetlerimin sıklaşması ancak bu
tarihlerde ve benim Genel Sekreterliğim zamanında başlar"'3.

Uran, çok partili demokrasiye geçişin Ismet Inönü'nün çabalarıyla
geçekleştiğini ifade etmektedir'a' Özellikle 1945-7947 döneminde yaşanan
olaylarda İnönü'nün demokrasiye inanmrşlığının etkin rol oynadığı
görüşündedir. Bu konuda ki düşüncelerini şu şekilde açıklar:

23 Hilmi lJ[aıı, a.g.e., s.372-373

24 ismet İnönü'nün çok partili yaPlnln oluşumu ile ilgili kararlılığı
hakkıırda geıriş bir değerlendirme için bkz. Metin Heper, ismet iıröni.i Yeni Bir
Yoruın Derremesi, istanbul 1999,s. 1 |6-149
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"o vakit ki muhalefetin, demokrasiyi kendi tesis ettiği hakkındaki
iddiasına gelince; bu büsbtitün fuzulidir. Çünkü bir defa, inönü Ve onun peşinde
yürüyen partisi istemeseydi muhalefet diye bir organ oftaya bile çıkmazdı.
Muhalefete müsait muhiti hazırlayaninönüdür. onuıı ortayaçıkarılmış olması
da esasen demokrasi rejimi yolunda yürüınek içindir'

+ ,.Inönü'nün böyle bir rejimi, hakikatte ve daha ziyade nıemlekette
kendisinin de tarihi büyük bir inkılAp başarmış olduğunu göstermek için
yaptığını iddia edenler de vardır. olabiliı bundan hiçbir şey çıkmaz Ve eser
böyle iddialarla küçültülmüş olmaz.

Binaenaleyh demokrasi rejimini bizde tesis etmiş olmanın sevabı da, eğer
varsa günahı da sadece inönü'nündür. İnönü samimen böyle bir rejimin bizde
yerleşmesini isterdi ve bu rejim için huzursuzlukla dahi olsa her geçirdiğimiz
Zamanl demokrasi lehine bir kazanç sayarak daha önceki tecrübelerin bu
kadar bir huzursaz|uğa tahammül edememiş olmasınr, bizde rejimin artık
tutunacağına delil sayar, sevinirdi. Dikkat edilirse görülür ki inönü, bugiin
bile yaptığı konuşmalarda demokrasi rejimi içinde geçmekte olan zamanr bir
tahammül ve tutunma delili olarak kabul eder.

Sonra inönü bizde bu rejimin tutunmuş olduğuna ve tutunac ağına
inanabilmek için en aşağı, bir defa olsun iktidarın düşmesi ve değişmesi lazım
olduğunu söylerdivehiç değişmeyenve düşmeyen bir iktidar idaresindeyaşayan
bir memlekette demokrasi rejiminin varlığına kimsenin inanmayacağını bize
daima telkin ecier dururdu. Bu itibarla, denebilir ki onıın ruhunda, partisinin
iktidarda kalarak programlnı tahakkuk ettirebilmesi arzusu ile partisinin
seçimleri kaybederek demokrasi rejiminin teessüsüne bu yüzden de imkAn
sağlamış olması arzusu, niza eder dururdu. o iktidar da kalmayı hem isterdi,
hem istemezdi. Yapacağı ve yapmak istediği birçok şeyler vardı. o bunların
ya|nızkendi tarafindan yapılabileceğine inanırdı. onun için iktidarı bırakmaya
kıyamazdı. Fakat rejimin teessüsünü de samimen isterdi ve icabında muhalefet
partisi lideri olarak iktidardan saygı göreceğini umar ve sanırdı. iddia edilebilir
ki, 1950 seçimlerini kazanmış olmaya da, onlarr kaybetmeye de inönü kendini
önceden hazırlamış bulunuyordu. Seçimler k4zanılsaydı bu hal onun için bir
sürpriz olmayacaktı; nitekim seçimlerin kaybedilmiş olması da orıun için bir
sürpriz olmamıştı''25.

Genel Başkan Vekilliği Dönemi
1 7 Kasım |9 47'de toplanan Cumhuriyet Halk Partisi yedinci kurultayrnın

altmış üç vilayetin mebuslarıyla ve delegelerinden oluşan 782|<ıru\tay delegesi
katıImıştır.

Bu kurultay, çok partili rejime geçişten sonra ciddi anlamda iktidar_
muhalefet ilişkilerinin gerginleşme dönemi geçirmesinden s
ilk kurultay olması bakımından önemlidir. Bu nedenle tek

Hilmi lJran, o.g.e., s.409-4I1
-I77-
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kurultaylarından önemli ölçüde farklılıklara sahiptir. LJraıı, kurultayıır önceki
kurultaylardan farklı taraf arını ifade ederken şuları yazmaktadır; "Her delege,

muhalefet çevrelerinin mütemadiyen döküp saçtığı eksikliklerden partinin
ve parti hükümetinin bir an önce silkinip kurtulmasını istiyor, partiyi tenkit
ediyoı hükümeti tenkit ediyor, onları daha hareketli, daha canlı ve dalra
becerikli görmek için yırtınıyordu"'6. Kurultay 4 Aralık |947 tarlhine kadar
dokuz gün süren çalışmalarla tamamlanmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi yedinci büyük kurultayında karara bağlanan
konuların başında muhalefet tarafindan gelen eleştirilere de dayanılarak
Cumhurbaşkanlığı makamı ile Parti genel başkanlığı makamınrn iç içe
geçmişliğine son verilmek istenmiştir. I(urultay tartışılan bu konuda çeşitli
öneriler ileri sürülmüşse de eski düzenin devamına karar verilmiştir. Eski
düzenden farklı tarafi, uygulamada kendisini gösterecektir. ismet İnönü
Cumhurbaşkanı olarak parti işlerinden mümkün olduğu kadar kendisini

çekmeye çalışmıştır. Parti işleri 1950 seçimlerine kadar kurultayca seçilen
Genel Başkan Vekili tarafindan yurütülmüştür. Böylece Hilmi Uran1947-|950
döneminin yetkili genel başkan vekili olarak kurultayca seçilmiştir27.

, Uran, genel başkan vekili seçildikten sonra yeni parti politikalarını
kamuoyuna duyurmak amacıyla 9 Aralık 1947 tarihinde gazetelerde yer
alan bir beyanname yayınlamıştır. Bu beyannamenin hazırlanma sürecinden
hatıralarında söz ederken, sadece beyannamede yer alan dış politikada takip
edilecek konularla ilgili lasmın Hasan Saka hükümetinin Dışişleri bakanı
Necmettin Sadakın görüşlerine başvurduğunu beyan etmektedir 28.

Kurultay sonrasl oluşan parti divanı, Fikret Sılayi parti genel
sekreterliğine seçmişlerdi. Sılay, |947-|950 döneminde Uran'ın en yakın mesai
arkadaşı olacaktır29. (Jran, genei başkan vekili seçildikten sonra hayatındaki en
önemli değişim olarak, ismet inönü ile olan ilişkilerinde değişimin yaşandığını
ifade etmektedir. Çok sıklık]a akşam yemekleri için köşke çağrıIdığınlVe geç

vakitlere kadar orada kaldığını bu süre içerinde hükümet ve devlet işlerinden
haberdar olduğunu ifade eder. Köşk hayatrnr ve ismet inönü ile ilişkilerini
yansıtan şu cümlelere hatıratında yer yermektedir: "Köşkte bazen misafirlere
sinema seyrettirilir ve Ankaraya iyi bir film geldiği öğrenilince bundan
faydalanılırdı. Kalabalık bir heyetin davetli bulunduğu ve mükellef bir ziyafet
verilmiş olduğu günlerde yemekte ve yemekten sonra müzik dinletildiği de
olurdu. Fakat sohbetlerinin ve gece misafiri davetlerinin asli maksadını

26 Hilmi Uran, a.g.e., s,386-387

27 Hilmi lJran, o.g.e., s.389-391

28 Hilmi lJran, ?.g.e., s.39I-392 Beyannamenin tam metni hatıraların

ek 1 1 de s.555-558 arasrnda yer almaktadır.

29 Hilmi Uran, a.g.e., s.392
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hemen daima ciddi memleket meselelerinin müzakere ve münakaşası teşkil
ederdi.

inönü, her şeyi, herkesten tekrar tekrar sormak ve öğrenmek
itiyadındadır. Her memleket meselesini, o meselede sorumlu olan salahiyetli
misafirinden dikkatle dinler Ve sonra da kendi görüşünü açıklardı. Bu
hissettirilmeksizin verilen direktif i"30.

Genel Başkan Vekili olarak Siyasal Konuşmaları ve Faaliyetleri
I-/ran, hatıralarında genel başkanvekilliği döneminde yaptığı siyasal

konuşmalarla ilgili olarak, kendi mizacındankaynaklanan ve genel başkan vekili
olarak daha hareketli olmasını engelleyen yaplslnl ifade ederken, düşünmeden
vehazırlıkyapmadan konuşmadığını söylemektedir. Bu ihtiyatlı kişilikyapısının
bir yanması olarak, vilayet merkezlerinde yaptığı konuşmalarıbizzatkendisinin
kaleme alarak yaptığını yazmaktadır. Köylerde, nahiyelerde ve kazalarda yaptığı
konuşmalarr ise sonradan kaleme alarak Ulus Gazetesinde yayınlanmak üzere
gazeteye gönderdiğinden söz etmektedir. Yapılan konuşmaların içerikleriyle
ilgili olarak da şunlara yer Vermektedir: "Bütün memlekete hitap etmekte
olduğumu düşünerek onları daima itinayla hazırlar, bunlarda hem partimin
müdafaasını, hem de muhalif erimizin tenkidini yapardım. onları okumuş da
unutmamış olanlar hep bilirler ki, ben bu konuşmalarımın hemen hepsinde
claima partiler arasr münasebetlerin yumuşamasını sağlamak ve müsamahaya
teşvik etmişimdir ve muhalif erimizi makul olmaya davet etmişimdir. Demokrat
Parti adına o vakit yapılmış olan yıkıcı ve daima tahrik edici konuşmalarda
benim bütün bu aşırı hareketleri önleyici konuşmalarım da meydandadır.

Benim, genel başkan vekiliyken yaptığım bütün konuşmalarım,
sadece fikre hitap eden konuşmalar olmuştur. Bir parti şefi için bu belki bir
kusurdur, fakat hakikat olduğu için söylemeye mecburum ki, bu da benim
mizacrm icabıdır. Ben inandığım şeyleri, karşımdakilere de telkin edebilmek
için onların heyecanına lüzum görmezve onlarrn hislerine değil, mantıklarına
hitap ederdim"3r.

lJran, |947-|950 döneminde genel ,başkan vekili o]arak sırasıyla
Amasya, Yozgat, Kastamonu, Malatya, Giresun, Tokat, Adana, Mersin, lJrfa,
Antep vilayetlerini ziyaret ederek konuşmalar yapmıştır. Manisa, izmir
vilayetlerini ise genel başkan ismet İnönü ile dolaşarak ziyaret etmiştir. Bu
g.eziye genel sekreter Fikret Sılayda katılmıştır. Manisa ve izmir gezileriy\e
ile ilgili olarak Uran hatralarında şu bilgilere yer vermektedir: "Sayın inonü,
refikalarını ve kerimeierini de birlikte almış bulunuyordu' Gezimiz kısmen
trenle, kısmen de otomobille yapılmıştı ve nispeten kısa bir zaman içinde sıkı
bir dolaşmayla Kütahya, Balıkeiir, Çanakkal e, Izmir, Manisa, Bilecik, Buısa,
Izmit vila}ıet merkezleri dolaşılıp istanbul'a gelinmişti. inönü her yercle biiyük
30 Hilmi (Jran, a,g.e., s.393-395
31 Hilmi Uran, d.g.e., s.400-402
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Sevgi tezahtirleriyle karşılanmış, her vilayette m:uazzam halk kitlelerine hitap

etmişti. Hele Balıkesir, Bursa ve İzmir'deki halk toplulukları meydanlardan

taşan büyük kitlelerdi. Yolumuz üzerine rastlayan kasaba ve köyler lralkı da

hep inönü'ye hürmet için, onu görmüş olmak için ve eliııi öpmek için yo]l-ara

dokilmtişt,i. glrl* otoınobil kafilemiz, böyle kasaba veya köy toplulukları

lrizasına gelince duruyor ve oradaki topluluğun ehemnriyetine göre az veya

çok bir Juraklamadan ve gönül almış olmadan sonra, yine yoluna devam

ediyordu"32.
Bu ziyaret|erde o vilayetin birkaç milletvekili de genel başkan vekiline

refakat etmektedir. Bu gezilerde yol üzerindeki köy, kasaba ve |<azalarda

ziyaretedilerek parti teşkil at|arı gözden geçirilmekte sonra halkla yakın temas

kurularak şikAyet ve dilekler dinlenmektedir.
Uranın genel başkan vekili olarak yapmış olduğu l94B-T949 yıllarına

ait konuşmalar toplam L42 sayfaolarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde-yer

almaktadır. Bu konuşmalar Malatya, Adana, Seyhan, Mersin, Giresun, Tokat,

Yoagat, Amasya ve Kastamonu illerinde yapılan konuşmalarr kaps amaktadır3 3.

1950 yılında yapılan Urfa ve Antep konuşması ile aynı yıl yapılan .1dlo
konuşmasr3a da içerik açısından bakıldığında öncekilerden farklı değiidir.

Antep ve Urfa konuşmalarıyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Fahri

SakaP,,konuşmaların ortak noktaları olarak şunları sıralamaktadır.
-Seçim kanunu ve takvimi hakkında bilgiler
-Seçim sistemi ve iki dereceli seçim sisteminin üstünlüğü
-Seçim güvenliği
-1946 yılından itibaren gelişen demokrasi kültürü
-İnkrtAp prensiplerine bağlılık
-Halkın 

-oylarına 
saygılı olunacağı gibi konuların işlendiğini ifade

etmektedir.
lg48-Ig4g konuşmalarından bunlardan farklı olarak dış politikada

Rus tehdidi, Türkiye-Amerika yakınlaşması ve SaVaş Sonrasl gelişmeler

üzerinde durulmaktadır. iç politikaya yönelik olarak da laiklik ve din eğitimi,

milliyetçilik, ekonomik yetersizlikler ve muhalefetin eleştirilerinde kullandığı
dil ve aiımasızlık noktaları üzerinde durulmaktadır. Uran'ın hatıralarında da

yer verdiği gibi yerel sorunların konuşmalara yansrmadiğı görülür. Fakat yerel

iorun|arla i1gih olarak gez||er süresince notlar tutulmuş, dilekler alınmış ve

32 Hilmi Uran, n.g.e., s.352-454

33 BCA, CHP KlasörnZ?7.896.|

34 BCA,CHP Klasörü 227.896.4

35 Fahri Sakal, "Bir Tek Parti Politikacrsrnrn Propaganda Konuşmaları:

Hilmi Uran Örneği" Türk incelemeleri Dergisi, C.2l4 Erzurum 2007,s.l3ll9'
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r1:;,ntazam bir şekilde bunlarla ilgili bilgi alcşı sağlanmıştır. Uranın 23.0|'|949
yılında istanbul gazeteleriyle anayasa değişikliği söylemleri izerine bir soru-
cevap şeklinde değerlendirmede bulunmuştur36. Bu konuşmada muhalefet
tarafindan başlatılan anayasanln değiştirilmesi taleplerine cevap verildiği
görülür.

Uran'ın siyasal konuşmalarıyla ilgili olarak 10 maddeden oluşan bir
sonuç çıkartan Sakal37, bu konuşmaları daha çok partili yapı ile tek partili
yap| açısından değerlendirmiştir. Konuşmalara baktığımızda üzerinde
durulması gereken önenıli noktalardan biri Sakal'ın değerlendirmeleri dışında
bürokrasiden geleıı politikacı tipi ile geniş halk kitleleriyle iletişim kurabilen
politikacı tipi ayrımının varlığı daha faz|a dikkat çeken bir notadır. Gelişi-
güzel halkın nabzına göre konuşan politikacı tipi Türk siyasetinde daha sonraki
dönemlerde önemli ölçüde yer alacaktır. Uran bu tip bir politikacı tipinden
ziyade Türkiyede çok partili yapry| oluşturmuş bir siyasal partinin olgunluğu
içerisinde siyasalkonuşmanınpazarükonuşmasından farklılığını ortaya koyan
bir politikacı tipi oluşun örneğini oluşturmaktadır.

Benzer tutuınu 1950 seçimleri için aday tespitinde de gösterecektir.
1947 kurıltayında alınan kararlara uygun olarak milletvekili adaylarının
belirlenmesine çalışacaktır.

1950 yılında muhalefetinde baskrsıyla çıkartılan seçim kanunu
TBMM tarafindan kabul edilmesinden sonra CHP'si 1947 yılında yapıIan
kurultay değişikliklerine uygun olarak milletvekili aday listelerini oluşturmaya
başlamıştır. Tüzüğe gfue adayların yüzde otuzunu genel merkezyizdeyetmişini
vilayet Parti teşkilatı belirleyecektir. Bu ilkeye saygı duyularak oluşturulan
listeler genel başkan vekili Uran tarafindan takip edilerek, Parti divanı ve genel
başkan tarafindan onaylanmıştır. Bu süreci hatıralarında anlatan Uran bu
süreçle ilgili şu bilgilere yer yermektedir:

"Partimizden namzet gösterilmek için gerek merkeze, gerek mahalli
teşkilata pek çok müracaatlar oluyordu. Biz halen de mebus bulunanların
istedikleri ile birlikte yeniden mebusluğa talip olanların isimlerini Ve
hüviyetlerini mahallerine bildiriyor Ve önce vilayetlerin yizde yetmiş
kontenjanlarının dolmasını temine çalışıyorduk. Talipler de vilayetlere kadar
gidıyorlar, böIgeyi geziyor|ar, mahalli teşkilatla temas ediyorlar ve kendilerini
mahallinden seçtirerek namzet listesine bu suretle girmeye çalışıyorlardı.

Halen mebus bulunup da tekrar seçilmek isteyenlere karşı o vilayetten
rakip olarak yeni yeni istekliler çıkıyor ve mahalli teşkilat bunlar arasrndan
hangilerinin seçim kabiliyeti fazla ise namzet listesine onları alıyordu ve itiraf
ederim ki, her vilayet bu hususta çok titiz hareket ediyordu. Bazıvt|ayetler, diğer
partilerin rekabeti karşısında mutlaka tatmin edilmesi lüzumuna kani olduldarı
bazı kimseler için kendilerine ayrılmış olan kontenjanda yer bulamıyorlar ve o

36 BCA, CHP Klasöri 574.2284.3

37 Fahri Sakal, a.g.m. s,7327-28
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Vakit merkezim yizde otuz hissesinden bunların mutlaka tatmin edilmesini
istiyorlardı. Bu suretle merkez kontenjanını da tamamen Veya kısmen kendileri
kullanmaya kalkıyordg' Biz bu çeşit arzulara da lakayt kalamıyorduk. Çünkü
mahallerinde seçim mücadelesini yapacakvatandaş reylerini sağlayacak olanlar,
bu heyetlerdi. Sonra, belli idi ki, bütün bu telaşlar, tamamıyla iyi niyetie ve Parti
lehine kazanılmasını lüzumlu buldukları kimseleri liste dışında bırakmamak
gayretiyle yapılıyordu. Bunda şüphe yoktu, fakat merkez de aynı endişe içinde

çlrplnlyor ve listelerin keyfiyet bakımından yüksek olması arzusu ile mahalli
teşkilatın bu kabil istek]erini telafiye çalışıyordu.

Uzun senelerden beri mebusluğunu yapmakta oldukları vilayetlerden
bu defa namzet gösterilmemiş olan büyük bir krsım arkadaşlar da işte bu
sebepten yani daha ziyade mahallerince seçim kabiliyetleri noksan görülerek,
istenmemiş ve hatta merkez kontenjanına dahi konulmamaları ısrarla yazılmış
olduklarından dolayı liste dışı kalmışlardı. Öyle zannediyorum ki, bu suretle
liste dışında kalıp da işlerin iç yüzüne vukufu olmayanlar, namzet listesine
girememeleri sebebiniya doğrudan doğruyabenden yahut da benim kendilerini
lüzumu kadar korumak istememiş olmamdan bilmişler ve bana kalben
kırılmışlardır. Halbuki bu arkadaşların haline en çok üzülmüş olan bendim ve
içlerinde çok yakın arkadaşlarım da vardı. Diyebilirim ki, seçimi Parti olarak
kaybedip de hemen hepimiz Meclis dışı kaldığımız vakit ben bu halden ve bu
arkadaşlarla hemhal olmaktan adeta bir nevi teselli duydum. Her vakit iddia
edebilirim teşkilatımız da, merkezde Divan heyeti de aynı ruh haleti içinde
hareket etmişti ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi salahiyetli organlarr olarak,
hazırladığımız 1950 seçimi namzetlerimiz, bu gün dahi tetkik edilebileceği
gibi, her bakımdan memleketimizin en seçkin, en mümtaz kimseleri idi. Zaten
birçok kıymetli arkadaşımızın liste dışı bırakrlmış olmasınrn yerli, yersiz sebebi
de sadece listenin bu mükemmeliyetini sağlamış olmak kaygısından ileri
gelmişti. Bunun gibi, mümtaz ve değerli daha bazı şahısların da listelerimize
alınmamış olması anlara yer bulunmamış olmasındandı.

Bizim namzet listelerimizde yer alamadıklarını işitir, işitmez
hiddetlenerek ve küserek o vakit derhal Partiden çekilenler olmuştu. Sonra bize
müracaat edip de yine şu veya bu sebeple kendilerini listemize alamayacağımızı
öğrenip de dönüp karşı parti listesine yazı|anIar ve oradan mebus çıkanlar da
olmuştu. Böyleleri için zamanla Vekillik sandalyesine kadar çıkmış olanlar
bulunduğu için, istemeyerek de olsa ekmeklerine yag sürmüş olduğumuz bu
gibilerin bu gün bize hiç olmazsa teşekkür borçlu olmaları icap eder sanırım"38.

Uran'ın milletvekili adayı belirlemedeki titizliğini parti çalışmalarında
ve gezlleri sırasındaki çalışmalarda da görmek mümkündir. 1947 Sonrasl
yapılan 1ut içi gezilerini temel olarak 5 temel başlıkta toplanabilir.

1 -Güney Anadolu-Adana, içel
2 _ o rİa Anadolu_ Kayseri, Yozgal, Kırşehir, Tokat, Amasya, Giresun

3B Hilmi lJran,a.g.e., s.450-452
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3-Batı Karadeniz- Kastamonu, Çankırı
4-Güney-doğu Anadolu-Antep, Urfa
5-Batı Anadolu_ Manisa, Izmir, Balıkesir, Bursa, istanbul

Bu gezilerden Giiney-doğu gezisi ile Batı Anadolu gezisi 1950
seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleşmiştir. Diğerleri ise 1948-1949
yıllarında yapılan gezilerdir. Bu gezilerde Uran siyasal konuşmaların dışında
halklayakından temaslar sağIayarakbölgelerin sorunları hakkında genişbilgiler
elde ederek sorunların çözümü noktasında tespitlerde bulunmuş, bunlarla ilgili
olarak parti örgütü ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

Gezilen seçim bölgelerindeki şikayet ve dilekler, dilekçe yada bizzat
genel başkan vekilinin yaz|ya geçirdiği şifahi istek]er belli düzen içerisinde
tertip edilerek cevapları yazı|mıştır. Bu işleyişle ilgili olarak Hilimi Uran
tarafından 30. 1 1. 1948 tarihli genel sekreter Fikret Sılay'a yazıl anyazıdaişleyişin
nasıl yapılacağı bildirilmektedir3g . Yazıda; " Adana ve Mersin havalisinde son
yaptığım gezide ihtiyaç olarak bildirilmiş olan hususlar bir listeye verilen
dilekçelerle bir]ikte takdim ediyorum.

Bunu ewela selahiyetli bürolarımız tarafindan incelenerek ilgili
makamlar nezdinde takip edilmesini oradan alınacak müsbet, menfi mütalayi
sahiplene bildirilmesi muvafik telakki etmekteyim

Dileklerin bu esas dairesinde takip edilerek alınacak neticelerden
malumat verilmesini lütfunuza rica ederim'' denilmektedir.

Adana ve Mersin gezisi srrasında alınan yazılı ve şifahi dilekleı genel
başkan vekilinin önerisine uygun olaraklistelerek ilgili büroda tasnif edildikten
sonra bakanlıklara ve genel müdürlüktere gönderilmiş, buradan alınan
cevaplar liste halinde genel başkan vekiline bildirildiği gibi dilek sahiplerine
de yazılmıştır. Arşivdeki bu kayıtlarda şifahi dileklerde bizzat|Jran yazısı yer
alırken, dilekçe listeleri ilgili birimlerden gelen cevap yazıirarı ve Uranh geri
bildirimler yer almaktadır. Adana bölgesin a\t 52 dilekle ilgili hazırlan cetvel
il\ikte sunulmuştur' Benzer şekilde orta Anadolu, Batr Karadeniz gezilerine
alınan dilekçelerde tasnif edilerek, büyuk bir ciddiyetle takip edilmiştir. Geziler
srrasında ahnan dileklere baktığımızda Adana ve MersinUe yeşil kurt afeti ile
kuraklıktan kaynaklanan tarrmsal kredi ve destek talepleri yer almaktadırno.

39 BCA, CHP I(asöt732.509.I
40 Nitekim afetten zarar görenler aşağıda yazı|ımaddi desteğin
sağlandığı görülür:

Adana 2.000.00 T.L
Ceyhan 400.00 <<

Kozan 250.00

Kadirli 450.00 ((
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Bunun yanında okul yapımr, öğretmen ihiyaçı, öğretmen yer değiştirme isteği,

yol yapım1, tren yolu yupr-r, köprü yaPlml, elektrik santralr sağlanması, kömür

işl.ir*ı.ri, gibi pek çok konuyu içermektediral. Şehir merkezlerinden gelen

talepler daha çok esnaf ve tüccar talepleridir. Bu talepler daha çok komisyon

raPoru şeklinde dilekçe ile verilen dileklerdir.^ 
Yurt gezilerinde alınan dileklerde gösterilen titizlik Uran tarafin

diğer konularda da gösterilmiştir. Kendisine gelen telgraf aı teblik yazıları ve

mektupların gerekleri takip edilerek cevaplandırılmıştıra2' Bu şahsi mektup ve

talep ür kısmı osmanlıca olarak yazılmıştır. Bunlardan biri istanbul Ermeni

IGt;hk Ifilisesi Başpiskoposu Boğos Kireçyandır. Kireçyan Osmanlrca olarak

yazdığımektupta, Beyrut'tabulunanannesivekızkardeşininTürkvatandaşlığına
geçiriierek istanbul getirilmesinin temini istemektedir. 2B Ekim 1948 tarihli

iıektupla ilgili olarak lJran, Beyrut konsolosluğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü

ile temasa ğeçerek söz konusu şahısların gelişiyle ilgili tüm yazışmaları takip

ederek, I(ireçyanı her adımda bilgilendirmiştira3. Benzer yazışma|ardan birisi
-de yine osmanlıca olarak mektup yazan Mehmet I(tapçinın talepleriyle ilgili
olarak aynı yöntemin uygulandığını görüyoruz. Söz konusu şahıs 25 yıl Bursa

cezaevindeyattığını ve tab işi ile uğraştığını ifade ederek, tekrar bu mesleğe geri

dönme talebini dile getirek matbaasınr istemektedir. Bu talebin de her aşamasl

Uran tarafindan takip edilmiştiraa.

SoNUÇ
1950 yılında yapılan seçimlerde CHP ve onun birinci derecede

yöneticisi ve sorumlusu olan Hilmi lJran, Partisini çok partili dönemin ilk
ciddi sınavınahazırlardan demokrasi ve sorumlu devlet adamlığı olgunluğu

içerisinde hareket ederek, Türk siyasetindeki mimtaz yerini almıştır. Fakat

1950 seçimleri onun Ve partisi için bekledikleri başarırı getirmeyecektir. Buna

rağmen demokratikbir olgunl ul<La27 yıllık siyasaliktidarı tartışmasız bir seçim

Tarsus 355.00 "

Silif e 50.00 <<

BCA, CHP Klasör 732.509.1

4| BCA, CHP Klasör 73|.505.1de Kayseri, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas,

Çorum, Kırşehir, Kastamonu ve Çankırı illerinde yapılan gezilerdeki talep yer

almaktadır.

42 BCA. CHP Klasör 40.|64.I, Hilmi Urana gelen telgraf ve cevapları.

39.163.I Hiimi Uran'a gelen mektuplar ve cevapları. 40'1169'1Hilmi Uranh

geleır geçmiş olsun dilelderi ve bayram tebrilderi

43 BCA, CHP Klasöt 574.2284.I

44 BCA, CHP I(lasö r 574.2284.|; |6. 03.|948 ve 9.1 |'lg4} tarihli ınek-

tuplar ve yazışmalar 
- t84 -



atmosferi ile muhalefete devredeceklerdir. LJran, bu başarısı zlığınolgunluğu ile
köşesine çekilecek ve ısrarlara rağmen siyasete geri dönmey...ı.tı.koşeJınde
siyasal birikiminden oluşturduğu hatıralarını kaleme alacaktır.

1950 seçim sonuçları açısından baktığımızda Uranın hem seçime
rnilletvekili adayı olarak katıldığı Adana(Seyhan) ve hem de memleketi'olan
Muğlada partisi seçimleri kaybetmiştiras. Bugün Türk demokrasi tarihine
bak<tığımı'zda hem Adana ve hem Muğla, dolayısıyla fürkiye siyasetçi kimliğinde
onun Türksiyasetine getirmeye çalıştığı doğru, ilkelive dürüst siyaset anlğşını
aramaktadır. Bu açıdan baktığımızda Bodrum'un yetiştirdiği bir idare ve siyaset
adamı olan Hilmi Uran'ın Ve onun gibilerin fürk idare ve iiyasetindeki yerleri
doldurulamaz konumdadır.

EK-I
Sa}ıın Uranh verilen dilekçeler

Sıra No. Verilen Yer Dilekçe Sahibi Dilekçenin Özü
1 Tarsus orta okul Türkçe ögr. Etem

Ongun

Kendisine verilen Ş.Karaağaç
Orta Okul Md. Kabul
istemediği h.

2 Ali Fakl köyünden 2 köylü Tohumluk ihtiyaçlarının

yanlışlıkla Muhtar tarafindan

listeye dahil edilmemesinden

3 Mersin Mehmet Yıldız Nazım Gandur tarafından

kendi bahçesini seylapdan ,

korumak için yapılan set

yüzünden kendi bahçesiniır

sel yatağı haline gelmesinden

şikayet. Mahkemeye rnuracaat

ettikleri halde bir senedir

netice

45 Adana ve Muğla seçim sonuçları:
Muğla DP: 53.719 %52.68
CHP: 43.842 %39.45
Adana

DP:90.720

CHP: 77.189
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l500 nufuslu olan köylerine

Mercimek çiftliğinden her ne

şekilde olursa olsun toprak

verilmesi hususunda.

Sarıbahçe köyü halkı adına

50 imzalı

Ceyhant2

'0 fakir hanenin l50 kuruş olan

tarla icarını verememesinden,

hudut taçlarının dikilmemiş

olmasından ve 1750 dekarlık

bakiye toprak alacaklarının

verilmemesinden şikayet

Yeşilova köyünden 5 kişiCeyhan11

Köylerinin muhtarı Mustafa

Şevkiirin yaptığı zülümdeır

şikayet.

C.H.P ocak Bş. Ve beş

arkadaşı

Ceyhan10

33 sene ıneınuriyetten sonra

tekaüt olmuş.72|ira maaş ile

geçinemiyorııuş. Partide veya

Adana Belediyesinde bir iş

verilmesi.

Rasim Balaban Yumurtalık

eski Nahiye Md.

Ceyhan9

Koyu demokrat taraftarr olan

Emniyet Amiri ile 6 polisten

şikayet

C.H.P ilçe Bş. Sayı 191Ceyhan8

27 .4.19 48 tarihinde T.B.M.M

Dilekçe komisyonuna verilen

7090 sayıIı dilekçesinin intacı

(Teksüt maaşı işi)

Mehmet Sadık Aldatmaz:

Müftü

Karaisah7

orman İş. Nin verildiği ilişik
emri şimdi tanımamasrndan

şikayet.

Kelerbaşı köyüKaraisah6

Turhal Şeker Fb. Hakkını

yiyerek kendisinden ewel D.P.

mensubu bir tüccara, kendisine

tahsis edilmiş olan şekeri
vermesinden şikayet

5

Mersiıı Z.B. müdürüırün

eski kredi şeklini değiştirıniş

olmasındaır, tohumluk

verilınemiş olmasındaır ve

orman işletınesindeıı şikayet.

Süleymaıı Kurtuluş4
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L3 Ceyhan C.H.P Cabra, Doruk,

Elmagölü, Salihiye, Kösreli,

Burhanlı Bucak Başkanları

Çerkezlerin Savcıyı elde

ederek C:H:P aleyhinde

çahşmalarından şikayet.
Polislerin C.H.P aleyhinde

çalışmalarından şikayet. (Polis

konusuna (8) numarada

gösterilen İlçe Bş., yazısında da

temas edilmektedir)

l4 Ceyhan Ali Topçu Yanında çalışhğı tüccar ve

çiftçi Ahmet Cemil C.H.P

rozeti taşıdığı için kendisini

işten çıkarmış. 235 lira
matlubunu alamamrş, hakkını
alabilmesi için yardım istiyor.

15 Ceyhan C.H.P Hamutlu Köyü ocak
Bş. Mahmud Açık

t) Köylerinde okuma çağında
90 çocuk olduğundan

ve civarda da okul

bulunmadığından bahşsle bir
okul açılması

2) 1935 de iskan edildikleri

yerleri arazi sahipleri dava

ederek geri almışlar. Bu yerleri

hükümetin istilak ederek

kendilerine vermesi.

t6 Ceyhan Sadık Kurtkapmaz Eş on sene ewel ufak tefek

bazı sabıkalarından dolayı

iş vermiyorlarmış. Islalrı hal

etmiş. Sümer Bank etfaiye

teşkilatından münhal olan bir
v azifeye tayinini istiyor.

t7 Ceyhan T.C. Ceyhan Çiftçi birliği

reisliği 100/l95

Bu sene yeşil kurt afetine

uğrayan çiftçilerin banka

borçlarınrn üç taksitte

ödenmek üzere tecili ve

eski kredileri tutarlaında

kendilerine yeni kredi açılması
l8 Ceyhan Mercimek Halk odası Bş.

Esat Demirel

Ceyhan-Mercimek harası

yolunun Mercimek köyüne

kada uzatılması.

-tB7-



Sayın Uranın tavassutu ile içel

Valisi Teyfik Sırrı işe koymuş.

Vali değişince işten çıkarmışlar.
Tekrar bir vazife verilmesini

istiyor.

Cemil CömertBahçe25

C,H.P de 1 ay odacı olarak

çalışmış. Istikakının 200

lirasını almış 175 lira daha

alacağı kalmış. G.s. iki
defa muracaat etmiş netice

alamamış. (Demokrat gazete

bu dilekçenin verilmesini

yazdı')

Ökkeç GüvelBahçe24

Muşlu olaıı Orman Md. Lehine

ve haklı olaıı idaı'e memurlarl

aleylıine mazb ata tanzim

edilerek Cavit oral'a verilmiş

olmasından şikayet

Demokrat Parti Bucak idare

Ku.Ü. Mahmut Avdan

Osmaniye23

D.D.Y kaırtar memuru iken

teırsika tabi tutulmuş çok
fakir düşmüş memleketine

dönebilınesi için para yardıınl

istiyor. Aslen Erzincanlı

Dursun KölükOsmaniye22

osmaniye Savcısı ile

muayininden şikayet. ( Kemal

Çelik'e sorulacak)

Osmaniye2l

PirinçIerini l10 kuruş

yerine 80 kuruşa sattıldarını

halde 110 kuruş üzerinden

muamele vergisi tahakkuk

ettirilmesinden şikayet

Hüsnü CoşkunCeyhan20

Ceyhaır ırehrilıin köyleriııe

giriş ı,e çıkış noktalarında

yaptığı tahribatın öııleıımesi

içiır yaptıkları ıııuracaata 23

Aralık l947 sureti ilişik cevap

gelııiş. O güır bugüıı başka bir

lrareket olıııamış işin tahriki

Merciııek Köyü MuhtarıCeyhaııL9
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26 Bahçe Omer Akvüz 66 yaşında olduğu halde tekaüt

edilınesi içiıı vaki muracaatı

kabul edilmemiş. YaşIılık

yüzünden çalışmadığı içiıı
istifa etııiş. Maaşı aslisi olan

l750 kuruş üzeriııdeıı tekaüt

maaşı bağlamaınışlar. Kanuııeıı
mümkün olan yardrııın
yapılmasını istiyor.

27 Bahçe Malmüdürünün, Savcının,

}andarma Başgediklisinin ve

nüfus memurunun Demokrat

taraft arı olmalarından şikayet.
(Bu not Kemal Çelik'e verildi
imzasızdır. Mahallinden ewele
tahkiki uygun olur.)

28 Kadirli Bekir Ergüven l0 sene ewel zina suçundan

mahkum olduğu için
Kaymakam tarafindan

Muhtarlık vazifesine nihayet

verilmiş. Davanrn sonuna

kadar vazifesine devam etmek

istiyor.

29 Kadirli Faik üttin Hazineden kiraladığı tarlaların

kendisine teslim edilmemiş

olmasından şikayet.
30, Kadirli Hardallık Köyü halkından

8 kişi
150 hanelik köylerinde

200 kişi topraksız imiş.

Bedeli mukabilinde toprak

verilmesini
31 Kadirli AIi Taşyürek Van

muhacirlerinden
Van muhacirlerinin şimdiye
kadar hiçbir yere iskan

edilmemiş olmalarından

32 Kadirli Şark muhacirleri tarafindan

3L imza|ı

Toprak verilmesini istiyorlar.

32 seneden beri Kadirlide
ikamet ettikleri halde toprak

verilmemiş.
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Karapınar suyunun mecrastnln

temizletilmesi. Sigara ve

içkilerin üzerindeki T.C işareti

olarak çekiç'e benzediğinden

değiştirilmesi.

Kozan38

Sayın ismet inönü'ye,

T.B.M.M Başkanlığına ve

Başkanlığa yazdıkları taahütlü

mehtupların makbuzları.

Kadirli postanesi I 8.5. t 948

Sayı:5l0, 508 ve 509 Hiçbir

cevap alamamışlar.

TozluKöyü İhtiyar HeyetiKadirliJ/

Kadirli hakında 7 maddelik

dilek. Muhtelif konularda.
C.H.P ilçe Bş.

Remzi Çubukçu

Kadirli36

30.000 dönüm devlete ait

Aksaz bataklığını kendileri

kurutmuşlar. Bir kısmını

Yeşil Yurt kooperatifi bu

ar aziye ellerinden almış.

Emek ve para sarf ederek tarla

haline getirdikleri ve içine

ev yaptıkları bu toprakların

kendilerine bırakılmasını

istiyorlar.

Kerimli köyünden 20 hane

adına hacı Yasak

Kadirli35

Banka borçları tecil edilmiş

yeni kredi açılmamış. Sel

evlerini yıkmış kereste

verilmemiş. Mahsul

alamadıkları halde hazine

verilen arazisinin taksidini

istiyorlarmış. Dertlerine bir

çare bulunmasr.

Tozlu köyünden 1t kişiKadirli34

Köylerinde 4l hane çiftiçiye
devlete ait 4800 dönüm

ar aziden her nesuretle olursa

olsun verilmesini istiyorlar

Kesikkeli köyü adına;

Ahmet Bıyık ve arkadaşları

Kadirli33
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39 Kozan Ahmet Hilmi Pazarcı Kadirli-Kozan arasrnda

kesesinden bir köprü

yaptıracak. ihtlyacı olan 400

torba çimentonun verilmesini

istiyor.

40 Kozan Hamam köyü adına 4 \mza

ile

Elleirndeki arazinin

alınmaması hakknda. (Vali 15

gün için ihaleyi geri bıraktırdı.

Şifahi dilekleri de vardır.)

4l Feke Demokrat Parti katibi Hacı

MehmetMetin
Peke İlçesi C.H.P katipliği

ücretinden yedi yıldan beri

bakiye kalan 68 liranın
ödenmesi hakkında.

42 Saimbeyli İmam Yeter Keleş Özüak

Hüseyin Özdemir

t935 yıhnda muhacir diye20

haneye verdikleri arazinin

tapularının verilmemesinden

şikayet.
43 Adana Misis C.H.P Bucağı adına

Merkez ilçe Bş.

Misis'in ve köylerinin toplu bir
halde dilekleri.

44 Adana Misis, Baklalı köyü adına

Muhtar ve 3 kişi
Köylerine ait 20.000 dönüm

arazisinin ellerinden alınmak

istenmesinden şikayet alınmak

istenmesinden şikayet edilerek.

Acil tetbir alınması isteniyor.

(iş çok önemlidir. Partice

takibi belki faydalı olur) İşi

mahallinde tetkik için Müfettiş
gönderilmesini de istiyorlar.

45 Adana Dutlupınar ve dokuz i

tekne köyleri adına Bş.

Abdülhalim Çelen

Yarıda bırakalan iskan işlerinin

biran ewel ikmalini istiyorlar.

46 Adana Merkez İlçe idare Kurulu Bş. 9 muhtelif konuda dilekve

şikayet.
47 Adana Rıflq Erdindar ve Eşi Bedia

Erdindar

2Temmsz 1945 de 5/78064

saplı yazı ile G.S turneye

çıkarılmış. Parti lehinde bir

çok perişan bir halde maddi

yardım istiyor.
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içişleri Bakanlığının yeni

talimatı ile içki satamayanlar.

KebapçılarAdana52

Diplomah bahçivan. Çalışırken
gözüne çöp batmış. Sakat

kalmış. Hakkını aramak için
mahkemeye muracaat etmiş.

Geç kaldığı için mururu

zamana uğramış. Sakat diye

hiç bir yerde iş bulamıyormuş.

Bakanlığa istifa ile muracaat

etmiş Desteklenmesini rica

ediyor.

Adana5l

Beş seneden beri bir neticeye

bağlanmayan davasrnın biren

önce bir karara bağlanamayan

davasının biran önce bir karara

bağlamasını istiyor. Adlir
Müf. Verdiği dilekçe de ekli.

Hamza ikiciAdana50

Kazanç vergilerini arttlrma

kanunu tasarrlarının

doktorlara ve doktorla-hasta

arasındaki münasebetlere

yapacağı fena tesirler

açıklanmaktadır.

Bölge Etibba odası Yönetim

Kurulu

Adana49

Belediye Başkanının yolsuz

hareketinden şikayet ediyor.

Mehmet FerahlıAdana48
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$oDR.IIM İıçEsİ üznnİıqn gİn gİgLİyoGR.AFYA
pr,wnnansİ,

C,ezmiÇoban2-

Bodrum, tarihi boprnca bir çok farklı kültüre eV sahipliği yaparak,
insanoğlunun gelişim sürecine tanıklık eden; coğrafi yapısı, yuşurri-uyu
:uygun iklimi, gelenek ve göreneklerini yaşatan insanları ve doğai güzellikleri
ile adı dünya çapında ilgi uyandıran bir Anadolu kasabasıdir. gilınen ilk
yerleşimlerden,_günümüze dek geçen zaman diliminde, karşılaştığı kültürel
değerleri kendi bünyesinde harmanlayan Bodrum, tek başına; uygarlık
tarihini yeniden yazabilecek bir geçmişe ve tarihsel bilgi birikme sah'iptir.

Yunanca kitap (biblion) ile yazmak (graphein) kelimelerinden
türetilen bibliyografya kavramı 3; genel o|arak, seçilen bir konu hakkında
daha önce yayınlanan eserlerin belli bir plan dahilinde düzenlenmiş haline
denir.

Bu bildiride, Bodrum ilçe merkez veçevre beldeleri hakkında bilgi
veren çalışmalar bibliyografik bir liste halinde sunulmaya çalışılmıştır. oaü
önce, Bodrum hakkında müstakil bir kaynakça çalışmasının yapılmamış
olması, bu konu ile ilgili başlangıç sayılabilecek bir yazı kaleme 

- 
almamız

konusunda bizi cesaretlendirmiştir.a

Bu doğrultuda, Muğla Valilik Kütüphanesi, Muğla Hoca Mustafa
Efendi il Halk Kütüphanesi, Bodrum ilçe Halk Kütilphanesi, Yatağan

ilç. Halk Kütüphanesi, Turgutreis Belediyesi Halk Ktiitiphanesi, SelŞtık
Üniversitesi MerkezKütüphanesi, Muğla üniversitesiMerkez Kütüphanesi,
Ankara Üniversitesi DTCF. Kütüphanesi ile Yüksek öğrenim i(r.rrr'..
nll internette yer alan resmi tez tarama sayfasından yaiarlanma yoluna
gidilmiştir.

Bunu yaparken; Kitaplar, tezler ve sempozyum bildirileri dikkate

1 Bu bildiri, 2008-2009 Akademik Yılında, Muğla üniversitesi Eğitim
Fakültesi orta öğretim Sosyal Alanlar Bölümü, Araştıima ve GeliştirmJp.o-
jeleri D'ersi kapsamında hazırladığı mız MuğlaBibliyografyası (Muğa Merkez
ve Ilçeleri üzerine Bir Kaynakça Denemisı ) adliçuiş.rudun yaĞrlanılarak
hazırlanmıştır.
2 - Bodrum Turgut Reis Lisesi Tarih öğretmeni, Turgutreis_Bodrum/
MUĞLA.
3 Louise-Noelle Malcles, Andree Lheritieı M.Türker Acaroğlu, Batı,da
ve Türkiye'de Kaynakça Tarihi, iletişim Yayınlarl, istanbul, 2003, s.15.+ Bu konu ile ilgili biryazısında, Ali Abbas Çınar, Bodrum Merkez ve
Çevre Beldeleri hakkında bilği veren 3 kaynağa atıf a bulunmuştur' Ayrıntılı
*1ti.,o:.bakrnız: Ali Abbai Çınar, " Muğla Halk Kültürü Kaynakçası,,ıvluğla Kitabı, Printer ofset Matbaacılık,*Muğla-izmir, 2004, s.4B1_487.
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alınarak; zamanln darlığı ve yoğun mesaimizin getirdiği imkansızlıkiar
yüzünden ansiklopediler, dergiler, broşürler, bültenler, tanıtım kitapçıkları
ve makaleler çalışmanın dışında bırakılmıştır. Bu açığı sonraki süreçte
kap at acağımızı ümit e diyoruz. ismini zikrede med iğimiz B o dr um y azarlar ının
af ına sığınarak, bu alanda yapılacak çalışmaların devamını da merakla
beklediğimizi belirtmek isteriz.

Bodrum hakkında dahafaz|a bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacılara
faydalı olması dileklerimizle.
,A. KİT'APL,A'R

AKAR, Ali, Muğla Ağızları, M.Ü. Yayınları, Muğla, 2004'
AKŞİT, İlhan, Ayşe Ercan, Zümrüt Akşit, Halikarnassos vc

Eodrum Kalesi, Doğruluk Matbaası, izmir, 1979.
ALPÖZEN, Oğuz, Bodrum ,{ntik Halikarnassos, Dönmez

Ofset, Ankara, 2006.
ALPÖZEN, oğuz, Eski Testi Doktoruııun ,Aıııları, Graphis

Matbaa, istanbul, 2OIO.
ALTINSOY, H. ilker, Karaova Düğünü, Anıl bfset, Yatağan,

2004.
ALTINSOY, H. ilker, Muğla Türküleri Özümüz Sözümüz Sazıınız,

MUTO. Kültür Yayrnları, Muğla, 2006'
AYDAŞ, Murat, Karya ile Rodos Devleti Arasrndaki İlişkiler,

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2010.
AYSEL, Nezih R., Bodrum, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları,

İstanbul, 2006.
BARKIN, Rebi, Eakrmsrz Kalmış Bir Turizm Cenneti: Muğla

Sahilleri, Akın Matbaasr Ltd. ortaklığı, Ankar a, |954.
BASS, George F., Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki Batıklar,

Çev.: Sema Pulak, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Yayınları, Bodrum,
t996.

BAŞGELEN, Nezih, Bir Zamanlar Bodrum, Arkeoloji ve Sanat
Yayrnları, İstanbul, 2000.

BEAN, George E., Eskiçağda Ege Bölgesi, Çev.: inci Delemen,
2. Baskı, Arion Yayrnevi, İstanbul, |997 '

BEAN, George E., Karia, Çev.: Burak Akgüç, Cem Yayınevi,
İstanbul, Ig87.

BEKTAŞ, Cengiz, Bodrum Halk Yapı Sanatından Bir örnek,
Türkiye Turing otomobil Kurumu Yayrnlarr, İstanbul, 1977.

BILGİN, Osman Nuri, Bodrum - Tarihi Sosyal ve İktisadi
Yönleri İle-, orhan Mete ve ort. Koll. Şti. Matb., istanbul, 1965.

Eodrum, Haz: T. oğuz Alpözen, Uğur Yenseni, M. oğıız
Hamza, Rehber Basrm Yayın Dağıtım Reklamcılık ve Tic. A.Ş., istanbul,
2002.
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Eodrum Habitat Konferansı ( 17 - 21 Ekim 1996 ) Bodrum
iş Programı, Erler Matbaası, Bodrum, 1997.

Bodrum Türkiye Gezi Kitaplığı, Ed.: Burçin ünlü, Nil
Yüzbaşıoğlu, Boyut Yayın Grubu, 2oo3.

BODRUMLU, Avram Galanti, Bodrum Tarihi, s Marifet
Basrmevi, İstanbul, 1945 ; 2. Bsk., Bosav Yayınlarr, Bodrum, 1996.

BODRUMLU, Avram Galanti, Bodrum Tarihine Ek, Tan Yayrnevi,
istanbul, 1946.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Tieari Amphoraları, Haz.:
T. oğuz Alpözen, A. Harun Özdaş, Bahadır Berkaya, Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi Yayınlarr, Bodrum, 1995

ÇELEBİ, Mevlüt, Milli Mücadele Döneminde Türk _ İtalyan
İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayrnları, Ankara, 2002'

ÇALIŞLAR, izzeddin' Flalilcarnassos'ta Bir Zaman, Dünya
Yayıncılık, istanbul, |999.- l 

ÇELiKoL, Zeki, İstanköydeki Türk Eserleri ve Tarihçe, TTK.
Yayınları, Ankara, 1990.

DARKOT, B., M. TUNCEL, Ege Bölgesi Coğrafyası, İ.ü.
Coğrafya Ens. Yayınları, istanbul, 1978.

DİLER, Adnan, Bodrum Kentsel Sit: Halikarnassos, Muğla
Valiliği İl Özel İdaresi Yayınları, Mağ|a,2007.

DURMAZ, Şükrü, Belgelerde Bir Dönem Bodrum (lss9 - 1938),
Bodrum Belediye Matbaası, Bodrum, 2005.

DURU, orhan, Mavi Gezi Anamur'dan Bodrum'a Coğrafyadan
Tarihe, Ada Yayınları, istanbul, l986.

Diinden Bugüne Bodrum Manzaraları, Haz.:Bodrum Ajans
Yayın Grubu, Ankara ofset, Bodrum, 2008.

ELBE, Haluk, Bodrum, Yenilik Basrmevi, istanbul, 1972.
EREN, Mehmet Ali, oyküleriyle Muğla Türküleri, Aymar Yayrnları,

izmir,2OO3.
EREZ, Selçuk, istanköyaltı Bodrpm, Bilgi Yayınevi, Ankara,

t996.
ERHAT Azra, Mavi Yolculuk, Can Yayınları, istanbul,2005.
ERHAT, Azra, Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçrsı, 2. Baskı,

Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1979'
EROĞLU, Zek?ıi, Muğla Tarihi, Marifet Basrmevi, izmir,Ig3g.
EVREN, Adil, Efes Müzesi'ndeki Karia Bölgesi Kapları, Efes

2000 Vakfi Yayınları, izmir,2000.
FERRERO, Daria De Bernardi, Batı Anadolu'nun Eski Çağ

Tiyatrolarr, Çev.: Erendiz Özbayoğlu, 2. Baskı, Dönmez ofset, Ankara,

5 Bodrum tarihi hakkında bilgi Veren, ilk bağımsız Türkçe eser
olması bakımından dikkat çekicidir.
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I 990.
GOKER, Gülşen, Murat Göker, Muğla Ve İlçeleri, Ticaret

Matbaacılık, T.A.Ş., izmir, 1970.
GoKNiL, Nedim, Nasll Anlatsam, Nerden BaşIasam Bodrum

Bodrum, Everest Yayınları, istanbul, 20l0.
GÖKOVALI, Şadan, Bodrum Halikarnassos, Ticaret Matbaası

A.Ş., izmir,1979.' 
GÜLER, Hüseyin Rasim, Bodrum Esintileri, Tuna Yayınları,

Bodrum, 2008.
GÜLSÖKEN, Saner,,Ayırın Develeri, Ege Yayınları, İstanbul, 2010.
GÜNER, ibrahim, Bodrum ve Milas Yörelerinin Coğrafi Etüdü,

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, Ig97.
GÜR, Rüştü, Bodrurn 1930 - 1980, 3. Baskı, Celsus Yayıncılık,

istanbul, 2002. /

HALİKARNAS Balıkçısı, ,dltrncı Kıta Akderıiz, S.Basım, Bilgi
Yayınevi, Ankara, 2008.

HALİKARNAS Batıkçısı, ,{nadolıı Efsaneleri, 5. Basım, Bilgi
Yayınevi, Ankara, 1985.

HALIKARNAS Balıkçısr, Anadolu Tanrrlarr, g. Basım, Bilgi
Yayınevi, Ankara, 2005.

HALIKARNAS Balıkçısı, Anadolu'nun Sesi, 6. Basım, Bilgi
Yayınövi, Ankara, 2002.

HALİKARNAS Balıkçısı, Hey Koca Yurt, Hürriyet ofset Tesisleri
Matbaası, İstanbul, 1977.

HALIKARNAS Balıkçısı, İmbat Serinliği, Bilgi Yayrnevi, Ankara,
2002.

HALIKARNAS Balıkçrsı, Mavi Sürgün, l5. Basım, Bilgi Yayınevi,
Ankara,2008.

HALİKARNAS Balıkçısı, Merhaba Anadolu, 7. Basrm, Bilgi
Yayrnevi, Ankara, 2002.

HENGIRMEN, Mehmet, Bodrum Gökova, Engin Yayınevi,
istanbul, 1989.

irı<onuR, Sudi, Salmakis,de Bir Çeşme, [Kendi Yayını],
Bodrum, 1995.

INALTONG, Tijen, Tak Koluna Sepeti Bodrum Fazarından
Tatlar Renkler Portreler, oğtak Yayrnlarr, istanbul, 2005.

KABAAĞAÇLI, Cevat Şakir, Bodrum Halikarnassos, Vedat
Matbaası, izmir,1965'

KABACALI, Alpay, Çeşitli Yönleriyle Neyzerı Tevfik, özgir
Yayınları, İstanbul, 2003.

KALÇAS, Evelyn Leyle, Bodrum Castle and Its Knights, Bilgehan
Matbaası, İzmir, 1989.
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KARADAŞ, Muammer, Mavi Cennet Bodrum, Akın Matbaası,
Denizli, 1976

KARAMAN, Aykut, Bodrum Yarrmadası Müsgebi _ ortakent
Kentsel Morfoloji Analizleri, Mimarlar Odası Bodrim Temsilciliği
Yayın No:l, Bodrum, 200I.

KAYALAR, Erdoğan, Belgelerle Gemi Yanaşma İskelesi Seyir
Defteri 1977-2007, Ankara Ofset, Bodrum, 2007.

KAYALAR, Erdoğan, önce İnsan, Bodrum Ajans Yayınları,
Ankara,2010.

KAYALAR, Erdoğan, Rakamlarla Bodrum 94, İzmir Basrmevi,
izmir, 1995.

KAYRA, Cahit, Bodrırrn üzerine Çeşitlemeler,2. Baskı, Milliyet
Yayınları, istanbul, |g84.

KrLIÇÇIOĞLU, Cumhur, Botan'dan Bodrum,a, Kadıoğlu
Matbaasr, Ankara, 1993.

KoÇ, Alaaddin, Bodrum - Coğrafya Tarih Folklor Turizm -
,Yeni Milas Matbaası, Milas, Ig73.

KONUK, Korhy, Karun'dan Karia'ya, Ege Yayınları, istanbuI'2oo3.
KOPARANOĞLU, Belkıs öztin, godrunı Flakimi, Simge

Kitabevi, Antalya, 2002.
KoPARANoĞru, Belkıs öztin, Karşr Kıyılardan Bodrum,a,

Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2006.
KÜÇUKEREN, Canan, Güneybatr Anadolu Karya Uygarlrğı,

Ray Sigorta Kültür Yayınları, istanbul, 2000.
KÜÇüKEREN, Canan, Karia Efsaneleri, Ekin Yayınevi, istanbul,

2007.
KÜTUKOĞLU, Mübahat S., Menteşe sancağı t830 (Nüfus ve

Topluın Yapısı), Türk Tarih Kurumu Yayrnları, Ankari, 2o|0.
, MANGLiS, Yannis, .Ağanın 

. Çocukları ,{dalardan sodruın,a,Terc.: osman Bleda, Belge Y4yınları, İstanbul, lgg8'
MANSUR, Fatma, Bodnum, E. J.,Brill, Leiden (Netherlands),

1972.

- Menteşe ( Mılğla ) Sancağı'nın Ziraİ' ve Coğrafi Durıırııu (t9l5 Yılına Ait [-iva Ziraat Memuru ,{li Rrza Eey,iııR.aporu ), Haz.:
P:Il"- Akça, Melsa Muğla El Sanatları Sanayi ,. bı.. ıtd_ ştı., Muğla,
2010.

&fuğla Kitabı, Haz.: Ali Abbas Çınar, Printer ofset Matbaacılık,
Muğla-İzmir, 2004.

^ MuğIa Kültür Envanteri-I Bodrurn Kentsel Sit Flalikarnassos,
Proje Yöneticisi: Adnan Diler, Muğla Valiliği il özel idr.J Y;';i;;
Muğla, 2007.

MuğIa Kültür Envanteri-trI Bodrum Yarımadasr Etnografik
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Eserleri, Proje Yoneticisi: Adnan Diler, Muğla Valiliği il Özel İdaresi
Yayınlarr, fuIuğla, 2008.

MuğlanAme Muğla ve İlçeleri Kültürü, Haz.: Ali Abbas
Çınar, Berke ofset, izmir,2006'

OKTİK, Nurgün, Dünden Eugüne Yalıkavak'ta Sosyal Yaşam,
M.Ü. Basımevi, Muğla, 2007.

ORAN, Baskın, Feyhan Görgün, Dalavera Memet'in Eodrum
Tarihi,3. Baskı, İletlşım Yayınlarr, istanbul, 2oo4'

ORAN, Baskın, Eniş(e Gözüyle Eodrurıı, iletişim Yayınları,
istanbul, 2004.

ÖNAL, ilknur Hatice, Flalikarnas Balıkçısı, T. C. Kültür
Bakanlığı Yaiınları, Ankara, 1997.

ÖNAL, Mehmet Naci,,Muğla Efsaneleri, M.Ü. Yayınları, Muğla,
2003.

ÖNorş, osman, Eodrum'da Yağrna, Remzi Kitabevi, istanbul,
2002.

ÖZEL, Ali, Bodrum'un Eski Flali Gelenek Görenek ve
olarıakları, [Kendi Yayını], Bodrum, 1996'

ÖZET,Aynur, Dipten Gclen Parıltr Bodrum Sualtı Arkeoloji
Nlilzesi Carn Eserleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınlarr, Ankara, I99B.

ÖzcÜNBL, Coşkun, Karia Geometrik Seramiği, Homer
Yayrnları, İstanbul, 2006.

ÖZTop, Adil, örneklerle Bir Köyün incelenmesi Karakaya
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bir kaynaktır.
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Liman Yaprlarr, U.Ü. Sos. Bil. Ens. YLT., Bursa, 2008.

GÜNER, ibrahim, Bodrum'da Turizm'in Arazi Kullanılışı
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Muğla,2005'

KASAR, Özgün Alpdoğan, Pedasa Buluntusu Pişnıiş Topı'ak
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Dağrlrmr, M.Ü. Sos. Bil. Ens. YLT., Muğla, 2002'

YILMAZ, Harun, Bodrum Yöresi Süngerciliği ve Sünger
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0 SfonAI{LI D E VLEtrİ' nıüru MADEN İ srarİ su'İ rcıpnİrug
çömg nnENTEşE SANC.&ĞI'NDA NI.ADENLER.

Filiz ÇOLAK'-

1- osmanlı Devleti'nde Madencilik:
Tarihin her devrinde madenler, çok geniş bir kullanıp alanına sahip

olmasından dolayı toplumlar için büyükbir öneme sahip olmuştur. Madenlerin
bu önemi toplumda duyulan tedavül ihtiyacını karşılamasından yani ticari
hayatta mübadele aracr olmasından veya gerek askeri gerekse değişik alet ve
edevatın yapımında kullanılmalarından kaynaklanmıştır. Bundan dolayıdır
ki tarih boyunca bütün toplumlar madenlere ilgi duymuş ve bunun soncunda
da yaşadıkları bölgelerde mevcut olan maden yataklarını işletmeye çalışmışlar
ya da önceden çalışır durumdaki maden ocaklarının faaliyetlerini devam
ettirmişlerdir.

Madenlerin tarih boyunca bütün toplumlar için taşıdığr önem ve
değer tabii olarak osmanlı toplumu için de geçerli olmuştur. Madenlerin veya
biraz daha genel anlamıyla madenciliğin osmanlı Devleti için taşıdığr önemi
daha açık göstermesi açısrndan dikkati çeken bir husus vardır ki bu da, taht
değişiklikieri esnasında her yeni osmanlı padişahının madenlerin bol üretim
yapü durumda olmaları ve bunun da idareci zümrenin madencilere iyi
davranmaları konusunda ferm anlar yayınlamasıdır 2.

imparatorluk topraklarında işletilen başlıca madenler gümüş, altın,
bakıı demiı şap Ve lületaşıdır. Maden konusunda bilhassa Aydın Vilayeti
zengindir. Aydının güneyinden doğusuna doğru Karadeniz'e kadar olan
arazide zengin maden yatakları bulunmaktadır. Ancak Osmanlı Devleti'nde
külliyetli miktarda maden imtiyazı verildiği halde, madencilik sanatr
gelişmediğinden maden hususundaki bu zenginlikten pek yararlanılamamıştır.
osmanlı Devleti'nde madenciIiğin gelişmemesinin önemli bir nedeni işletme
malzemeleri ile makine ithalatı ve maden ürünlerinin diğer bölgelere sevki için
ulaşımın yetersiz olmasıdır 3.

osmanlı Devleti'nin kuruluşundan XIX. yy a kadar, Batılı girişimcilere
ülkede maden işletme imtiyaz|arının verilmeye başlandığı döneme kadar,
madenler üzerinde her ne şekilde olursa olsun devletin mülkiyet hakkına
sahip olduğu görülmektedir a. Bunda çeşitli faktörler etkili olmuştur. Birincisi,

1. 
- 
Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

oğretim Üyesi, 1 Eylül Kampüsü, 64200-UŞAK, cqlakfliz@yahoo.com,fliz.
çolak@usak.edu.tr
2 Fahrettin Tızlak, " osmanlı Devleti'nde Madbncilik ", Osmanlr, c:III,
Ankara, 1999, s.312
3 " Memalik-i osmaniye'de Madenciıik ', IKDAM, 22 Mayıs 1917,
nr:7285

4 Enve r ZiyaKaral, osmanlı Tarihi, c:VI, Anka ra, I9BB, s.246
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ınadenlerin devlet için arzetmiş olduğu hayati önem, ikincisi de osmanlı
Devleti'nde toprağın mülkiyet ve denetim hakl<ının genelde devlete ait
olmasıdır 5.

XIX. yy'da bu sektörde önemli değişiklikler olmuştur. Bu durumun
öncelikli nedeni, en verimli maden ocaklarından bir krsmrnrn, osmanlı
Devleti'nin Balkanlar dan çekilmesi sonucu kaybedilmesidir. ikincisi ise, yüzyılın
ikinci yarısından itibaren, Avrupalı yatırrmcıların osmanlı topraklarındaki
iktisadi faaliyetlerine maden işletmeciliğini de dAhil etmeleriyle, osmanlı
madenlerine yönelik Avrupa talebinin artmasrdır6

Osmanlı Devletihin XIX. yy. ın ortalarına kadar maden arama Ve

çıkarma işlemlerini düzenleyen bir yasası ya dabenzeri yönetmelikleri yoktur.
Şer'i hükümler bu konuda da geçerli olmuştur. 1858 yılında yürürlüğe giren
Arazi Kanunnamesi bğ konuda yeni düzenlemeler getirmiştir. Söz konusu
kanun ile her kimin uhdesinde olursa olsun arazi-i emiriye ve mevkufedeT
ortaya çıkan madenler hazineye intikal ettirilmiştir. Arazi mutasarrrf arı
madenden hisse almaya yetkili kılınmadıklarından kendilerine maden
işletilmesi dolayısıyla ziraat ve tasarruf an tatil edilen topraklarrn kıymeti
kadar bir tazminat verilmiştir. Diğer böIgelerde bulunan madenler ise arazi
sahiplerinin tasarrufunda kalmak]a berabeı beşte bir nispetinde bir devlet
hissesine tabi tutulmuşlardırs.

Madenler hususunda Arazi Kanunnamesinin genel hükümlerinin
yetersiz kalması üzerine Hükümet, 1861 yılında bir " pİaden Nizamnamesi
" yayınlamıştır. Bu nizamname giriş, beş bölüm ve 50 maddeden meydana
gelmektedir 9. 1810 tarihli Fransrz kanunundan esinlenilerek hazırlanan bu
Nizamname, 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi'nin l07.maddesi ile memluk ve
miri topraklarda mutlak suretle benimsenen "mütemmim cüz'ü" ilkesinden,
bazı istisnai hükümler dışında, esasta ayrılmış ve toprak mülkiyetinden
bağımsız olabilen bir maden işletme hakkı tanımıştır.l0. Ayrrca, Nizamname

5 pahrettin Tlzlak, agıoıı, s.313
6 Donald Quataert, " L9.yy'da Osmanlı Devletihde Madenciıık '',
T'anzimat'taıı Cumhııriyete Ttirkiye Ansiklopedisi, c:IV İstanbul, 1985, s.914
7 Arazi-i emİriye: Rekabesi beyt'ül malb ait olarak hükümet tarafından
muayyen şahıslara tef z olunan arazi haklanda kullanılan bir tabirdir. Arazi-i
mevkife:Bir cihete vakfedilmiş araziye verilen addır. Mehmet Zeki Pakalın,
0smanlı Tarih Deyiınleri ve Terimleri Söztüğü, I, istanbul, 1993, s.68,76
8 Tevfik Çavdar, &Iilli Müeadele Başİarken $ayılarla Vaziyet ve
Marızara-i Urnumiye, istanbul, 197I, s.32-33

? Bu nizamnamenin özeti için bakınız: 1323 Senesi Maden İstatistiği,
I.Sene, Dersaadet, 1325, s.3 v.d
10 A.Gündüz ökçün, " xx. YüzyıI Başlarında asmanlı Maden thetİ-
minde Türk, Azınlıkve Yabancı Fayları ", iktisat Tarihi Yazılan,Ankara, 1987,
s.113
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maden imtiyaz fermanlntn verilmesinde belirli şartların yerine getirilmesini
öngörmüştür. Öte yandan, Nizamname yabancıların maden şirketlerine ancak
hissedar olabileceklerini kabul etmiştir (Madde-16) 1'. lB68 tarihli Maden
Nizamnamesinden sonra yabancılara, ekseriyeti Batı Anadolu'da olmak üzere
krom, kükürt, kömür ve z|mpara gibi madenleri çıkarmak için imtiyaz|ar
verilmiştir.

Sonraki yıllarda, 1869, 1887 ve 1906 tarihlerindeki nizamnamelerle
ve münferit kararlarla maden arama ve çıkarma faaliyetleri ve bunların ihracı
sürekli olarak gelişen koşullara paralel bir biçimde düzenlenmeye çalışı1mıştırı2.
Bu konudaki en son nizamname 1908 yılında yurürlüğe girmiştir ı3.

2- Menteşe Sancağı Hakkrnda Genel Bilgi :

osmanlı Devleti egemenliğine girdiği XIV yüzyılın sonlarından,
bağımsız bir sancak haline geldiği 20 Nisan |92l tarlhine kadar osmanlı
yönetim sisteminde çeşitli idari düzenlemelere uğrayan Menteşe Sancağı, XX.
yy başlarında Aydın Vilayetihe bağlı 5 sancaktan biri konumundadırla.'

Menteşe Sancağı, 1907 yılında Aydın Vilayeti'ne bağlı üçüncü sınıf
sancak konumunda olup, merkezi Muğla kazası olmak izere Mekri (Fethıye),

Milas, Marmaris, B odrum, Yüksekkum(Köyceğiz) kazalarından oluşmaktadır.
Muğla kazası Ve ona bağlı Bozüyük ve Ula nahiyelerinin 55, Mekri kazası ve

ona bağlı Eşen nahiyesinin 81, Milas kazasrnrn 95, Marmaris kazası ve ona bağlı
Dadya(Datça) nahiyesinin 23, Bodrum kazasının 29 ve Köyceğizkazasının 69

köyü bulunmaktadır. Sancağa ait toplam köy sayısı 352'dfu|5.

3- osmanlı Devleti'nde İstatistik Kurumunun Kurulmasl ve Maden
İstatistikleri:
osmanlı Devleti'nde istatistik toplamaya yönelik çalışmalar 1875

yılında Ticaret Nezareti sayesinde oluşturuian istatistik Kalemi ile başlamıştır.
Ancak kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin Rusya ile savaşa girişi nedeniyle
bu daire kapatılmıştır. Ardından istatistik çalışmalarının yaygınlaşmasl için 17

ocak 1880 günlü nizamname çıkarılmış Ve aynl yılTicaret Nezareti bünyesinde

1 1 Nizamnamenin çeşitli maddeleri için bakını z; 1323 Senesi Maden is-
tatistiği, s. 3 vd
|2 Örneğin krom madeninin imali ve ihracının arttırılması için Hükümet
11 Muharrem |325 İarlhli bir Meclis-i Vükela kararnamesini yürürlüğe
koymuştuu BoA, Mğ Dosya no:l15/16, 11 M 1325
13 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun İktısadi Şartları Haklun-
da Bir Tetkik, Ankara, 1994, s.41-42;Enver ZiyaKaral, age, c:YIII, s.456
14 Serdal Soyluer, "XX. yy Başlarında Menteşe Sancağıhın İdari ve Nü-

fus Yaçıısı'} unu, Çağdaş Türkiye Tarihi,draştırmalarr Dergisi, V/13 (2006l
Güz) , İzmiı s.110
15 Serdal Soyluer,agm, s.111
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rnüstakil bir istatistik Müdüriyeti kurulmuştur.
Bu nizamnamenin ardından 1881de bir cezaistatistikleri nizamnamesi

ve 1891'de de hukuk ve ticaret ista tistikleri talimatnamesi çıkarıldl6. Mahmut
Paşa'nın nafıa nazırlığı sırasında yine Ticaret Nezaretihde, genel istatistiklerin
düzenlenmesine girişilmiş ve 1897 yı|ınaait sayılar 1 900 yılında yayınlanmrştrrl7.
|892'de Maarif Nezareti'nde ayrı bir istatistik Kalemi kuruldu.

Osmanlı Devletihde en erken yayınlanan istatistikler Ticaret-i Hariciye
istatistikleri olmuştur. 1911 yılına kadar Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi
13rafından düzenli olarak yayınlanan bu istatistikler Balkan ve I.Dünya
Savaşları sürecinde kesintiye uğramakla birlikte L922'ye kadar aralıklarla
devam etmiştirl8. Tarım istatistiklerinin derlenmesine 1889 yılında başlanmış
ve 1909, 1 9 1 3 ve T9 I 4 yıllarında yayınlanmıştırlg.

Sanayi istatistiklerinin derlenmesine ise t893 yılında başlanmış olup
B29l19|3 ve l33Il7915 yıllarına ait istatistik]er 1917 yılında yayınlanmrştrr2o.
Maarif istatistiklerinin yayınlanmasrna da l 894 yılında başlanmrştırzl.

Çalışmamıza kaynaklık eden Maden istatistik]eri 3 cilttir. Bunlar;
1. 1323 Senesi Maden İstatistiği, Orman ve Maden veZiraatNezareti

istatistik idaresi, Dersaadet, 1325, Mahmud Bey Matbaası
2. 1324 Senesi Maden İstatistiği, orman ve Maden veZiraatNezareti

istatistik idaresi, Dersaadet, 1326,Mahmud Bey Matbaası
3. Memalik-i Osmaniye'nin 1325, 1326, 1327 Senelerine Mahsus

Maden istatistiki, İstatistik idare-i Umumiye Müdüriyeti, Dersaadet,
1330, Matbua-i Osmaniye

4- Menteşe Sancağı'nda Madenler:

a- Fermanlr Madenler(EK-I): istatistiklere göre Menteşe Sancağı'nda
fermanlı madenler 32 adettir. ilk fermanlı madenin tarihi 1878dir. Muğla

16 Zafer Toprak, "asmanlı Devletihde Sayısallaşma yada Çağdaş İsta-
tistiğin Doğuşu", osmanlr Devleti'nde tsilgi ve İstatistik, Ankara, 2000, s.97 -
r12
|7 Tevf k Güran, " 7897 Tarıhli İIkİstatistikYıllığı'', osmanlı Devleti'nde
Bilgi ve İstatistik, Ankara, 2000, s.L67 -l79
18 Şevket Pamuk, 19. yy'da Osmanlı Drş Ticareti, Ankara, 2003, s.XV
XVI
19 Prof.Dr.Teyf k Güran, Osmanlr Dönemi Tarım İstatistikleri, Ankara,
2003, s.XVII, XVIII
20 Gündüz Ökçün, Osmanlr Sanayi 1913-1915 İstatistikleri, Ankara,
1984, s.9

T Mehmet Ö.Aükan, "osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Eğitim
ktqtistikleri, 1839-1924,,, Osmanlı Devl_eti,nde rıIgı ve istitlstık, Anlara,
2ooo' s'134 
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kazası, Bozöyük nahiyesi, Kozağaç mevkiinde Ingiliz tebaasından Edgar Vital'e
Zlmparamadeni için ilkferman-ı aliverilmiştir. 6098 dönüm arazideki madenin
imtiyaz süresi 99 yıl olup yıllık vergi si762 kuruş idi.

Bu ilk fermanı ertesi yıl krom ve diğerleri izlemiştir ' 32 adet fermanlı
madenin 10 tanesi işletilmekte 22 tanesi işletilmemektedir. Madenlerin 12
tanesi Ingl|iztebaasrna, 12 tanesi osmanlı tebaasrna, 1 tanesi italyan ve l tanesi
Yunan tebaasına aittir. 6 tanesinin tabiiyeti belirtilmemiştir. İşletilen madenleri
yarlsl ingiliz diğerleri osmanlı ve italyan tebaalarına aittir. Ruhsatnamesi alınan
fakat işletilmeyen madenlerin ise 7'si ingl|iz,9'u osmanlı, 1'i Yunan tebaasına
ait olup 6 tanesinin tabiiyeti belirtilmemiştir.

işletilen madenler Sancağın Muğla(l adet), Mekri/Fethiye(4 adet),
Milas(1 adet), Köyceğiz(A adet) kazalarında bulunmaktadır. Bunların l tanesi
kömüı 1 tanesi manganez, 1 t4nesi Zlmpara ve diğerleri krom madenidir(7
adet). Bu rakamlarda Menteşe Sancağı'nın özellikle krom madeni balamından
zenginbir bölge olduğunu göstermektedir.

Fermanlı madenlerin 1B'i krom, 8'i zımpara, 3'ü manganez,2'Si arsenik
ve 1 tanesi kömür madenidir.

b- Maden Arama Ruhsatnameleri(EK-Il): istatistiklere göre Menteşe
Sancağı'nda maden arama ruhsatnamelerinin başlangıç tarihi I322l |906'dir.
osmanlı tebaasından Hacı Emin Efendi ve şürekAsı Ali Çavuşh Nebiköy ve
Taş kesiği mevkilerinde zımpara, antimuan, demir ve simli kurşun aramaizni
verilmiştir. Bunu diğerleri izlemiştir(Bakrnız EK-II).

1 906 _ 1 9 1 l arasında verilen maden arama ruhsatnamesinin saylsl 26'dır.
Bunların 16'sı osmanlı, 9'u ingiliz, 1 'i Fransrz ve 1 'i İtalyan tebaasına aittir. Arama
izni alınan madenler; Zımpara, antimuan, demiı simli kurşun, bakrr, krom,
manganez, cıva, çinko, kalay, arsenik, kömürdür. Arama ruhsatnamelerinin
özellikle Muğla kazasının Bozöyük nahiyesinde yoğunlaştığı görülmektedir(ıa
adet)" Diğerleri ise Marmaris, Milas ve Mekri/Fethiye kazalarındadır.

c- Üretim Miktarı, Kıymet ve Fiyatları(EK-III) : İstatistiklerde
Menteşe Sancağıhda çıkarılan maden miktaı kıymet ve f yatları hakkında da
bilgi bulunmaktadır(EK-Ill). Buradaki verilerden oluşturduğumuz EK-III'de
ki tabloda da görüldüğü gibi üretimi yapılan iki maden cinsi bulunmaktadır:
Krom ve zrmpara.

. Krom üretimi ve krymetine ait veriler |902'den başlarken, z|mpara
üretimi ve kryrnetine ait veriler ise 1907 yılından itibarendir. Krom üretim
miktarları 3.422 tondan başlayarak, 1904 yılı hariç- 1905 yılı üretim miktarı
verilmemiş, artarak 1910 yılında II.798 tona ulaşmıştır. Krom kilosu 1902-
1904 arası 400 kuruşa satılmışken 1906dan itibaren 300_335 kuruş arasına
düşmüştür.

Zımpara üretimi ve kıymetine ait veriler 1907- 1911 arasına aittir.
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üretim miktarı 2.063- 5.465 ton arasında değişmektedir. Bu yıllar arasındaki
satış fiyatında değişiklik olmamış, kilosu 360 kuruştan işIem görmüştür.

SoNUÇ:
osmanlı Devleti'nin 1323, 1324 ve |325_26-27 Maden istatistiklerine

göreyapı|an bu çalışmada, Menteşe Sancağinda hangi madenlerin çıkarıldığı,
kimlere ait olduğu, üretim miktar, kıymet ve fiyatları hakkında somut bilgiler
elde edilmiştir.

Buradaki bilgiler ışında sancakta zlmpata, krom, manganez, kömür
ve arsenik madenleri için 32 adet fermanlı madenin bulunduğu tespit edilmiş
olup bunların 10 tanesi işletilmekte,22 tanesi ise işletilmemektedir. Sancaktaki
ilk maden işletme fermanı XIX. yyin son çeyreğine, 1878 yılına aittir. İşletilen
madenler Muğla(l adet), Mekri/Fethry.(+ adet), Milas(l adet), Köyceğiz(A
adet)kaza|arında bulunmaktadır. Bunların 1 tanesi kömüı 1 tanesi manganez'
1 tanesi zrmparave diğerleri krom madenidir(7 adet)' Bu rakamlarda Menteşe
sancağının özellikle krom madeni balamından zengin bir bölge olduğunu
göstermektedir.

Fermanlı madenlerin dışında 26 tane de maden arama ruhsatnamesi
verilmiştir. Aranılacak madenler kapsamında antimuan, demir, simli kurşun,
bakıç zımpara, krom, manganez, kömür, arsenik, cıva, kalay ve çinko yer
almaktadır. Verilen maden arama ruhsatnamelerinin büyük bir kısmı Muğla
kazasrnrn B ozöyuk nahiyesinde bulunmaktadır.

işletilen madenlerdeki üretim miktaı kıymet ve f yatların a daır bilgiler
sadece krom ve z|mpara maderiine aittir. Buradaki veriler krom için 1902-
|9||, zımpara için ize 1907_I9l1 yıllarına aittir. Krom madenin satış f yatında
yıllar içerisinde dalgalanma görülmekte, ancak z|mpara madeninin satışrnda
herhangi bir f yat değişimi görülmemektedir.
EK-I

&IENTEşE s,eNCAĞI', NDA FERMANLI MADENLER
(tze 4-1327/ 1 S7S- X 9 I I )

Madenin
Cinsi

Mevkii

imliyaz
Sahibi Millıyeti işletilen

işletil-
meyen

Ferman-ı

Ali Tarihi

Zımpara Kozağaç Edgar Vital ingiliz x 10 Tem
t294

Krom Çenger

Ernest ve

Douglas

Peterson
ingiliz x 7 KS 7295

Krom iplikçidağı
Elferd ve

Albert
Alyoti?

italyan x 1 Şb 1298
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I Haziran
t325

ingilizEdvar VitalNebiköyZımpara

16 Şubat
1324

osmanlıSadık BeyÇineArsenik

12 Şubat
1324

ingiltereErnest AbudKadıköyZımpara

t9 Ey 1322xosmanlı
ibrahim
Efendi

Karaca
evren

Manganez

2 TS 1318Xosmanlı
Arif Bey ve

şürekAsı

Alçak ve

Kızılkaya
Krom

2 TS 1318xosmanlı
Arif bey ve

şürekAsı
KökdereKrom

2 TS 1318xosmanlı
Arif Bey ve

şürekAsı
Bizkise?Kronı

2 TS 1318xOsmanlı
Arif Bey ve

şürekAsı
Çavuş KöyKrom

2 TS 1318xOsmanir
Arif Bey ve

şürekAsı

Alçak ve

Kızılkaya
Krom

2 TS 1328xosmanlı
Arif Bey ve

şürekAsı

Kargi
ve Koca

Çif likleri
Krom

l8 TS l3 13XingilizEdvar VitalNebiköyZımpara

9 Eylül
1312

Xİngiliz

Ernest ve

Douglos
Peterson

HaınidköyKrom

9 Eylül
1312

xingiliz
Ernest ve

Douglos
Peterson

'IbparlarKroın

24KS r3r2x
Krikor/

I(aragözyan

Efendi
KaraolukManganez

l Hz 1309XosmanIı
Sarıcazade

Abdi Beyve

şürekası

KızlanKrom

17 Ni 1307XOsmanh
A.Rlza Paşa

ve şürekası

Tahtacı-
Kırte_
Kürlek

Krom

23 Şb 1306xIırgılız
Eyaniıriırdas
Vardopolod

KırmaKömür

1 Şb 1298xosmanlı

Yani ve

biraderi
Hacı Nikola

Efendi

ÇayhisarKrom
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Arsenik Şark Ernest Abud ingiliz 2l Haziran
1325

Manganez ovacık
Perseval

Patkenson
İngiliz 29 TS 132s

Zımpara Eskihisar
Arabyan

Efendi
2l Mart

1326

Krom
Küçük
karyesi

Yani Lovizidi
Efendi ve

şürekasl

8 Eylül
1326

Krom Kargı
Sancazade

Mehmet
Abid Bey

Osmanlı 6 TŞ 1326

Zımpara Gürneke
Nikolaki

Yokafivreneti
Yunanlı l0Hz 1327

Zımpara Elmacık Ernest Abud İngiliz
29

Temmuz

1327

Zımpara Kayabaşı Ernest Abud iırgiliz 29 TS t327

Krom Üzümlü
Nikola
Levizidi 2KEt327

Krom Eldirek
Nikola
Levizidi 7 KEt327

Krom incirli Nikola
Levizidi BKE1327

K,{YNAK: 1323, 1324, 1,325-1326-1327 Maden tistikleri

EK-XI
&IENTEşE S,ANCAĞI' NDA VER İLEI{ &{,ADEbI AR.&MA

RUF{SATNAMEtER.İ (1,322-1,327/ t 906- l 9 r 1 )

Aramaizni
Verilen Maden Mevkii imtiyaz Sahibi Tabiyyeti Thrih

- Zımpara-
Antimuan-

Demir-Simli
kurşun

Nebiköy ve

Thş kesiği

Hacı Minla
Ahmetzade

Hacı Emin
Efendi ve

şürekası ali

Çavuş

osmanlı
5Ey 1322

Zımpara Elmacık Ernest Abud ingiliz 9 KEL322
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26 Mart 1324osmanlı

Buldanlı
Hacı Emin ve

biraderi Hafiz

Ethem, Hacı

Emiıı oğlu

Emiır ve

Dimitri oğlu

Yorgi

KalemBakır

26 Şb 1323FransızŞarel Masi
Gelibolu Dil

dibi
Manganez

22KS t323ingilizArnest AbudKadıköy' Zımpara

22KS t323ingilizArnest AbudŞerefkrrıZımpara

22H21323lngilizArnest AbudKestanecik

Zımpara-Ka|ay-

Arsenik-Simli

.'- kurşun

22KS L323ingilizArnest AbudŞeref kırıZımpara

tzKS t323ingiliz
Eyaninindas

Vardopolod
Kızılca köyKömür

7 TET323
osmanlı

Hacı Emin
Efendi ve

şürekası

Kazaca

Zımpara-

Antimuan-
Kalay-Cıva-

Simli Kurşun-

' ,'çinko

9 Ey 1323osmanlı
MehmetAIi

Ağa
Kırvasil?

Krom-

Manganez

9Ey 1323Osmanlı
Mösyö Vasilaki

ve şürekası
Marmaris zKrom

19 Ni i323
osmanlı

Kahramanoğlu

Salih, Ağazade

Emrullah, Hacı

Abdurrahman
ve Hakkı
Efendiler

Line
Bakrr-Cıya-

Kalay-Demir-
Antimuan

10 Ni 1323Osmanlı
Recep Hıfzı Bey

ve şürekası
Mendume?Krom

15 Martl323
ingiliz

Hamdi, ibrahim
Ethem ve

Şevket Efendiler
Beraş?Bakrr
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Zımpara Eskihisar

Hafiz Ethem

Efendi ve

Kabaklı Ali
Çavuş

osmanlı 27 Teml324

Zımpara Katrancı

Buldanlı Hacı
Emin ve Hafız
Ethem, Hamdi,

İbrahim Ethem

ve Şevket
Efendiler

osmanlı 27 Teml324

Manganez-

Demir
Karcengiz?

Dr.Proitos

Nikola Efendi
osmanlı 17 AğL324

Manganez Hisar
Madam Kurtis

Wilson
italyan T TS 1324

Zımpara Mola Ernest Abud inglliz 31KE 1324

Zımpata Karadağ Ernest Abud inglliz 3t KE L324

Krom İnIice
Mehmet Vasıf

Ef
osmanlı 29 My 1326

Manganez Çenger
Mehmet Vasıf

Ef
osmanlı 29 My t326

Krom inlice
Mehmet Vasıf

Ef
osmanlı 29 My 1326

Kalay, Kurşun
Küşek,

Dibekdere
Dr.Nikola osmanlı

Manganez Kızıl kaya
Cemaleddin

Bey
osmanlı 7 Teml326

KAYN,{K: x323, t324, 1325 -1326-ı327 Maderı

EK-IIN

MENTEşE SANCAĞI'NDA M.eDEilI ünarİnnİ (Ton)
(13 1S-rS27/1902- 19r I )

KR,OM ZIMPAR.A
SEI{E MIKTAR.

(roN)
KIYMET

(KRŞ)
MİKTAR
(roN)

vIİKT'AR'
(KRŞ)

1902 3.422 969.800

1903 5.397 3.350.000

1904 2t0 84.000

t90s 2.039.776
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10.709r91 I 1.164.0063.2342.5r9.719

r.967.4575.4652.6s0.405rt.798r910
1909 r.s40.4354.2792.484.37510.014

2.0631.r03.6703.6791908 1.567.934

1.899.0855.2756.73466s1907

6.3491906 4.223.476

K,{YNAK: 1323, ı324, 1'325-1326-ı327 Madeıı
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XVx. YüZYru. 0R.TAL,AR.IND.A MENTEşE EötGEsİrupn
K0I{AR GOÇER,IER.

ıvı.axİr' rRooĞRu,"

ciniş: MENTEŞE BörcpsiNiN cpNer cönüNüıaü
on altıncı yüzyılda Menteşe Sancağı (Güney Batı Anadolu bölgesi) hatırı

sayılır bir miktarda oğuzların bağlıYıva, Salur, Kayı ve Bayındırboylarına bağlı
arnve yafl göçer nüfusunu barındırıyordu. Bodrum yarrmadasr ve sahil bölgeler
hariç tutulursa, Menteşe'nin dağlık alanları bu Yörükler için çok değerliydi. Bu
hem bölgeler hem bir sığınma yeri hem de hayvanları için ot ve suyu sağlayan
alanlardı. Öze]lik]e Peçin ve Köyceğiz'in dağlıkbölgesinde yer alan yaylalar çok
sayıdaki göçebe nüfusu (Yörük/Türkmen) besledi. Bu Yörüklerin bir krsmı karşı
kıyıya Rumeli'nin Tirhala bölgesine2 geçtiler. osmanlı belgelerinde bu bölgede
bulunan yarı göçer ve, tam göçer topluluklarının çoğunun askeri hizmetleri
yapan Yörükler olduğu açıkça yazılmıştır. Subaşılarının idaresi altında yarı
göçer bir hayat yaşayan bu topluluklar devrin kanun]arına aykırı da olsa bir
bprağa3 ya kendi istekleriyle ya da devletin yerleştirme siyaseti gereğince bir
yerde iskan edilmeye çalışılmışlardır.

osmanlı merkezi yönetimi Rodos adasrnın fethinden sekiz yıl sonra,
1530 yılında bu bölgede ciddi bir nüfus saylml yaptırdı. Bu nüfus sayrmma
göre bu bölgedeki nüfusun ezici çoğunluğunu yerleşik Müslüman köyltiler
oluşturuyordu. Kabaca bir hesaplamaya göre yerleşik köylülerin saylsl 200.000'e
ulaşıyordu. Yerleşik Şehirlerinin saylsl ise yaklaşık 11. 000 civarındaydı.
Müslüman olmayan şehirlilerin saylsl bu genel nüflls içinde %1 oranıııda bile
değildi. Bu gayrimüslimler Peçin, Balat ve Milas şehirlerinde kendileriıre özgii
mahallerinde otururlardı. Bunların sayısal olarak bölge üzerinde herlrangi bir
etkileri yoktu.

Çizelge 1: 1530 Yılında Menteşe Bölgesindeki Şehirlerin Nüfusu ( Kaynak:

1 " Prof' Dr', Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümii, izmir,
aerdogru@gmail.com
2 B\gün Yunaıristan'dadır. Alasonya, Tırhala, inebahtı, Barcla, Kerpiniş, Feneı; Çatal-
ca ve Yenişehir kazalarındaıı oluşaıra askeri birimin ismi. Moderıı Yunanistan'ııı belkeıı-ıiğini
oluşturan coğrafi bölge. Bu bölge 1530'lu yıllarda Kanrıni Süleyman, sadrazam ibrahim paşa,
vezirler Ayas paşa, Piri paşa ve I(asım paşa tarafindan paylaşıldı. Aynı zamanda bir Yöriik böl_
gesiydi. Bu bölgedeki köyierin çoğunda Batı Anadolu'dan (Çeşme, Sartıhaıı, Aydııl, Meııteşe)
\'öıiiklere rastlanır (101 Numaralı Tirhalr Livası icnıal Defteri ( g27/ 1521), Ankara 2007.3 Develüzade ve Yanbolu Yörüklerine ait 1530 tarihli bir kanuırnameye
göre Yörüklerin toprağa bağlanmaları yasaklanmıştır. 'Yörüğe toprtrk olmiz'

' \370 Numaralı Muhas|ebe_i?ilayet-i nim İli oeft}i ( g37/ 1530) ıl Ankara
2002, s.365

..,,,.: - 2lz -



166 Numarqlı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, Ankara 1995)

2,T51Toplam

T3Bozüyük
24Çine

82Köyceğiz

r40Peçin

r52Fethiye

174Tavas

323Milas
s96Muğla
629Balat

HaneŞehir Merkezl.eri

Bu yıllarda Bodrtım'da henüz blr şehlrli nüfustan söz edilmez. Bodrum
yarımadası köylü ve askerlerle doludur. Peçin ve Bodrum kaleleri faaldir ve
yirıni-otuz kişilik bir asker ııüfusu barındırmaktadır.

Yörüklerin nüfusuna gelince; 1530 sayımında 9.206 hane (en azından
46.000 kişi) olarak hesaplanıyor. Bu durumda sayısal olarak Menteşe
bölgesinin nüfusu yerleşik köylüler, tam ve yarı göçebeler (Yörükler) ve

şehirliler olarak sıralanıyor. Şehirli nüfusun dört katından daha faz|a göçebe
nüfusu barındırıyordu. Sırasıyla Balat, M'ıglo ve Milas bölgenin en kalabalık

şehirleri olarak sıralanıyor. Balat, l8 malıalle si,679 hanelik nüfusuyla bölgenin
en kalabalık şehriydi. Muğla, 12 mahallelik 596 hanenin yaşadığı bir şehirdi.
Milas ise 323 hanelik nüfusuyla üçüncü sıradaydı. Mekri (Fethiye), Köyceğiz
ve Muğladaki günliik ağaçlarından devlet önemli bir gelir elde etmektedir.
Mazon ise bir yerleşim yeri olmayıp,Bafa Gölünün kuzeyinde kalan bölgenin
ve orada bulunan bir dağın ismidir. Tavas, 174 hanelik hem bir şehir hem de

haf a pazarı kurulan bir bölgenin ismiydi. Köyceğiz, çeltik tarrmrnın yapıldığı
bir yerdir. Pırnaz ise, Fethiyehin kuzey kısmındaki dağlık bölgenin ismidir ve

Yörükleriyle dikkati çeker. Isravalos, Bodrum yarımadasının genel ismidir ve

bu dönemlerde Yörükler açısından cazip bir bölge değildir. Zirabu yarımada
üzerinde köyler çok önceden oluşmuş ve ciddi bir paylaşım yapılmıştır. Fethiye
ise 1530 yılında 152 hanelik hafta pazarr olan bir kasabadır. Bu dönemlerde
Fethiye şehir merkezinde Müslüman olmayanlardan söz edilmeza ve çeltik
tarrmr önemli gelir kaynakları arasındadır. Peçin, yedi mahallelik 140 hanelik
bir şehir görünümündedir. Çine, 24 hanelik tamamr Müslümanlardan

4 Fethiyede Hisarcık köyünde yaşayan beş hane ortodoks erkek,
Peçinde bulunan Ahmet Gazi imareti için vakfedilmişlerdir. 869 yılında verg-
ilerden muaf tutulmuşlardı. oğlanları yeniçeri olarak alınmazdı.
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oluşan dört mahallelik bir şehirdir. Milas, 12 mahalle|i 323 hanelik bir şehir
görünümündedir. Bozüyük, 13 hanelik bir kadılık merkezidir. Bunların yanı
slra bu bölgede sürekli nüfusu olan çok sayıda köy bulunmaktadır. Böylesine
genel bir görünüm içinde biz bu tebliğimizde konar göçer Ve yart göçer
A4enteşe Yörük]erinden söz edeceğiz' Yörüklerin önemiyle ilgili bir hatırlatma
yapmahyım: Muğla merkezin nüfusu 596 hane iken sadece oturak Barza
Yörüklerinin nüfusu 1.171 hane; Divane Ali Yörüklerinin sayısı2'933haneydi.
Horzum, Kayı, Divane Ali, Karaca Koyunlu göçebelerinin nüfusu Muğla
merkezin nüfusundan kat kat fazlaydı. Bunlar sadece menteşe bölgesini aeğil;
ayn:-zamanda izmir ve Aydın bölgelerine de dağılmışlardı.

Çizelge 2:1530 Yılında Menteşe Sancağında Yerleşik Nüfus (Kaynak: 166
Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Def eri, Ankara 1995)

Bölgeler Yerleşik

Müslüman

(Hane)

Yerleşik

Müslüman

Olmayan

(Hane)

Göçebelerin

sayısı adet

olarak

(Nüfusa

dahil değil

Peçin t0.724 t4 225

Mekri (Fethiye ve civarı) 4.182 T4

Çine 3.326 37

Köyceğiz 3.ttz 43

Balat 2.879 45 5

Mtığla 2.757 20
Bozüyük (Ahiköy civarı) 2.311 6

Tavas r.640 4
Pırnaz (Fethiye'nin kuzey

kısımları)
1.44r / 11

N19Zo, (Karacaayıt civarı) 1.1 99 10

Sırayalos (Bodrum ve civarı ) 564
Milas s07 5 1

34.642 64 381
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0SMAI{LI GÖ ÇEBE TERMiI{oLoJİsİ
Diğer göçebe toplı"ıluklardan Yörükleri ayırt edebilııek için bu konudaki

osınanlı terminolojisinikısaca izah etınekgerekiyor.5Adıgeçennüfus sayımında
osınanlı nrerkezi yönetimi Menteşe bölgesindeki göçebeleri nitelemek için
genel olarak cemaat ve tir kelimeleri kullanılmıştır. Bir göçebe terimi olarak,
flr kelimesinde bir sorun yoktur. Bu kelime taınamen göçebelerle ilgilidir ve
nıerhum Prof. Faruk Siimer'in de yazdığı gibi6 bu kelime AnadoluUa sadece
Menteşe bölgesine özgü görünüyoı her ne kadar Aydın ve izmir bölgelerinde çok
az sayıda bu kelinreye rastlansa da. Ancak Rumeli bölgelerinde de bu kelimeye
rastlanıyor.i Büyük Yörük topluluklarına bağlı alt küçük Yörük topluluklarını
taırrınlamak için A1,dın bölgesinde de kullanılmıştır. Bunun teke böIgesindeki
karşılığı hisse'dir' Bunun yanl srra' cemaat keliınesi osmanlı merkezi yönetimi
tarafıırdan farklı anlamlarda kullanılıyor. Birinci anlamı, bilindiği gibi, dinsel
gruplar bu kelime ile ifade ediliyor. Örneğin, Uladaki Müslüman topluluklar
ceııaat kelimesiyle nitelenmiştir, Cami cemaati, Yukarı Dükkan cemaati, Sinan
Bey rnescidi cemaati, Han mescidi cemaati, Dalca Kavqk Mescidi cemaati,
Hisar Mescidi cemaati,, I(araca Ağaç Mescidi cemaati, Arb Arslan mescidi
cemaati, Astane Mescidi cemaati, Kazancı mescidi cemaati, Divane Halil oğlu
Mescidi, Şuayb oğlu Mescidi cemaati gibi. Kuşkusuz bunlar göçebe bir yaşam
yaşamamaktadırlar. İkinci anlamı, göçebe ya da yarı göçebe hayat yaşamayan
aırıa belirli bir üretim faaliyetiyle devlet tarafindan resmen görevlendirilmiş
görevlileri ifade ediyor: Bunlar içinde, örneğin, Menteşe bölgesinde, ortakçılar,
sayyatlar, yuvacılar, balıkçılar,limoncular, tuzcular cemaati bunlar arasındadır.
Balat'ın balıkçıları, Fethiye tuzlasında çalışan gayrimüslim Aluviz köylüleri
bir cemaattir. Üçüırcii bir aıılamı, kalelerde görevlendirilmiş askerleri ifade

5 Ifuraııda Şa'b, Kabile, Aşiret, Fırka, ferik, Sulle, Fie, Şia, Zümre, Usbe,

Medine, Kavim, Ümmet ve Milletkelimeleri sosyal grupları tanımlıyor. osmanlı
göçebe terminolojisinde Şa'b, Sulle, Fie, Usbe kelimeleri kullanılmıyor. Şa'b:Ka-
bileler grubu; Kabile: cemaat; Aşiret: Şa b ve Kabileden sonra gelen grup; Fırka:
aralarında inanç birliği olan topluluklar; Sulle: sosyal statü kavramrnr içeren
grıp; Fie: birbiriyle yardımlaşan grup; Şia: partizan, tarafar topluluklar; Zümre;
Saylca az topluluk Usbe: fanatik ve bağnaz topluluklar ; Medine: şehirli; Kavim:
halk, ashab; Ümmet: kavimin alt birimi; MiIIet: dinsel topluluk anlamındadır.
ismail Yakıt, Millet Kavramı ve islamiyet, Türk Yurdu, sayı:283, Mart 2011, s.

32-34.
6 F. Sümeı oğuzlar, s. 181. Prof. F. Sümeı flr kelimesinin göçebe teri-
ıni olarak anlamını 'ok' olarak veriyor. Ancak bu yanlış veya eksik olmalıdır.
Farsçadabu kelime'ok'anlamrna gelse de göçebe terimi olarak'büytikbir göçebe
topluluğun alt birimlerini küçük göçebe gruplar, hisseleı paylar, anlamına geli-
yoı'.
7 Tir-i ba-peykan; tir-nize; tir-i bi-peykan ve tirha kelimelerine Edirne ve
Sol Kol kazalarıırda rastlanıyor.
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etmesidjr. Bodrum ve Peçin kalelerini koruyan ve kale içinde yaşayan askerler
için ceınaatkelimesikullanılmıştır. Bukelimenin osmanlıtarih terminolojisinde
dördüncti anlamı da,bizi ilgilendiren, tam göçer ya da yarı göçebe bir yaşamı
seçen büyük ve ktiçtik göçebe toplulukları (cemaat=göçebe) ifade etmesidir.
Bir yere yerleşmeyip koşullara göre sürekli yer değiştiren bu tür topluluklar ya
doğuştan itibaren konar göçer bir hayatı yaşarlar ya da daha önceki hayatlarında
yerleşik olabilirler. osmanlı yönetimi bu çeşit gezgin yaşaml seçenleri, toprağı
o|anlar ve toprağı olmayanlar olmak üzere iki açıdan değerlendiriyor ve ayrlca
bazı göçebeleri açıkça 'Yörük veya 'Kadim Yörük olarak vasıf andırıyor. Bu
gezin ya da yarı göçebelerin çoğunluğu hayvancılıkla meşgul olduk]arından
ve tarrm ile uğraşan köylülere göre daha faz|a gelir elde ettiklerinden dolayı
osmanlı merkezi yönetimi Yörüklerin ödemekle yükümlü oldukları vergileri
genellikle has kapsamında değerlendiriyor. Nitekim, Menteşe Yörüklerinin
vergileri ya padişah hassı ya da bölge beylerinin hasları içine sokulmuştur. Bu
durum ayrrcaYörüklerin zengin sayıldıklarına işaret eder.

MENTEşE',DE BÜYÜK KONAR cÖçrn TOPLULUKLAR

1. DIVANE ALİ CEMAATi

Bunlaı Menteşe bölgesiniır kırsal hayatında en etkili Oğuzların Yıva boyuna
bağlı yarı göçer cemaatlerinden biri olarak görünüyoa hem sayısal olarak hem
de bulundul<|arı arazi|erin genişliği açısından. 1530 yrlında 50 alt birimden
oluşan bu topluluk,2.933 hanelik bir nüfusa sahiptiler ve 146.000 akça gibi
büyük bir miktarı devlet hazinesine vergi olarak ödüyorlardı. Peçin, Bozüyük,
Muğla, Tavas, Balat ve Çine bölgelerine yayılmışlardı. Aslında 1530 sayıınında
açıkça Yörük olarak tanımlanmıyorlar ama Anadoluda Divane kelimesiyle
nitelenenlerin çoğu Yörüktü. Divane Ali Yörüklerinin8 çoğunluğu, Göçer
Barza, Küteh Barzag, oturak Barza, oturak Küteh Yörüklerinin alt gruplarından
oluşuyordu. Barza kelimesi aşağıda ayrıntılı olarak ifade edeceğimizere keçi
anlamrna geliyor. Batı Toroslaı Yörüklerin tçmel geçim kaynağı olan koyun
ve kıl keçi üretmek için uygun koşullara sahipti. Bu topluluğun alt grupları
şunlardı: Küteh Barza Yörüklerinden Dolanlar, Durmuş oğlu Yunus, Selimşah,
İlyas oğtu Sülmen, Germiyan Barzası, Mürsel, Kelikçi, B1legir, Küteh Barza,
Mürsel Fakı, Seydiler, Küteh, Hava Cini, Bilek' Yuvağlı, Koyun Evi, Manastır,

8 Divane kelimesiyle nitelenen başka Yörük topluluklarına Batı
Anadolu'da, Balıkesir bölgesinde Divane Musa Yörüklerine, Bursa civarında
Divane Mehmet Yörüklerine, Kula civarında Divane Hoca ve Divane Karalı
Yörüklerine; Maraş'ta Divane İskender ve Divane Hasanlı Yörüklerine ve
Bozokta Divane Yusuf Yörüklerine rastIıyoruz.
9 Farsça'da kısa/ güdük anlamındaki kutah'ın muhaffef küteh. Prof. F.
Sümer, bu kelimeyi Güne Barza olarak okumuştur (oğuzlar,s. 505).
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Kalburcu, Küçük Keçili, Karaca, Sofular, Kabaca, Cekimşek, Veli, oturak Küteh,

osman, Kulaklar, Gökçe Depe, Çalnur Barza, Ahmet, Musa Fakı. oturak Barza
Yörüklerinden Kemer, oturak Kütehden Nikofer (Keçeli Ev), Esikli, Bahçe,

Yayla ovacığ, Sevindik, Şıhlar, Küteh Barza|dan Koçara, Yorga, Göçer Araplar,
Halil Fakı, Küteh; oturak Barza|dan Demir Bulundu, Halil, Kama Köy, ovacık
oturak ve Sergerdan|I tirleri' Büyük Yörük teşekkülleri içinde başka Yörük
topluluklarına bağlı küçük Yörük grupları olabilirdi.

2. OTURAK BARZA CEMAATi
Menteşe bölgesinin kırsal hayatında hem nüfusunun kesafetiyle hem de

yayıldığı alanlar itibarıyla etkili olan Yıva boyrna bağlı başka büyük bir Yörük
topluluğuydu. otuz bir alt birime ayrılmıştı. Bu küçük gruplar ya tir beyinin
ismiyleyadayayladıklarıköyünveyaarazininismiyle anılırdı. Peçin,Milas, Çine,
Söbüce, Mazon, Balat bölgelerinde bııBarza cemaatine rastlamak mümkündü.
Bunlar oğuzların Yıva boyundandı.l1 1520 yılında oturak Barziİya bağlı alt

gruplar şunlardı: Süleyman oğlu İsa, oruç oğlu Mustafa, Dokuz Ciııli, İncin,

Şahüma, Eşen, Kozan, Kuzbuz, Hacı Rahman, Çakmar, Güvendik oğIu Seydi

Ahmed, Ada Gerişi, Beşlemişli, Balcı Deresi, Sap Alanı, Ağaçlı Köy, Kara Kilise,
Kızılca Yörüklü, Mersinbeyli, Köpekler, Demir Çayırı, Ahınet oğlu Hıdır, Arılan
Sokduğu, Balı Barzası, Begsiz, ,\yrahice, Akça ova, Karaca Viraıı, Viran, Hisara
ve İsmailoğlu Sarı Ahmet'Bu topulukların ödediğivergiler Kanuıri Süleymanın
hassrna dahil edilmişti. 1530 yılında bu kalabalık Yörük topluluğunun nüfusu
l.l71 hane olarak hesap edilmişti. Prof. F. Sümeı oturak Barza, Göçer Barza
ve Küteh Barza isimli üç koldan söz eder ama barza kelimesini izah etmez'l2

Bunlara üç kolu, Germiyan Barzası, Çalnoz Barza (Çalılı Barza) ile Balı
Barzası'nı da eklemek gerekir. Prof. Sümeı Anadolu'da oturak sıfatını taşıyan
beş göçer topluluğunu Saylyor: Menteşe bölgesindel<ı oturak Barza, on yedinci
ynzyılsonlaiında Rum Kale civarında yaşayan oturak Çepni, on yedinci yizyıl
ortalarında Gaziantep ve Rum KaleUe yaşayan oturak Karkın, içel Bölgesinde
yaşayan oturak İgdir ve Gaziantep bölgesinde bulunan oturak Kızık.|3 Bunlara
ek olarak, oturak Eglence ||e oturak Küre|yi de eklemek gerekiyor. A. Avni Ali
Candar, Oturak Kızık, oturak çepni, oturak Bahadırlı cemaatlerinin ismini

l0 Perişan anlamrnda
11 Yusuf Halaçoğlu, Anadolu'da Aşiretler, oymaklar, Cemaatler (1453-

1650), Ankara 2009, s. 1814
|2 F. Sümeı oğuzlar, s. |8|, Barza, Gelibolu yöresinde 'vücudunrrn yarlsı beyaz yarısı

kara olan keçi' anlamında derlenmiştir (Derleme Sözlilğü, s. 536). 'Iavasin Barza is\ınlıi bir köyü

vardr. Bu aşiretiıı güırey batı Anadolfnun kırsal kesimierinin iskan edilmesinde öneırrli iz\er

bırakmıştır.

13 F. Sümer, oğuzlar, s. 5l0. oturalc sözcüğünü toprağa yerleşmiş
anlamında kullanıyor' Zıddı Göçer. oturak Karkın, Göçer l(arkın gibi.
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Say|yor'|4 Barza, bahadırlı kelimesiırin bozulmuş şekli de olabilir.

3. isrıNopR BEG YöRüKLERI
Bunlar osınaırlı merkezi yönetimi tarafindan açıkça Yörük olarak

tanımlanmışlardır. Yı'ı,a boyuna bağlı iskender Bey Yörüklerine ait Menteşe
bölgesinde on tane alt birim bulunuyordu. Çine, Muğla, Peçin ve Meğri
bölgelerinde yaylayan ve kışlayan bu yarı göçebe topluluğun nüfusu 1530 yılında
367 hane civarındaydı. Bunların 'Yörük oldukları özellikle vurgulanmıştı.
İskender bey, Nasuh, Dirmilli, Bucak, Ak Kavaca, Zekeriyyalı, İrciler, Has Paşa ve

Diğer Zekeriyyalı altgruplar olarak sıralanmıştır. Bu küçük topluluklar l1 hane
ile 80 hane arasında bir nüfusa sahipti. Ankarada bir vakfi olan ve Amasya ve
Niksar beyi olan Mehmet Bey oğlu iskender bey ile bu cemaatin bir ilgisi olup
olmadığı açık değildir. iskender bey isimli bir beyin Larende'de (Karaman) bir
mescit ve vakfi olduğuntı biliyoruz. iskender bey, Hazine-i Amire Def erdarı
olan Mahmut Çelebinin babası da olabilir.

4. KAYI CEMAATI
Menteşe bölgesinin önemli yarr göçer topluluklarından biri olarak

görünüyor. Kayıyı oluşturan on üç ait küçük topluluğun ismi biliniyor: Mustafa
oğIu Musa oğlu Nasuh, Nur Ali oğlu Menteşe, ğdoğdu oğlu Hıdır, Halil,
Kayı, Demirci İbrahim, Hasan oğlu Mustafa, Davut oğlu R.esul, Halil oğtu
Durınuş, Mehmet, İbrahim ağlu Bal, Bayezit oğlu Hamza, İvaz oğlu isa Balı.
Menteşe Kayıları çoğunlukla Peçin bölgesinde yaylar ve krşlarlardı. Bozüyük,
Milas ve Çine bölgelerinde de az sayıda Kayı Yörüklerine rastlanlyor. Prof. F.

Sümeı Anadoluda, Kaysı ismine ve köylerine, Sivas, Kütahya, Çankrrı, Konya,
Muğla, Bolu, Kastamonu, Menteşe, Amasya, Çorum ve Ankara bölgelerinde
rastladı.Is Menteşe Kayıları Yavuz Selim döneminde B92 hanelik 14 küçük
topluluğa ayrılmıştı. Prof. Sümer, Menteşe bölgesinde altr tane Ka7z isimli köyü
saptadı. o, bunların, ibn Said'in yazdığı Denizli Uç Türkmenlerinin kalıntıları
olabileceğini söylüyor.16 1530 yılında Menteşe Kayılarının nüfusu 599 haneydi
ve devlete 30.000 akça vergi öderlerdi. 

/

5. HORZUM CEMAATİ
A. Avni Ali Candar, bu cemaatin ismini Horzom olarak yazıyor.,7 ibrahim

14 A. Avni Ali Candaı Türk Budun İl t]tus Uruk Boy oymak,4vul oba ve
Soy Adları, Ankara 1934, Hakimiyeti Milliye Matbaası, s.21
15 F. Sümeı oğuzlar, s. 2l3. Gerçekten de Konyahın Bayburt bölgesinde At Çeken Gö-
çebeleri içinde bir Kayı ve Sis'te Kayı göçebelerine rastlanıyor. Kütahya, Ankara Ve Denizlide
Kayı Göçerleri vardı. Eskişehir, Bursa ve Söğüt bölgelerinde bu dönemlerde Kayı Göçebelerine
rastlanılmaması ilginçtir.

l! F. Sümer, oğuzlar, s. 218I/ A. Avni Ali Candaı aynı eser, s. 13.
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Gökçen, Horzum cemaatinin, Manisa bölgesinde Saruhan beyin yanında
savaşan Türkmenlerden olduğunu; Horas an ve Harizm ile ilgilerinin olduğunu
söyler''s Prof. F. Sümeı bu ismin Harizm kelimesiyle ilgili olduğunu Ve bürik
topluluğu bağlıTeke Saru ve İgdir isim|ibir oymaktan söz eder söyler.19 F. Aksu,
Isparta bölgesindeki Horzum Yürükleri üzerine bir yazı yayımladı.2o Kemal
Güngör, l940'lı yıllarda Denizli civarındaki Horzumlu aşiretinin kullandığı
eşyalar üzerine birtakım fotoğrafar yayımladı.21 1530 plında Menteşe
bölgesinde Bayındır boyuıa bağlı22 olan 918 hanelik bir Horzum topluluğu
bulunuyordu ve 21 küçük topluluktan oluşuyordu. Bunlar: Halil oğlu Mehmet
veya (Hasan oğlu Veyis); Muğlada Bayındır; Muğlada Kulağuzlar, Hıdır oğlu
Mahmut, Sandır oğlu Bekir Peçinde Kara Arap; ,\yasluğda (modern: Selçuk)
İbrahim, Bekir Sarı; İzmirde Karalı oğlu, İzmir ve Çeşme|de Kızıl Terzi, Yolca;
Peçinde Genceli ve Hopaşalar, Sgrkum Göçeri'nden Salih oğlu Resul, İgdir İsa,

İbrahim (Baralc İgdır) Köyceğizlde Hamza oğlu Mahmut; Bozüyük'te Sorkum
Cemaatinden Mustafa, oturak Eglence cemaatinden Bayram Hacı, Peçin|de

Hıdır Fakı ve Muğlada Eğlence cemaatinden Rahman tiri. Başka Yörük veya
T[irkmen topluluklarına bağlı yarı göçerlerin bulundukları bölgede çeşitli
nedenlerden dolayı o böIgenin önemli topluluklarr arasrnda girmesi ve

kendini bu topluluktan göstermesi Anadoluda genel bir olaydır. Dolayısıyla
Horzum Göçebeleri içinde, Sorkum, oturak Eğlence ve Eğlence cemaatlerinden
küçük topluluklara rastlamak mümkündü, ekonomik nedenlerden dolayı. Bu
topluluk, Muğla, izmir,Çeşme, Selçuk, Bozüyükve Peçin bölgeleriıre dağılmıştı
ve pa(işah hasları içlndeydi. Horsum Şah isimli bir cemaate Tırhala bölgesinde
rastlanıyor.

6. KIZILCA KEÇİLi CEMAATI
Menteşe bölgesinde Salur boyuna23 bağlı Kızılca Keçili Yörüklerini2a

18 ibrahim Gökçen, 16. ve 17. Asır Sicillerine Göre Saruhanda Yürülç ve

Türkmenler, istanbul 1946, s. 12. Gökçen, Manisa Alaşehir'e bağlı Horzum
Alayaka, Horzum Embelli, Horzum Sazdere, Horzum Keserler köylerini
saptamıştır. Ayrıca Aydın Bozdoğanda bir Horzum aşireti bulunmaktadır.
19 F. Sümer, oğuzlar, s. 181, 218, 318, 357. 1530 sayımında bu
topluluğun adı Bekir Sars olarakyazılmıştır, Teke o|arak değll'
20 F. Aksu, Horzum Yürükleri, Üıı, sayı \7,Isparta |935.
21 Kemal Güngör, Cenubi Anadolu Yürüklerinin Etno-Antropolojilc Tet-

kilci, Ankaralg4l, Ek; s. 18-19.
22 Y. Halaçoğlu, s. 1066
23 Y. Halaçoğlu, s. 1466
24 Rengi ifade eden Kızıl sıfatı göçebe terminolojisinde sıkça kullanılı-
yor. Örneğin, Aksarayda Kızıl Eşekli cemaati, Koırya Ereğlide Kızılca cemaati,
Niğdede Kızıl Ali Cemaati, Kayseride Kızıl Hasanlı Yörükleri, Kütahyada Kızıl
Öııer, Kızılca Musalı, Kızılca Şehir, Kızılca Ören Yörükleri, Eğirdirde Kızıllı
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oluşturan sekiz küçük alt topluluğa rastlanıyor: Dört tane Kızılca Keçili, Ahmet
Fakı, Nasuh, Ali oğlu HAmza, Mehmet oğlu Halit. Bu topluluk Peçin, Bozüyük,
Muğla ve Tavas bölgelerinde bu'lunurdu. l530 yılında 358 hanelik bir nüfusa
sahipti. Prof. F. Sümer bu topluluğun da yarı göçebe olduğunu vurgular.zs
Blımlara Antalya bölgesinde de rastlanıyor. Antalya ve Isparta bölgelerininbazı
Yörük]eri, sınırlarr geçerek Menteşe bölgesine girebiliyorlar. Menteşe Yörükleri
de vilayet sınrrlarrnr geçerek Antalya, Isparta, Aydın ve İzmir bölgelerine
gidebiliYorlar.

7 ' KIZILCA BELKIC CEMAATİ
1530 yılında 359 hane olan bu Kızılca Bellac(?) cemaati Fethiye Bölgesinin

yarı göçer'leriydi. Prof. Halaçoğlu, Kızılca Balgıç olarak okuyor ve Yrva boyrru
bağlıyot.26 Kızılca Belkıc, Kara Böğürtlen, Ağaç Taş, Belkıc, Belkıc perakendesi
gibi küçük alt topluluklardan oluşuyordu.27

s. KARACA KOYUNLU CEMAATİ
Çine, Söbüce, Balat, Bozüyük, Mazonbölgelerinde yaylayan ve krşlayan Yıva

boyuna bağlı Karaca Koyınlu cemaati, 1530 yılında 19 küçük alt topiuluktan
oluşuyordu ve 960 hanelik bir nüfusa sahiptiler. Devletle olan verği işlerini
çözümleyen Karaca Koyunlu subaşısı vardı. Bu bölgede ona bağlı küçük alt
topluluklar şunlardı: Ömer oğlu Hıdır (Rum Brği), Ilyas oğtu Durmuş, Mu'tafa
oğlu Demir, Yakup oğlu Mustafa, Pir Ali, Nefs-i Kzıldepe, Hamza Ali (Manastir),
B elgi o ğlu S e y di ( o ru çlu), k ar a c a Ko y unlu, Ahm et o ğlu Yu s uf (YayI a o ğlu Mu s a),
Demir, Köstire (Hatabl), Karaca Koyunlu, Karaca Koyunlu, Ereğli, Kırca Hacı,
Mustğa, Kızıldepe (Kafaca) ve çobanlık yapan Karaca İ<oyunlu Ferakendesi. Bu
göçebelerin Denizli Karaağaç'ta otlakları vardı. Prof. F. Sümeı bunları daha çok
Aydın bölgesine yerleştiriyor.28 Aydınbölgesiyle ilgili kanun metninde Karaca
Koyunlu Yörüklerinin ismi açıkça geçer. Bunların ödedikleri koyrın (ganem)
vergisinin padişaha ait olduğu belirtilir ve yetiştirdikleri koyunlardan alınacak

cemaati, Ankara'da Kızıl Kocalı ve Kızıl Hocalı cemaatleri, osmancık'ta Kızll
Bük cemaati, iskilipte Kızıl Kilise cemaati, /i|"'d" Kızıl Koçiu cemaati, Ada-
na Yüregirde Kızıl Hacılı cemaati, Tarsus'ta Kızıl Ahmetli, Kızıl Işık, ve I(ızıI
Muratlı cemaatleri, Adana Sis'te Kızıllar cemaati, Maraş'ta Kızıl Hasanlı, Kızıl
Hasanlı, Kızıl Keçili,KızılAlili, KızıI bey, Kızıllı, Kızıl Yusuf u, Kızıl Viranlı Yö-
rükleri, Bozokta Kızıl Kocalr cemaati, Selçukta Kızıl Işık cemaati , Bigada Kızıl
Ali Yörükleri gibi.
25 F. Sümeı oğuzlar, s. 181
26 Y. Halaçoğlı, s.1464
27 Prof. F. Sümeı bu topluluğun ismini mütereddit olarak KızılcaYalınç
o]arak yazmıştır( s. 181). Başka bii yayında Kızılca Balıklıcaokunmuştur (

|şfteı s. 84). Her iki okunuşun au yurı,ş olduğunu düşünüyorum.,: F. Sümeı oğuzlar, s. 181.
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vergi izah edilir.ze

8. YAHŞI BEG CEMAATI

Bunlar aslında Tire ve Selçuk 'un yarı göçerleridir. Ancak MuğIa ve

Peçindeki mukataalar eskiden beri buırlar tarafından işletildiği için Meırteşe
bölgesine gidip gelmektedirler. Yalrşı Beg, Aydın oğulları beylerinden biri
olup Tirede bir imaret ve cami yaptırmıştır. Selçukta bir medresesi ve vakfi
olduğu kayıtlarda yazı|ıdır. Kendisinin türbesi de Selçuktadır. Bu beye bağlı
oldukları için sanırım bu ismi almışlardır. Yıva boyuna bağlıdırlar. Tarsus ve

Maraş bölgelerindeki Yahşi Beğli Cemaatibaşka bir göçebe olup Avşar boyuna
bağlıdır.30

MENTEŞE',DE KÜÇÜK YÖRÜK TOPLULUICARI

Menteşe bölgesinde örgütlü büyük Yörük toplulukları dışında saylca küçük
göçebelere de rastlanır. YaylacıkYörükleri bunlardan biridir. 1530 yılında 146

hanelik bu cemaat Üveys ve Selver isimli kiiçük topluluklardan oluşmaktaydı.
Her yıl devlet hazinesine 10.450 akça vergi öderlerdi. Bir başkası da Araplar
ve Kürtler cemaatidir. Bunlar açıkça Yörük olarak tanımlanmaz. 1530 yılında
25 hanelik küçük bir göçer topluluktu. Bir başkası da Kübyan cemaatidir. 1530

yılında Peçin ve Fethiye bölgelerinde bulunan 1 B9 hanelik bir göçebe topluluktu.
Sığırtmaç Yörükleri ise 1530 yılında 20 hanelik küçük bir yarı göçebe topluluktu.

YöRüKLER DIŞINDAKI YARI GöÇEBELER

Bu Yörük toplulukları dışında Menteşe bölgesinde özelikle Balat ve

Mazon bölgelerinde Gurbetan olarak tanrmlanan tam göçebe topluluklara

29 Karacalar cemaati 1|e Karaca Koyunlu cemaati bir yayında birbirine
karıştırılmıştır, aynı Yörük cemaati sanılmıştır (F. Yılmaz, Karaca Koyun_
lu Yörükleri Kanunu, Tarih İncelemeleri Dergisi, lX,Izmir 1994, s.353-36I)'
Bilindiği gibi Anado|'ıİda Kara sıfatını taşıyan pek çok çeşitli göçebe topluluk-
lar vardı. Karacalar Yörükleri büyuk bir teşekküldü ve Anadoluda Selçuk, Ber_

gama, Tarhala, Adranos, Kepsut, Gördes, Alanya, Kırşehir, Bozok ve Maraşb
dağılmışlardı. Bergama Siciline de bundan dolayı yazıldı|ar. Bunlar aslında
Maraş Andırın Yörükleriydi. Kara Koyunlu cemaati de Karaca Koyunlu ce'

maatinden farklıdır. Bunlar Antalya ve Kütahya bölgelerinde bulunuyordu.
Bayramlı Karaca Koyunlu cemaati ise yine başka bir cemaattir. Tire ve Selçuk
civarındadır. 1530 yılında sadece Bayramlı Karaca Koyunlu cemaati yargısa|
işlerine bakan günlüğü 35 akça olan bir kadısı vardı.
30 Y. Halaçoğ|g, s'2298.
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r
rastlanıyor' Bunların resmi statüsü Yörüklerden Ve diğer göçebelerden
farklıydı.3] Kendi topraklarından ayrılarak Menteşe bölgesinde çalışmak
zorunda kalan bu tam göçerler Oita Anadolu kökenli köylü ya da göçerlerdi.

Bunun yanr srra, Menteşe bölgesinde bazı köylülerin çeşitli nedenlerden
dolayı dağıldığı ve bu köylülerin Yörük olmadıkları halde yarı göçebe biryaşam
sürdürdükleri görülüyor. Bozüyük Perakendesl kelimesi sanrlm bu olaya işaret
ediyor. Bozüyükün yerleşikleri Peçin, Mazon ve Bozüyük bölgelerindĞ yarı
göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Rodos seferi sırasında osmanlı kara ordusu
Bozüyükü doğrudan geçti. Burada veya yalonında bir konaklama yapılmadı.
ordu, Ula ve Muğlada konakladı. Leyne'nin karşısındaki Sevdeş/ Sudaş köyünde
oturdu.32 Büyük olasılık]a bu oturak esnasında bu bölgedeki ki Bozüyük
bölgenin ismidiı küçük köyler zarar gördü. T562 yılına ait verilerde Bozüyük
bölgesi imarlı gibi görünüyor.33 Balyabolu köylüleri de Muğla, Mazon ve
Milas'ta; Sandırız köylüIeri Köyceğiz bölgesinde; Yergögü Yörükleri de Muğlada
aynı durumdalar. Fethiye bölgesinde de önceleri tarımla uğraşırken sonradan
yarı göçebe yaşama geçmiş olanlardan söz ediliyor. Bunlar için müteferrik reaya

3l Prof. M. S. Kütükoğlu, izmir kazasında Gurbetan cemaatinin trmara
dahil olduğunu Ve Diryanda ve Çineme nehirlerindeki çeltik tarlalarında kü-
rekçilik yaptıklarını söyler, Bir grubu da Elliciler adıyla Tire ve Birgi'de yaşa-
maktadırlar. I478 yılında 25 hanelik bir nüfusa sahiptiler. 1575 sayımlnda da
isimleri geçmektedir. ( XV ve XVI' Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadi
Hayatı,izmir,2000). 1530 yılı sayımında daizmir kazasında isimleri geçmek-
tedir. 44 hanelik bu cemaat çeltikçidir. Gurbetan göçebelerinin ismine Batı
Anadoiu nun başka yerlerinde rastlanıyor. Menteşede hem tarrm yapıyorlar
hem de Varvil tuzlasında çalışıyorlardı. Yine Balat vd Mazonda Gurbetan cema-
ati bulunuyordu. 1530 yılında izmirde Diryanda nehrinde çeltik tarrmlyapan
30 hanelik bir Gurbetaız cemaatinden söz ediliyor.
32 M. Akif Erdoğru, Kanuni Sultan Süleymanın Rodos Seferi Ruzname-
si, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIx/ 1, izınir 2004, s.69
33 7562 yılında bu bölgede islami binalara rastlanıyor: Bozüyük camii,
Has Paşa zaviyesi, Sarı Kadı mescidi, Benli Bey zaviyesi, Hoca MukbiI zavi-
yesi, Mehmet bey zav\yesi, Hacı Bayram zaviyesi, Ahi Sinan zaviyesi, Sinan
bey muallimhanesi, Süleyman oğlu Muslihüddin Külliyesi (Cami-Medrese-
Muallimhane), Sevdeş /Sudaş köyünde Hacı Cafer Camii, Aydınlı köyünde
Hacı Mtıstafa mescidi, Baş Tekin köyü mescidi, Şeref köyü mescidi, Elmacık
köyü muallimhanesi ve mescidi, Tenzile köyü mescidi, Kaya Dibi köyu mescidi,
Kafaca köyü mescidi, Genek köyü muallimhanesi, Göncü köyü mescidi, Din-
has köyü mescit ve muallinrhanesi, Kavaklıdere köyü camii, Kızılca Börklü
köyti mescidi, Kadıköy köyti mescidi, Germe camii, Kadı Hacı Murat çeşmesi,
Hacı Muslihüddin oğlu Abdi Çelebi zaviyesi belgelenebiliyor. (Ahmet Yiğit,
XVI. Yiizyıl Menteşe Livası Vakıfları, Barış Platin Kitabevi, Ankara 2009, s.I77 -
183) 
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cemaatitanımlamasıyapüyor. Dalaman'dabutürdenyarıgöçebelere rastlanıyor.
Kimi Yörük topluluklarrnın boy hiyerarşilerinin dağıldığı ve başıboş ve dağınık
vaziyette kaldıkları görülüyor. Dalaman bölgesinde Hallaçlar Yörükleri ile
Fethıye'deki Kemal Perakendesi Yörüklerinin durumu böyleydi. 1562 yılına ailt

bir veri Bafa (Mersendli kapı) köylülerinin bir klsmlnln da yarı göçer olduklarını
gösteriyor. Balat'taki menteşe oğlu ilyas Beg imareti ve medresesi vakfin'a bağlı
o|an Bafa köylülerinin Müslüman olmayanları Balat ovasrnda gezgiı hayatı
yaşarken, Müslüman olmayanlar Selçuk taraf arına gitmişlerdi. Aynı şekilde,
ilyas Beg vakfina bağlı olan Çerçin köylüleri de yerleşik hayatı terk etmişlerdi.34
Peçinde Ahmet Gazi Külliyesi valdına bağlı olan Peçin ovasz köylüleri, göçer
yaşam geçtiler.35 Çine'nin Dalama bölgesinde İbrahim paşa oğlu Mahmut
Çelebi]nin İznikteki imaretine baglı olan Gireniz cemaati vardı.36

GöÇEBELERİN TOĞRAĞA YERLEŞMESİ ve TOPRAĞI
TERKETMESi

Bu dönemde göçebelerin bir kısmı köylerde yerleşmeye başlıyor' Bu
süreç sadece Menteşe bölgesi için değil tüm Anadolu için geçerlidir. Çinede
Karpuzlu Köyünde üç göçebe tiri, Hacı Alihan, Ahi Evren ve ,\ydın oğlu Ahmet
tirleri yerleşik hayata geçmeye çalışmaktadır.. Yörüklerin köylere yerleşmesine
başka bir örnek Köyceğiz'in Güney Yaka Köy,udür. Bu köyde Kayalar, Taşçı,

Arslanlı, Kara Ayrı, Gündoğmuş, Mığal, Bayram Gazi, Güneyli, Egerli, Abbas,
Kavacık, Viranlar, Böyrekmiş Yörükleri yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar.
Köyceğiz bölgesinin durumu köylüler, yarı göçer ve tam göçerler açısrndan
ilgi çekicid|r' Egrek, Hamid, Emir Ali, Solugan, Ahadlar, Halilce ve Kazgancıyan
cemaatleri açıkça Yörük olarak tanımlanryor. Çeşitli sebeplerden dolayı
köylerini terk etmiş, boşaltmış köylülerin bir krsmı bu bölgede yarı göçer
halde bulunmaktadır. Kuz Ören köylüIeriböy\edir. Kuz Ören'Köylüleri küçük
göçer topluluklar halinde ayrılmışlardır. Bunlardan biri Beş Elem göçerleridir.
Sandıroz (Sandırız/ Sandırovis) köylülerinin durumu da aynıdır Başka bir
örnek, Kuz'Yakaköyünde yerleşmiş olan Yörükler de sonradan dağılmalarıdır.
onlaı Adaköy, Evci ve ortaca cemaatleri halinde Köyceğiz bölgesinde göçer
halde dolaşmaktadırlar. Toprağa yerieştirilen Yörük]erin bir krsmı besin
azlığı, savaşlardan dolayı ağır vergilendirme ya da sari hastalıklar nedeniyle
topraklarınr terk etmek zorunda kalmışlardır.

KüÇUK GöÇEBE TOPLULUKLARININ CoĞRAFi DAĞILIMI
Peçin bölgesi büyük göçebe topluluklarının yaşadığıyer olarakbelirirken,

Fethiye ve Köyceğiz bölgeleri de küçük ve dağınık Yörük toplululdarının

Ahmet Ylğit, Menteşe Livası Vakıfla7ı, s. T2|'|23
Ahmet Yiğit, Menteşe Livası Vakıfları, s. 155
Ahmet Yilğlt, Menteşe Livası Vakıflnrı, s. 189
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yaşadlğı yerler olarak görünüyor. Fethiye bölgesinde Çobansa cemaati; Kübyan
tiri; Bazerganlar cemaati; Yüncüler cemaati; Girdab cemaati; Belkıc cemaatine
bağlı göçebeler görülüyor.

Pırnaz bölgesinde küçük göçebe toplulukları bulunuyordlı: Gökçe
ovacık tiri; oyru Ağaç tiri; Çaylı tiri; Dirmil tiri; Geyik tiri; Dügrek ve Kuyumcu
ilri; Üregir tiri ve Köylü tiri.

Tavas bölgesinde ise Yaylacık; Mustafa; Koç Basan Yörükleri varken;
Mazon bölgesinde Alili ve Köstire cemaatleri vardr.

Bozüyük'te büyük göçebe topluluklarına bağlı olmayan Sığırlı cemaati,
Kavaklı Dere cemaati, Küre Yakası tiri, Geyik flri bulunuyordu. l

Muğla'da ise Ayranlar ve Alayundlu cemaatleri vardı. Yazın Mazon
dağına çıkan Tusar Tiri, kışın Köyceğiz'e inerlerdi.

Köyceğiz'deki küçük göçebe toplulukları arasrnda Halilce cemaati; Taş
Kayı tiri; Yüregir tiri; Candır cemaati; Güney Yaka tiri; Çomaklı tiri; Hamit
cemaati; Soluğan cemaati; Bostancıyan cemaati; Ahadlar cemaati; Bedbiye
cemaati; Bozdağ cemaati; Kuz Viran tiri; Egrik cemaati; Gölcük cemaati; Tahta
Serbesalis cemaati; orta tir; Emir Ali cemaati; Kazgancıyan cemaati; Nard
cemqatı ve Başmakçı cemaatidir.

Yine Çine Madranda Sazak cemaati, Güvendik oğlu Mustafa; Ahad
oğlu Musa ve inesi küçük topluluklarından oluşuyordu. Sineklici cemaati ise
Mehmet oğlu Mustafa; Falcı Halit; Dede Beği oğlu Mehmef tirlerinden ibaretti.
Çobansalar ve Elsiz göçebeleri yarı göçer bir durumdalar. Elsiz cemaati l530
yılında 830 hanelik bir nüfusa sahipti. ona bağlı 17 küçük topluluğun ismi:
Timurtaş oğlu YusuJ Hazma oğlu Ömer, Mustafa oğlu Ali, Hasan oğIu Hacı,
Erdoğmuş oğlu Hacı, Mehmet oğlu Emir Han, Musa oğlu Mustafo; Bektemür
oğlu Rahman; Yayla Beği oğlu Musa; Nebi oğlu Hamza; Kara oğlu Yusuf; Musa
oğlu Kasap Tur Ali, Yusuf Sipah oğlu Kulful; Bekir oğlu Ahmet, Yusuf oğlu
Rahman; İbrahim oğlu Şerbetçi Mehmet; Kuvat oğlu Sevindik. Selçuk merkezde
yerleşmiş Menteşe Yörüklerine rastlanıyor.Bunlar Afyo1ıkarahisardaki Gedik
Ahmet Paşa İmaretinin vakfına bağlıydılar.37

' Bu küçük göçebe topluluklarının bir krsmının tarlm yapabileceği
toprağı sahip olmasına rağmen; yarr göçer bir hayat yaşamaktadrrlar. Sanrrım
bu durum, yukarıda ya zdığım sari hastalıklar, asayişsizlik, ağır vergilendirme ve
6esin azlığı gibi nedenlerin yanr srra Osmanlı merkezi yönetiminin uygulamaya
çalıştığı başarısız iskan politikasından da kaynaklanlyor. Böylelikle bir kısım
topraksız gezici Menteşe göçebelerinin köylüleştirilmesi süreci sürerken, bir
krsım topraklı gezgin göçebelerin (yarı göçer) ise henüz yerleşik hayata tam
olarak geçmedikleri ve geçmeyecekleri (Kadim Yörük) bir süreç yaşanlyor..

Liste 1: 1530 Yılında Menteşe Göçerleri (Kaynak 166 Numaralı Muhasebe-i
Vilayet- i Anadolu D efter i, Ankara 1995)

37 Def er, s. 80
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I(öyceğizBaşmakçı cemaati

MazonBaşlamışlı tiri
BoziiyükBarza ceınaati

Bozüyük ve MazonBalyabolu cemaati

MekriBalıklıca perakende cemaati

MekriBalıklıca cemaati

MekriBalıkca cemaati

MazonBalcı Deresi tiri
BalatBaki Barzası tiri
TavasBağçe tiri

?Ayranlar cemaati

PeçinAydoğdu oğlu Hızır
Çine KarpuzluAydın oğlu Ahmed tiri
KöyceğizAvcı cemaati

KöyceğizArslanlı tiri
PeçinAraplar cemaati

MazonAlili cemeati
ÇineAli tiri
ÇineAli oğlu Mustafa tiri
Çine ve MuğlaAli oğlu Haınza tiri
MazonAkçaova tiri
PeçinAk Hoca/ Ak Koca tiri
MuğlaAhmed tiri

?Ahmed oğlu Yusuf tiri
?Ahmed oğlu Yusuf tiri

?Ahmed oğlu Hızır tiri
BozüyükAhmed Fakih tiri
Çine I(arpuzluAhi Evren tiri
ÇineAhad oğlu Musa tiri
MazonAğaçlı Köy tiri
MekriAğaç Taş tiri
KöyceğizAdaköy cemaati

MazonAda Gerişi tiri
KöyceğizAbbas tiri
YeriCemaatin adı
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Bayezid oğlu Hamza tiri Çine
Bayındır tiri Muğla
Bayram Gazi tiri Köyceğiz
Bayram Hacı tiri Muğla
Bazerganlar cemaati Mekri
Bedbiye cemaati Köyceğiz
Bektemür oğlu Mustafa Peçin
Bektemür oğlu Rahman tiri Çine
Bel Alım cemaati Köyceğiz
Beyi Sarı tiri Peçin
Beyli oğlu Seydi Sobuca

Bilek tiri Peçin
Bohyar tiri Köyceğiz
Bostancıyan cemaati Köyceğiz
Bozalanı perakende cemaati Bozüyük
Bozdağcemaati Köyceğiz
Bölüce tiri Mekri
Bucak tiri Peçin
Candar cemaati Köyceğiz

Çakmar cemaati Sobuca

Çakmar tiri Sobuca

Çalılı Barza tiri Peçin

Çalnoz Barza Peçin

Çaylı tiri Pırnaz

Çekşek tiri Bozüyük

Çobanlar cemaati Çine
Çobansa cemaati Mekri

Çobansalar cemaati Çine
Çobansalar tiri Peçin

Çomaklı tiri Köyceğiz
Davud oğlu Rasul Peçin
Dedebeyi oğlu Mehmed tiri Çine
Demir Bulundu tiri Bozüyük
Demir Çayırı tiri Mazon
Demir tiri Balat
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PırnazGökçe ovacık tiri
PeçinGöçer Sorkum cemaati

PeçinGöçer Araplar tiri
MekriGirdab cemaati

PeçinGılman tiri
PeçinGermiyan Barzası tiri
PırnazGenek tiri
PeçinGençli tiri
ÇineFalcı Halid tiri
PeçinEyerciler tiri
PeçinEyerci cemaati
ÇineEşen tiri
TavasEşek-li tiri
KöyceğizErgiler tiri
PeçinEreğli tiri
ÇineErdoğmuş oğlu Hacı tiri
MazonEr Yılan Sokduğu tiri
ÇineEncin tiri
KöyceğizEmir Ali cemaati
ÇineElsiz cemaati

KöyceğizEhadlar cemaati

KöyceğizEgrek cemaati

MuğlaEglence/ Horzum cemaati

PırnazDügrek tiri
PeçinDurmuş oğlu Yunus tifi
MilasDur Ali oğlu Menteşe

PeçinDolanlar/Dolaylar tiri
PeçinDivane Ali tiri
PeçinDivane Ali cemaati

MuğlaDirmilli tiri
PırnazDirmil tiri
PeçinDiğer Zekeriyyalu tiri
BozüyükDeşdigin perakende cemaati
ÇineDemirtaş oğlu Yusuf tiri
PeçinDemirci İbrahim tiri
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r
Gökçe Tepe tiri Bozüyük
Gölcük cemaati Köyceğiz
Gündoğmuş tiri Köyceğiz
Güne Barza cemaati Peçin
Güney yaka tiri Köyceğiz
Güneyli tiri Köyceğiz
Güvendik oğlu Mustafa tiri Çine
Güvendik oğlu Seydi Ahmed Mazon
Habib Fakih/ Halil Fakih tiri Köyceğiz
Hacendi tiri Peçin
Hacı Alihan tiri Çine
Hacı oğlu Hasan tiri Çine
Hacı Rahman tiri Çine
Halil oğlu Ali tiri Çine
Halil oğlu Durmuş tiri Peçin
Halil oğlu Mehmed tiri ?

Halil tiri Peçin ve Tavas

Halilce cemaati Köyceğiz
Hallaclar cemaati Mekri
Hamid cemaati Köyceğiz
Hamza oğlu Hızır tiri Çine
Hamza oğlu Mahmrıd tiri Köyceğiz
Hamza oğlu Ömer tiri Çine
Has Paşa tiri Mekri
Hasan Fakih oğlu Mustafa tili Peçin
Hasan oğlu Veysi tiri ?

Hataylı tiri Peçin
Haydar oğlu Beyi cemaati Muğla
Hızır Fakı tiri Peçin
Hızır oğluMahmud tiri Muğla
Hisar tiri Mazon
Horzum cemaati Bozüyük ve Peçin
Hüseyin tiri ?

ibrahim oğlu Balı tiri Çine
ibrahim oğlu Davud tiri Çine
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TavasKeçili oğlu tiri
I(öyceğizI(azancı|ar ceınaati

KöyceğizKazancı cemaati

Bozüyük ve PeçinKayı cemaati

BozüyükI(avaklı Dere cemaati

PeçinKatrancılar tiri
IzmirKaralı oğlu tiri
SobucaI(aracaviran tiri
BozüyükKaracalar tiri
MazonKaraca Koyunlu cemaati tiri
Çine ve PeçinKaraca Koyunlu cemaati
ÇineKara oğlu Yusuf tiri
MazonKara Kilise tiri
KöyceğizKara Ebri tiri
MekriKara Bögürtlen tiri
PeçinI(ara Azap tiri
TavasKamaköy tiri
I(öyceğizI(alman cemaati

PeçinKalburcu tiri
ÇineKafaca tiri

I(öyceğizKabalar tiri
BozüyükI(abaca tiri
Balatİvaz oğlu isa Balı tiri
Sobucaismailoğlu Sarı Ahmed tiri
Niuğlaİskender Bey yörükleri,
Çineiskender Bey cemaati
Çineinebeyi oğlu inesi tiri
Çineincin tiri
Peçinilyas oğlu Sülmen tiri
Çineilyas oğlu Durmuş tiri
Peçiniqdir isa tiri
Sobucaibrahimce tiri
Muğla ve Ayasluğibralriın tiri

Çineibrahim oğlu Şerbetçi Mehmed
tiri
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Keklikçi tiri Peçin
Kemal cemaati Mekri
Kemer tiri Bozüyuk
Kılaguzlar tiri Muğla
Kırık tiri Çine
Kızılca Balıklıca cemaati Mekri
Kızılca Börklü tiri Mazon
Kızılca Keçili cemaati Bozüyük, Muğla, Peçin,

Tavas

Kızıldepe Nefsi tiri Çine
Kızıldepe tiri Peçin
Kızılderzi tiri izmff
Kireniz cemaati Dalaman
Koca Hacı tiri Peçin
Koca Yılan Eşekçi tiri Peçin
Koç Basan cemaati Tavas

Koçar tiri Peçin
Kolaklar tiri Peçin
Kovacık tiri Köyceğiz
Koyun evi tiri Peçin
Kozan tiri Çine
Kozviran tiri Köyceğiz
Köpekler tiri Mazon
Kösten tiri Peçin
Köylu tiri Pırnaz
Kuwat oğlu Sevindik tiri Çiıe
Kuyumcu tiri Pırnaz
Kuzbuz tiri Çine
Kübyan cemaati Peçin
Kübyan tiri Mekri
Küçük Keçili tiri Peçin
Küre Barza Göçer cemaati Peçin
Kürtler cemaati Peçin
Küteh Barza cemaati Bozüyük, Peçin
Küteh Barzatiri Peçin
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Çineoturak l(üre Barza cemaati

Muğla, Köyceğiz, PeçinOturak igdir cemaati

MuğlaOturak Eglence cemaati

Balat, Peçin, BozüyükOturak Barza cemaati

MilasOruçGazi oğlu Mustafa

BozüyükOrtadepe tiri
KöyceğizOrtaca cemaati

KöyceğizOrta tiri
TavasNikofer tiri
KöyceğizNecib cemaati
ÇineNebi oğlu Hamzatiri

Bozüyük ve Çine ve
Peçin

Nasuh tiri
PeçinMürsel tiri
PeçinMürsel Fakih tiri
Bozüyük, PeçinMustafa tiri
PeçinMustafa oğlu Musa tiri
ÇineMustafa oğlu Demir tiri
ÇineMusa oğlu Mustafatiri
ÇineMusa oğlu Kasab Dur Ali tiri
MuğlaMusa Fakih tiri
MazonMersin beyli tiri
BozüyükMehmed tiri
MazonMehmed Tatar oğlu Ali tiri
ÇineMehmed oğlu Must afd' tiri
MazonMehmed oğlu ilyas tiri
TavasMehmed oğlu Halil tiri
ÇineMehmed oğlu Emirhan tiri
ÇineMehmed oğlu Ali tiri
BalatMaslahatlar cemaati

KöyceğizMarid cemaati

PeçiırManastır tiri
KöyceğizManal tiri
ÇineMadran tiri
Balat, PeçinKüteh tiri
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oturak Küteh cemaati Tavas

Oturak Küteh tiri Bozüyük
ovacık tiri Çine
Oyruağaç tiri Pırnaz
Panayır tiri Çine
Rahman tiri Muğla
Rumbeyi tiri Çine
Salih oğlu Rasul tiri Peçin
Sapa Alanı tiri Mazon
Sazak cemaati Çine
Selemşah oğlu isa tiri Peçin
Selemşah tiri Peçin
Selver tiri Peçin
Sergerdan tiri Çine
Server tiri Peçin
Sevindik tiri Peçin
Seydiler tiri Peçin
Sığır1ı cemaati ?

Sığırtmaç cemaati Peçin
Sinekçi cemaati/Madran divanı Çine
Sofular tiri Bozüyük
Soluğan cemaati Köyceğiz
Sorkum cemaati Bozüyük

Şahma tiri Çine
Şeyhler tiri Peçin
Taş Kayı tiri Köyceğiz
Taşçı tiri Köyceğiz
Tekeler tiri Peçin
Tenzile tiri Bozüyük
Tokurcunlu tiri Çine
Turan Hacı Tiri Çine
Türkmen tiri Köyceğiz
Ula camii cemaati Ula
Umurcalı tiri Sobuca

Uş tiri Köyceğiz
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PeçinZekeriyyalutiri
KöyceğizYüregir tiri
PeçinYuvağlu tiri
ÇineYusuf Siyah tiri
ÇineYusuf Siyah oğlu Kulfal tiri

?Yusuf oğlu Saltuk tiri
ÇineYusuf oğlu Rahman tiri
PeçinYundband cemaati

UlaYukarı Dükkan cemaati

PeçinYorga tiri
MekriYolcular cemaati

SobucaYensüz tiri
Peçin ve TavasYaylacık cemaati
ÇineYaylabegi Oğlu Musa tiri
PeçinYayla ovacığı tiri
ÇineYakub oğlu Mustafa tiri

?Yahşı Bey cemaati

KöyceğizViranlar tiri
MazonViran tiri
BozüyükVeli tiri
PeçinUveys tiri
PırnazUregir tiri
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GüNEYBATI .ANADotr U'DA .ADA-K.ARa LİMANI
İıİşxİrrnİıqn önrur,xrnn
(Bodrum-İstaııköy ve Kaş-Meis)

Yrd. Doç. Dr. T. Levent EREL-.Yrd. Doç.. Dr. Betül BATIRI-Araş. Gör. İrem KAB2
lstanbul Universitesi

BODRUM-ISTANKÖY
Antik Çağın ünlü liman kenti Halikarnassos (Bodrum), yarımadanın

giiıreyinde yükselen Göktepeden (|64 metre) kryıda yer alan iki koya inen
hafif eğiınli yaınaç üzerinde kurulmuştur. Her iki koy (büyük ve küçük
liınanlar) limanlanra amacıyia kullanılır. Batı yönde daha küçük olan iç
liınan., mendirekle korumaya alınmıştır. Bodrum Yarrmadası'nda Eski
Tuııç Çağı'ndan beri her dönem yerleşim mevcuttu. ortakent'te (Müsgebi),
Pazar Tepe etelderinden denize uzanan vadide, Girit merkezli uygarlık olan
Miken mezarları ortaya çıkarılmıştır. Gündoğan (Eski Farilya) yakınındaki
mağarada M.Ö. 3500-3000 yıllarına ineır aletler bulunmuştur (Y. Boysal,
1967; N.R. Aysel, 2006).

Eski tarihçilerden Strabo ile Bodrum doğumlu Heredotos, kenti
kuraııların Dor kökenli olduğunu söyler. M.o. 546 yılında doğudan gelen,
Pers istilasına kadaı Karya Bölgesi'nin idari merkezi,yarımada kuzeyindeki
Maırdalya Körfezi'ne (Güllük) açılan ovadaki Milas kentiydi. Perslerle
işbirliği yapalı hatta donanma desteği veren Kral Mausolos II döneminde
(M.Ö. 377_353), Bodrum altın çağını yaşadı. Mausolos idari merkezi kara
içindeki Milas'tan, çift liınanlı Bodrumh nakletti. Böylece İstanköy'le siyasi,
ticari ilişkiler claha canlandı. Bodrum ınerkez.li yarımada- devlet olmanın
ötesinde, adaları da denetleyen bölge-devlet planlamrştr. Oysa aynl yıllarda
Yunanistan Yarımadası'nda Atina'nın önderlik yaptığı Attil<- Delos Deniz
Birliği3, etki alanını Anadolu kıyılarına yaymaya çalışıyordu'

Bodrum'un merkez yapılmasıyla deniz gücü etkinliğini arttıran Mausolos
II, Rodos, istanköy, Sakız Adalarını ele geçirdi, Attik-Delos Deniz Birliği'nin
yayılmasına karşı koydu. Böylelikle Pers Kdra imparatorluğu korumasında,
iç işleriııde bağımsız, komşu adalarla bütünleşmiş, deniz suyollarını kontrol
erien Rndrı,m bölge devleti ortaya çıktı. Limanlar ve yerleşim alanı sağlam

I bbatir@istanbul.edu.tr
2 iremkabpgmail.com
3 Attik-Delos Deniz Eirliği: Attika Yarımadası'ndaki Atina ile orta Egede
Kiklat Ada grubundaki küçük Delos Adası'nın M.ö'47B yılında oluşturduğu,
siyasi, askeri ve ekonomik birliktir. Perslere karşı kurulmuş olmaslnın yanr
sıra Batı Anadolu kıyı kentlerini denetime almak ön plandaydı. Yunanistan
Yarımadası ağırlıklı politika izleniyordu. Atina daima önder kent durumundaydı.
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Surlarla çevrildi. Yamaçlarda terasla kuruldu, vgara kent planı uygulandı,
diğer antik kentlere örnek gösterilecek anıtsal yapılar inşa edildi.

Bodrum M.o. 334 yılında iskender'in ordusuna direndi, kuşatılarak
alındı. Makedonya kuşatmasını Diodorus Sicilius (M.Ö. l. YY') ve Arrianos
(M.S.2.YY.) gibi tarihçiler önemseyerek anlatır. Şehir, halk ve Pers birlikleri
tarafindan bir süre savunulmuş, sonra teslim olmuştur. iskender'in ele geçirdiği
Karya Bölgesi ile Halikarnassos kent yönetimini, Mausollos'un kızkardeşi
Prenses Adaya bırakması ilginçtir. Karya Bölgesi ve kontrol ettiği adalar,

İskender'in ölümü sonrasında ortaya çıkan Hellenistik krallıkların çekişme
alani haline geldl Balkanlarda Makedonya krallığından, Kuzey Afika'da
Mısrr'dan (Ptolemaios), Suriyeden, Anadolu karasından seferler düzenlendi;
bölge, kara ve deniz savaşlarrna sahne oldu. Deniz alanında Rodos Ada
Krallığının ön plana çıktığı görğlür. Rodos, çevre adalarr Bodrum birliğinden
ayfflp kontrolüne almış, uzun yıllar ada devlet birliği oluşturmuştur.

-Dorlar ve Dor Fnexapolisi (,{trtı Şe}ıİr[i tsirlik)
M.Ö. 1200'lerde Troya Savaşı ardından, Karadeniz kuzeyinden gelen

"Dor istilacıları'] Yunanistan Yarımadasrna, Ege kryılarına yayıldı. Dorlar'rn
güneybatı Anadolu kıyılarında Knidos, Halikarnassos kentlerini kurdukları,
Rodos ve istanköy Adalarına yerleştikleri Antik kaynaklarda kayıtlıdır.
Peleponnes Yarımadasıhdaki (Mora) Sparta kentinin kurucusu yine Dorlar'dır.
Durumlarını kuwetlendirmek için altı kentli "Dor Birliğini" kurmuşlardır
( M. Ö. 7 - 6.yü zyıl|ar. Strab o, 1 9 8 1 ; G. E. B ean.I97 B) .

HalikarnassosKameiros
Knidosialysos

KosLindos
Dor Eirliği

Birlik, Rodos Adası'nda üç şehir Lindos, Ialysos, I(ameiros (Rodos Adası),
Kos(istanköy) Adası, Güneybatı Anadolu yarımaclalarının iki egemen şehri
Bodrum ile Knidos (Tekirburnu)'u kapsıyordu. Tam anlamıyla, Anadolu
limanlarıyla Menteşe Adalarının birleşik gücüydü. Birlik toplantıları, şenlikler,
yarışmalar, Datça Yarımadasr ucunda Knidos arazisinde "Triopion" festival
yerinde yapılıyordu (Heredotos, |97 3, T,l 44).

-Ada Devletler: Girit, Rodos
Egedeki en eski uygarlık Girit Adasında kurulup, gelişen Mikenlerdir

(Minos). Güçlü donanmalarını kullanarak adalarda, Yunanistan Yarımadası
Ve Batı Anadoluda çok sayıda koloniler kurmuşlardır. Eski tarihçilerin
anlattıklarından M.Ö. 2.binde Batı Anadolu'nun' yerli halklarlnln Karların,
Lelegler, Luvileı Likyalıların Miken etki alanındaki Ege'ye komşu kara alanları
ile adalar arasrnda yer değiştirdigini, her iki coğrafi ortamı kullandıklarını
anlıyoruz (Homeros,1967; Strabo,1981). Miken Uygarlığı M.Ö.1630 Ve
M.Ö.1450'ıerdeki volkanik patlama, deprem-tsu.,u-i felaketler zinciriy|e
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zayıf adı. M.Ö.1lO0'lerde, kuzeyden gelen Dor istilası bu uygarlığln Sonunu
hazırladı. Artık Dor kökenli kentleriyle, Rodos Adası ön plana çıktı.

Rodos M.Ö.5.ytizyılsonunda adadaki üç büyük şehrin Lindos, Ialysos,
Kameiros'un birleşmesiyle güç bir ada_devlet konumuna geldi. I(omşu adaları
denetimine aldı. Bu adalardan istanköy ile Meis, Rodos'un etki alanında
kalmıştır. M.Ö. +.ytizyı|da Anadolu karasında "Pera" denilen kıyl alanına
sahipti. Çağın bankacılık ve ticaret merkeziydi, Mısırla ticari ilişkileri vardı.
Rodos M.Ö. 3'yizyıIda etki alanını Gökova Körfezi, Knidos, Marmaris
kıyılarına Kaunos (Dalyan)'a kadar genişletti. Bu alanda kurulan atölyelerde
Rodoslular M.Ö. :.ytizyıl-M.S. 2.yizyı| arasında amfora üretimi yapmışlardır
(G.E.Bean, l97l).

Rodos, güneybatı Anadoluda Antik Karya ile Likya kryılarını, buradaki
limanları, tarımsal üretimini, yüzyı|lar boyunca denetledi. Kıyılardaır geçen
ticaret yolu, limanlardaki tekne imalatı Rodos'un kontrolü altındaydı.

Rodos Denetiminde Adalar
Sömbeki (Svmi) Meis (Kastellorizo)

Kilimli (Kalimnos) istanköv (Kos)
incirliada (Nvsiros) Kerpe (Karpathos)

I{erke Leros

Haçlı seferleri yıllarında Rodos ve diğer adalaı italyan Devletleri olan
Venedikve Ceneviz'iır deıretimine girdi. Kutsal şehir I(udtis'e St. }ean Şövalyeleri
yerleştirildi. Şehrin Müslüırraır]arın eline geçmesiyle Şövalyel<ir buradan
ayrıldı, 1306 yılında Rodos Adasr'na yerleştiler. Yeni adıyla Rodos Şövalyeleri
ilk aşamada istanköy, Kalimnoz, Sömbeki, Meis adalarında egeııenlik kurdu.
Ardıırdaıı Bodrum Limaırı şövalyelere verildi ve burada ünlü kaleyi inşa ettiler.
Rodos, L4.yizyı|da egemeıılik alanınr yeniden ilk çağdaki sınırlara kadar
genişletti (i.H. Uzunçarşllı, |949).

Rodos, tehlike zamanlarında çevre adalardaki insanların sığınma
yeriydi. Osmanlı donanmasrnrn Mısrr Seferi hazırlıklarına başlamasr, Meis
Adalarında panik yaratmrş, Ada halkı Rodosh sığınma izni istemiştir (Vatin.
2004).

Şövalyeler adada 2l3 ylı kaldı. |522_|523 yıllarında Rocios \re
de9etiııindeki adalar topluluğu Osııanlı idaresine girdi. osınanlı clöıremincle
Rodos iclari merkezdi. osınanlılarıır Kıbrıs (I57o), Girit (1645-1669) deniz
seferlerinde donanmanln barıırdığı bir üstü. Rodos Adası 1534 yılında krırulan
Cezayir-i tsahr-i Sefid Eyaletiilde önenıli sancark ırrerkeziydi ' |B76 yılında
sancağın merkezi cıldu. 1541 yılıırda ise Gelibolu Sancağl merkez yapıldı (i.
Bostaıı 2003).
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ilval<i ('tvlos)
Aya Yaıri (Syrina)

KaŞot s)
istanköv (Kos)

Kerpe (Karpatlios)
Herke )

ada (Nysiros)
Yalı (Hyali)

Söııbeki (Svıni)
Rodos Sancağrna Bağlı Adalar

-Menteşe Beyliği
l1. Yüzyılcla T'ürk akınlarının kara ve deırizdeır başlaınasıyla, Karya

Bölgesinde Bizans iclaresi zayıf',adı. Bölge 13. y.y. sonunda kesin olarak

Türtterin eline geçti. Bölgede kurulup, adını veren Menteşe Beyliği'nin ilk
merkezi Milas ş"nriydi. Menteşe Beyliği 1391cle Yıldırııı Beyazıt tarafindaıı

osmanlı topraklarına katıldı. Milas, Beçin (Peçiıı) ve Balat(Milet) öıremli

ticarj merkiz]1erdi.1402 yılında Ankara Savaşı sonrasrnda Beylik yenideıı eski

topraklarına kavuştu. II. Murat zamanında, |425'te osmanlı imparatorluğu'na

kesiıı olarak bağiaırdı. Beylik döıreminde karadaki şehirlerle Girit, Rodos ve

cliğer adalaria caırlı bir ticaret ilişkisi ınevcı,rttu. Bodrum öneınli bir denizcilik
merkeziydi (P.Wittek, I 986).

çanak üretimi
tütün

-mand lr

Deniz tirtiırleri. Balık 40 tekne var
Ar B b

Denizcilik Gemi
Bo Ekonoınik

A.Galanti (Bodrumlu), 1948; A.Philipson, 1915'

osınanlı Döneminde Bodrum, Menteşe Sancağı içinde kaza merkezidir'
Menteşe Sancağı, güırümüz Muğla sınırlarıyla neredeyse çakışacak durumdaydı.

Evliya Çelebi 1671 yılındaki 1r6|6ll1rğunda kasabada bağlar, incir ve meyve

bahçeleilnden Venedik donanmasrnln saldırısından bahseder. |770 yılında
Rus filosu, 1915 yılında Fransız I(ruvazörü Bodrum limanına saldırı yapmıştır
(A. Galanti,1945).

1867 yılıırda Menteşe Sahillerinde yeniden yapılanan kazalardan Milas,
Bodruın, Seralos, I(arabad, Datça, Tarabya, Mekri ve Köyceğiz kaza|arının
idari açıdan yeniden yapılandırılmasında orııanlarrn gözetilınesi ve kereste

çalınmasının önlenmesi konusunda Sadaretin yazısı bulunmaktadır (BoA,
MKT.MHM., Nu.407146). Bu yeıriden yapılann'ıa sonucunda, 1B6B de Bodruırr
Bahri Sefid Sancağı'na ilhak edilııiştir. (BoA, A.MI(T.MHM., Nu.407l46.)
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1BB3 de Merkezinin Muğladan kaldırılacağ ını öğrendikleri Menteşe Sancağıhın
Bodrumh nak]edilmesi talebi ile Bodrum ahalisinin müracaatta bulunduğıi
yazılıdır. (B OA,DH.MKT Nu. 1 64 0 l 43).

lB93 tarihli Bahri Sefid Valiliği'nden gönderilen şifreli bir yazıda
Kalimnoz Adası'nda istanköy ve Bodrum kazalarının ilhakı ile bir mutasarrıf ık
oluşturulması gerektiği bildirilmiştir (BoA, Y.MTV Nu.189/153). Kalimnoz
Adasının öneminin artmasr üzerine Leryoz, İstanköy adalarıyla karşısında
bulunan Bodrum kazasının da ilhakıyla Kalimnoz'un kazalıktan 3.sınıf
bir mutasarrıfık haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. (BoA, DH.MKT.,
Nu.2200l13). Bu arada ahaliden bazı kimseler bahçelerinin mahalleye
dönüştürülmesini talep etmişlerdir. Örneğin 1 8B2 yılında Bodrum kasabasından
Ömer Ağa oğlu Ali Ağa'nın, kasabadaki incir tarlasını mahalleye dönüştürüp
Hıristiyan mahallesine ekleyerek Kumbalıçesi mahallesi adını alması talebi
mevcuttur (BOA, DH.MKT Nu. t 520/74).
-İstanköy
Menteşe Ada grubunda Rodos ve Karpathos'tan sonra 290 kilometrekare
yüzölçtimüyle üçüncü büyuk adadır. Uzunluğu 40 kilometreyi geçeı genişlik
2-11 kilometre arasında değişir. En yüksek noktası Dikios Dağı'nda 846
metredir. ince-uzun konumuyla Gökova (Kerme) Körfezi ağzını adeta kapatır.
Merkez Kos ile Bodrum limanları arasındaki mesafe 17 kilometredir. Ada
nüfusu 30 bindir' Türkler istanköy, Rumlar Stanko adını kullanır.

Ekonomisi

KAŞ-MEİs
-Kaş

Kaş Körfezi Güneybatı Anadoluda, Teke Yarımadası'nın (Antik Likya)
en güney ucunda yer alır. Körfez iki yarımada arasrnda karaya sokrılur. Bunlar
batı yöndeki 5 kilometre uzunlukta Çukı-ırbağ Yarımaclası ile doğu yöndeki
Bayındır Yarlmadası'dır. Yarımadaların ucu irili ufaklı adaların oluşturduğu
ziırcirle kapatılarak Akdenizden ayrılmıştır. Adalar dizisiırin en büyüğü,
jeolojik oluşum ve tarihi bağlarla Aıradolı"ı karaslnııı tartışmasız uzantısr olan
Meis Aclasıdır (Kastell orizo).

Kaş liırıan-keırti ve çevresindeki kıyılar' Teke Yarımadası'nın en sarp,
eliolroırrik kayırakları eır kısıtlı kesimidir. Sert kireçtaşlarının üzerine otı-ıran
dar kıyı şeridiırin henren gerisinde faylarln oluşturduğu dik yamaç lraşlar.
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Seramik
Kos Ersuvanı (kumaş)

Sebze_meyve (limon, portakal, naı')
Bağlar (Beyaz Şarap, kuru iizüni)

Tersane (tekne VaDlml' sağlık turizmi)
Tuz üretimi



Buracla asli doğal örtü olan kızılçaın orınaırlarıı_ıın taınaııına yakıırı yüzyıllar

öırce tahrip eJilıniştir. ormanların yeriııi Akdeıriz'in karakteristik ınakileri

almıştır. Tarla tarımrna,lratta mesken yaPınaya uygun arazi son derece kısıtlıdır.

20. yç1zy|1ğa clelicelerin (yabaıri zeytin) aşılaırmasıyla oluşturulaır zeytinlikler

ile keçiboynuzu ağaçlarr ekonomik değer taşır. Devaınlı akarsu yokttır. Diişeır

yağış sel karakterli derelerle denize boşalır.
Kaş Körfezinde Tuırc Çağı deniz ticareti yolu tizeriırde kullaı-ıılaı'ı

üç limaıı vardı. Bunlar aııa karada bugünkii I(aş ilçe merl<eziyle çakışaır
Antiphellos, hemen batıdaki Bayındırdaki Liınaırağzı, Çukurbağ Yarınrac1ası

kuzeyinc1e karaya giriırti yapan Bucak koyudur. Bir diğer yaıri dördüncüsü Meis

Adası'ırdaki I(astellorizo (Megiste) limanıdır.
I(aş Körfezi'nin kuzeyinde, kara yönünde çıkrntı yapan iki yarımadanın

buluncluğuna değinilmişti. Kaş (Antiphellos), bunlardan Çukurbağ
Yarımadisı'nın kaiayla birleştiği stratejik eşik sahasında yer alır. isimler

arasındaki benzerlikten aırlaşıldığı gibi, kıyıdan 6 kilometre içerde, Çukurbağ
köyii kuzeyinde 876 ınetre yüksekliğindeki Felenk Dağı zirvesinde yer alan

Plıellos kenti ile yakın ilişki içindeydi.
Phellos'un karşısında anlamına gelen Antiphellos (Kaş), iskele

koırumunda küçük bir yerleşmeydi. Hellenistik Çağda ana kent olaı-ı Phellos

(Çukurbağ), bu küçük liman kentindeır yaklaşık üç kat daha buyüktü (Bean,

|97B). İki kent ekoıroınik, askeri ve siyasi alanlarda dayanışııaya girerek

hem Kaş Körfezi'ni kontrol altında tutuyor, hem de komşu liınanlarla rekabet

ediyordu.
Roma döneminde gelişen Kaş, ana kentle eşit düzeye gelmiştir. Likya

Bir]iği'ndeherikikentbireroylatemsilediliyordu(Straboır, 1981). 1952yılında

yuprür, kazı|arda I(aş'ın kuruluşunuır M.Ö. 4. Yizyı|a kadar gittiği ortaya

çıkarılmıştır, Deniz yönündeki surlar, tiyatro, küçük tapıırak, kaya lıezarları,
iahıt tipi anıtsal Likya mezarları, sarnrçlar, Roına imparatorluğu döıremiııdeır

kalan eserlerdir (Bean, lgTS). 26 basamakll tiyatronun seyirci kapasitesi

dikkate alındığında, M.S. 2.Yizyı|dakent nüfusunun B-10 bin arasında olduğu

söylenebilir. Geçen yü zy/l|ar içinde Phellos gerileme sürecine girmiş, körfezdeki

Sebeda limanı hem Kaşin rekabeti, hem de bölgeyi etkileyen deprenılerin (M.S'

140 ve 144) yıkıcılığı karşısında devre dışı kalmıştır (T.L.Erel_F.Adatepe,2007).

Kaş limani dogr',J.'daki ve batısındaki iki koydan yararlanarak,

değişik lrava koşullarında faaliyetini aksatmaz. Çukurbağ Yarrmadasr'nın

doğu kenarındaki koy, günümüzde de kullanılaıı ana limandır. Ana liman,

açıktaki Meis Adasinın doğal korumasınl yapmaslna rağmen, şiddetli lodos

fiitınalarından etkilenmektedir. Bu nedenle doğu yönden denize dil şeklinde
uzanan kayalık çılontı ilkçağda Antik dalgalcranla takviye edilmiştir- Eski

dalgakıran korunııamış, üzeriııe yakın yıllarda modern beton mendirek inşa
edilnriştir. Şu derinliği 2 ila 5 metre arasrnda değişeır linıan, küçük ve orta
tonajlı teknelerin girerek yanaşmaslna uygundur. Büyük gemiler ile yolcu
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Vapurl2rrı, açığa deınirlerırek zorundadır.

Çukurbağ Yarıınadasr'nın batısındaki Bucak koyu, ikinci liman
görevi yapar. Eski denizcilik rehberlerinde "Porth Vathy" adı verilen Bucak
koyı-ında, yeterli derinlikte demirleı-ıre yerleri vardır. Ancak Zatnan zaman kara

yöıründeki dik yarnaçlardan aniden esen şiddetli rizgarlar, tekneler için tehlike
yaratabilınektedir. IJucak koyunda, ııoderır yat liınanının kuruluş çalışınaları
siirdtirülmektedir

osrnanlı imparatorluğu döneminde Kaş (Andif i), Güneybatı Anadolu
kıyılarıırda hareketli bir limandı. Iftyıdan içerideki Kasaba ovası'na ve Teke

Yarımadası'nrn merkezinde yer alan 1000 metre yükseklikteki Elmah yayla
dtizlüğüne patikalarla bağlıydı. Bu üretim alanlarının tarım, orman Ve

ha1vancılık ürüırleri, diğer limanlarla birlikte pazar|anıyordu. Meis Adası'yla
ticari ve sosyal ilişkiler ileri düzeydeydi. Bu sayede deniz ticareti aksamadan
sürdürülüyordu. 19. yüzyılın başlarında bölgeyi gezen Kaptan Beaufort, ana

yapılarıır antik mendirekle korunan batı kesiminde, tiyatrodan gelen caddenin

çevresinde yoğunlaştığını bildirir (Beaufort, 1B1B). Araştırmacı Fellows,
Güneybatı Anadoluda yetiştirilen birçok ürünün burada toplandığını, kereste,

çrra, o dun ticaretinin yapıldığını ifade eder ( Fellows, l 8 5 2). t9 . yuzyıIıns onrrnda

buraya gelen Guinet, Kaş yerleşim alanının iki koyun araslnl kapladığını; "Bellt
Asia Minor" şirketi Vapurunun ayda bir limana uğradığını, tahıl, mısır' meyan
kökü, susam' ağaç kabrıklarr, inşaat kerestesi ile yakacak odunun Mısır ve Ege
limaırlarııra sevk edildiğiıii bildirir (Guinet, |892).

I(aş'rn, Meis ve Ege adalarıyla ilişkileri 20. ynzyılın başında, savaşlar,

siyasi huzursuzluklaı ayakianmalar gibi nedenlerle bozulmaya başlamıştır.
Meis, oniki Ada ile birlikte, Fransa ve italya işgallerini yaşadıktan sonra, !947
yılında Yunanistan idaresine bırakılmıştır. Yeni oluşan siyasi yapı, gerek Kaş'ın,
gerekse Anadolu'ya en yakın iskan edilmiş ada olan Meis'in ekonomileriıri
olumsuz yönde etkilemiştir. Denizyolu bağları kesilen Kaş'rn bu döneınde iç
kesimle kara ulaşımr son derece bozuk durumda idi.

Kaş Körfezi'nden pazar|anan başlıca ürünler Ve bu ürünlerin
pazarlandığı ülke veya limanlar (Fellows, 1B52i Guinet, 1892; Kutluk, 194B);

Ürün Tipi Ürün,{dı Pazarlanan Ülke veya
T.i rrıa nler

FIayvansal Ürünler

Canh hayvan
Et

Deri
Yiin

Mısır
Ege Adaları

italya
izrnir

Tarım Ürünleri

'I'ahıllar

Keten
Fasulye
Nohut
Susam
Karı'ııız

Ege ve Doğu Akdeniz
Limanları

L
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Ege ve Doğu Akdeniz
Limanları

Tuzlu balık
Sünger

Deniz kabukları

. i'-.. r .
X.tenrz !,Jrunterl

Değişik limanlarBal
Balmumu,A.rıcı[ık Ürünleri

italya
Lübnan
Suriye
Mısır
izmir

Sedir Kerestesi
Kızılçam Kerestesi
Mangal Kömürü
Meşe Palamudu

Katran
Reçine

Orman Ürünleri

Kaş, istanbul- izmir- iskenderun seferi yapan yolcu vapurlarına turistik
amaçlı katılanlar tarafindan tdnıırmaya başlamıştır. Bu sefer, daha sonra

ı7rizm amacıyla 'Akdeniz Gezisi" olarak düzenlenmiş, 1970'li yıllarla birlikte
istanbulda rağbet görmeye başlamıştır. Bu yıllarda Kaş'ta ev tipi 4 pansiyon
bulunmaktaydı. Karadan gelmenin güç1üğü nedeniyle, 19B1de B tesiste sadece

250 yazirık yatak bulunmaktaydı ' |979 yılında Antalya yolunun, 1983'te Kaş_

Kalkan sahil yolunun asfaltlanarak yıl boyunca motorlu taşıt trafiğine açrlması,

turizmde büyuk bir sıçramaya sebep olmuştur.
Ege ve Akdeniz Adaları ile Anadolu limanları arasrnda geçmişi

yizyıl|ar öncesine dayanan kopmaz bağlar bulunmaktadır. Ada-liınan
arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin önemini, en iyi şekilde Kaş ve Meis
Adasi örneğinde görmekteyiz.

Meis Adası, günümüzde bağ|ı bulunduğu Yunanistaıia uzak
olduğu içiır canlılığrnı tamamen kaybetmiştir. Yunanistan la Ege Denizi'ndeki
sorunların çöziime kavuşmasr, adarırn Anadolu kıyısındaki I(aş ile ilişkilerini
yeniden canlandıracak, dolayısıyla ekonomik durumu düzelecektir.

-Meis
Meis Adası, Kaş Körfezi önüne dizilmiş, diğer deyişle Körfezi Akdenizden

gelen firtınalardan koruyan adaların en büyüğüdür. Kıyı uzunluğu 15 mili
bulur. Adadaki en yüksek zirve 292 nıetredir. Anadolu karasından uzallan

Çukurbağ Yarımadası'ndan sadece 3 kilometre uzaktadır. Rodos'a 72 deniz
mili, Atina'nın limanı Pire'ye 328 deniz mili mesafededir. Ada genelde sert

kireçtaşı tabakalarından oluşmuştur. }eolojik yapı, karşıdaki Kaş çevresiyle
u1.umludur' Aradaki blok çökerek Meis ve etrafindaki adacıkları Anadoludan
ayırmıştır. Fırtınalara kapalı liınan ile limanı koruyan kale, adaırıır Anadoldya
bakan tarafindadır. Kaş ile Meis limanları arasında 7,3 kilonretre r-nesafe

vardır.
Doğal kaynaklar bakımıırdaır, körfezin Anadolu kıyılarıırdan daha

fakirdir. Sarnıçlarda biriktirilen su kullanılnraktadır. Sl<ylax, adaırın Rodos
denetimiırde bulunduğunu, Plinius, Megiste ismiyie Dor unsuru olduğunu
ifade ederler (Akşit, 1967). Meis Limanı, Ege ile Akdeıriz arasında sefer
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yapan biiyiik donanınalar tarafiııdan kullanılmış, krsa sürede Rodos
idaresiıre girmiştir. Rodos'rın denetiminde, ileri gözetleme üssüydü. Bunlar
dışında ilkçağ boyuııca Likya idaresinde, Kaş Körfezi'niır liınanı olarak görev
yapnrıştır. Deniz ticareti ve süngercilik en eski ve yaygın uğraşlardı. Ada 9.

yizyı|sonlarıırda Abbasi donanmasının iissü olmuştur. Şövalyeler zaııanında
kale hapishaııe olarak kuilanılmıştır. |307 yılında Selçuklularıır eline geçmiş,
Ii. Mtırat zamaılında osmanlı egemenliğine girmiştir.

I(aş ve çevresindeki ormanlar, yüzyıIlarca Meisli tüccarlar tarafindan
işletilmiştir. Keresteler gemi inşasında kullanılıyor, ağaçlardan odun könriirü
iııal edilii.ordu (Myres, 1953). Meis Limanı'nda, TekeYarıınadasr'nın ürünleri
clepolanlyoı bu iirünler yelkenli tekırelerle Mısırda iskenderiyerye, Ege
Adtrlarr'ııa' Yunanistan ve italya limaıılarına sevk ediliyordu (Guinet, |892).

I(arşliığında getirilen çeşitli mallaı Teke kıyılarmdaki köy ve kasabalarda
satılıyordu. Kazanılan gelirle, verimli kıyı ovalarında tarla satın alınarak
sebze ı.e ıııe1ruecilik yapılmaktaydı. Savary, 1779 yılındayaptığı gezide ziraata
elverişsiz kayalık adada 100 hanenin geçimini süngercilikten sağladığını
bildirir (Myres, |94l). Acla lralkı ile Kaş arasında yakın ilişkiler mevcuttu.
ihtiyaçların taınamı, Kaş ve yakın çevresinden karşılanmaktaydı.

italyaır tüccarların Kastellorizo adıırr verdiği Meis Adası, 19. yuzyı|da
Güneybatı Anadolucla önemli bir ticaret merkezi durumuna gelmişti. Ticari
rnalların toplandığı korunaklı limanda 600_B00 hane, gemilerin yapıldığı
tersane, ticarethaneler, büyük sarnıçlar bulunmaktaydı (Fellows, |852).
Buğday, karpuz, üzüm, et, canlı hayvan, sebzeler, tuzlanmış balık, karşı kıyıdan

çok miktarda ve ucuz olarak getirilip, adadan denızyoluyla pazarlanmaktaydı
(Beatıfort, 18tB).

Meis Adası, 1913 yılında Yunanistanın örgütlediği ayaklanma Sonucu
Rumların eline geçmiştir. 1915 yılıırda Fransrz donanması müdahale etmiş,
Londra Konferansı sonrasında 1921 yılında Italyıİya devredilmiştir. italya
idaresi zamanrnda ada inıar edilmiş, havaalanı yapılmıştır. Yat turizmi
gelişmiş, nüfus 10 bini bulmuştur. T947 Paris Antlaşmasıyla Yunanistan
idaresine geçmiştir. Adada turizmin teşvik edilmiş olmasına rağmen, göçIerle
nüfusu aza|mış, ekonomisi gerilemiş, canlılığını kaybetmiştir.

ADA-DEVIET İtİŞKİrpnİ
Karadeniz havzasrnln, Marmara Denizi ve Ttirk boğazları suyoluyla

birleştiği Ege Denizi ' aynl Zamanda iki kıtayı adalar zinciriy|e birbirine bağlar.
Ege, güneye açılarak Akdeniz'le birleşir. Bu iki denizi Mora Yarımadasr ile
Güneybatı Anadolu Yarımadalarr arasrnda zincir oluşturan Rodos- Girit
ve aradaki ktiçük ada serisi Egeden ayrrlr. Akdeniz'e çıkmak için iki seçenek
vardır. Bunlardan Girit ile Mora Yarımadası arasındaki suyolu Batı Akdeniz'e

çıkış yoludur. Rodos'un doğusundan geçen suyolu'Iürkiye'nin Akdeniz kryıları,
Suriye, Filistin, Mısır, Arabistaır Yarımadası ve Klbrıs Adasr'na geçişte kullanılır.
Geçişleri elde tutmak aınacıyla her çağda rakip güçler arasında çatışmalar
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yapıldığı, krsa veya uzun süreli ittifak]arın kurulduğu belgelerde kayıtlıdır'
Ege ve Akdeniz'e komşu olan güneybatı Anadoluda sarp, iç kesimden

ulaşılması güç kıyı alanları yer alır. Kıyıya paralel sıralar halinde dizilen
Toros krvrrmlarr, karadan ulaşımı engeller, arada doğal geçitler çok azdır.
Ege Bölgesinin karakteristik kıyıya dik uzanan dağları arasında denize dik
açılan akarsu vadi sistemi, güneybatı Anadolu'daki Bodrum, Datça- Hisarönü
Yarımadalarında, Kaş ilçe Merkezi'nin eşiğinde kurulu olduğu küçük Çukurbağ
Yarımadasında bulunmaz. Doğanın eseri bu engel, kıyı yerleşmelerini, liman
kentleri denize yakın adalarla adeta ilişkiye zorlar' Bodrum, Datça_ Hisarönü,
küçük Çukurbağ Yarımadası aslında Anadolu karasından gelen, denize
sokulan, deniz altına girerek kaybolan daha açıklardan tekrar yizeye çıkarak,
adalar, adacıldar, kayalıklar oluşturan Toros Dağı sisteminin uzantılarıdır.
Denizyizeyinin alçaldığı son lVürıı buzul döneminde, insanlar Anadolu ile
su üzerinde kalan kara parçalarını kullanarak adalara geçebiliyordu (S. Erinç-
'f. Yücel,1978)' ilk Çağ tarihçileri yerleşmeleri anlatırken belki yukarıdaki
özellikten esinlenerek, kara üzerinde bulunanlara bile "ada" ifadesi kullanır'
Gerçekten yarımadalardaki tepelere çıkıp çevreyi seyrettiğimizde, kentleriı.ı
yarımadadaya da adada yer aldığına karar veremeyiz.

Bölgedeki kıyı alanları ve adalarda dört ana yerleşim özelliği lremen fark
edilir. Anakarada, geriden dik yamaçlarrn korunmuş limanlanmaya elverişli
derinlikte koylar, körfezler vardır. Yarımadalarla öndeki sığ deniz alanındaır

çıkan adalaı ada dizileriyle açık denizden gelecek firtınalara kapanmış bu
özgijnkıyı yapısına "ria'lı kıyılar'] "Dalmaçya tipi kıyı" adlarından biri kullanıIır.

Yarımadalarda asimetrik yerleşim düzeni mevcuttuf. Denize
kilometrelerce sokulan dar uzun yarlmadaların kızey kesimlerinde, tarihi
yerleşme yok gibidiı'. Bodrum yarıınadasıırın kuzey kıyılarındaki yapllaşma,
sayfiyecilik-turizm amaçlı olup çok yenidir. Limaııların, antik kentlerin hemeıl
tamamı kuzey-kuzeybatıdaır firtııralar yaparak esen hakim rizgar yöniıııe
kapalı güney kıyılarda toplannrıştır.

Bir diğer ana özellik, Anadolu öntindeki iskan edilmiş adaların idari
merkezleri, ana şehirleri Anadolu'ya bakan doğu yönde bulunınasıdır.
Dördüncü karakter liman-kentlerle ilgilidir. Kıyı kentlerinin birden fazla, iki
hatta bazılarının üç limanı vardır (ticari ve askeri limanlar). Bodruniun kale
yanlarında iki limanına ilave olarak, öze\ durumlarda kullanıllan giz\i bir diğer
limanı olduğunu tarihçiler bildirir.

Karşılıklı ve yakın coğrafyada yer alan ada ve kara kentleri eğer
dayaırışma, daha öııemlisi "siyasi birlili' içiııdeyse, hız|a zenginleşip ön plaıra

çıkıyorlardı. Taraf ar birbirleriırin liınanlarırrı kullaırarak ürünlerini daha
kolay pazarlıyordu. Ayırı siyasi birlikte yer alııldığl döıreıı-ılerde, adalarla
kara arasrndaı-ı geçen suyolu (boğaz) gtiveırce altındaydı. Ticaret gemileri
boğazlarclaır baskrır, korstrır yağınası olııadaır geçmekteydi. lJodrı.ıın- istanköy
arasıırdal<i 'Ada Boğazı"nı korrıma aııraçlı kaırşıhklı l<aleler vardı. Açık deııiz
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r-
firtrnalarına yakalanmak istemeyen gemiler, rotayı riski az olan boğazlara
yönlendirmekteydi. Karşı taraf arln uyum içinde olmadığı, tehlikelerle dolu
b oğazlar s ap a kalıyor, b uradaki lim anlar s önükleş ip fakirleş iyordu.

Güneybatı Anadolu Karası- Menteşe ,ddalarr Suyolunda Egemen
Güçler

l- Ada-Devlet: Girit, Rodos, Rodos Şövalyeleri.
2- Kara-Kent Devleti: Milas (Mylasa), Bodrum (Halikarnassos), Balat

(Milet), Çukurbağ- Kaş (Phellos- Antiphellos).
3- Ada- Kara- Kent Birliği: Dor Şehir Birliği (Dor Hexapolisi), M.ö.

7 -6-w
Attik-Delos Deniz Birliği M'Ö' 479.

4- Kara Devletleri ve imparatorluklar: M.Ö. z.yy Lidya, Menteşe
oğulları, Teke oğulları Bölge Devlet ve Beylikleri: M.Ö. 546 Pers,
Roma, Bizans imparatorluklarr, Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

5- Kısa Süreli Güçler: Hellenistik Krallıklar (Makedonya, Mısır,
Anadolu, Suriye), Bergama Krallığı, Emevi- Abbasi deniz gücü,
Latinler (Haçlı Seferleri), İtalyan Devletleri (Venedik, Cenova),
Avrupa Devletleri (italya, ingiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan).
Mousolos M'Ö377-353.
MENTEşE ADALAR.I

Eşek Kendiroz Kücük Kerne
Mandraki veva

I

Neroiscik istanköy Kerpe

Batnozveya Patnoz Yali veya Sarcalar
I(aşot, Çobanlu veya

Cohan Adası
Linso incirli sf anbıılva

Farmakuza, Farma veya
Bıllamac Kandilli Yaban

Lervozveva iirivoz ileki. illeki veva ilvaki Kızkardaşlar
Kelemez Askino Sirina
Kalolimni Nimos Üc Adalar
Kardak Sömbeki Safran Adaları

Keçi veya Kapari Rodos Istakida Adalarıiki
Kardaslar

Kocoaoas veva Kocbaba Limoniya veya Alimya KamiIun
Zemariveya Ardıccık Herke,Harki veya Herkit

Tablodaki adalar, Anadolu'ya en yakın ada grubudur.
Sonuç olarak, Bodrum-istanköy; Kaş-Meis ilişkilerinde de güvenirlik,

taşıma kolaylığı, güçlü devlet hegemonyasl, ana karaya yakın adaların kara
devletleriyle bağlarınln kopmaması gibi arayışlarının ve belirleyici etkenlerinin
olduğunu söyleyebiliriz.
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EKLER.

italyan işgali yıllarında istanköy.

Çukurbağ yarlmadasının eşiğinde Kaş ilçe merkezi
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E oD RUn4 YA. RIMAD,&S I I LE MENTEş F'L AD.&LAR.I' NDA
TAR.İHsEL süR.ECİ ErxİrEYEN poĞaı, AFETLER

T. Levent Erell, İpek F.Barut2

1. Giriş
Batı Anadolu kıyı bölgelerinde (Şekil 1) oluşan ylkıcı doğal afetlerin

başında gelen tarihi dönem depremleri,bazı tarihi olaylara, kent mimarisine
Ve insanların yaşayış tarzına yön vermişlerdir. Bölgenin aktif deprem
kuşağında olmasına rağmen genelde Ege kıyılarındaki kentleri vuran bu
depremler oluşan tsunamiler ile birlikte algılanmış ve afetin tümü deniz tanrrsr
Poseidona mal edilmiştir. Güney Ege volkanizması, mitolojide Denizler Tanrrsr
Poseidonun devlerle yaptığı savaşla tarih sahnesinde karşımıza çıkar. Mitosh
göre İncirliada'nın (Nysiros) oluşumu bu savaş sırasındadır. Denizler Tanrısı
Poseidon peşine düştüğü dev Polybotes'i kovalıyordu. Korku içinde saklanacak
yer arayanbu devi, Poseidon istanköy yakınlarında bulur ve üç çatallı ösasıyla
bu adadan bir parça koparıp Polybotes'e fırlattığında denize gömülen devin
kalıntılarından incirliada oluşmu ştur ( Agizza, 20 0 |) .

Tarihsel süreçte gerçekleşmiş depremler ve tektonik yükselmenin yanr
sıra deniz akıntıları, dalga aşındlrmasl, kıyı heyelanları, sel baskınları ve tsunami
gibi doğa olayları sonucunda meydana gelen zararlar yerleşim alanlarrnrn
varlıklarrnr sürdürebilmelerinde etkin olan doğal faktörlerdir. Depremler, en
önemlileri belirtilen deprem katalogları, bültenleri, depremsellik ve deprem
etkinliği çalışmaları ve internet üzerindeki sanal arşMerden alınan deprem
kayıt ve listelerinden elde edilmiştir (Ambraseys, 1960; Ambraseys ve Finkel,
1995; Soysal vd., 1981; ERD; IRIS; NGDC-NOAA; USGS; KOERI).

2. Tarihsel Süı'eçteki Doğal Afetlerin İzleri

1" Alçtif Volkan Fatlamaları
Santorini Fatlamaları; Girit adasr'nıı1 120 km kuzeyind.e beş küçük

adacıktan oluşan ada|at topluluğu Ege Denizi dibinden yükselen dev boyutlu
faal volkanrn su üzerinde kalan parçacıklarıdır. Santorini ya da Thera volkanı
patlamaları Akdeniz dünyası tarihine damgasınr Vuran önemli doğa olayıdır.
Araştırmalarla (Luttrel, 2001; Ambraseys ve Finkel, 1995; Aitken vd., 19BB;
httP://www.volcano.si.edu/wor1d/find regions.cfm) saptanmış iki eski tarihi
pat]ama Mo1630 ve MÖl47o li yıllarda gerçekleşmişti. MÖ1630'lardaki
1 Istanbul Üniversitesi, Hasan Ali YücelEğitim Fakültesi
2 Istanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve işletmeciliği Enstitüsü (baru-

tif@istanbul.edu.tr)

-253-



patlamayla, havadan taşınan tozvekül katmanlarına Batı Anadoludaki Miletos
kazılarında rastlanmıştır (Greaves, 2002). Patlamanın şiddetiyle Santorini
Adasr'nın büyük bölümü havaya uçmuş, sarsıntının yarattığı tsunami saatte
240 krnhız|a çevre kryılara yayılmıştı (Altınok ve Ersoy, 1997,2000; Altınok,
2005). Afet sürecinde Girit Adası kuzey kıyılarındaki liman yerleşmeleri de
gelen dalgalardan ağır hasar gördü.

Akdenizdeki köklü Minos Uygarlığıhın merkezi Girit volkanik
patlamanın sarsrntısrndan, dev tsunaminin dalgalarından, salgın hastalıklardan
etkilenerek eski gücünü kaybetmesine sebep olmuştur. Bölgedeki Miken
kökenli (Miletos'taki Genç Tunç Çağı yerleşmesi gibi) yerleşmelerin pek
çoğunun sonunu hazır|ayan bir diğer büyük felaket MÖ 1450 patlaması ile
bağlantılı depremlerdir. Santoı,ini Adasr'nda, MÖ 1450'lerde zincirleme
patlamalar meydana gelmiş bunu izleyen yıllarda Girit ve Minos uygarlıldarı
tarih sahnesinden çekilmiştir. Seri halindeki volkanik patlamalar, patlamaların
oluşturduğu depremleg denizlerde deprem dalgaları sonrasrnda Girit devre
dışı kalarak yılom sonrasl Ege Denizi kuzeyden inen Dor istilacılarına açıldı
ve Girit'in yerini yeni ada devlet Rodos aldı. Marinatos (1939), Santorini>nin
güneydoğu ucunda volkanik kül altında gömülü terk edilrniş Minos yerleşim
birimi Akrotiri>yi keşfederek 13 hektardan büyuk bir alana yayılmış bir kenti
orlaya çıkarmıştı. Burada yaptığı kazılar sonucunda ise patlamanın dramatik
sonucunu belirlemiştir.

Eski tarih kitaplarında MS 726 tarlhinde Santorini Adası'nda çok
şiddetli patlamalar olduğu, Ege Denizi'nin km'lerce yüzen süngertaşı parçaları
ile kaplandığı da yazıt|arda yer almaktadır (Eisma, 1977) . |5. yy'da Ege ada yayı
sistemindeki Santorini adalarında 1457 de 73I yıl aradan Sonra patladı. |570-
1572 arasında yeniden aktif duruma geçen Santorini 1570-1572, |702, 1707,
IB62, |866, 1899, |925, I92B ve en Son olarak da 1950 yılında faaliyete geçmiştir
(Pınar ve Lahn, |952; Lultrel, 2001; Ambraseys ve Finkel, 1995; http:i/www.
volcano.si.edu/world/find resions.cfm).

Santorini yanardağının }dÖı+ı0 deki şiddetli patlamasıyla yayılan
küllerinin oluşturduğu katmanlar (Şekil 2) de görülmektedir. I(ül katmanları
GB Anadoludan Doğu Akdenizde Antakya'ya kadar çok geniş alanda iz
bırakmıştır. Güneybatı Anadoludaki körfez ve koyların kıyılarına serpilmiş
dağılımlı tüf tabakalarl Ve açık pembemsi gri volkanik mercek-ler adalardaki
patlama sonucunda havaya püskürttüğü dağılan volkanik küllerin birikmesiyle
oluşmuştur. Patlamaların merkezi Menteşe açıklarında dizili adalar yayındadır
(Şekil3).
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Şekil 1. Bodrum Yarımadası ve Menteşe adaları bulduru haritası (http;//maps.
go o gle. c o m I map s? Il = 3 6 . 5 I 62 67 
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Şekil2. Santorini yanardağının MÖ 1470 deki patlamasıyla yayılan küllerinin
oluşturduğu katmanlar (Swiss, 1992).

istanköy, İncirliada, Yalı (Yıalı), ilyaki (ilkil, Tilos) ve diğer adacıklar aynı
zamanda sismik aktivitesi kuwetli denizaltı volkanizmaslnln su yüzeyi
üzerindeki parçalarıdır. Günümüzden yaHaşık 160 bin yıl önce gerçekleşmiş
büyuk patlama söz konusu bu adaları şekillendirmiş olup kıyı alanlarındaki
yarımada ve koylarda kalıcı izler bırakmıştır. Patlama sonucunda hareketlenmiş
rizgar ile deniz akrntılarıyla kıyı alanlarına sürüklenen volkanik malzemeler
(kül, tüf, ponza' vb.) genç yizey şekillerini oluşturmuş ve GB Anadoludaki
yerleşim alanlarını etkilemiştir. Yine MÖ 199-198de Santorini yanardağı
ve adalar arasında aniden yeni bir ada ortaya çıkmış olduğu bilgisini Tarihçi
}ustinus verir. Adayı oluşturan patlama ve depremlerin çevreye, özellikle de
Menteşe kryılarındaki kentlere büyük zarar verdiği yazıt|ardan anlaşılmıştır
( Guidobon i, 199 4; Greaves, 2002; P e-P iper vd., 2005 ).

l|! l.'..!llifn:]D.lx.)!{ıriı(L:s.ıt6:{.!İrAr..JilhJtrh|.\\i.a]ijt!ı.cl5:Jı:!'üinılr

Şekil 3. istanköy Adası ve Güney Ege Ada yayı çevresindeki volkanik alanlar ve
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başlıca fay|ar (Pe-Piper vd., 2005)

İncirliada, Yalr ve istanköy adalarındaki patlamaları; İncirliada (1871 ve
1888) ve Yalı adalarındaki volkanizma, başlangıçta deniz altında başlamış ve
giderek gelişmiş, adaların oluşumunu sağlayan lav, tül kül, süngertaşı, perlit
ve obsidiyen gibi oluşumlar vermiştir. Bu adaları (Şekil 4 ve 5) tamamen
volkanik adalar olup, İncirliadadaki en eski lavların yaşı 200 000 yıl olarak (Di
Paola, 1974) saptanmıştır. Kalderanın yaşı için Keller vd., (1990) tarafindan
24 000 yıldan az, Limburg ve Varekamp, (1991) tarafindan ise 44.000 yıldan
büyük olarak belirlenmiştir. Tarihsel freatik patlamalar |422 ve 1888 arasında
kaldera içinde kraterler oluşmuştur
cfm?vnırm=Qf02_05=).

Yalı Adası'nda tarihsel patlama kaydı bilinmemesine rağmen, ada kökenli
volkanik malzeme ile örtülü çeşitli Neolitik Çağı çömlek ve obsidyen eserler
(Kelleı 1 982) bulunmuştur (Şekil 5) (http://www.volcano.si.edu/world/
volcano.cfm?vnum=0 1 02 - 05 1 ).

Şekil4. incirliada (Nysiros) yanardağı (http://www.volcano.si.edu/world/
1
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Ş ekil 5. Yalı adası (http : /iwww.volcano. si. edu/world/volcano.
cfm?vnum=01Q2-0-51)

istanköy Aclast'nın tamamı volkanik yapıda değildir. Ancak incirliada ile
arasındaki alanda özginbirçok parçadan oluşmuş karışık volkanik alan yeralır
ki istanköy Adasr'nrn batı bölgesinde 160.000 yıl kadar önce patlamalarla büyük
bir kaldera oluşumu ile sonuçlanmıştır (Şekil 6). incirliada ile istanköy'ün
GB'sında Kefalos Koyuha kadar olan 20 km lik alanda ön patlama kalıntıları
ile Pachia ve Pyrgousa adacıkları ve İncirliada üzerinde denizaltı volkanik
kayaçları görülmektedir.

İstanköy-İncirliada denizaltı yanardağı yanl sıra, körfezin yaldaşık 150

km batısında Santorini volkanik ada grubu patlamalarıyla çevreye yayılan
gaz bulutları, küIleı etrafa saçılan volkanik kütle ve malzemeleri, volkan
bombaları, patlama şiddetinin tetiklediği depremler, kıyılarrvuran tsunami Ege

uygarlıklarında unutulmaz iz|er bırakmış kulaktan kulağa yayılan mitoslara
konu olmuş ve Eski Çağ tarihçilerince biraz da abartıIarak ayrıntıiarıyla
anlatılarak günümüze değin taşınmıştır.
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Şekil 6. İstanköy Adası çevresinde volkanik malzemenin dağılımı
vd.,2005).

(Pe-Piper

2. Deprem ve Tsunamiler
Güneybatı Anadolu'yu dolayısıyla Menteşe Bölgesi'ni etkileyen fay

sistemlerinin Bü1ıık Menderes Grabeni, Gökova Fayı, Meis-Kaş doğrultulu fay
sistemi ve Helenik Ada Yayı etki alanındadır (Şekil 7). Mandalya Körfezi ve
komşu kıyı bölgesi yerleşmeleri, kuzeyde Büyük Menderes Grabeni güneyinde
Gökova Fayr'nrn ürettiği depremlerden en faz|a ell<ı|enmiştir. Daha güneyde,
Girit Adası'nın hemen güneyinden geçen anafay sisteminin (Helenik Ada Yayı)
ile Rodos-Meis adaları güzergahıyla sokulmuş kırık hattı, tarihi çağlarda tüm
güneybatı Anadolu'yu SarSan şiddetli yıkıcı depremler üretmiştir.

I
It\

'\ 
i ,,.'{ '!, I

'\ l! li.)1]ı-)\i:.l.,.

tj)

])rIçll l"xllti;ı(lısı'J)(ılıki !,ıl'l'çill ıc lrriııl',,lrıiii' 1:ı1ılllı rc ıLlii l'ü\llı. i]\]

;)() fiia!ı!ili },Ii:('i i!illrı*ııtl,:ı ti\,'ııll,:l y(l.. :lü)(].i)

-259-

rd?



Şekil 7. Bodrum ve Datça yarımadalarıııın kıyılarındaki yapısal özellikler
ve aktif faylar ile 20. W da oluşmuş M>6 depreınler (Altuııel vd., 2003'ten
alınmıştır).

Tarihsel süreçte böIge, sık sık şiddetli depremlere sahıre olmuş ve

olmaya devam etmektedir. Deprem üreten fayların çoğu kısa olınalda birlikte,
nispeten daha uzun doğrultu atımlı fayların Muğla ve çevresi için bir risk
oluşturmaktadır (Barut, 20O|; Erel ve Barut, 2010). Bodrum Yarımadası
ile Menteşe adalarr'nı etkileyen oldukça şiddetli depremleriır olduğunu ve

olabileceğini gösterırıesi bakımından, yöre ve civarına ait tsunami kayıtlarının
varlığı büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte Rodos, Sisam ve Kalimnos
adalarında ve Karia şehirlerinden Iassos ile Panamara'da depremle ilgili yazıtlar
bulunmuştur (Guidoboni vd., 1994).

Tarihseldöııemde uzun bir aradan Sonra saptanmış eski depremlerden
(Şekil B) olan MÖ 43-4|2 kış aylarındaki istanköy depreminin adaya yıkım
getirdiğini ve deprem fırtınası yıllarında olanları Tarihçi T ukydides anlatır.
Güney Ege ve çevre kıyıları etkileyen "hatrrlanacak en şiddetli deprern'

şeklinde tanımlanmıştır. Bu yıllarda istanköyden göç başlamış ve yeni
merkez kurulmuştur. istanköy Adası'nın ınerkezi batıdaki istmost (kıstak)

üzerindeki Astypalaia (Kephalos) kentiydi. Harabeye dönen adaya depremin

şokundan faydalanan Spartalılar çıkarma yaptı. Çoğo surların olmadığı ve

depremden sağ kalanların da dağlara kaçtığı, boşalan yerleşmeler yağmalandı,
ganimetler ele geçirildi. Hallon bir kısmının teknelerle GB daki Astypalaea
(Koçbaba=istanbulya) adasına sığınmıştır. Geri kalan halk istanköy'ün en

doğu ucuna kaçmrş, buradaki Skandario Burnu'nda eski küçük bir yerleşme ile
yakınındaki sağlık tanrrsr Asklepios Tapınağinın bulunduğu yerde adanın yeni
merkezi Kos kurulmuştur (Strabon, XIV2. 1 9; Guidobo ni, I99 4).
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Şekil B. Inceleme alanı ve çevresindeki tarihsel dönem deprem merkezleri
(KOERi verilerinden).

GB Anadoluda araştırmalar yapan George Bean (1987, 2000), ve
Calvi (1941) Datça Yarımadası'nda MÖ 4. yy'da' MÖ 360 yılında veya MÖ
300'lerde önemli bir yer değiştirmenin gerçekleştiğini ileri sürer. Antik Çağin
liman kenti Knidos'u "Eski Knidos" ve "Yeni Knidos" şeklinde ikiye ayırır.
Eski Knidos, bugünkü Datça ilçe Merkezi'nin hemen batısında Burgaz mevkii
kalıntılarıyla çakışır. Araştırrcılara göre buradaki liman, deniz ticaret yolunun
değişmesi nedeniyle sapa kaldığrndan, kent halkı yarımadanın ucunda daha
uygulı koııumdaki Tekirburnu'nda Yeni Knidosh göçederek yerleşir (Bean,
1987). oysa, Tekirburnu'ndaki antik kalıntılarda yapılan arkeolojik kazı|ar,
burada yerleşimin belirtilen göç tarihinden çok daha eskilere gittiğini kanıtlar
(Love, 1973). Şehrin sönükleşmesinde MÖ 36s-366 yıllarındaki depremlerin,
bunlarla birlikte oluşan arazi değişimlerinin rol oynadığı düşünülmektedir.

Kral Mousolos II egemenliğinde (MÖ 377-353), Kariahın baş kenti
MÖ 367 de Milas'tan Bodrumh (Halikarnassos) taşındı. Kent Hippodamus'un
yaptığı :zgata plana göre yeniden imar edilmiştir. Ayrıca halkı üç şehirde
toplanmaya zorlanmıştı. Bunlardan ikisi kıyıdaki Bodrum ile Mindos
(Gümüşlük)'tur. Gerideki Bozdağdaki "Eski Mindos yerleşmesini, kıyıda
kurduğu Mindos Liman Kenti'ne taşımıştır. iç kesimde yer alan T eangela
(Çif likköy) ise nüfusunun artması için çaba sarfedilen bir diğer kenttir. Yeni
iskhn politikalarının, yer değiştirmelerin Gökova Körfezi iki yanındaki Bodrum
ile Datça yarımadalarında eşzamanlı gerçekleşmesi ilgi çekicidir. Belki bu
kentlerin öne çıkarılmasında amaç, deprem firtınalarınln sur yapılarını yıktığı,
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halkın terketmek zorunda kaldığı yerleşmeleri, özellikle limanları yeniden
güçlendirerek körfez kıyılarının güvenceye alınmasıdır.

' MÖ z2ı'deki Rodos depremi, ilt çag tarihçilerinin ilgisini çeken büyük
depremdir. Coğrafyacı Strabo, limanın girişini koruyan dev boyutlu ünlü
"Colossus Heykeli" nin bu depremde yıkıldığını bildirir (Strabo, xIV. 2.5).

Dünyanın yedi harikasından biri, Menteşe Bölgesi önündeki Rodos Adasindaki
dev boyutlu tunçtan bu heykel, diğeri ise Bodrum'daki anıtsal Mozole yapısıdır
(Şekil 9). Rodos Limanı'nda tekneler heykelin bacaklarr arasından limana giriş-

çıkrş yapıyordu. Aslında heykelin şehrin ana meydanında insan ölçülerine göre

daha büyük boyutta ve büyüleyici güzellikte olduğu gerçeğe daha yakrndır.
Ancak Rodos heykelini ve kalenin surlarınr yıkan depremin tarihi tartışmalıdır.
Tersane ve kalenin duvarlarına 7'arar veren şiddetli deprem sonrasl ekonomisi
bozulan savunmasl zayıf ayan adaya, komşuları yardım yağdırdı. Bağış yapan

çevredeki krallar arasında MÖ 226 da ölen Seleukos ll'nin de olduğu belgelerde
vardrr. Sonuçta dünya harikası heykeli yıkan MÖ 227 depremi olduğu kesinlik
kazanmıştır (Strabo, XIV 2.5; Sherwin-White, 1985; Magie, 2002; EreI ve
Adatepe,2007).

Şekil 9. Bodrum Mozolesi kalıııtıları.

Yedi dünya lrarikasıırdan bir diğeri olaır Bodrum Mozolesi'nin kalabilen
yapıtaşları, (Şekil 9) teııel bölı"imü korrrıı-ıaya alınmıştır. Kral Mausolos II
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anıtsal mezarrnr egemenlik yıllarında inşa ettirmeye başlamış ancak yapıyı
kendisinden Sonra tahta geçen Artemisya tamamlamıştır. Bodrumlular
anakaya üzerinde ügaraplanlı kentlerinin afetlere, depreme dayanıklı olduğuna
inanıyordu. Roma Çağı'nda MS 26 da imparator Tiberius için yapılacak
tapınağa yer arandığında, birçok temsilci şehirlerini överek tapınağın kendi

şehirlerinde inşa edilmesini önermişti. Bodrumlu temsilciler ise 1200 yıldır
deprem olmadığını söyleyerek kenti öne çıkarmaya çalışmıştı. Diinyanın ve
Bodrum'un simgesi Mozole yarımadayı etkileyen karakteristik afetlere deprem,
sel baskını ve firtınalara direnerek yapılışından itibaren 1500 yıl ayakta kalmıştı.
MS 1304'te tüm Batı Anadolu'yu etkileyen şiddetli deprem mezar anıtrn ayakta
kalabilen kalıntılarını yıktı. Sonraki yıllarda Bodrumh gelen şövalyeler kaleyi
inşa ederken bulabildik]eri Mozole'nin yıkrntılarını taşıyarak yapıtaşı olarak
kullandı.

MS | 42 - 1 44 yı||ar ı arasında GB Anadolu daki kentlerle, Rodos, İstanköy
adalarına zatar veren şiddetli depremi ve bir çok Antik Çağ yapısının tahrip
olduğunu Bizanslı Tarihçi Pausanias anlatır. imparator Antoninus Pius (138-
16|), zarar gören kentlere para yardımı yapmlş, sosyal yapıların onarılmasrnr
sağlamıştır. Bodrum, İstanköy, Milet (Balat), deprem ve sonraki sıkrntılı yıllarda
birbirlerine destek olmalarr yolunda dayanışma içine girmişlerdir (Dönmez-
Öztürk,2006).

A.yizyı|ortalarında MS 2t Temmuz 365 yılı depremi, 334-335 istanköy,
344 Rodos, 365 Girit, 367 Rodos Adası kökenli depremlerden oluşan deprem
firtınası, kentsel yaşama olumsuz yönde damgasını vurmakla kalmamış,
bölgenin arazi yapısında da değişikliğe neden olmuştur. Özellikle 365 yı|ı 2T

Temmuzdaki depremin (X-XI şiddetinde), Ege adaları ile kıyılarrnrn yanrslra
tüm Doğu Akdenizde yıkıcı etki yaptığlnl Ve tsunaminin kıyılarda yer yer
100 stadia (yaklaşık lB km) içeri girdiğini Tarihçi Kedrenos anlatır. Deprem
sonrasında Girit Adası'nın kuzey ve batı kıyılarında 6 m yükselme gerçekleşti.
Gökova kıyılarında saptanan 5-6 m yükseklikte yeralan yalıtaşları, büyük
olasılılda bu depremin sonucudur. Datça Yarimadası'nrn batr ucundaki Antik
Knidos kentinin en karakteristik yapılarından biri "Yuvarlak Tapınak' adı ile
bilinen 'Afrodit Tapınağidır. Tapınağın kaide bölümünde görülen yaplnln
temeline kadar giden yarrlma, 4. yy orta|arındaki deprem firtınasrnın eseridir.
Çok kuwetle 365 yılı depremidir. İmparator Valens, zayıf durumdaki hazineye
rağmen depremin yıktığı şehirleri vergiden muaf tutmuştur. 5. yy ın ikinci
yarısında krsa araiıklarla seri olarak gerçekleşen 459,460, 468, 469,472, 474
ve 478 depremleri, son dayanma noktasına gelen Hellenistik Çağ ve Roma
Çağı yapılarını kullanı|amaz hale getirmiştir. Tarihçi Evagrius, 459 şiddetli
depreminin istanköy Adası ve Gökova Körfezi çevre kentlerine.zarar verdiği
bilgisini verir (Guidoboni, 1994).
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15. yy'ın sonuna gelindiğinde tsunami serisi ile birlikte tam bir deprem
firtınası 148|, |484, |49I-I493 kısa sürede gerçekleşir. 18 Ekim 1493 depremi
ve tsunamisi, istanköy Adası ve Gökova kıyılarında hissedildi. İstanköy Limanı
aradan 5 yıl geçmesine karşın 1498 de hala yarı batık durumdaydı. Ada
yerleşmelerindeki tahribat çok büyüktü. Tarihçiler, komşu adalardan, Rodos,
Leros, Kilimli'den yardım istendiğini ancak bu adaların kayıtsız kaldığını,
Menteşe adalarının da depremden etkilendiğini ve beklenen osmanlr seferine
karşı savunma çalışmaları içinde olduğunu bildirir. |493 depremi, körfez
layısındaki Bodrum'a da za'rar vermişti. Deprem öncesinde Mozole'nin birkaç
parça yapıtaşı dışında varlığı bilinmiyordu. Sarsıntr srrasında arazinin yaplsl
değişmiş, Mozole'nin toprak altındaki kalıntıları yizeye çıkmıştır. Genelolarak
1493 yılı depremi istanköy, Bodrum ve Datça yarımadalarını etkiledi. 1508 de
X şiddetindeki Girit ve istanköy depreminde volkanizma da hissedilmiş olup,
diğer çevre adalar da depremlerle sarsılmıştır.

17.w ilk yarısında, Rodos çevresi ağırlıldı depremler Bodrum ve Datça
yarımadalarından Fethiye'ye kadar alanda hissedildi. 1650 ve 1653 yıllarındaki
Santorini patlamaları, l650 yılındaki kıyılardaki tsunami yaratan ve Girit'te
can kaybına neden olacak şiddetteki yıkıcı depremler gözlenir (Ambraseys ve
Finkel, 1995; Pınar ve Lahn, 1952). |776yı|ında meydana gelen Rodos kökenli
deprem sonrasrnda istanköyde Cezayirlri Hasan Paşa Camisi inşa edilmiş,
Rodos'taki Murat Reis Camisi tamiratı yapılmıştır (Pınar ve Lahn, 1952;

Çelikkol, |990,l99Z;Ambraseysve Finkel, 1995; Luttrel,2001). Nisan 1609daki
Rodos Adası'nda etkili olan depremle oluşan tsunami ile 10 000 kişi hayatını
kaybetmiştir (Ambraseys Ve Finkel, T995). Kuzey kenarı faylı olan Amargos
baseninin (Mandalya Körfezi'nin KB sında) çevresinde hem tarihsel dönemde
ve hem de bu yizyı|da meydana gelmiş büyük depremlerden 9 Temmgz 1956
daki Güney Ege depremi ile oluşan deprem dalgalarının Amargos (Yamurgi)
adası civarında (36"5I'-025"55') 20 mlik yüksekliğe eriştiği belirlenmiştir
(Perissoratis ve Papadopoulos, 1999) (Şekil 10).
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Şekil !0. GB Egede aletse] döırenr depreiır etkinliği (I(oERi verilerinden).

soNUÇLAR
20' yy'dan itibaren büyiik afetlerin gözlenınediği bölgede aletsel dönem

afetleri, Afet işleri Başkanlığinln hazıı'lamış olduğu Muğla İli haritaslnda, Milas
bölgesindeki su baskını, }reyelan, taş ve kaya diişııeleri, atmosfer köken]i afetler
-ki bunlar Zaman Zan1?\n kiiçük çaplı hortuınlar ve kuzey yönlü firtrnalar olarak
tanıınlaırınlrstır (Göl<çe vd., 2008)' Ancak asıl felaket}<aynağı GB Anadolrı karrasr
öııünde Ege clenizaltı kırığı üzerine boncuk dizisi (Şekil 1) şeldinde sıralanınış
Menteşe adaları grubrındaki aktif volkanlardır. Sonuç olarak, komşu sayılan
bölgelerdeki aırtik şehirierde eskiye giden çok sayıda arkeolojik kazl ve tarihi
araştırırıalar yapıldığından Büyiik Menderes Grabeııi, Bodrum Yarınradasr,
deniz alirnıırdaki Meırieşe ada]arında zengin afet verileri özellikle deprem,
volkaııiznıa ve tstlnerıni verileri buluıımaktadıç Ru veriler ışığıncla sor-ıuçlar:

1. 'lhrihi stireç değerleııdirildiğiırde IJodrum Ve çeVIe körfezleri ile adalarda
gözd eır kaçan biiyii k af_etler old uğtı ;rırlaşılıntrkttrdır.
2. Volkanik pııtlaınalar'ı,e yıkıcı depren'ıler henr arazi yaPlslnl değiştirınekle
kalmamış, diğer taraf zrıı tarilıi siiı:eci etkileıniştir
3. Aııtik Çağda afelleriır olclı.ığrı yıllaı:cla keırtler arrasınclıl birbirlerini ınacidi
yöııden clestekleyeır ceırtilnreırlil< aıılaşılraları yapılclığı, buırıın bcilgeye özgii
oldrı ğrı belirtilırıclçtcdir.
4' Ayrıca antik kerıt inrparirtorları 1l'oır'ıtr Btrı'ırs Siiı'eciircle (Ptıx Roıniııra)
deprenrdeır zaı:ıır göreıı şehirlere n-ıacldi yarclımlar götiirdıikleri biliııırrektedir
5' Diinyarıııı 7 lıiıı:ikıısıııc1;rıı 2 si o]arır Rodos Heykeli (Colossus) ile Bcıdrunı
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Mozolesi (ir4i,ıusoletıın) anıtsal yırpıları depı:en'ılerle yıkılıırıştır. Aı"ıci,ık ortadaıl
l<erlkzrır b rı şahes erleri ır tziri lı s el kaytl a rcla' r'ar lı ğı ıı'ı l<o r uyacalttı r.
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H.Atİ K.AR.NAS EALI KÇ [ sx' I{ trI{ DE M 0 KRAT İ zıın İ n
G^AZETESINDEKN YAZIN,AR.I

Fazıl Gökçekl-

Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel'in ifadesiyle "Cumhuriyet döneminde
Türk edebiyatına yeni bir bakış açlst Ve yeni konular ve temalar getirmiş büyük bir
hiköye Ve roman yazar|'z olan Cevat Şakir Kabaağaçlı veya eserlerinde daha çok
kullandığı isimle Halikarnas Balıkçısı, çok sayıda hikAye Ve romanlnrn yanlsra
deneme ve fikra türünde yazı|ar da kaleme almıştır. Bodruma sürgün edilmesi
ve daha sonra da burada yaşamaya karar vermesinden sonra yazılarını büyük
ölçüde İzmirde çıkan gazetelerde yayımlayan yazar|n yazı faaliyetinin önemli
bir krsmı izmir basınr üzerinden takip edilebilmektedir. Bu gazete|erdeki roman
tefrikaları, hikAyeler ve diğer ya/ı\arın bir kısmı kitap halinde basılmış, fakat

bazıları da gazete sayfalarında kalmıştır ' izmir gazele|eri içerisinde önemli bir
yeri olan Demokrat İzmir'de Halikarnas Balıkçısı'nın 194B-1955 yılları arasında

çok sapda aktüel veya tarihi-mitolojik konularla 1|glliyazılları ile birçok hiköyesi
yayımlanmıştır.

Yine Ömer Faruk Huyugüzel'in belirttiği gibi, Halikarnas Balıkçısı
"hakkında birçok kitap ve makale yazılmasına yüksek lisans ve doktora İezler\
yapılmış olmasına rağmen ne yazıkki onu bütün yönleriyle ilmi bir şekilde ortaya
koyan bir monografi" yoktur. Özellikle "hayatrnrn son kırk yedi yılını geçirdiği
Bodrum ve izmir devresinde" izm\r gazete ve dergilerinde yazdığı yazılar,
romanlar ve hikAyeler yeterince bilinmemektedir'3 Kendisinin yakın arkadaşı
Zekeriya Sertel'in tanıklığına göre ingilizce, Fransızca, İtalyanca, ispanyolca ve

Rumca'yı anadili gibi bilen ve bu dillerde hem konuşup hem okuyup yazabi|ena

Cevat Şakiı bu dillerle edindiği zengin kültür birikimini gazete yazılarındave
hikAyelerinde şiirsel bir dille birlikte kullanırlıştır.

Halikarnas Balıkçısr'nın izmir matbuatındaki ilk yazıl arının1937 yılından
itibaren Anadolu gazetesinde görülmeye başlandığını belirten Huyugüzel,
onun bu tarihten 1954 yılına kadar bu gazetede birçok hikAye ve makalesinin
yayımlandığını, Aganta Burina Burinata isimli romanlntn tefrika edildiğini,
Ig44-1g45 yıllarında İzmir Sesl dergisinde, I947'de Yeni Asır'da hikAye, makale

ve mizahi yazılarının çıktığını tespit etmiştir. Yine Hu1'tıgüzel'in tespitlerine

1 - 
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü.
2 İzmir Fikir ve Sanat Adamları(1150-1950), Kültür Bakanlığı Yayını,
2000, s. 113.

3 Huyugüzel, a. g. e., s. 113.

4 Huyugüzel, a' g. e., s. 113.
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göre, Balıkçı'nın izmirdeki asıl yazıfaaliyeti 1948-1955 yılları arasında Demokrat
İzmir gazetesinde olmuştur. 5

Hııyugüzel'in verdiği bu bilgiler ışığında bizim Demokrat İzmir gazetesi
izerinde yaptığımız araştırmaya göre Halikarnas Balıkçısı'nın bu gazete de 4|3-
4l7I sayı|arı arasında 15 Ştıbat 1948den 25 Aralık 1955 tarihine kadar çeşitli
konularda maka1e6 veya fikraları ile hikAyelerinin toplamı 240'ı bulmaktadır. Bu
240 yazının 93 tanesi "Pazar HikAyeleri" üst başlığı altında haf ada bir yayımlanan
kısa hikAyelerdir.

1948 yılına aityazılar daha çok gazete fikrası veya bugünkü ifadeyle köşe
yans|mahiyetindedir. "Şaka' üst başlığı altında yayımlanan bu yazılarda dönemin
güncel olayl.arına veya toplumsal meselelere mizahi bir yaklaşımla bakılclığını
göriyoraz, orneğin "Grda Maddeleri Arasında Dedikodu ve Tartışma' başlıkiı
yazıda gıda maddelerine gelen zamlar ve aşırı yüksek fiyatlar eleştirilmekte,
"Çakıcıyla Mülakat" başlıldı yazıda ise yine mizahi bir üslupla Çakrcı'nın
ruhuna dönemin yolsuzluk yapan devlet adamları ve tüccarlarının eleştirisi
yaptırılmaktadır.Bu yıla ait yazıJarın çoğu o gün için toplumun gündeminde
bulunan aktüel meselelerle ilgilidir. Bunların dışındaki "Karaağaç|ar Altında"
başlıklı ve iki sayı devam eden yazı ise Eugene o'Neill'in bu isimdeki eserinin
izmir'de temsil edilmesi üzerine yazılmıştır ve söz konusu oyunun tanıtımı ve
eleştirisidir.

L949 yılında Cevat Şakir'inDemokrat İzmir'del<ıyazıfaaliyeti, "Barbaros ve
Türk Çocuğu _ Preveze Ruhu"başlıklı bir yazılle "Dalgrçlar" başlıklı, "Nakleden:
Cevat Şakir" açıklamasıyla yayımlanan 53 sayı devam eden bir tefrikadır. Gazete,
tefrikaya başlamadan önce şu ifadelerle bu eseri takdim etmiştir: "Denizaltrların
[deniz altlarının] esrarengiz Alemini büyük bir salahiyetle gözlerinizin önüne
serecek olan bu baştanbaşa merakh tefrikaya pek yakında başlıyoruz. Arkadaşımız
Cevad Şakir Kabaağaçlı'nın lisanımrza çevirdiği bu heyecanlı eseri bekleyinizJ'
Cevat Şakir'in tercüme ettiği bu eserin kime ait olduğu belirtilmemiştir.7

Halikarnas Balıkçısı'nı n D emokraf İzmir'de 1 950 ylınd aki yazı faalıyeti
de sınırlıdır. Bu yıl iki makalesi ile tercüme ederek yayımladığı, çizımleiınl
de kendisinin yaptığı bir resimli roman bulunmaktadır. "Nakl"d", u. çizen:
Halikarnas Balıkçrsı" açıklamasıyla yayımlanan Böyledir Hayatisimli bu resimli

, Hulugizel, a.g.e., s. 116.
6 Bu makaleler Ömer Faruk Huyugüzel'in yönetiminde bir lisans teziile
bir araya getirilmiştir: Gül Gökçen, Haliiarnas Balıkçısıhın Demokrat İzmirde
Çıkmış Makaleleri (1948-1955), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 19937 ^ Bu eser Şadan Gökovalı tarafindan yaylmahazırlanarak Bilgi Yayınevi
tarafindan yayımlanmıştır.
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romanln kimden.tercüme edildiği belirtilmemiştir. Yazılardan ilki sanatla ilgilidir
ve "Modern Resim Hakkında Birkaç Söz" başlığını taşımaktadır. İkinci yazr ise
coğrafya konusuyla ilgilidir ("1000 Sene Ewelki Coğrafya Durumuna Umumi
Bir Bakış").

1951 yılında sadece 15 Mayıs ve 18 Temmuz tarihlerinde iki yazı
yayımlanmıştır. Bunlardan biri "Dün ve Bugün" başlıklı bir makale, diğeri
ise "Halikarnas Bahkçısıhdan Gelen Mektup' başlıklı ve kendisi haklonda
başka bir gazetede çıkan bir yazıya verdiği cevaptır. Bunların dışında 1951

yılında Demokrat izmir gazetesinde Balıkçinın imzasına rastlamryoruz. 1952
yılında ise makalelerinin yanl stra hiköyelerinin de yayımlanmaya başlandığı
görülmektedir. Bu yıliçerisinde toplam l2 hiköyesi çıkmıştır. Bunlardan baz/ları
daha sonra hiköye kitaplarına alıpmıştır. Ateşçi Süleyman, Dalga Geçiyoı Geç
Kalma Davut, Kelepir Tabut ve Sigorta adlı hiköyeler Çiçeklerin Düğünü adlı
kitabında bulunmaktadır. 1952 yılında hiköyelerinin yanı sıra bazı makaleleri
de görülmektedir. Bunların saylsl  'tur. Ayrıca gazetenin 19 Kasım tarihli 2198.

sayısında "Halikarnas Balıkçısı ile Bir Konuşma" başlığı altında bir söyleşiye de
yer verilmiştir' ismi verilmeden bir İstanbul gazetesinde yayımlandığı ve ilginç
olduğu için Demokrat izmir'e de alındığı belirtilerek yayımlanan bu söyleşide
"Edebiyata ilginiz nasıl başladı?", "En çok hangi sanatçıları beğenirsiniz?" gibi
sorular sorulmaktadır. Halikarnas Balıkçısı ise bu sorulara "Sanat hayatım ana

rahminde başladi] "En çok kendimi beğenirim' gibi kendi kişiliğine uygun
nükteli cevaplar vermektedir.

1953 yılının başından itibaren Halikarnas Balıkçısinıır Demokrat
izmir'deki yazı faa|iyeti büyük bir artış göstermektedir. Hemen her haf a düzenli
olarak bir hikiyesi yayımlandığı gibi ayrrca düzensiz olarak aktüel konularla veya

mitolojiyle llgl|i yazı|arı da çıkmaktadır. Bu yıl içerisinde gazetede toplam 46

hikayesi yayımlanmıştır. Bu hikAyelerin de bazıları Çiçeklerin Düğünü, Gençlik
Denizlerinde Parmak Damgası ve Yaşasın Deniz isimli hikAye kitaplarında yer
almıştır. Ancak bu kitaplara girmeyen çok sayıda hikAye de bulunmaktadır. Yine
bu yıl içinde yayımladığıyazıIatdan önemli bir krsmı, 'Anado]u Efsanelerinden''
üst başlığı altında çıkan mitoloji ile ilgili olanlarıdır. Bunlar Eski Yunan
mitolojisine ait Herkül, Pan, Eros vb. gibi kişilerin Halikarnas Balıkçısı'na özgi
şiirsel bir dille tanıtıldığı, hikAye karakteri de taşıyan yazıIardır.

1954 yılında da Halikarnas Balıkçısı'nın hikAyeleri ve diğer yazıları aynı
sıklıkla yayımlanmaya devam etmiştir. Bu yıl içerisinde yayımlanan lıikAyelerinin
sayısı Eylül ayına kadar 30 adettir. 12 Eyliil tarihli 3768. sayıda yayımlanan "Karı
Koca' adlı hiköyeden sonra Halikarnas Bahkçısı'nın hikAyelerini Demokrat
İzmir'de görmüyoruz. Gazetenin "Pazar HikAyeleri" siittlnrında kasım ayından
itibaren I(emal Bilbaşarin hikAyeleri yayımlanmıştır. Halikarnas Balıkçısı'nın
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r-
d1ğer yazıIarı ise yayımlanmaya devam etmektedir' Bu yıl içerisinde 'Anadolu
Efsaneleri" üst başlığı ile yayımlanan mitolojik konularla ilgili yazirarın
sonuncusu ise 2 Ekim tarihlidir. Mitoloji ile ilgili bazı yazıIarı sonraki tarihlerde
de görülmektedir, fakat bunların bir üst başlığı yoktur. Anadolu Efsaneleri yazı
serisi daha Sonra kitap olarak da yayımlanmıştır.

Halikarnas Balıkçısı'nın |955 yılındaki yazılarının tamamı makale
tarzındadır. Bunlar çok çeşitli konularla ilgilidir ve düzensiz aralıklarla
yayımlanmaktadır. Peş peşe bir veya iki gün arayla çıktıkları gibi bazen bir
haf a veya on gün arayla çıktıkları da olmaktadır. Bu yazı|ar sanat ve edebiyat
konularından tarihe ve mitolojiye veya aktüel meselelere kadar çeşitli konulara
dairdir. Bıyazılar içerisinde en çok dikkati çeken konu deniz ve denizcanlılarının
hayatıdır. Foklardan köpekbalıklarlna, yılanbalıklarından elektrikli balıklara
kadar çeşitli deniz canlılarını tanıttığı çok sayıda yazslvardır. Bu yazıların, onun
hiköyeleri incelenirken dikkate alınmasınd a yar ar vardır.

Halikarnas Balıkçısinı n D emokrat İzmir gazetesindeki so n yaz$|25 Aralık
1955 tarihindedir. Bu tarihten sonra onun gazetede imzasına rastlamlyoruz.
Gazetede bu ayrılışın sebebine dair bir açıklama da- görebildiğimiz kadarıyla_
bulunmamaktadır.

. Sonuç olarak, Halikarnas Balıkçısı'nın yat faaliyetinin dikkate değer
bir kısmının Demokrat İzmir gazetesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. o, bu
gazetede |94B'I955 yılları arasında çok sayıda makale, fikra türünde yazı ve
hiköye yayımlamlştır. Bu hiköyelerinden bir kısmı kitaplarına girmiş olmak'la
birlikte gazelede kalmış olanlar da vardır. HikAyelerin dışında dlğer yazı|arlnln,
özellikle mitolojiyle ve deniz yaşanbsıyla ilgili yazılarln|n yazarın eserlerini
incelerken dikkate alınmasr yararlı olacaktır.

Halikarnas B alrkçrs ı'n ın D e m okr at İzmir' dcki Yazılarınrn ve HikAyeleri nin
Listesis

1948
S' 413, 15 Şubat: Şehir İmarı Haklanda.
S. 420, 22 Şubat: Gıda Maddeleri Arasında Dedikodu ve Tartışma.
S. 427,29 Şubat: Çakıcı'yla Mülakat.
S. 434, 7 Mart: Koltuk İle Para Çantası Arasındaki Tartışma.
S. 441, 14 Mart: Mesken Buhranı ve Malihulya Sarayı.
S. 44B, 2| Mart: Sıfatlar Babındadır.
S. 455, 28 Mart: Nokta, Daire ve Düz ÇizgiyeDair.
8 Gazetenin Sayr numaralarında bazı hatalar bulunmaktadır. Bu listede
sayl numara|arı gazetedeki şekilde verilmiş, yanlış olanlar köşeli parantez
içerisinde düzeltilmiştir.
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S.462' 4 Nisan: Hayatın Safası.
S. 469, l1 Nisan: Makine ile MülAkat.
S. ğoı, 18 Nisan: MünakalAt işi ve orman Kanunu.
S. 5I7,2 Mayıs: Arpa işi Buğday İşi Bunu Yapan Hep Bir Kişi.
S.524,9 Mayıs: Divanı Aıı mı Divanı iıahi mı?
S. 53B, 23 Mayıs: Şeker Meselesindeki Tatsızlığa Dair.
S. 545, 30 Mayıs: Ekmek Şeker Meker Falan Filan.
S.548-552,2-6Haziıran: Karaağaçlar Altında ("Sanata Dair" üst başlığı altında,
2 sayıda).
S. 559, 13 Haziran: Ufak Bir ilave ile Saka Şaka olur.
S. 573,27 Haziran: Antenliler.
S. 576,30 Haziran: Fuar Afişi, Biz ve Afiş Müdafileri'
S. 580,4 Temmuz: Kaybolan Şose,

1949
S. 1023,28 Eylül: Barbaros ve I'iirk Çocuğu -Preveze Ruhu.
S. 1055-11l3, 2 Kasım-30 Aralık: Dalgıçlar (Nakleden: Cevat Şakir) 30 Aralık
1949'akadaı (Dalgıç HikAyeleri, 53 tefrika).

t9s0
S. 1 115- 1 146, I ocak_ 1 Şubat: Böyledir Hayat (Nakleden ve çizen: Cevat Şakir)
(29 tefrika, resimli roman).
S. 1116, 11 Şubat: Modern Resim Hakkında Birkaç Söz.

S. 117B, 5 Mart: 1000 Sene Ewelki Coğrafya Durumuna Umumi Bir Bakış.

1951
S. 1604, 15 Mayıs: Dün ve Bugün.
S. 1666, 18 Temmuz: Halikarnas Balıkçısindan Gelen Mektup

1952
S. 2148, 29 F'y|nI: Akdeniz Balıkları ve Başka Mahsulleri.
S. 2150, 1 Ekim: Egede Yunanlılarla Müşterek Balık Avcılığı.
S. 2154, 5 Ekim: Birinci Lepanto(HikAye).
S' 216I,12 Ekim: Barba Paho ve Ateşoğlu (HikAye).
S. 216B, 19 Ekim: Süngerci Aliş ile Afacanların Emine (Hiköye).

S. 2I7 4, 26 Ekim : Ateş çi Süleyman (Hikaye). Ç içekler in D üğünü kitabında
S. 2l8l, 2 Kasım: Kabak Dolması (Hil<Aye).

S. 2188, 9 I(asım: Silinin Def erinden (HikAye).
S. 2195, 16 Kasıın: Dalga Geçiyor (Hikaye).Çiçeklerin Düğünü kitabında
S. 2i98, 19 I(asım: Halikarnas Balıkçısı ile Bir Konuşma (MülAkat)
S.2902,23 Kasım: Geç Kalma Davut (HikAye). "Geç Kalma" adıyla Çiçeklerin

.i

)

-274-



7-
Düğiinü kitabında
S. 2910, 30 Kasım: Ahlak Dersi (Hiknye).
S. 2917, 7 Aralık: Meçhul Adanın Yolcusu(HikAye).
S. 2924, 1 4 Aralık: Kelepir Tabut(Hiköy e)'Çiçeklerin Düğünü kitabında
S' 2928,18 Aralık En Uzun Geceler - Şeb-i Yelda.
S.293|,21 Aralık: Huy ya Bu(HikAye).
S.2934,24 Ara|ık: Lise, Akademi ve |imnazKelimelerinin Menşei.
S. 2938, 28 Aralık: Sigorta(Hik?ıye).Çiçeklerin Düğünıj kitabında

t9s3
S.2947,4 ocak Ekmek işi(Hiköye) .Çiçeklerin Diiğünii kitabında
S. 29 5 4, 1 1 ocak Son Fırtına(Hiköye). G ençlik D enizlerinde kitabında.
S. 29 6I, 1 8 o cak Alabandada( Hiköye ). Ç i çeklerin Diiğünü kitabında
S. 2968, 25 o cak: Süngere! (HikAye).
S.2974,31 Ocak: Kıymetli Bir SanatkArı Daha Kaybettik: Neyzen Tevfikiıl
Öltımtı ile Edebiyat ve Musikimizde Derin Bir Boşluk Açıldı.
S' 297 5, 1 Şubat: Düzgün! (HikAye)'
S.2979,5 Şubat: Deniz Adamı Para Adamı(HikAye).
S.2982, B Şubat: Paris'te Etual Tepesindeki Hadise(HikAye).
S. 299 5, 22 Şubat: Manavra (HikAye).
S.2997 ' 24 Şubat: Amazonlar ve izmir.
S. 3002, 1 Mart: Para (HikAye).
S. 3009, 8 Mart: Vay Gidi Edepsiz Herif (Hiköye).G ençIik Denizlerinde
kitabında
S. 3011, 10 Mart: Tiran ve Faşist Sözlerinin Menşei.
S. 3016, 15 Mart: Işık Teli (HikAye).
S. 3 02 3, 22 Marl: Tahsildar (Hikaye). Çı çeklerİn Düğünü kitabrnda
S. 302B, 27 Mart: Anadolu Efsanelerinden: Kimera ile Belerofon (Mitolo jikyazı)
S. 3030, Z9Mart: Öteleyen (Hikaye).Ç çeklerin Düğünükitabında
S. 3037, 5 Nisan: Çekirdeksiz Yürek (Hiköye).Gençlik Denizlerinde kitabında
S. 3044, 1 2 Nisan: Kara Gölge (Hiköye). G ençlilş D enizlerinde kitabrncla
S. 305 l, l 9 Nisan: Dağ Kızı (Hikaye). Çiçeklerin Diiğünü kitabında
S. 3058,26 Nisan: Gökyüzü (HikAye).
S. 3065, 3 Mayıs: Bay Lebib Balıkçı (HikAye).'Lebib Beyin Balıkçılrğr"
adıylaP ar m ak D amga sı kitabında
S. 3071, 10 Mayıs: Köy Alemi (Hikaye).Çiçeklerin Düğünükitabında
S. 3073, 12 Mayıs: Anadolu Efsanelerinden: Dünyanın ilk Güzellik Müsabakası
Nasıl Yapıldı (Mitolojik yazı)
S. 3074, 13 Mayıs: Anadolu Efsanelerinden: Truva Savaşı (Mitolojik yazı)
S.3077,l6 Mayıs: Anadolu Efsanelerinden: Truvalı Eneas (Mitolojik yazı)
S.3078, 17 Mayls: Davut Hocanın Vaazı (Hiköye).GençIikDenizlerinde

-275-



kitabında
S. 3085, 24 Mayıs Barbut (HikAye).Parmak Damgası kitabında
S. 3090' 29 Mayıs: istanbul'un Fethi.
S. 3091,3lMayıs: I(okoz Cemal (HikAye).
S. 3098, 7 Haziran: Mısrr Buğday (HikAye),
S. 3103, |2Haziran: Saklambaç oyunu (HikAye).
S. 3 105, 16 Haziran: Gecekondu (HikAye).
S. 3l10, 2| Haziran: Aferin Bre Yavru (Hiköye).
S. 3 1 1 7, 28 Haziran: Haydut Kerimoğlu (Hikaye), Çiçeklerin Düğünii kitabında
ve "Haydut" adıyla Parmak Damgasıkitabında
S. 3119, 30 Haziran: Anadolu Efsanelerinden: Yamanlar - Manisa Dağı
(Mitolojik yazı)
S. 3 I24, 5 Temmuz: Denizli Hor o\u (HikAye). G ençlik D enizlerinde kitabında
S.3|29,10 Temmuz: Anadolu Efsanelerinden: Anadolu Perileri (Mitolojik yazı)
S. 3131, |2Temmız: Balıkla Kabak (Hiköye).Vaşasın Denizkitabında
S. 3135, l6 Temmuz: Anadolu Efsaneleri: orman Perileri (Mitolojik yazı)
S. 3138, 19 Temmuz: Köy Kavgası (HikAye).
S.3|42,23 Temmuz: Anadolu Efsaneleri: Beşparmak Dağları ve Endimiyon
Efsanesi (Mitolojik yazı)
S. 3145,26 Temmuz: Cennet Gemisi (HikAye).Giilen Adakitabında
S. 3i49, 30 Temmuz:Anadolu Efsanelerinden: Kara ve Akdeniz Boğaz|arı
(Mitolojik yazı)
S. 3153, 2 Ağustos: Yağmur Duası (HikAye).Gençlik Denizlerinde kitabında
S. 3157,6 Ağustos: Hermafrodit (Hünsa) Sözünün Menşei.
S. 3160,9 Ağustos: iki Kardeş (HikAye).
S' 3|64,13 Ağustos: Anadolu Efsaneleri:Filemon ile Busis (Mitolojik yazı)
S. 3|67 ,16 Ağustos: Zava||ı Sindibad(HikAye).
S. 317t, 23 Ağustos: Yaşasın Deniz(Hlköıye).Yaşasın Denizkitabında
S. 3175, 27 Ağustos: Ana Alihe IGbelehin Yunan ilahlarına Tesiri (Mitolojik
yazı)
S. 3178,30 Ağustos: Uzun Menzilli Gözler(HikAye).
S. 3l82, 3 Eylül: Efes Masalı(Mitolojik yazı)
S. 3185,6 Eylül: Bir Paket mi iki Paket mi (HikAye).
S. 3188,9 Eylül: fürk Musikisinin Batı Musikisine Tesiri.
S.3|g2,13 Eylül:Görene, Köre ne? (Hikaye).
S. 3196, 17 Eylül: Anadolu Efsaneleri:Herkül (Mitolojik yazı)
S. 3199, 20 Eylül: Merhaba Kaptan! Merhaba..(HikAye).Çiçeklerin Düğünü
kitabında
S. 3143, 24Eylılül: Anadolu Efsaneleri:Arahne _ Örümcek (Mitolojik yazı)
S. 3145, 26 Eylül: Pteveze Savaşı Arifesinde (Fıkra)
S. 3146, 27 Eyllnl: Preveze Deniz Savaşı (Fıkra)
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S. 3l50, l Ekim: Anadolu Efsaneleri:Priyap (Mitolojik yazı)
S. 3153, 4 Ekim: Adadan Adaya (HikAye).Parmak Damgası kitabında
S. 3156, B Ekim: Anadolu Efsaneleri:Pan (Mitolojik yazı)
S. 3l59, 11 Ekim: Eşler (HikAye).
S. 3163, 15 Ekim:Anadolu Efsaneleri: Eros ile Psihe (Mitolojikyazı)
S. 3166, 18 Ekim: Kara Ayşe (HikAye).
S. 3170, 22 Ekim: Anadolu Efsaneleri:Şliman ve Truvalar (Mitolojik yazı)
S. 3 17 3, 25 Ekim: Balık Fatoş (Hiköye). G ençIik D enizlerinde kitabında
S.3|77,29 Ekim: Anadolu Efsaneleri:Tantalos Hanedanı: İfijeniya (Mitolojik
yazı)
S. 3lB0, 1 Kasım: Eskici Solak Mehmet (Hiköye).
S. 3l84, 5 Kasım: Anadolu Efsaneleri:Tantaloslar: Agamemnon (Mitolojikyazı)
S. 3187, 8 Kasım: HayIaz (Hikaye).Çiçelelerin Düğiinükitabında
S. 3191, 12 Kasım: Anadoltı Efsaneleri: Tantalos Hanedanı: Elektra (Mitolojik
yazı)
S. 3194, 15 Kasım: Karanlık Karanlık (HikAye).
S. 3198, l9 Kasım: Anadolu Efsaneleri: Tantalos Hanedanı: Teseos (Mitolojik
yazı)
S. 3208,29 Kasım: Fatmaların Emine(HikAye).
S. 32|2, 3 Aralık Anadoiu Efsaneleri: "Gordiyorn'un "Kördüğüm'ü (Mitolojik
yazı)
S. 32 1 5, 6 Aralık: Doğum (HikAye). G ençlik D enizlerinde kitabında
S.3219,10 Aralık: Anadolu Efsaneleri: Halikarnas Mafsoleonu (Mitolojik yazı)

1954'
S. 3461, 21 Şubat: Yedi Canlı Elif Kız (Hikxye).
S. 3466, 26 Şubat: Komikler (HikAye).
S. 3468,28 Şubat: Ege Dalgıçları (HikAye).
S' 347I^,3 Mart: AndreaDorya (Fıkra)
S.3473,5 Mart: Anadolu Efsaneleri: Büyuk Aşkın HikAyesi: Dafnis ve Kloe
(Mitolojikyazı) /

S. 3478, 10 Mart: Aşık Numan Reis(HikAye).
S. 3482, 14 Mart: Yaşasın Atlar (HikAye).ParmakDamgasıkitabında
S.3487,19 Mart: Anadolu Efsaneleri: Büyük Aşkın Hiköyesi: Dafnis ve Kloe
(Mitolojik yazı)
S. 3489, 2I Mart: Kirmen Beli (HikAye).
S. 3496, 28Mart: Mektuplar (HikAye).
S. 3506,7 Nisan: KürdilihicazkArdan Bir Fasıl (Hikaye).
S. 3510, 1 1 Nisan:'Iokatlar (HikAye).
S. 3517, 18 Nisan: Uçurumun Yüreği (HikAye).
S. 3534, 25 Nisan: Hırsız Selim (HikAye).

-277 -



S: 3540, 1 Mayıs: Anadolu Efsaneleri: Büyük Aşkın HikAyesi: Dafnis ile Kloe
(Mitolojik yazı)
S. 3541, 2 Mayıs: Sap Sokağa (HikAye).

S.3546,7 Mayıs: Anadolu Efsaneleri: Büyük Aşkın Hiklyesi: Dafnis ile Kloe
(Mitolojik yazı)
S. 3548,9 Mayıs: Eşek (HikAye).
S. 3555, 16 Mayıs: Elif (HikAye).
S. 3 562, 23 Mayıs Sa1ak(HikAye).
S.3574,6Hazir?n: Ak Kız (HikAye).
9 Haziran: Anadolu Efsaneleri: Büyuk Aşkın HikAyesi: Dafnis ile I(oe
(Mitolojik yazı)
S. 3581, 13 Haziran: Frrrncrnın Kızı (HikAye)'Gülen Adakitabında
S. 3584, 16Haziran: Anadolu Efsafleleri: Büyük Aşkın HikAyesi: Dafnis iie Kloe
(Mitolojik yazı)
S. 3588, 20 Haziran: Sis (Hikiye).
S. 3595, 27 Haziran: Hayatımın Romanı (Hiköye).Gülen Adalritabında
S.3702,4 Temmuz: Gül Barında (HikAye).
S.3709,11 Temmuz: Cura (Hiköye).GüIen Ada kitabında
S.37|6,18 Temmuz: Yarı Günah (Hikaye).

S. 37 23, 25 Temmsz: Heykellerin Ruhu (HikAye).

S.3726,28 Temmuz: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)

S. 3730, 1 Ağustos: Katmerli Yangın (HikAye).

S.3733,4 Ağustos: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S. 37 3 6, 8 Ağustos: Çöpçatan Mehmet (HikAye). G ençIik D enizler inde
kitabında
S.3737,9 Ağustos: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S. 37 40, 15 Ağustos : IJzakYurd (Hiköye).
S.3745,20 Ağustos: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S. 37 47, 22 Ağustos : Papara (Hiköye).
S.3752,27 Ağustos: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S' 37 54,29Ağustos: Resmi Küşad (Hiköye).
S.3759,3 Eylül: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S. 37 6I, 5 Eylül: Uçurum Halkı (Hiköye).
S' 3764,6 Eylül: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S. 3768, 12 Eylül: Karı Koca (Hiköye).
S' 377l,15 Eylül: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S.3778,22Eylnl: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S.3782,26 Eylül: Güzellik, Gülüş ve Sevgi Alıhesi Afrodit (Mitolojik yazı)
S. 3783, 27 EyluLPrevezeDenız Savaşl.

S' 3788, 2 Ekim: Anadolu Efsaneleri: Efes Masalı (Mitolojik yazı)
S. 3789, 3 Ekim: Torkuato Tasso.
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S.3796,l0 Ekim: Apollo ve Diyonisos (Mitolojik yazı)
S.3743 |3703]' 17 Ekim: Yıkanma ve Hamamlar, Yıkanma Çeşitleri ve
MütekAmil Türk Hamamlarınrn Tarilıçesi.
S.3750 [3710], 24 Ekim: Yeryiizündeki Gezi ve Eğlenceleri Kanıksayan insanlar
Denizaltında Seyahate Başladılar.
S.3750 |371r0],24 Ekim: isimlerini Efsanelerin Yarattığı Kıta: Asya Ve Avrupa.
5.3757 1137171,31 Ekim: Deniz Arkeolojisi.
S.3799,12 Aralık: Ege Kıyılarının Deniz Mahlükları.
S'2812 [3812], 26 Aralık l,atin Harf eri Yabancımız Değildir.
1955
S. 2819 [3B19], 2 Ocak: Denizin Altındaki Kayık Demirleri.
S' 2824 |3824],7 ocak: Seksen Yıl Sonra olacaklar Hakkında Bazı Tahminler.
5.2826 138261,9 Ocak: Efendi, Efe ve Zeybek.
S. 2833 [3833], 16 ocak:Akdeniz'in En Hoş Balığı: orfos.
S.2845 [3845],28 ocak: Yeryüzünün En Tehlikeli Yeri: Hayber Geçidi.
S.2847 |3847]' 30 ocak: Fok ve Kaplumbağa.
S. 2854 [3854], 2 Şubat: Asır Başında Büyuk Şöhret Yapan İki Kokot.
S.2861 [3861], 13 Şubat: Dans.
S. 2866 [3866], 18 Şubat: Dalkavukluk.
S. 2869 [3869], 2 1 Şubat: ormanların Müthiş intikamı: Sivrisinek ve Kuraklık.
S.2873 |3873],25 Şubat: Medeni Alemi Meşgul Eden Yeni Kazılar ve Buluşlar.
S. 287 5 |387 5], 27 Şubat: Köpekbalıkları.
S.2BB2 [3882],6 Mart: Şehir Sokakları.
S. 2883 [3BB3], 7 Mart: Üç Kovadis.
S. 2889 13889], 13 Mart: Deniz Altı Resimleri, Dansları ve Sinema Şeritleri.
S.2903 [3903], 27 Mart: insan Yiyen Balıklar.
S. 2910 [3910],3 Nisan: Paskalya ve Karnaval.
S. 291.5 [3915], 8 Nisan: Malta Şövalyeliği Kaldırılıyor.
S.2924 |3924],17 Nisan: Anadoiu Kaplanı Pars.
S. 2931 [3931],24 Nisan: Deniz Altı Petrol Araştırmaları.
S.2932 |3932],25 Nisan: Öltimu Münasebetiyle Albert Einstein.
5.2936139361,29 Nisan: Albert Einstein. /

S. 293s [3938], 1 Mayıs: Kan Emici Yarasalar.
S.2956 |3956J' 19 Mayıs: Türkiyede Yetiştirilmesi Pek Elzem Beş Bitki.
S. 2958 [3958],21 Mayıs: "Bir Ümit içinl
S. 2959 [3959l,22Mayıs: Ernest Hamingway'in İhtiyar Balıkçı'sı.
S.2964 [3964J,29 Mayıs: Eski Yunanistan'da Fuhuş.
S.2971 [397I], 5 Haziran: Denizin 10.000 Metre Dibinde Araştırmalar.
S.2992 [3992],26Haziran: Çıplak Resim ve Heykelin üç Bin Yıllık Tarihi
Vardır.
S.2999 |3999],3 Temmuz: Akdeniz, Ege ve Arşipel.
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S. 3003 [4003], 7 Temmuz: Bir Tarihi Eserimiz Yıkılmaya Mahküm.
S. 3020 |4o2ol,Z4Temmuz: izmir'in Kurbağa Adamları.
S. 3023 |4023],27 Temmu z: MuazzamBir Gelir Kaynağı: Şam Fıstığı.
S. 3026 [], 30 Temmlz:Batı Anadolu Beş Bin Yılda Moda Merkezi olmuştur.
S. 3030 [4030], 6 Ağustos: Dünya Dışına Çıkılıyor: insan Taraflndan Yapılan
Suni Ay.
S. 3031 [4031], 7 Ağustos: Menderes Nehri'
S. 3033 [4033], 9 Ağustos: AlAkalanmamız Gereken Meseleler: Beyce Sultan
Kazıları.
S. 3038 |4034)' 14 Ağustos: Bir Devir Sekseninci Yaşı.
S. 3045 |4045)' 21 Ağustos: Dünyayı Saran Bir Spor.
S. 3052 |4052],28 Ağustos: Çıplaldar Cemiyeti'
S. 3059 [4059], 4 Eylül: Yılan Balığı.
S. 3073 |4073],18 Eylül: Agave ve'Penteos.
S' 3080 [4080], 25 Eylül: Deniz Kızları.
S. 3087 [4087],2 Ekim: Beyce Sultan Kazı|arı - Dört Bin Yıllık Bir Meyhane.
S. 3094 [4094],9 Ekim: Bir Lale Devri Eğlencesi, Bir Anadolu Çiçeğinin
Tarihçesi:Lale.
S. 3101 [4101], 16 Ekim: Elektlikli Balıklar.
S. 3108 [4108], 23 Ekim: Anadolu Kurtları.
S. 3115 [4115], 30 Ekim: Doların Menşei.
S.3122 |4|22],6 Kasım: Mareşal Moltke izmir'i Nasıl tarif Ediyor.
S' 3129 |4129],13 Kasım: İzmir'in Adı.
S. 3136 [4I36J,20 Kasım: Arr, Darr ve Karı.
S.3l43 [4143],27 Kasım: Dünden Bugüne iktidarların Karşılaştığı En Büyük
Tehlike.
S. 3143 [4143J,27 Kasım: Ya|nız Yak-ın Doğuda ve Amerika'da Bulunan Bir
Balık: Turna Balığı.
S. 314B |4|48],2 Aralık: Yeni icatlar: Uçan Tank.
S. 3150 [4150], 4 Aralık: Dante Algieri'nin Cehennem'i.
S.3157 |4|57],ll Aralık Anadolu'nun BüyükAşığı: Homer.
S. 3164 [4164], 18 Aralık: Tank ve otomobilin Dedesi: Araba.
S. 3171 [4I7I],25 Aralık Kan-Kan Dünyası.
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tsODR.{JM VE AZER.E.AYCAN püĞüw,&DETI EnİıqİN

EENZER yön+ı.pnİ

Dr. Yakut Guliyevat

Dügünler çok eskilerden başlayarak en şen, şulr, gür yapılan maişet
merasimleridir. Azerbaycanda düğünler Türkiyedelci gibi çok zengin bir halk
kültürü panayırıdır. Muhtelif illerde, yörelerde adetler başka başkadır. Her bir
yörenin kendine mahsus düğün adetleri vardır. Bu adetlerin büyük çoğunluğu
bir birine benzese de, onlar arasrnda farklı yönler çoktur. Her memleketin olduğu
gibi tsodrumun da kendi çevresine has düğün adetleri ile folkloru vardır. Aynı
Bodrum düyünlerindeki gibi eskiden Azerbaycan düğünleri de zurna, davul

çalgısı eşliyinde yapılıyordu. Düğünlerde toplu şekilde halaylar çekiler, ZlJTna

davulun eşliyinde güzel oyun gösterileri ),aPılardı. Azerbaycanda geniş yayılmış,
halkın zevkini ve kalbini okşayan DJrna ve davulu örnek olarak göstere biliriz.

XVII. yüzyılın Türk seyyahı Evliya Çelebi "Seyahetname" eserinde
davul, ZLlrnu ney Ve başka çalgı aletlerinin Azerbaycanda özellikle aşırı olarak
kullanıldığ |n| y azry or'

Bodrum adetlerine göre Azerbaycanda kız isteme nıerasimi bir az farkh
olsa da ama nişan adetlerinde benzerlik ve yakınlık daha fazladır. Bodrumda
kızistemede oğlan taraf an gelen misaf rlere ve ev halklna kahve ikram ediliyor.
Ama Azerbaycanda kızistemede hem de büyük nişan töreninde iki rengli şekerli
çay verilir. Kızın sözü alındıktan Sonra nişan töreni yapılıyor. Tespit edilen nişan
tarihinde erkek tarafinrn hediyeleri bir halı heybeye konularak, yine bir Cuma
ve ya Pazar gecesi kız evine götürülür. Nişan ınerasimleri bu tür yapılıyordu'
Hatta bazı Azerbaycan bölgelerinde bu adetler hala devam etmektedir.
Bodrum düğünlerinde düzenlenen krna yakma ve gelin alma merasimlerinin de
Azerbaycan düğünleriyle çok yalan benzenliği vardır.

Bodrumda düğünler perşembe, günü baslardı. Düğünün başlaması
için oğlan evi tarafindan lcrz evine ağırlık gidiyo6 deve iyice süslenir çanları
takılır, deyeırin bir tarafina tahta oymalı kıymetli bir sandık diğer tarafinda küfe
koyulurdu. Sandıkta kız evine ait kıymetli hediyeler gelinlik ve geline ait düğtiııde
giyilecek eşyalar, küfede de helva ve ekmek, bu helva ile ekmek komşulara hediye
olarak dağıtılır, damadın akrabaları ile önde ZlıTna ve davulla yine selelerde
hediyelerle götürüyorlardı. Eski zamanlarda Azerbaycan düğünlerinde de bu tür
adetler vardı. Lakin Bodrum düğünlerinden farklı olarak Azerbaycan düğünleri
Cuma günü başlar' üç güır sürer Pazar günü biterdi. Deve yerine ise at ve reırkli

I Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü.
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kuııaşlarla süsleırmiş at arabaları kullanılırdı. Azerbaycanln Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti düğünlerinin Bodrum düğün adetierine benzer yönleri dalra çoktur.
Mesela: Bodrumda düğiinün başladığı akşam erkek evinde, damadın arkadaşları
kendi aralarında eğlenirler ve lrususi olarak pişirilen, "Bayrak PilAvı" yerler. Ama
Nahçıvanda bu pilavın ismi "Kebin aşı" yani nikah pilavı anlamında söylenilir.
Kız evine, geline Ve onun yakınlarına damadın tarafindan çeşitli hediyeier
gönderiliyor. Bu gelenek aynen Nahçıvan düğünlerinde de yapılıyor.

Bazı zamanlarda Bodrumda düğünler Pazar günü başlatılıyor. Pazartesi
giinü çalgılar çalarken gelinin çeyizi ayrı bir odaya taşınarak gelecek olanlara
teşlrire hazırlanır. Salı ve Çarşamba günü kız evinde çalgı olmadığından daha
ziyade makarna kesmek, börek ve katnrer (tatlı) yapmak gibi işlerle uğraşılır.

Çarşamba gecesi erkek evinde ça|an çalgılar, Perşembe günü gündüzün damat
tarafindan kız evine getirilir. Hazır bulunanlar huzurunda bir eğlence yapılarak
gelinle damat oynatılır Ve para atılır. Düğün bitinceye kadar artık çalgılar kız
evinde çalınır. Cuma günü gelin olacak genç kız arkadaşları tarafindan hamama
götürülür ve yıkanırlar. Hepsinin parasını gelin verir ve hamamda kendi
aralarında. çeşitli eğlenceler yaparlar. Zira o gtin hamam yalnız onlara aittir.

Münasip bir meydana kalın kalaslardan yarım ay şeklinde sıralar kurulur. Buralara
evlenmeıniş genç |<ız|ar oturur ki düğünde oynarlar. Karşıda, gelinin önüne yere

serilen kilim ve minderlere çalgıcılar, yan taraf aki sıra içine serilen hasırlara
evlenmiş kadınlar otururlar, erkekler ise tam karşıdan ayakta seyrederler.

XX. ynz yılın 80'li yıllarına kadar Azerbaycanın bir çok bölgesinde
özellikle de Nahçıvanda bu tür diiğtin adetleri sürdürülmekdeydi. Lakin
Azerbaycan düyünleriyle Bodrum düyünlerinin lrem benzer hem de kiiçiik farklı
yönleri de vardır. Ama aynı noktadan baktıkta el adetlerindeki yakınlıldara daha

çok rastlıyoruz. Mesela yukarıda da gösterildiyi gibi Bodrum düyünlerinde gelin
genc kızlar tarafindan haınama götürülüyormuş. Azerbaycan düğünlerinde de
düğünün ilcinci günüyani cumaertesihem gelin,hem de damat genc arkadaşlarıyla
hamama giderler. El arasında bu törene 'gelin hamami] "bey hamamı" (yani
damat hamaını) denilir. I_Iemen günün akşamı kına gecesi düzenleniyor. Akşama
doğru oğlan evininden damadın yakınları tatlılarla süslenmiş tepsilerden honça
tııtarak davul ZüTna eşliyinde kız evine giderlerdi. Bu tepsilerden birine kına ve
bol şeker koyulardı. oğlan tarafindan gelenler kız evine vardığında ellerinde
getirdikleri bezeldi honçalarla düğün çadırının ortasında oynamaya başlarlar.
Sonra getirdilderi hoırçaları kız tarafinın büyüklerine iade ederek karşılığında
bahşiş alarlardı. Damadın yakınlarından oları genc krzlar gelini düğünün ortasına
getirib oynatar getirdilderi honçalardaki şekerlerden gelinin başına seperlerdi.
Gelin oynatma töreni bitdikde oğlan tarafi evine dönerdi, Gece saatlerinde kız
tarafindan olan geırçler toplanıp oğlan evine gelirler.I(ız evinden de damat için
hazırlanan özel honçalar getirilirdi. Her iki tarafdan olan akrabalar karşılıldı
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oynadlktan Sonra damat düğünün ortasına alınıp oynatılırdı. Damat oynatma
merasimi bitdikten sonra kız tarafindan gelenler geriye yanı kız evine dönüp
kına gecesine devam ediyorlar. Kına ıslatıp geliniıı saçlarına ellerine ve ayaklarına
yakılıyor. Azerbaycan düğün geleneklerine göre geline oğlan tarafdan gelinlik
alındığı gibi damada da kız evi tarafindan damatlık takım elbise alınır. Bu adet
hala da sürdürülmektedir.

Bodrumda kına gecesi Çarşamba veya Cumartesi günleri yapılıyor.
Akşamın ilerleyen saatlerinde oğlan evinden,kız evine gitmeden önce damada
eniştesi tarafindan davul Zurna eşliğinde damatlık giydirme töreni yapılıyor.
Bundan Sonra oğlan evi yengeleri damatla beraber krz evine giderler. Kız evinde
ise gece yarısından sonra kına yakma töreni başlar. Kına yakma töreninde sadece
kız evi akrabaları kalır ve gelin yengesi tarafindan anne evinden çıkartılan yastığı
üç defa çevirip gelini bu yastığa üç defa oturtup kaldırılır.Gelin başı üzerine
büyük kırmrzı bez atılarak gelinin kız arkadaşları ve evli bir bayan akrabası bezin
altına girer. Ağıtlar eşliğinde gelinin ayak ve ellerine kına yakılır.

Cuma gecesi "Çif lik Sattıran] "Canfesli Şalvarlar'] Cumartesi gecesi ise
"Temel devirenler" giyildikten Sonra Cumartesi günü giindıjrzvePazara bağlayan
gece gelinlik giyilerek eğlenceler yapılır. Son gece eğlenceler bitmek iizere iken
"oğlan Evi" gelin oynatmaya gelir. Önce gelen erkeklerden başlanır Ve en son
damat oynatılır. Damat oyununu bitirince gelinin elinden tutarak kaldırır ve
karşılıklı oynarlar. sonla da iki tarafln akrabaları ile hep beraber oynarlar.
Kayınvalide, gelinin annesi ortaya gelerek nazaT değmesin diye bir bardak kırar.
Bu son geceye aynl Zamanda "Has Kına Gecesi" de denir. Dışarıdaki eğlenceler
bittikten Sonra çalgı ile birlikte içeri girilir ve yengeleri tarafiırdan gelinin ellerine,
ayaklarına krna yakılır. Artan kınadan kız arkadaşla?ına da yakılır. Çalgıcılar da
bu sırada kına havasını çalar ve söylerler ' Pazar günü oğlan eviırden sabahleyin
çeyiz almaya develer gönderilir. Ögleye doğru da çalgı ile "Gelin Alayi' gelini
almak üzere hareket eder. i(ız evine varıldığında gelen çalgı ile dışarıda erkelder,
kız evinin çalgısı ile içeride kız|ar ve kadınlar oynarlar. Gelin Alayı, gideceği
sırada yengesi tarafindan duvaklanan gelinin iki tarafiııa amca Ve dayıları girerek
erkek evindeır gelen amca veya dayılara kapı dışında teslim edilir. Gelin hareket
etmeden önce içeride tüm akraba ve arkadaşlarıy|a helAlleşir. Bu sırada gelinin
babası tarafindan beline bereketini ifade eden krrmrzı kuşak bağlanır. Getirilen
ata bindirilen gelinin başı üzerinde babası Veya amcası veyahut dayısı tarafindaıl
bozuk para saçılır. Damadın en yakın arkadaşı olan "Sağdıç"a al teslim edilerek
çektirilir ve yol boyunca gelinin iki tarafinda düşmemesi için müstakbel amca Ve
dayılar koruyucu olurlar.

Gelin alma Azerbaycan düğünlerinde de bu adetlere benzer şekilde
yapılıyordu. Düğünün son günü yaniPazar günü öğlen saatlerine doğru çalğllarla
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eğlenceler başlatılıyor ve akşam saatlerine kadar devam ediyor. Akşaın lrava

kararmarlan krz evine gelin almaya getmek içiır hazırlıldara başlatılıyor. Gelin
arabasr (XX. Yüzyılın ortalarına kadar gelini faytonla götürüyorlardı ) süslenip

çalğılar eşliyinde gelini almak için yola çıkarlardı. onlar kız evine vardlğında
gencler avluda çalıp oynamaya başlar, büyükler ise gelini almak için içeriye

geçerler. önce gelinin büyükleri kızlarııra mutluluklar dileyip nasihatlı sözler

söylerler. Sonra Bodrum düyünlerinden farklı olarak damadın babası Ve ya

abisi kırmızı kuşağı üç defa gelinin başı üzerinden aşırıp ayaldarının altından
geçirerek bu sözleri üç kere söylerler. "anam bacım kız gelin, eli ayağı düz gelin,

yedi oğul isterim bircetane loz gelin1 Sonra kuşağı iyice gelinin beline bağlayıp
Azerbaycanda "Yağza|ı" ismiyle taırınan gelin havasıııın sedaları altında gelini
alıp götürüyorlar. Gelin oğlan evine varıncaya kadar çalğıçıIar gelin havasını

ça|maya devam ediyorlar. Damat sağdıç solducuyla beraber dama çıkıp gelinin
yolunu bekler. Gelin heyete vardığında atdan ve ya arabadan lndirilerek damadın

çıktığı damın karşısına getiriyorlar ki, damat gelinin kafasına elma atsın. Eger
elma hafif en de oisa gelinin başına dokunmuş olursa bu da halkrn deyimlerine
göre o demektir ki, her Zaman gelinin başına ruzi bereket yağacaktır. Ama o

elmayı bekar gençIerden biri havada yakalarsa yakında o gencin de evleneceyine
işaret veriyor demektir.

Eskiden araba yolu olınayan yerde gelin alayı at, eşek ve katırlarla gelip
giderlerdi. Bilhasse önde gidenler katmer almak için hayvanları ile evin içine
kadar giderlerdi. Aldıkları tatlıyı gerideki alaya getirir ikram ederlerdi. Birkaç
yerde gelin alayının yolu kesildikten ve münasip hediyeler verildikten Sonra erkek
evine gelinir. Burada sağdıç tarafindan yeniden gelinin başı üzerine para saçılır
ve damat tarafindan gelin attan indirilir. Yaşlı kadınlardan birinin getirdiği bir

çanak yağ ile bir çanak bala ikisinin parmakları sokulur Ve Sonra bu parmaklarını
kapının kenarrna sürerler. Yağ-bal gibi geçinmeleri için bu usul bir eski gelenek
iken bu gün unutulmuş gibidir. Akşama kadar al duvak içinde bekletilen gelinin
duvağının içine bir erkek küçük çocuk sokulup çıkartılır. Gelin bu çocuğa hediye
verir. Bununla doğacak ilk çoculdarlntn erkek olması arzu edildiği belirtilir.

Azerbaycan düğününde bunun benzeri olarak gelin damat evine
vardığnda onu bezetilmiş gelin odasına getirer, altına bir sandalya çekerler. Gelin
sandalyaya oturduğu an onun kucağına bir erkek cocuğu oturtuyorlar.

Akşam imaınla beraber gelen damat gelinin bulunduğu oclaya alınır
ve "imaın Nikahi' yapılarak iki rekat namaz kılınır. Gelin alayı ile beraber laz
evinden erkek evine bir tepsi kuzu pilavı ile bir tepsi baklava gönderilir. I(ız
evinden damadın yakın akrabaları için konulan hediyeler bu akrabaların davet

e dip tertipledikleri ziy afetler e gidildiğinde verilir.
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Gelin almanın haf asında erkek larafı kız evine toplı-ıca giderek ziyaret
yaparlar. ikinci haf asında da kız evi sakinleri erkek evıne iadei ziyarette
bulıınurlar. Kız ardı tabir edilen bu karşılıkh ziyaretlerden sonra bu merasiınler
sona ermiş sayılır. I(ız evine alııraır hediyelerden geline dikilecek giyim eşyalarıırın
ücreti erkek evi tarafindan damadınkilerde kız evi tarafindan ödenir. Gelinlik
biçilirken hazır bulunanlar göntillerinden kopan Parayl ortaya atarlar ve bu dikiş
ticreti dışında terziye bir bahşiş sayılır. Her gelin olan kıza mutlaka bir gelinlik
dikilmesi şarttır. Bu tür adetler aynı olduğu gibi azerbaycan düyünlerinde de

vardır. Kız damat evine göçtükten bir haf a sonra yeni aile üzvüleriyle birlikte
babası evine, büyüklerinin elini öpmeye gider. Bir kaçgün Sonra gelinin anne
babası damadını Ve onun ailesini misaf r devet ederler. Çeşitli yemekler yapılıp
sofra kurular, yeni akraba olan iki aile beraberce yemek yerler. Geline, damada
ve damadın aile fertlerinekız tarafdan hediyeler veriler. Bir haf a Sonra ise oğlan
tarafr kızın ailesini ve yakınlarını misaf r devet ederler.

Timyazı|anlardan böyle bir netice ortaya çıkıyor ki ta geçmişimizden bu
günümüze kadar Türkiye ve Azrbaycanrn her konuda yakın ve benzer adetleri
olduğu gibi, elimizin güzel geleneyi sayılan düğünlerinde de yakın benzerlikler
vardır. Bazı ilmi arşatlrmalardan da malum oluyor ki, Bodrum halk yöreleriyle
Nahçıvanın eski adetleri ve yörelerinde benzer yönler daha faz|adır.
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KAZ.&LAR ININ EK0N0n4İN pununnu

Muhammet cÜçrÜ'-

Giriş: &(ehıııet Ali Cenani Bey (1,872-1934)

Antep eşrafindan Rasim Paşanın oğlu olarak IB72 yıiıında Üsküdarda
(Kapıağası mahallesi) doğdu. ilköğrenimini üç sene özel hocalardan Türkçe ve

Fransrzca dersi alarak tamamladı. Sınavla girdiği Toptaşı Askeri Rüştiyesi'nden
1BB5 yılında meZLLn oldu. Lise öğrenimini ise Antep Amerikan I(oleji'nde
tamamladı. Babası Lazistan (Rizç) ve Malatyada Mutasarrıf ık görevini ifa
ederken, tahrirat lraleminde çalıştı' Babasının ölümü üzerine Aııtep'e yerleşmek
zorunda kaldı. Antep'te tarım ve çif çilik ile uğraşırken düşüncelerinden doiayı
1907 yılında dört aydan fazla tutuklu kalmıştır.

Halepte }ön Türklerin arasıırda yer aldı. ittilrat ve Terak]<i Fırkası'nın
kurulmasıyla beraber siyasete atıldı' 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanından
sonra açılan Meclis-i Mebusanın birinci ve ikinci döneminde Halep'ten, üçüncü
döneminde Antep'ten Mebus seçildi. Meclis-i Mebusanda Bütçe Komisyoııu
raportörlüğünde bulunan Ali Cenani Bey,2 eşraf ve toprak sahibi olarak seçimlere
ittihat ve Terakki Fırkasindan katılmıştır.3

Falih Rıf ı Bey (Atay), Mustafa I(emal Paşadan IJalep'e ait notlarını
alırken salonda hazır bulunan Ticaret Vekili Ali Cenani Bey, Paşa hazretleriırin
müsaadesiyle o günlere ilişkin şu hatlrasını anlattı. i. Dünya Savaşının son
günlerinde istaııbuldan memleketime giderken Katına istasyonunda VII.
ordu Komutanı Mustafa l(emal Paşa ile karşılaştıın. Mustafa Keınal Paşa ile
istasyondaki karargAhında yaptığıııız görüşmede, çapulcularıır şehir yakrnlarına
kadar gelip yağmaya başladıklarını belirttikten Sonra memleketi için endişesini
dile getirdi. Bunun izerine Paşa, Ali Cenani Bey'e "Teşkilat yapmalı, milli bir
leuvvet vücuda getirmeli. IQndinizi müdafaa edin. Ben istediğiniz silqhı veririm"

1 - 
Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,

Kampus/Antalya/TÜRKiYE / E-posta: mguclu@akdeniz.edu.tr
2 Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi-Milli Mücadele ve TBMM. I.

Dönem (1919-1923), C'3, Ankara, 1995, s. 426; Cengız Şavkıh, "Birinci Dönem
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antep Milletvekili Mehmet Ali Cenani Bey ve

Faaiiyetleri'' , Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2),2008, s. 40B.

3 Fevzi Demir, osmanlı Devleti'nde lI. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan
Seçimleri 1908-1914, Ankara, 2007, s. 37B'
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demiştir.a Öyle anlaşılıyor ki bu teşkilat Ali Cenani Bey tarafindan kurulmuştur.
Çünkü Antep'te Def er-i Hakani lnemllru olarak görev yaPan Eyüb Sabri (Akgol)
Bey, hatıralarında 23 Ocak 1919 tarilrinde İngilizler tarafindan tutuldandığını
ve General Mac Andrew tarafindan sorgulanırken mütarekeden sonra Antep'te
ınilis teşkilatr kuran Mebus Ali Cenani Bey hakkında ısrarla bilgi istendiğini
belirtmektedir.s

Dördüncü dönemde (1919) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'nin desteklediği temsilciler arasında Antep ten Mebus seçilen Ali Cenani
Bey,6 seçimden sonra istanbul'a giderken Ankarada Mustafa Kemal Paşa'nın
direktifini almış ve Meclis-i Mebı-ısanda Rauf Bey (orbay) ve arkadaşlarrnın
kurduğu Felah-ı Vatan grubu içinde yer almıştır. 16 Mart 1920 tarihinde Meclis-i
Mebusanı İngilizlerin basmasrna kadar Mebusluk görevini sürdürmüştür.
Meclis-i Mebusan'ın feshi iizeriıre Heyet-i Temsiliye'nin talimatına rağmen
Anadolrı'ya geçmeyerek istanbul'da kalmıştır. ingiliz belgelerine görebu dönemde
sahibi bulunduğu köylerin Suriyede kalmaması için işgal kuwetleri ile dostluk
kurmaya çalışmıştır. Ancak Akçakoyıın çevresinde Ermenilerin ölümünden
suçlu tutularak, Nemrut Mustafa da denilen I(ürt Mustafa Divan-ı Harbi'nce
tutuklanmıştır. Soruşturma sonunda Ermenilerin ölümünün tifüs hastalığından
olduğu anlaşılmıştır.7 Ancak iki ay Arapyan Handa tutuklu kaldıktan Sonra
7 Temmgz 1920 tarihli dilekçesi ile Kemalistleri, ingilizlere jurnal etmesine
rağmen 13 Temmuz'da Maltıİya sürgün edilmekten kurtulamamıştır. onbeş ay
Malta'da esaret hayatı yaşadıktan sonra Ankara hükümetinin girişimleri sonucu
diğer esirlerle (59 kişi) beraber 1 Kasım 1921 tarlhinde ülkeye (inebolu) döndü.
14 Kasım I92I tarihinde Ankaraya ulaşarak Büyuk Millet Meclisi çalışmalarına
katıldı. Meclis'te Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarr'nda çalıştı' 20 ocak 1923
tarihinde Müdafaa-i Hukuk Grubu Yönetim Kurı-ılu için yapılan seçimlerde
ikinci Başkanvekili oldu.8

4 Falih Rıf ı Atay, Atatürkun Hatıraları 1914-1g1g,Ankara, 1965, s. 73-74;
Bu hatıranınbiraz farklı bir şekli için bakınız. Falih Rıf ı Atay, Çankaya,istanbul,
Bty. , Pozitif Yayınları, s. 131_132.
5 Nejat Sefercioğlu (Haz.), Esaret Hatıraları, İstanbul, 1978, Tercüman
1001 Temel Eseı No. 130, s. 31. Ayrıca Bakınız: Eyüb Sabri , Bir Esirin
Hatıraları, Ögut lııatbaasr, Ankara, l33B.
6 FevziDemir, Age. , s.378.
7 Cengiz Şavkılı, Agm., s. 408.
B Cengiz Şavkılı, Agm., s. 409; 7 Temmtız 1920 tarihinde ingiliz Yüksek
Komiserliği'ne verdiği dilekçesiııde "Parlamentoda milliyetçilere katılmadım'
onlara açıkça lcarşı çılctım, Parlamento üyelerinin çoğu Ankara|ya geçti. Kemal
Paşaya katıldı. Ben İstanbulda lcaldım. Kemalistler benim köylerimi yağma
ettiler. Milliyetçilerin saldırılarından ]corlcan yakınlarımın çoğu'Halepb lriçilor''
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TBMM'nin ikinci döneminde y.rid"., Gaziantep Mebusu seçilen Ali
Cenani Bey, Halk Frrkası'nrn kuruluş çalışmalarında bulunmuş (1923) Ve grup

başkan vekilliğine getirilmiştir. A. Fethi (okyar) Kabinesi'nde (22 Kasım 1924_2

Mirt |925) Tıcarei Vekaleti'ne getirilmiştir. Ticaret Vekaleti görevi ismet Paşa

Kabinesi'nde de (3 Mart 1925-1 Kasım 1927) devam etmiştir. Ancak Ali Cenani

Bey, görevinden 15 Mayıs |926tarıhinde istifa etmiştir. Ali Cenani Bey, TBMM'nin
üçuniü döneminde yeniden Gaziantep Mebusu seçildi. Bu dönemde (10 Mart

ıızı1 ıiru'et Vekilliği.srrasrnda ülkenin tahıl ve un ihtiyacını sağlamak, ekmek

fiyatının yükselmesini engellemek için özel bir kanun ile Ticaret Vekaleti emrine

verilen 500.000 TL. ödeneğin harcanmasında görevi gereği gibi yapamadığı

iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Yüce Divana sevk

edilen Ali Cenani Bey, memuriyetvazifesini kötüye kullanmak suçundan hüküm

giydi. Resmi Gazete'de yayınlanan,(17 Nisan 192B) hükme göre bir ay hapsine,

izo.ooo liranın ödettirilmesine, dört ay resmi görevden mahrumiyetine ve hapis

Cezaslnln ertelenmesine karar verilmiştir. Dördüncü döneııde Milletvekili adayı

gösterilmeyen Ali Cenani Bey, hastalığı yüzünden üçüncü dönemin soııunda
(s ıvıart 1931) politikadan ayrıldl. T932 yılında felç geçirdi ve 27 Aralık 1934

tarihinde istanbulda vefat etti. Mehmet Ali Cenani Bey'in ailesi daha sonra onlln

ikinci adına izafeten " Cenani" soyadını almıştır.g

AIi Cenani Bey, Ticaret Vekilliği döneminde Maadiır ve Sanayi Bankası'nın

kurulmasına çalışmıştır. Ayrıca iç beyaz denilen un, şeker, pamuk ve üç kara

c1enilen kömüı demiı petrol üretilmesi için gerekli hazırlıkları yapmıştır. Bu

arada Adanad.a Pamuk kongresi toplamıştır. Uşak Şeker Fabrikası'nın temelini

atmrştır.l0

Burada üzerinde duracağımız not|ari 10 Ekim 1925 tarihinde Adanada

Toplanan Pamuk Kongresi'ne" Ğtılan Ticaret Vekili Ali Cenani Bey'in istanbul-

Ajana arasında deniz yolculuğu sırasında uğradığı liman kasabaları ve şehirleri
hakkında tuttuğu ve "Sahil Anadolu'nun İktisndi Vaziyetine Dair Notlar" adıy|a

Ayın Tarihi değisınd e 2l_23 sayılarda (Kanun-u Eı'vel I34l (L925)-Şubat 1926)

yayınladığı notürıdır. Ali Cenani Bey'in bu notlarında kullandığı ifadelerinden

bunun bii makama (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık) önce rapor olarak takdim

edildiği izlenimi uyandırmaktadır. Söz konusu notlarında Ali Cenani Bey,Izmir
ile Adana arasında bulunan liman kasabaları üzerinde durmaktadrr. Ayrıca o

dönemde önemli olan bazı ürünler (zeytin, tütün, pamuk, muz vs.) hakkında

bilqi vermektedir

demekteydi. Fahri Çoker, Age. , s. 427.

9 Fahri Çoker, Agr. , s. 427; Cengiz Şavkılı, Agm' , s. 410'

10 Cengiz Şavkılı, Ag*., s.411.
1l Ayıi Taritıi, C. VI, S. 19, Ankara, Teşriır-i Er,.vel l341, 'Adaıra Pamuk

Kongresi'1
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Milas Kazasrnrn Ekononıik Durumu

l-GüllükLimanr

Menteşe bölgesinin deniz bağlantısını ortaçağda Milet/Balat limanı,
Yeniçağda Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sine göre Asin (iassos) limanı sağlıyordu.
xuII. Yüzyılda Milas'a bağlı olan Bodrum limanr, Asin kadar yoğun oimasa
da tali bir liman olarak faaliyet gösteriyordu. XIX. yfızyılın son çeyreğinde
küçük bir liman inşa edilen Güllük kıyı köyü yeni bir liman olarak parlamaya
başladı.'2 Güllük limanına aynı anda büyuk olmayan 9-I2 gemi yanaşabilmesi
bölge ticareti için önemliydi. Ayrıca bu dönemde ulaşımı sağlamak amacıyla
Milas-Güllük şosesi (25.5 km) tarik-i hususiye olarak yapılmıştı. Bu dönemde
iskelede çok sayıda zahire ve zeytinya*ı mağazası açılmıştı. Milas'ta bu ticareti
daha çok Yahudi ve Rum tüccarlar yapmaktaydı.l3 Yahudi ve Rum tüccarlar daha
çok. hububat, Susam, Güllük dalyanından elde edilen balık yumurtası, tütün,
zeı7linyağı Ve şaraP alım ve satımr ile meşguldüler.ıa istatistik]ere göre Milas'ta
1908 yılında 739, |9|4-|9|5 yılında 1005, |927 yılında 400 (B0 hane) Yahudi
nüfus yaşamaktaydı.15 Sözü edilen Yahudilerin bir krsmı 1915 senesinde Fransız
kruvazörü Duplex'in Bodrum'u bombardıman ettiği Zaman Milas'a göçen ve
savaş sonrası geri dönmeyen Bodrumlu Yahudiler idi'16 2I Nisan 1914 tarihli
yasa ile nahiye haline getirilen Güllük'e, la köy bağlandı. Nahiyeye 1919 yılının
son ayında telgraf hattı da getirildi. Nuri Adıyekeye göre daha sonra Gökova
limanının yapılıP, Muğla-Gökova karayolunun bçılmasıyla Güllükün, Menteşe
bölgesinin birinci limanı olması konumu engellenmiş oldu.'7

Ali Cenani Bey'in notlarına göre Güllük limanı Milas ve havalisinin
ithalat ve ihracat iskelesidir. Mi]as'a şose ile bağlı olan iskele bir saatlik mesafede
bulunmaktadır. Akdeniz'de sefer yapan Türk ve Ecnebi gemilerin birçoğu
bu iskeieye uğramaktadır. Mart 1925 tarihinden Eylül ayı sonuna kadar yedi
ay boyunca Güllük limanına 103 Türk, 153 italyan, 107 Yunan, 3 Norveç, 6

İngiliz ve 1 Felemenk vapuru gelmiştir. Örneğin eski Mutasarrıf ve Mebus olan
Hilmi Bey (Uran) ailesinin yaşadığı Milas'tan ,|92I yılıı soırbaharında Ardahan
Mutasarrıf ığı'na gitmek üzere Güllük limanından Soıryet Rusya bandıralı küçük

|2 Nuri Adıyeke, "osmanlı Çevreselleşme Süreci içinde Güllük Limani]
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 2, Giz 2005, s. 4,7i Melek Çolak,
Milas Yahudileri, Ankara, 2005,2. bs. , Milas Belediyesi Kültür Yayınları, No. 3, s.
62.

13 Nuri Adıyeke, X/X. Yüzyılda Milas Kazası, Milas, 1995, s. 211.
|4 Melek Çolak, Agr' , s.63-64.
15 Melek Çolak, Age' , s. 17,75.
16 Avram Galanti Bodrumlu, Borum Tarihi, istanbul, 1945, s. 40.
|7 Nuri Adıyeke, Agm' , s.9.
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bir vapur ile öırce Aırtalyaya, Sonra oradan kara yolu ile Ankara'ya gitmiştir.'s
Limaırın tabi durumu ve coğrafyasının müsait olmasından dolayı gelişıneye
adaydır. Ancak şimdiki durumu pek geridir. Gemilerin limana gece rahatlıkla
girebilmeleri için güney burnuna bir fener konulmasına kesin ihtiyaç vardır.
Rüsumat (Gümrük) idaresi için inşası tasarlanan bina önünde mevcut harap
iskelenin bir an önce tamir ve bakımı gereklidir. Ayrıca eşya yükleme ve boşaltmak
için en azrndan on tonluk büyük bir vinç inşası ile gemilerin bağlanabilmesi için
de iskele izerinebabalar konulması mutlaka devlet tarafindan temin edilmelidir.
Linran dairesi olarak kullanılan emval_i metrukeye (terk edilmiş mülk) ait
binanııı Liman Başkanlığina tahsisi ve tamiri zorunludur.

Limaırın bir buçuk nril kuzeyinde Güllük Dalyanı denilen bir dalyan
vardır. Dalyandan senede 30-40 bin okka balık, beş yüz okka balık yumurtası
ihraç olunur. Dalyan mahalli hükiimet tarafindaır her dört senede bir mültezime
(Devlete ait bir geliri götürü olarak üstüne alıp toplayaır) ihale olunur. Mültezim
Dalyaırın iiretimini izmir, İstanbul ve adalara ihraç eder. Bu dalyan pek mühim
olduğu halde kısa süre ile icara verildiğinden harap olmasrna sebep olunmuştur.
En çok üç seneliğine1|tızam eden mültezim,hiç masraf etmeden iltizam bedelini

çıkarıp, daha çok yararlanma fikri ile işe başladığından dalyan uzun seneler
temizlenmemiştir. Derenin getirdiği kumlar ile dalyanın içi doldukça mülte zim\eg
dalyanı yukarı kaldırdığı için sular geri teperek derenin iki tarafinı su altında
kalmasına sebep olmuşlardır. Bundan dolayı ewelce bereketli mahsul Veren
birçok arazi bataldık haline geldiğinden hem sahibi ürün alınamamlş hem de
sıtma yüzünden birçok halk feragat ile dağılmıştır. Dalyanın kaldırılarak derenin
temizlenmesi ve sular eski haline geldikten sonra tekrar kurulması lazımdır.

2- Milas'ın Ekonoınik Dururnu

Ali Cenani Bey'e göre Milas ve havalisinde zeytin, tütün, hububat,

çam fıstığı, bal mumu> ZlmPata madeni ve zeytinyağı üretilmektedir. Dr. Esat
Bey tarafindan hazır|anan Ve 1922 yı|ında basılan "Türkiye'nin Sıhhi-İctimai
Coğrafyan: Muğla (Menteşe) Sancağı" adlı esere göre Milas kazasında 1920

yılında 36.630 kişi (1904: 28.54B) yaşamaktaydı. Aynı yılın verilerine göre Milas
kazasrnda 327.930 kilo buğday, 45B'2B5 kilo Arpa, 776.325 kilo yulaf, 76.830 kilo
çavdar, 9660 kilo mrsrr darrsı,22.35B kilo akdarı, 3997 |<ı|o bakla, 1470 kilo nohut,
5430 kilo börülce, 300.000? kilo tütün ve 15.169 kilo pamuk üretilmektedir.t9

18 Hilmi tlran, Meşrutiyet, Te]c Parti, Çok Parti Hatıraları (1908-1950),Yay.
Haz. Cem Çobanlı_Pınar Güven, istanbul, 2008, s. |29.
|g osmanGümüşçü-AbdullahUğur-SedaÖnger,"TürkiydninSıhhi-ictimai
Coğrafyası, Muğla (Menteşe) Saırcağı (I922)'ye Göre Bodr:urİ', osmanlılardan
Günümilze Her Yönüyle Uluslar arası Bodrum Sempozyumu (24_26 Ekim 2007),
Haz. Ahınet Özgiray-M. Akif Erdoğru, Bodrum, 2008, s. 432-435'
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Keza XVII. Yüzyılın ikinci yarısında Menteşe'ye gelen Evliya Çelebi'ye göre
Milas şehri kendi adıyla anrlan ovanln batısında taşlık bayır üstünde kurulmuş
olup, bünyesinde üzeri toprak örtülü bin haneli kargir bina, yedi mihrap, on
iki mahalle ve yetmiş beş köyü bulunur. Şehirde iki han olup Kurşunlu Cami
lranı büyük handır. Bünyesinde elli dülrkanr vardır. Şehirde eskiden bin dükkan,
han ve bezzazistan olması burada dokumacılık yapıldlğının kanrtıdır. Milas'ta
limon, turunç, nar, incir üretilmekle beraber en meşhur ürünü tütündür. Milasin
bütün ovası tütün 'temi'i deşt ü sahrası tütündür" ekilidir. Tütün kervanlarla
bütün Anadolu'ya buradan yayılır. Seyyah Milas ovasında bir saat boyunca tütün
tarlaları içinde yürüdükten sonra Peçiır kalesini de tütün yurdu "Evsaf-ı dar-ı
duhan kal'a-i Peçin' olarak nitelemektedir.20

Ali Cenani Bey, Güllük, Milas ve havalisinde çok miktarda zeyİın
üretildiğini belirtmektedir. Bir kaç tathirhanede (temizleme yeri) elde edilen
zeyİinyağı italyaya ihraç olunur. Bu yağlar Italydda süzüldükten sonra italyan
yağı adıyla merkezi Avrupaya gönderilir. Avrupa devletleri süzülmüş yağlardan
süzülmemiş yağlara nazaran pek az gümriik vergisi alırlar. Bunun için Türkiyede
mevcut olan zeytinyağı tathirhaneleri asri bir tarzda ıslahıyla, yağlarımızın
fenni süzgeçten geçirilerek ve sızdlrılmış olarak ihraç edilmelidir. Asidi fazla
olan yağlar sabun imalinde kullaırılarak önemli miktarda dışarıya sabun ihraç
olunmaktadır. Sabun ihracat malı olarak öıremli bir mevkiye sahiptir. Milas'ın
önemli bir tabii serveti olan sınırh z;^mParamadeniırden senevi on bin ton ihracat
yapılmaktadır. Gülliik limanına uğrayan hemen her yabancr Vapura 

^171param aden i yüklenmekte dir.

Gültük linranrnln lıaşlıca ihraeat ve ithalatı

ihracatr: Zımpara madeni, tuzlu balık, balık yumurtası, zeytinyağı, sabun, kasap
hayvanatı, deri, tütün, fistık ve balmumudur.
ithalatı: Manifatura, bakkaliye, ecza-y|tıbbiye, Lın, tuz, kibrit, baharat, ispirto ve
sairedir.

Son üç ay için Güllük limanlndan Ti)rkiye limanlarına 220.693 kilo
ve ecnebi limanlarına 206'702 kilo çeşitli eşya sevk ve ihraç olunmuştur. Aynı
döıremde Güllüklimanl aracılığıyla Türkiye limanlarından 648.191 kilo ve ecnebi
memleketlerinden |29.B25 kilo muhtelif eşya ithal olunmuştur. Sahile çok yakın
olan italyan işgalindeki adalar ile Yunan adalarından çok miktarda kaçak eşya
ithal edildiğinden şikayet ediliyor' Kaçakçılığın önüne geçebilmek için inzibat
tedbirlerinin alınması katiyen gereklidir.

ZiraaI üretimi ve ticareti ile Menteşe Vilayeti nde özel bir öneme sahip
20 Evliya Çelebi bin Derviş Mehmet Z|\Ii, Evliya Çelebi Seyahatnamesi,Haz.
Yücel Dağlı vd. , 9. Kitap, istanbul, 2005, YKY. , s. 109-110.
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olan Milas kasabaslndaZ\raat Bankası'ndan başka bir banka buluıımamaktadır.
Ziraat Bankası da ticaret eşyasl üzerine avans vermediğinden üretici ve

tüccar zor duruma düşmektedir. Bundan dolayı bazı Musevi mulıtekirlerden
(vurguncu) %60 faiz\e para aldıklarını söylemişlerdir. Bu haksız kazancın önüne

geçmek için Ziraat Bankasr'nrn emval-i menkule (taşınabilen mallar) ve ticari

ienet üzerine işlem yapmast Iazım olduğundan sözü edilen bankaya bu yönde

tebligat yapılmıştır. Gülliil( ve Milas havalisi pamuk ziraatine uygundur. Yapılan

denenreler olumlu sonuç vermiştir. Daimi bir ziraat memurunun tayini ile

inceleıne yapılmalı ve halk pamuk ekimine teşvik edilmelidir

Milas'tan özel olarak Vapura gelen Ticaret odası ve kaza heyeti

dikkate değer bilgiler verııiştir. Milas'ta Ziraat Bankası'nrn ancak bir sandığı

btılunduğunu Ve bundan da ekilebilir arazinin rehin olarak verme karşılığında
500 |iraya kadar kredi alınabildiğini belirtmişlerdir. Gerek üreticiler ve

gerekse de tüccarlar kredisizlik yüzünden, üç-dört zengin Yahudi yazlclslnln
Rodos'taki italyan bankalarından aldıkları paralarl %50 ile 60 gibi fahiş faizle

borç verdiklerini anlatıyorlar. iş Bankasinın Milas'a bir şube açmasrnr rica

ecliyorlar. iş Bankası'nın durumunu bildiğimden bu sene bunun mümkün
olamayacağrnı, ancak Ziraat Bankasr'nın daha geniş miktarda yardımı temine

çalışacağımı vaat ettim. Senevi iki buçuk milyon lira ihracat, iki milyon lira
ithalat yapan bir yerde banka bulunmaması tiretici ve tüccarı ne kadar Zalara

uğratacağı etraf ıca düşünülmelidir. Milas'Laydrnız bir tek un fabrikası mevcut

olup, bunun da sahibi bir Musevidir. Milas'ta kazandığı büyük servet yüzünden
artık bu havaliyi kendi ticaretine küçtik görmektedir. Bu yizden fabrikasını
işletmemektedir. Bu fabrika işlese dahi kazanın uıı ihtiyacını karşılayamadığı
için kazanın buğday mahsulü ihraç eclilmekte, hariçten un ithal olunmaktadır.
Burada bir usta fabrikası tesisi için teşebbüs etmek faydalıdır. Milas'ta sabun imal
eden fabrikalar, Bulgaristan ve Romanya ve sair ecnebi memleketlerine senevi

500.000 kilo sabun ihraç ettilderi halde, son senelerde Yunanistan ve adalarda
imal edilen sabunların rekabeti yüzünden imalatı yarlya düşmüştür. Çünkü
Yunanistan sabunhanelerde sarf edilen sudan gümrük vergisi almadığı gibi daha

bazı muafiyetler uygulamaktadır. Bu fabrikaların zeytinyağı yerine mamul sabun

ihraç edebilmeleri için bazı muafiyet uygulamak uygundur. Gümrük muafiyeti
tavsiye edemem. Ancak ecnebi memleketlerine ihraç edilecek sabunların beher
kilosu için iki-üç kuruş prim vermek çok uygun olur. Bu konuda Vekaletçe bir
kanun tasarısr diizenlenecektir.'l

A- Bodrum Kazasrnrn Ekonornilç Duruııırı

Cumhuriyet öncesinde Bodrrım'un ekonomik durumu hakkında Ziraaİ

2I Ali Cenani, "Sahil Anadolu'nun iktisadi Vaziyetine Dair Notlar" , Ayxn

Tarihi, C. 7, S. 21,I34I, s. B2B-830.
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memuru Ali Rıza Efendi tarafindan hazırlanan ve 1915 yılında basılan "Menteşe

Sancağı'nın Ahval-i Ziraiye ve Araziyesi"22 ile Dr. Esat Bey'in "Türkiye'nin
Sıhhi-İctimai Coğrafyası: Muğla (Menteşe) Sancağı ]g22" adlı eserlerden bilgi
edinebiliriz. Buna göre |920 yılında Bodrum kazasında 2|.I01r kişi (1904: 13.3B2)
yaşamaktaydı. Aynı yılın verilerine göre Bodrum kazasında 499.93I kilo buğday,
1' 283.109 kilo arpa, 33.743 kilo yulaf, 44.92| kilo çavdar, 35.220 kilo mısır
darısı, 2297 |<ilo burçak, I33.364 kilo balda, 67.B34 kilo nohut,46 kilo börülce,
3056 kilo fasulye, B97 kilo susam, 50.000 kilo tütün, 504 kilo mercimek, 1500
kilo pamuk üretilmektedir.23 Bodrurnun çevresi pek gize| zeyIinlildeı portakal,
incir ve limon bahçeleriyle çevrilidir. Menteşe Sancağı içinde 10.309 adet ile
en çok yabani zeyİin ağacı Bodrum kazasında (Milas'ta veri olmamasr dikkat
çekicidir) idi. Senede 300.000 loyye kadar zeytinyağı üretimi yapılmakta olup
bunun bir kısmı ihtiyaç için ayrılırken geri kanı çevre bölgelere satılmaktadır.
I{azada zeytinyağı üretimi yaPan biri bulrar ile pek çoğu el ile çalışan fabrika ve
burgular vardır. BodrumUa üretilen zeytinyağı tat bakımından Miias yağından
daha üstündür. Bodrumun Göl ve Çif lik köylerinde harnup (Keçiboynuzu)
oldukça faz|adır' Senede 50.000 kıyye mahsul alınmakta ve satışı yapılmaktadır.
Bodrum merkez ve Akçaalan köyünde narenciye bahçeleri vardır. Ayrıca doğal
olarak yetişen defne ağacı Bodrum için önemlidir. Ağacın yaprakları toplanarak
balyalar halinde Avrupaya ihraç edilir. Bodrum'un batı tarafinda palamut ormanl
mevcuttur. Bu palamutlardan her sene 100.000 kıyye palamut elde edilmekte
ve Avrupa'ya ihraç edilmektedir. Bunlara ilaveten Bodrumda yılık bir buçuk
milyon kıyye incir, 60.000 kıyye badem üretilir. Ayrıca Dr. Esat, 1914 öncesi
Bodrum'da 6922 kovandan 20.766 kıyye bal üretildiğini belirtmektedir. Bunun
dışında Bodrum halkı balıkçılık ve kayıkçllıkla iştigal eder. Bodrum kasabasında
yöre halkının ihtiyacını karşılayacak kadar kunduracı, pabuççu, terzi, firrn, aşçı,
dülger' yaplcl, saraç, koyuncu, kasap, bahçı van, dişçi, sünnetçi, eczac|' tabip, dava

22 Mehmet Karayaman, "Ziraat Memurrr Ali Rıza Efendi'nin "Menteşe
Sancağr'nın Ahval-i Ziraiye Ve Araziyesi" Adlı Eserine Göre Bodrum]
osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslar arası Bodrum Sempozyumu (24-
26 Ekim 2007),FIaz. Ahmet Özgiray_M. Akif Erdoğru, Bodrum,2008, s.555-563.
Buna göre Bodrum kazasında 37.770 nüfus olup, yıllık 40-50.000 kantar meyve
üretilmektedir. Ayrıca 24 yağhane' buhar ile çalışan onbeş beygir gücünde bir
fatırika olup hem yağ çıkarır hem de un öğütür. Karaova köyunde çömlekçilik,
Mumcular köyunde ise eskiden beri halıcılık zanaatı yapllmaktadır. Bu yüzden
Şark Halı Kumpanyası Bodrumda bir şube açarak seksen kız amelesiyle halı
dokutturmaktadır.
23 osmanGümüşçü-AbdullahUğur-SedaÖnger,"Türkiye'ninSıhhi_ictimai
Coğrafyası, Muğla (Menteşe) Sancağı (|922)'ye Göre Bodrurıİ', osmanlılardan
Günümüze Her Yönüyle Uluslar arası Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007),
Haz. AhmetÖzgiray_M. Akif Erdoğru, Bodrum, 2008, s.432-435'
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Vekili, hamamcı, hancı gibi meslekler icra edilmektedir. Köylüler ise çoğunlukla
tarrm ve hayvancılık ile meşgul olurlar.za Mehmet Cemal'in 1921 yılında
yayınladığı Anadolu (İstatistiki, iktisadi, Askeri Coğrafiıa) adlı eserine göre
Bodrum kasabasında binden fazla ev, dört cami, bir kilise, bir hamam, dört han
ve ikiyüz kadar dükkan bulunuyordu.2s Bodrum kazasında 1923 yı|ında 19086
nüfus varken 1927 yı|ında 15694 nüfus olduğu görülmektedir.26

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Milas-Bodrum araslnda ulaşın deniz yolu
ve Cevat Şakir'in belirttiği gibi dağ yolundan at ile sağlanıyordu. Rüştü Gür
"Bodrum 1930-1970" adlı çalışmasında Bodrum-Milas karayolunun 192B yılında
yapıldığını, ama Bodrum'un daha ziyade ticari amaçlarla limana gelen gemilerle
dış dünyaya açıldığını belirtiyordu. Samim Uslu ise hatıralarında l940'da
Bodrum'dan Milash giden tek araçüstü açık atlı arabaydı demekteydi.27

Ali Cenani Bey'e göre Bodrumda limon ağaçlarına bir hastalık araz
(felaket) olmuştur. Geçen sene bir hayli ağaç tamarnen ve bazıları da kısmen
kurumuştur. Bu ağaçlarda meydana gelen hastalığı teshis ve tedavi için uzmaır
göndermek |azımdır' Limon ve portakal ağaçlarına halkça kurumuk denilen
hastalık, filokasra zarar getiriyor. Ayrıca Bodrum kazasında halk incir ağaçlarına
bakmıyor. Mahsulün miktarı günden güne düşmektedir. Aynı zamaııda palamut
mahsulü de geçen sene 6000 kantar iken bu sene 2000 kantara düşmüştür. Halk
palamut ağaçlarını kesmektedir.

Bodrum kazasınrn ekonomik olarak ilerlemesi için alınacak tedbirler:

1_ Limon ve portakal ağaçlarına gelen hastalığın teşhis ve tedavisi için bir
zir aat :uzmanlnl göndermek.

2- Portakal ve limon ağaçlarının çoğaltılmasl, incir ağaçlarının iyibakılması,
24 olcay P. Yapucu-Cihan Özgün, "Muğla Sılıhiye Müdürü Dr. Esad'ın
"Türkiye'nin Sıhhi-ictimai Coğrafyası: Muğla (Menteşe) Saırcaği' Adlı Eserinde
Bodrum] osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslar arasl Bodrum
Sempozyumu (24_26 Ekim 2007),Haz. Ahmet Özgiray-M. Akif Erdoğru, Bodrum,
2008, s. 794-797; osman Gümüşçü-Abdullah Uğur-Seda Öngea Ag*. ,s.422-
423,426.
25 Mesut Çapu, "Cumhuriyet Döneminde 1950den Önce Bodrum" ,

osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslar arası Bodrum Sempozyumu (24-
26 Ekim 2007), Haz. AhmetÖzgiray-M. Akif Erdoğru, Bodruın,2008, s. 115.
26 Bayram Akça, "Cumhuriyet'in iıı< Yıllarında Bodrum'un Sosyo-
Ekonomik Yapısı'] osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslar arası Bodrum
S emp ozyumu ( 24- 26 Elcim 2 007 ),Haz. Ahmet Özgiray_M. Akif Erdoğru, B odrum,
2008, s. 25.
27 Mesut ÇuPu, Ag*. , s.126.
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palamut ağaçlarının kesilmesinin yasaklanması icap eder.

3- I(azanın dağlarıırcla pek çok bulunan yabani zeytinağaçlarının aşılanması
için halkı teşvik etmek ve ağaç başına uygun bir prim vermek. Cevat Şakir
Bey'in belirttiğine göre Bodrumda halk arasrnda zeytinci denilen Musa
adında Tarım Bakanlığinın bir memuru bulunmaktaydı.2s

4- Sünger, ahtapot ve balık işini düzenlemek ve arttırmak. Sünger ve dalgıç
kayıklarında çalışan Türklerin adedi her sene arttırılmalıdır. Şu anda
süngerin okkası cinsine göre iki ingi|izlirasından on İngiliz lirasına kadar
satılmaktadır. Bu seneki sünger üretimi ve ihracatı memlekete 50.000
lira getirmiştir. Bodrum sahillerinde bolca sünger vardır. üetimin
arttırllınasr için faz|a uzman getirilmesine ihtiyaç vardır. Uzmanlar
yanında kayıkların genişliğine göre Türk amele istihdam edilmesi gerekir'

Bodrumda eskiden olduğu gibi ahtapot ve balık işi yapılmıyor.
Çünkü bu konudaki uzmanlar Rumlar idi. Eskiden ahtapot ihracatından
da memlekete önemli miktarda para giriyor idi. Çünkü okkası bir liradan
fazlaya satılmakta idi. xx. yizyılın sonlarında Bodrum'da l00'ü sünger,
100'ü balık ve ahtapot avıyla meşgul 200 tekne vardı'zg Avram Galanti'ye
göre de Bodrumda balıkçılık ve ahtapot işi yapılmaktadır. Ayrıca 400n
üzerinde aile 89 kayık 403 mürettebatıyla sünger işi yapmakta ve yıllık 20
ton sünger üretmektedir.30

Bodrumdan Yunanistanh ve italyan işgalinde bulunan adalara
az miktarda hayvanat- bakkariye (sığır) ihraç edilmektedir. Bu yüzden
memlekete senevi giren para 60.000 lira tahmin olunmaktadır. Ufak
hayvanat ise memleketin ihtiyaçlarına ancak yetmektedir.

Bodrumda kuwe-i muharrikeli (kuwet ile itilen) bir un fabrikası ile
sekiz adet yel değirmeni vardır. Un ihtiyacı bunlar tarafindan temin
edilmektedir.

5- Bodrum'da pamukçuluk Nefs-i Bodrum ve civarr pamuk ziratineuygun
değildir. Dağlık ve toprağı zayıf ır. Ancak tütün, zeı1İin ve incir çok
mahsul verebilir. Fakat Karaabad nam-l diğer Mumcular nahiyesinde
arazi gayet mümbit ve kuirvetli olduğundan pamuk ziraatine çok
uygundur. Fakat sözü edilen nahiyeyi teşekkül eden onyedi köy halkı
arpa Ve buğday ekmektedir. Ayrıca Anadoludan hayvan satın alarak

28 Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün,73.Bs., Ankara, 2003, s.2l2.
29 Tuncer Baykara, "Bodrum'] Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,

C. 6, İstanbuI, |992, s.249.
30 Avram Galanti Bodrumlu, Age. , s. 60-61.
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luşııı hayvaıı beslemeğe uygun olan otlaklarda besleyip adalara satmakla

meşgul oluyorlar. Paınuk ziraati için teşvik etmek, tohum dağıtmak,

Z|raitBankası'ndan pamuk ekenlere avans vermek gerekir. |67I yı|ında
Menteşeye gelen Evtiya Çelebi, istanbuldan gelen helvacıların istanköy

ve Kara-ova (Kemer) kazasından limon ve turunç hasıl ettikierini ve

Bodrum halkının ise geçiminin kuru üzüm ve incire dayandığını belirtir.3l

Avram Galanti'ye göre Karaova nahiyesinde yetişen senelik 300-400.000

kilo tütün yerli alıcılar ile Amerikan şirketleri arasında rekabete sahne

olur.32

Bodrumda zeytin iki senede bir mahsul vermektedir. Bu sene mahsul

yoktur. Geçen Sene üç-dört yüz bin kıyye zeı1İinyağı üretilmiştir.
bodrumda motor ve el ile çevrilen onbeş zeyt\nyağıfabrikası vardır. Fakat

filtre olmadığından ihraç edilen yağlar italyada süzülmekte ve İtalyan

yağı adıyla Avrupa'da tüketicilere arz edilmektedir.

Civar adalarda sakin olan Rumların terk ettilderi emlakve arazi hakkrnda

yapılacak işlemin süratle tayiıri ve emlak-ı metrukeden sayılmasına
imkan var ise muhacirine tahsis suretiyle |<azaya muhacir yerleştirilerek

nüfusun çoğaltılması lazrmdır. Keçi Adada (Pisermo) sakin korsan ve

kaçakçı Rumların tecavüzlerine bilhassa bu havali maruzdur.33

Bayram Akça'nın ilk Bodrum Sempozyumu'nda sunduğu bildirisinde

ayrrntısı gbrüldüğü izere Ali Cenani Bey'in Bodrum'a muhacirin yerleştirilmesi

önerisinin hayata geçirildiği görülüyor. Çünkü 1924-|929 yılları arasında

Rodos Adasr'ndan fu5 hane, Girit-IGndiyeden 49 hane Bodrum ve köylerine

yerleştirilmiştir. Bunlara Bodrum ilçesi iskan Esas Def erlerine göre hane, dükkan

ve tarlanın dışında 2844 dönim incirlik ile 1691 dönüm zeytinlik verilmiştir.3a

Ali Cenani Bey notlarına Bodrum'un ekonomik durumunu gösteren

bir tablo ile son vermektedir' Biz de Ali Cenani Bey'in verilerini kıyaslanmak

amacıyla TC. Devlet Salnamesi'n e (1927 _1928) göre Bodrum kazasında üretim

alanı ve üretim durumunu gösteren bir tabloyu eldemeyi uygun bulduk' Ayrıca

Ticaret Salnamesi'n e (ıgz6-7gz7) göre Bodrum kazasrnrn ihraç ürünleri, miktarl

ve ihraç edildikleri yerleri gösteren bir tablo eldedik.

31 Evliya Çelebi bin Derviş Mehmet ZI||i, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s.

110-111.
32 Avram Galanti Bodrumlu, Age' , s.58.
33 Ali Cenani, "Sahil Anadolu'nun iktisadi Vaziyetine Dair Notlat" , Ayın

Tarihi, C. 7, S. 2I,1341, s. 830-831.
34 Bayram Akça, Agırr. , s' 28-30
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Ürün Adı Geçen Sene (1924) Bu sene (1925 Ekim'e
Kadnr)

500 000 kilo 65O (lOO kiln
7.7OOO kantar I R0oo kenfır
l oo ooo nkkı 5O 000 ol<kn
8000 kanfar 3000 l<antar

Zeytinyağı 370.000 okka
Iki senede bir mahsul
VCTIVOf

Arnı we ]ııör|av 2 (XIO 0(XX) okka
600 00O okka

Kıra cığır 2000 re's
Sünger- 8000layye

Bodrum Kazasının üetimi35

|927-T928 Devlet Salnamesine Göre Bodrum'da Üretim36

1926-1927 Ticaret Salnamesi'ne Göre Bodrum'un ihraç Ürünleri37

35 Ali Cenani, "Sahil Anadolu'nun iktisadi Vaziyetine Dair Notlal' ,.Aynn
Tarihi, C. 7, S. 2I,1341, s. 831.
36 TC. Devlet Salnamesi 1927-1928, istanbul, 1928, s.1236.
37 1926-1927 Ticaret Salnamesi, Ankara, 1977, s. 494.

Urün Adı Ekim Alanı (Dönüm) Miktarı (Kilo)
Bıığrlaw R740 I ?t? qoo

9000 1 071 gOO
)\ 3780

far 3q \477
1şo R5 t?O

Mı< r 7(){l 70 000
50 ?ooo
50 3000
6(X)O )40 000
?RO ,to 00o
380 , 700 000
?.7 0)5 R0 000

Ari (nrzını ( Arlpf ) AOOo 30 000

Urün Adı Miktarı Ihraç Edildiği Yer

Incir 25-30.000 ton
Antalya, Karadeniz'e sahili
olan ülkeleı İstanbul,
Mersin, Trieste

Pılırnııf 5-6OOO k^r.tcr lzrnir
Tütün 150-200.000 okka A m erikan şirke tlerinin

temsilcileri alır.

Zeı7rinyağı 300-350.000 okka
Muhtelif yerlere t 00.000
okka ihraç edilir. Kalanı
içerde tüketilir.
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Izmir,Istanbul ve
iskenderiye'ye iç olarak
ihraç edilir.

40-50.000 okkaRadem

Sonuç

Ali Cenani Bey ile aynı yıl (1925) üç yıllık kalebentlik Cezaslnl çekmek için
Bodrumh gelen Cevat Şakir Bey, yol gizer gAhında olan Milas hakkında pekfaz|a
bilgi vermemiştir. Cevat Şakir Bey, yaşam öyküsünü anlattığı "Mavi Sürgün" adlı
eserinde altı ayda Bodrumh ulaşabildiğini, bunun da yirmi gününün Muğla-
Bodrum arasında geçtiğini belirtse de,38 kurumlar arasındaki yazışmalar ile
kendi mektuplarından durumun böyle olmadığı rahatlıkla anlaşılmaktadır.39

Muğla-Milas yolunu araba ile Milds-Bodrum araslnl ise araba yolu olmadığı için
at sırtında zor|a dağyolundan yapan yazar, yolda sazlıkve bataklık Varvil ovaslnl
geçtikten sonra bir zeytinlik görmüştür. Bodrum'u "Bodrum'un eski bir belediye

dairesi vardı. Külüstür bir binaydı bu; onun önünde-ulu bir çınarla gölgelenen-
meydan çevresinde kahveler, dükkknlar, bir han ve bir de cami sıralanıyordu|' diye
tarif eder. Balıkçı, Bodrum dükkanlarınr ise "Bodrum dükkanları o zaman bir
tuhaf ı' Her dükkanda bakkaliye, basma, lcumaş, deve çanı, pencere camı, çivi
yani Dünyada satılabilecek ne varsa, topu da bulunuyordu. Balık aylna ait şu bu

ise yalnız birkaç yerde bulunuyordu" diye tanımlar. Deniz kenarında dört odalı
bir evi Kaymakam'ın yardımıy|a 25 kuruşa kiralayan yazar, deniz kenarında
bulunan Azmakbaşı'nı anlatırken hurma, zeytin, zakkum ve mandalina ile örtülü
olduğunu belirtir. iki bın nüfuslu kasabanın (köyleriyle beraber yirmi binden
faz|a) Iimanında 50-60 tonluk paraçetalar ve tirhandiller ile bir sürü kemanbaş
ve baltabaş kayıklar vardı.

Bodrum'da mübadeleden önce çoğunu Rumların oluşturduğu turunçgil
bahçeleri vardı. Bodrum ve köylerinde 700-800 kadar mandalina ağacr vardr.
Cevat Şakir Bey'in teşviki ile halkbüyükbahçeler oluşturmayabaşladı. Bodrum'da
yetişen hurmaların meyveleri tatlı olduğu gibi bir mandalin ağacı ortalama 1000_

4000 arası, portakal ve limon ağacı ise 10_18 bin arasında meyve veriyordu.ao
XX. Yüzyılrn ortalarında Bodrum merkez ve köylerinde mandalina bahçesinin
sayısı 400'ü geçmekteydi.al Bodrumlu Halit Ziya Bey, Mart |926 tarihinde
Haf alık Mecmuada yayınladığı "Adalar Denizi Sahilinde Şirin Bir Liman" adlı
fotoğraf arla süsledığl yazısında Bodrunt'u şöyle tanıtmaktadır. "Bodrum, Adalar

38 Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, s. |50,I57 '

39 Sadi Borak, Halikarnas Balıkçısı ve Bir Duruşmanın Öyküsü,2. Bs. ,

Ankara, 2002, s.Il-79.
40 Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, s' 158-222.
4l Avram Galanti Bodrumlu, Age, , s.57.
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Denizi sahilinde en kıymetli en şirin limanlarımızdan biridir' Muğla Vilayetine
tabi bir kaza merkezidir. İctimai ve iktisadi faaliyet her gün terakki etmektedir'
Bodrum|da her sene külliyatlı mikdarda incir ve tütün ihraç edilir. Mümtaz Bey
isminde faal bir Belediye Reisi vardır. Kaza elektrikle tenvir edilmektedir. Bir sinema
binası da derdest inşadır|'a2

1933 yılında basılan Belediyeler istatistiğine göre ise Bodrumda 1450
hanede 4290 niJf:us yaşıyordu' Ayrıca bir mezbaha, iki karma ilkokul, iki
hamam, bir dispanser, bir eczane,120 mağaza ve dükkön, iki han, bir otel ve iki
fabrika vardı. Küçük ölçüde dokuma işleri yapılmakla beraber üretim ihtiyacı
karşılamaktan uzaktır.a3 Cumhuriyet'in XV. yılına doğru Bodrum incir, palamut,
mandalina, portakal, limon, buğday, badem, mazl' tütün, harnup, zeytinyağı,
ahtapot, sünger ve kireç ihraç ederken, manifatura, hrrdavat, kahve, şeker,
pirinç, çay> un (kısmen), tuz,llaçve kumaş ithal etmekteydi. orneğin 1935-1936
senesinde Bodrum, on iki ada|ara canlı sığır, koyun, keçi, yumurta, ful (mısır
baklası), zeytin tanesi, zeytinyağı, gübre, hurda inciri, tavuk ihraç ederken, buna
karşılık o adalardan kahve, şeker, pirinç ve gaz gibi maddeler ithal ederdi.aa

'Sonuç olarak diyebiliriz ki; ]imanı olan Milas ve Bodrum kazalarının
ekonomik durumu XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelen savaşlar ve
onu müteakip yaşanan göçler yüzünden bozulmuştur. Bu durum Cumhuriyet
döneminin başlarında Ticaret Vekili Ali Cenani Bey'in belirttiği gibi devam
etmiştir' Cumhuriyet döneminde her iki kaza ekonomik olarak gelişmekle
beraber Bodrum'un durumu turizm ile ayrı bir veche kazanmıştlr.

42
43

44

Mesut Çapa,Ag-. , s. T23.

Mesut Çapa, Ag*' , s. |24.
Avram Galanti Bodrumlu, Age. , s.65.
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(XIX. yÜzyıı İxİrocİ ÇpynpĞİnqpp BoDR.UNIDA
roürııs F{AR.EKErıE ni : E i R "Yo KLAMA DEFTER.İ' n*İıq

Düşüwoün'püxıBnİ,
İbrahim GÜıgn'-

Giriş:

Nüfus hareketleri, iırsanlık tarihi için her devirde olduğu gibi, osmanlılar
devrinde de önemli bir yer işgal etmiş sosyal olgulardandır. Günümüzde de aynı
durum geçerliliğini sürdürmeye devam etmektedir.

}düfus hareketliliğinin, kuşkusuz birçok nedeni vardır. Bunlaı fiziki,
ticari, idari, siyasi, tabii (doğal),,sosyal şartlardan doğmaktadır. Sel, deprem,
kuraldık; ticaret, tüccarlık, alış-veriş; iskAn (göç ettirme); sürgünler; doğum,
ölüm, hastalık; eşkıyalık, göç etme (bölgeler, şehirler, ülkeler arası) nüfus
hareketliliğinin en önemli etkenleridirler. Bunların ulusal ve uluslararası boyutu
da söz konusudur.

Nüfus hareketliliğlne değin, yukarıda saydığımız alanlarda, osmanlı
saltanatının kuruluşundan çöküşüne kadar olan süreçte, şartlara bağlı olarak
pek düzenli ve ayrıntılı istatistiki kayıtların tutulmadığı, en azından alanlarla
(örneğin iskAn, nüfus, göç) ilgili oluşturulmuş bazı kayıtların hazırlanışında
modern anlamda istatistiki verilerin hazırlanması anlayışının olmadığını
belirtmek gerekir. Bununla birlikte, söz konusu alanlarla ilgili, kısmi olarak
tutulmuş bazı kayıtlarrn da, devrin hükümetleri veya sorumlular tarafindan iyi
muhafaza edilerek günümüze kadar sağlıklı bir şekilde intikal ettirilemediği de

görü1mektedir.

Gerek istatistiki anlamda kaynak eksildiği gerekse araştırma

çalışmalarının azlığı nedeniyle, osmanlılarda nüfus hareketliliği konusu, henüz
az bilinen ye uzmanlar tarafindan tartışılan merak uyandırıcı konular arasrnda
yerini muhafaza etmektedir.

Bun a rağmen O smanlılar devrind e nüfu s h ar eketlili ğini ortaya koyac ak, bu
yönlerden toplum yaprslna ışık tutacak bir takım verilerden yoksun olmadığımızı
belirtmemiz gerekmektedir. Özell1k|e "tahrir defterleri" ve "şer'iye sicilleri" I|e

XIX. yuzyılbaşlarından itibaren gerçekleştirilen erkek "nüfus saylm defterleri" ve
"nüfus yoklama defterleri", ayrrca osmanlı Devleti yıllıkları olan "sqlnameler"in

1 - 
Prof. Dr,, Tarih [osmanh I(ültiir ve Medeniyeti, osmanlı Ekonomik ve

Sosyal Tarihi, Kuzey Afrika Türk Tarihi, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi]'
Istanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı.
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brr husrısu aydınlatacak önemli bilgiler içerdikleri bilinınektedir.

Sevindirici bir durumdur ki, Cı"ımhuriyetin ilk yıllarındakilere2 kıyasla
son senelerde, osmanlılar devriırde toplum yaplslna belli yönlerden ışık tutan
kısıtlı sayıdaki nüfus ve hareketliliği kayıtları tizerinde, belli dönemler göz
önüıre alınarak, bazı çalışmaların yapıldığı görülmektedir.3 Çalışmalardan bir
kısmınrn doğrudan "nüfus yazım:'' ve "yoklama" usulleria I|e nüfus ve yoklama

2 Enver Ziya Karal, osmanlı İmparatorluğuhdn İııcwufus Sayımı
l83l, Başvekölet istatistik Uınum Müdürlüğü, Ankara 1943 ve II. Baskısı, T.C.
Başbakanlık Devlet istatistik Enstittisü, Ankara 1997; Ömer Lütfi Barkan, "Tarihi
Demografi Araştırmalarl Ve osmanlı Tarihi'] Türkiyat Mecmuası, X, istanbul
1953, s.2-15.

3 Alphons Maria Schneideı "XVI. Yüzyılda istanbul'un Nüfusu",
Belleten, xw / 61 (1952), s. 35-48; Yunus Koç, XVL Yiizyılda Bir asııııanlı
Sancağının İskkn ve Nüfus Ya2ıısı, Kaynak Eserler Dizisi, Kültür Bakanlığı
Yayınları: 1021, Birinci Baskı, Ankara 1989; Kemal Karpat, Osmanlı Niifusu
(1830-1914): Demografik ve Sosyal özellikleri, Çeviri: Bahar Tırnakçı, Tarih
Vakfi Yurt Yayınları: l33, istanbul 2003; Ali Güleı "osmanlr Devletinin Son
Yıllarında Türkiye'nin Demografik Durumuna Genel Bir Bakış", osmanlı, Cilt:
4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1990, s. 567-577; Tevfik Çavdar, "osmanlı
Döneminde Nüfus Bilgileri'] osmanlı, Cilt: 4, Yeni Tiirkiye Yayınları, Ankara
1990, s. 55|'557; Sabri Sürgevil, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Batı Anadolu
Bölgesi'nin Nüfusu Hald<ında Bazı Düşünceler'', Tcınzimat'ın 150. Yıldönümü
Sempozyumu Bildirileri, izmir |992, s.63-85; ilhan Gedik _ Musa Şaşmaz -
Yaşar Canatan, osmanlı Devleti Doğu Vilayetlerinde Nüfus Durumu (1979-
1915), Siyasal Kitabevi, Ankara 1993; Justin McCarthy, osmanlı Anadolu
Toçıraklarındaki Müslüman ve Azınlılc Nüfus (asmanlı Anadolusu'nun Son
Dönemi), İngilizceden Çeviren: Kur. Kd. Alb. ihsan Gürsoy, Genelkurmay
ATASE Başkanlığı Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995; }ustin McCarthy,
Müslümanlar ve Azınlıklar osmanlı Anadolusunda Nüfus ve İmparatorluğun
Sonu, Çeviren: Bilge Umar, inkılap Kitabevi, istanbul 199B; Cem Behaı Osmanlı
İmp ar atorluğuhun v e Tiirkiy e'nin Nüfusu: 1" 5 00 - 1 92.Z, B aşbakanlık D evlet
istatistik Enstitüsü yayınları: |B77, Ankara 1996; osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl
Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus: Tarihİ Coğrafya Açısından
Bir Araştırma, Tirk Tarih Kurumu, Ankara 200|; Abdülkadir Gül - Salim
Gökçen, Son Dönem osmanlı Nüfusu ve EcnebİIer Meselesj, Cedit Neşriyat,
Ankara 2010; Sedat Bingöl, 1829 İstanbul Niifus Sayımı ve Toqıhane Kasabası,
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarr: 17, Eskişehir 2004; M. Akif
Erdoğru, Beyşehir Sancağının 1584 Tarihliİ'{üfus Sayımı: (Beyşehir, Seydişehir,
Bozkır), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları: |23,Tzmir 2004'
4 Bk. Mahir Aydın, "Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus
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def erleri 5 üzerine, bir kısmının da doğrudan doğruya nüfus hareketlilikleri
hakkında genel6 ve krsmi, yani hareketliliğinin sadece belli bir yönünü irdeleyen7
değerlendirmeler olduğu dikkat çekmektedir. Bunların Saylsl son yıllarda
küçümsenemeyecek dereceye ulaşmış bulunmaktadır.

Gerek "nüfus tahriri (yazımı)'' ve "yoklaması kayıtlari] gerekse bu
kayıtların içerdiği bilgiler hakkında yapılan çalışmalar, osmanlı toplum
yaplsınln niteliğini aydınlatmada, nüfus hareketliliğinin yapısını belirlemede,
toplum sorunlarınrn aydınlatılmasında, idarecilerin bu sorunlara ne gibi çözüm
önerileri ürettikleri veya üretemedikleri meselesinin izahında önemli işlevler
görmüşlerdir. Ayrıca; Osmanlı ekonomisinin, sosyal tabakalaşmaslnln, meslek
gruplarının, nüfusun yaş ortalamaslnln, insan gücünün, göçlerin, ad ve lakap
Verme geleneklerinin vs.nin belirlenmesinde de önemli katkılar sağlamışlardır.

Tahrirleri'] istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi
Sultan II. Mahmud ue Reformları Semineri (28-30 Haziran 1989), BİIdiriler,
Edebiyat Fakültesi Basımevi, istanbul 1990, s. B1-106; Mutullah Sungur, 'xix.
YizyıIda osmanlı Devleti'nde Nüfus ve Nüfus Sayımlari] osmanlı, Cilt:4,Yeni
Türkiye Yayrnları, Ankara i990, s. 535-550; Nejet Bilgi, l'osmanlı Döıremi Nüfus
Sayımları Hakkrnda ", Ti}rk Yurdu, Xlx-xx / 148-149 (Aralık 1999-ocak 2000),
s. Il7-124.

5 Hüseyin Cömert, Kayseri'de İııe Ni;fus Sayımı-IB3I, Kayseri İl
Özel İdaresi, Yayınları, No: 6, İl ı<tilttır Müdürlüğü, Kayseri 1993; Erkan Serçe,
İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917 (ğdın Vilhyeti 7333 Senesi Tevellüdkt
ve Vefeykt İstatistiği), Akademi Kitabevi, izmir 1998; Mustafa Keskin, Kayseri
Nüfus Miifredat Defteri (1831-1860), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür
Yayınları, Kayseri 2000; Eyüp Cebeci, H. 1261 (M. 1845) Tarihli Mandalyat
(Selimİye) Kazası Nüfus Sayımı ve Değerlendirmesi, Muğla Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bitirme Çalışması, Danışman: Doç. Dr.
ibrahim Güleı Muğla 2003; ismail Arslan - Fatma Gebenli, osmanlılarda
Nüfus Kayıtları ve Milash Ait Bir Niifus Kayıt örneği, Muğla Üniversitesi Fen-
EdebiyatFakültesiTarih Bölümü Bitirme Çalışması, Danışman:Doç. Dr. İbrahim
Güleı Muğla 2001.

6 Hüseyin Arslan, osmanlı'da Nüfus Hareketleri: (XVI. Yüzyıl)
Yön etim Nüfu s G ö çIer İskanl ar Sür günle r, Kaknüs, ist anbul 2 0 0 1 .

7 M. Çağatay Uluçay, "Sürgünler: Yeni ve Yakınçağlarda Manisaya
ve Manisadan Sürgünler", Belleten, W / 60 (T952), s. 505-592; İbrahim Güleı
"XVIII. Yüzyılda orta Karadeniz Bölgesiııde Eşkıyalık Hareketleri'] osmanlı
Araştırmaları, XV (istanbul 1995), s. 187-219; Aynı yazar,'XVIII. Yüzyılda
osmanlılarda Nüfus Hareketleri olarak iç Göçler'] İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakiiltesi Tarih Dergisi (1995-2000 Prof. Dr. Fikret Işıltan Hatıra Sayısı), Sayı:
36 (istanbul 2000), s. 155-211.
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i "Nüfus tahriri (yazımr)'' ve "yoklama"sı kayıtları, araştırmacılara
belirtilen alan]arda.osmanlr toplum yaplslnr aydınlatmada yardımcı olurlarken,
özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında yıllıkların (devlet ve viiayet silnAmelerinin)
yayınlanır hale geldiği dönemlere kadaı toplumun önemli bir kesimini oluşturan
kadınları dışarıda tutma gibi çok önemli bir eksildiği de içermektedirler. Bu
eksiklik, osmanlı vilayet yıllıklarının düzenli olarak yayınlanır hale gelmesinden
itibaren kısmen giderilebilmiş bulunmaktadır. Ancak bu kez, yıllıklardaki kadın
ve erkek nüfus kayıtlarında, insanlarrn mesleklerine, yaşlarına dair bilgilere yer
verilmemiştir. Sadece kaza|arda, kasabalarda ve köylerde dine ve cinsiyetlere
göre ne kadar kadın ve erkek olduğuna dair sayımlar yapılmış, topluca rakamlar
verilmiştir. Bunlara yönelik istatistilder osmanh yıllıklarında yer almıştır. Bu
istatistiklerin, yıl yıl yayınlanan salnamelerde, bazen aynıyla yer aldığı, bilgilerin
tekrar edildiği göriilmtiştür. Salnamelerin yayınlandığı yılların her birinde, nüfus
saylmlnrn yapılmadığı anlaşılmaktadır. Kuşkusuz her yıl genel nüfus sayrmrnln
yapılması, zor bir iştir ve çok bü1ıık bir yük ve çaba gerektirmektedir. Kaldı ki
her yılgenel nüfus sayımlarına gerek de yoktur. Burada önemli olan, genel nüfus
sayımları arasında, nüfusta görülen hareketliliğin belirlenerek, nüfus yaplslna
görehazır|anmlş plan ve programların başarısıziığına meydan Vermemektir. işte
bu nedenle olmalıdır ki, osmanlı Hükümeti, daha önce yapılmış genel sayımda
belirlenen nüfustaki yeni değişiklikleri anlayabilmek için, "nüfus yoklaması''
usulünii koymuş ve geliştirmiş bulunmaktadır.

Artık XIX. yüzyılın sonlarında, osmanlı Devletİnde imparatorluk
genelinde olmasa da vilayetler dAhilinde, kadın ve erkek nüfus sayımlarrnın
yapıldığı, eğitim ve öğretime, okul, öğretmen (kadın_erkek), öğrenci (kız, erkek)
sayılarına vs. konulara özgi istatistilderin gerçekleştirildiği görülmektedir.

İlk nufus kayıt örneklerinde kadınların yer almamasrnrn nedeni, osmanlı
toplumunda, ekseriyetle devletin ihtiyaç duyduğu "eV" Ve "aile" dışındaki
alanlarda, özellilde belli bir fiziki yapıyı ve gücü gerektiren yolculuk, hareketlilik
(ziraat, ticaret, bayındırlık, savaş yapma) gibi zor ve ağır şartlarr, konumları
itibariyle onların üstlenememiş, üstlendirilmemiş olmalarıdır. Buna geleneksel
olarak izin verilmemesidir. Ayrrca, devrin devlet yönetimi anlapşında ve uluslar
arası ilişkilerde, "askerlik've "vergi ınükellefiyeti" gibi geçerli olan iki önemli,
ağır ve güç işin bayanlar tarafindan yapılamayacağı, bundan dolayı bu görevveya
mükellefiyetten onlarm ayrl tutulması gerektiği inancrnrn temel alınmasıdır.
Bundan dolayıdır ki, ilk nüfus sayımlarında hep erkekler dikkate alınmıştrr.

Söz konusu dönemlerdeki şartlar ve anlayışlar göz önüne ahndığında, bu
durumu pekyadırgamamak gerektiği iyi anlaşılabilir. Çünkü o dönemlerde genel
geçerli olan durum bu olmuştur.
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A) Nürus HAREKETIİIİĞİ xaynıaĞr oLARAK BoDRUM
KAZASI "wüFUS YOKLAMASI" :

I(uşkusuz Bodrum kazasının "nüfus yoklamasl"nı, söz konusu dönemde,
osmanlı Devleti'niır \z|ediğigenel yönetim ve ıslahat hareketlerinin, nüfus yaz|m
(tahrirı) uygulamalarının dışında düşünmemek gerekir. Çünkü devletin, yeni bir
yönetim şekli ve savunma biçimini yaratmak gayesiyle, vergİ ve askerlik g|bi,
iki önemli kaynağını tesadüf ere bırakması, doğru değildir. Bunun için devletin,
ülke genelindeki insan nüfusunu, özellik]e de askerlik ve vergi miİkellefiyeti
açısından önem arz eden erkek sayrsrnl belirlemesi, bu nüfusu sürekli gözetim
ve denetim altında tutmasr gerekmektedir. Ancak bu yolla, "vergi" Ve "asker"
kaynağı ihtiyaçlarını sağlıIdı bir şekilde karşılaması mümkündür.

İşte bu nedenledir ki, dönemin şartları açısından nüfus Saylml Ve

yoldaması meselesine bakıldığında, osmanlı Devleti tarafindan alınan bu
tedbir ve uygulamaların, yadırganmafiIasl gerektiği anlaşılır. II. Mahmud'un bu
maksatla gerekli tedbirleri almış olduğu, ıslahat ve yenileşme çalışmaları başlatmış
bulunduğu bilinmektedir. "Nüfus tahriri (yazrınr, sayrmı)" ve "yoklama"larr,
onun bu bağlamda aldığı tedbir uygulamalarındandır. Burada düşüncelerimize
ve araştrrma|arımıza temel teşkil eden Bodrum kazası "},Tüfus Yoklaması"nı
da, onun aldığı tedbir uygulamalarından biri olarak değerlendirmek doğru olsa
gerektir.

Söz konusu ettiğimiz Bodrum kazası "Nüfus Yoklamasr", Bodrum
kazasında, nüfus hareketliliği eylemine katılmış sadece gayr-i Müslimlere
özgüdür. I(azanın bütün nüfusu içindeki hareketliliği içeren bir "yoldama"

değildir. Bu "yoklamadİ' Kazada bulunan Müslüman nüfustaki hareketlilik
bulunmamaktadır.8 Müslüman nüfustaki hareketlilik, bu konuda yapılmış bir

B Bodrum kazasr nüfus "Yoklama Def eri"nin özelliklerine
değinecek olursak şunları belirtmek mümkündür:

Bu def eı XIX. yizyıl şartları içinde, nüfustaki bireylerin askeri ve mali
durumunu tespit amacıyla yapılmıştır. Def eı kazadaki yetişkin tüm erkekleı
erkek çocuklar ile kadınlar ve kızları içine alan genel anlamdaki toplu bir nüfus
kaydını içermemektedir. Denebilir ki, kazadaki nüfus içinde, tam manasıyla
nüfustaki hareketliliği içeren bir kayıttır.

Bu kayıtta gelen ve gidenler (göçler)le doğan ve ölenler esas alınmıştır.
Nüfustaki, bu hareketlilikte, kadınların ve kız çocuklarının hariç tutularak, tıpkı
nüfus sayımlarında olduğu gibi, sadece yetişkin erkekler ve erkek çoculdarın
temel alrnmasr çarpıcıdır. Bu durumu, nüfus sayımlarındaki genel anlayışla,
yani askerlik ve vergi mükellefiyeti yükümltilülderiyle, izah etnıek mantıklı
görünmektedir.

Hakikaten "edna", "evsat" gibi vergi mükellefiyet dereceleriniıı gelen,

!
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başka "yoklama" def erinin incelenmesiyle belirlenebilecektir.

Gayr-i Müslim nüfustaki hareketliliği ortaya koyan, çalışmamızln ana
kaynağını ve hareket noktasını teşkil eden Bodrum I(azası "Nüfus Yoklaması"nın
içeriğini, niteliğini, anlamrnı ve değerini layıkıyla anlayabilmek içiır, buııun,
"genel nüfus sayrmlarr"ndan farkını iyi ortaya koymak gerekmektedir. onun için,
"GenelNüfus Tahriri (Yazımı, Sayımı)" nedir? "NüfusYolclaması" ne demektir? Bu
iki deyimin birbirleriyle örtüşen Ve ayrlşan yönleri ırelerdir? osmanlı Devleti'nin
ilgi|iyazıdilinde bu ikifarklı deyim tam olarak neyi içermekte ve ifade etmektedir?
gibi sorular, cevaplanmalıdır. Bu, meselenin aydınlatllması bakımından örrem
taşımaktadır.

Söz konusu dönemde, osmanlı Devletinin alanla lIglliyazıdilinde, "niifırs
tahriri (yazrmı, sayrmr)"nin9, ülkeııin genelindeki veya sadece bir bölgesindeki
nüfusun bütününü (genelini), sadece erkelcler cinsinden, kayıt altına alma çabası
olarak kullanılmış bir ibare (deyim) olduğu anlaşılmaktadrr. 10

S adece erkekler cinsinden osmanlrDevleti'nde gerçekleştirilmiş ilkmodern
anlamdaki nüfus tahriri (yazımı, sayımı) teşebbüsünün, Yeniçeri ocağı'nın
kaldırılmasının (1826) ardından, istanbulda gerçekleştirildiği görülmektedir.

giden, ölen yeİişkin erkeklerin isimlerinin yanında yer almasr, ayflca gelen ve
giden çocuklar I|e öIen ve doğan erkek çocukların da burada belirtilmesi, bu
hareketlilik kaydında askerİ ve mçıIİ mükellefiyetlenn temel alındığı gerçeğini
ortaya koymaktadır. [Bk. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri ve EK-II:
Bodrum Kazası "Yolclama Defteri'' Latin Harflerine Çevirisi].

9 <... Nüfus tahrirleri, osmanlı memleketlerinde yaşayan
nüfusun lcemmiyet ve mikdilrının bilinmesi dolayısıyla, devletin, tebeası ile olan
münasebetlerinde daha ishbetli kararlar alabilmesi bakımından> önemlidir.
Bunlar sadece osman]ı döneminde II. Mahmut devrinde değil <günümüze kadar
gelen zaman zarfında.... , da krymet taşımaktadırlar' (Bk. Mahir Aydın,,\ynı
makale, s.97.)

Bu sayımların defterlerinin ve buna yönelik oluşturulmuş Osmanlı
yıllıklarında verilen istatistiklerin, konuyla -ilgili elimizdeki en güvenilir
kaynaklar olduğu açıktır. Nitekim bu husus, aynca bir araştırmacı tarafindan
da vurgulanmaktadır. <...mevcut osmanlı sayımlarının ve yıllıklarının, 19'
yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında orta Doğu'nLın ye Balkanlar'ın nüfus bileşimi
ve büyüklüğü konusuna güvenilir kaynaklar oldukları söylenebilir., [Bk. Kemal
I(arpat, ğnı eser, s. 4B.]
l0 osmanlı dönemindeki "nüfus tahriri (yazımı)"nin yerini, -f.C.

Devleti giinümiiz yazı dilinde "Nüfus Kayrt Sistemi" almıştır. |Bk. Türkiyede
Doğum ve ÖIüm Kayıtları ile İlgiti Çalışma Grubu Raporu, T'C. Başbakanlık
Devlet istatistik Enstitüsü, Ankara 1997, s.2.]
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Ancak bunun, kesin tarihi konusunda ıntıhtelif rakamlar verilmektedir.1I Bu ilk
Saylmln, amaçlandığı gibi veya gerektiği biçimde gerçekleştirilememiş olması
dikkat çekicidir. Yeniçeriliğin kaldırılmaSlnll1 ardıııdan girişilen osmanlı-
Rus Harbinin (1B2B-IB29), buna marri olduğu ileri sürülmektedir. Savaşın
ardından gerçekleştirilen Edirne Antlaşmasryla (|B29) bir sükünet ortamrnrn
oluşturulmaslnln, Saylm işinin yeniden harekete geçirilmesi olanağını sağladığı
anlaşılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak Rumeli'yi kapsayan bir nüfus Saylm
teşebbüsünün gerçekleştirildiğinetanıkolunmuştur. Ancakbusaylmm da, sağlıklı
bir şekilde sonuçlandırılamadığı görülmektedir. Bu Saylm teşebbüsünden sağhklı
bir netice alrnamamasının nedenleri, konuyla ilgilenenlerce tartışılmıştır.l2

Memleketin geneline (Rumeli ve Anadolu sancaklarrna) yönelik olarak
bilinen ilk planlı Ve Programlı nüfus Say[Tllnln, H. I246'da|<ı [Muharrem
ortasr |246 (2-|2 Temmuz 1s30)- 7 Zilhicce |246 (I9 Mayıs 1831)de] M.
1B30-1B31deki sayım olduğu anlaşılmaktadrr.I3 Bu nüfus yoklamasına göre,
Bodrum kazasının y erleşik İslöın nüfusunun, bayanlar hariç, 1190 erkelç olduğu
görülmektedir. Bunun 357'sini askerliğe uygun özelliğe sahip genç|er, 374'ni
askerliğe elverişli olmayanlar yani yaşlılar (orta yaşlı ve ihtiyarlar), 459'unu

çocuklar oluşturmakt adır.\a

Bu sayımda, Bodrum'da ne kadar yetişkin, büyuk (kübar) ve küçük
(siğar) yerleşik (meskün) olmayan yabancı İslöm ılüfusun olduğu, açıkça
belirtilmemiştir. Bundan dolayı, Menteşe Sancağı]nın 330 kadar yetişkin ve
138 kadar kiiçük (siğar) yerleşilc (mesktın) olmayanyabancı neferi içinde, ne
kadarının Bodrumdaki yabancılara ait olduğu bilinememektedir.

Aynı durum, Bodrumda ne kadar yerleşik yetişkin ve küçük gayri
Müslim |Kıpti ile AlA, terfii AlA, evsat, terfii evsat, edna, siğar (küçük), amelmande
derecesinde ve niteliğinde Rum, Ermeni, Yahudi] nüfus olduğu hakkında, ayrtca

tl Krş. Enver ZiyaKaral, ünı eser, S. 8, 10; Kemal Karpat, Aynı
esef' S.45; Mahir Aydın, ğnı makale, s. B1-B3, 92-93.

|2 Bk. Mahir Aydın, ,\ynı makale, s.82-83.
13 Bk. ve krş. Enver ZiyaKara|,,ğnı eser, s. 8; Mahir Aydın, ğnı
malcale, s.92-93.
14 <Der dahilikazai BODRUM

Nüfus: 325 Matlup
+ 32 Kezalik
357

+374 Gayrı matlup
731

+459 Siğar
1l90> [Bk. Enver ZiyaKara|, Aynı eser, s. l20-I2|.]
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yerleşik (mesktın) olmayan (yabancı) büyük (kebir) ve küçük (siğar) Rum nüfus
bulunduğu için de geçerlidir.

Muhalckak ki Menteşe sancağı içinde yer alan Muğla, Tavas, Yarangüme,
Gebranes, Üzümlü, Agirdos, Doger, Eşen, Meğri, Dadya, Tarahya, Ula, Talaman,
Kemre, Köyceğiz, Gökabat, Karaova, Mandalyan, Troloz, Eskihisaı Subice,
Mazon, Bozüyük, Yerkeski (Yerseki), Mesuli, Milas (göçebelerıyle birlikte)
kazaları gibi, bunlar arasrnda kendine has bir hususiyeti bulunan Bodrunt'un
'5 da, bu genel nüfus saylmr döneminde meskün (toplam li90 İslAm neferi) ve
mesktın bulunmayaız belli bir sayıda Müslüman nüfusu, belli bir oranda meskün
olan ve meskün bulunmayan (gelip geçici) gayr-iMüslim nüfusu da vardr. Ancak,
Menteşe sancağında|ı yerleşik (mesktın) olan AlA, evsat, terfii evsat, edna, siğar
(küçük), amelmandel6 derecesinde ve niteliğinde toplam 2294Rım,52 Ermeni,
36 Yahudi'nin kaçının Bodrum sakinlerinden olduğu, ayr|ca, yerleşik (meskfın)
olmayan (yabancı) 5l'i büyük 1'i küçük toplam 52 Rumdan kaçınınt7 Bodrumda
gelip_geçici durumda olduğu pek anlaşılamamaktadır.

Enver Ziya Kar aI, bı 1246 ( 1 B 3 0 - 1 B 3 1 ) senesindeki genel nüfus Saylmlnln
ardından, 1247 de de kısmi bir sayım yapıldığına, ancak Vakanüvist Lütfi
Efendihin belirttiği bu sayıma, nüfus sayımları konusunda fikir beyan etmiş
yazarların pek temas etmedilderine işaret etmektedir.'8

Karal, bunun ardrndan, l}44'te ve ondan sonraki yıllarda da, birkaç
defa sayım tecrübesinin varlığına iıışı.in bilgiler vermektedii. ıgsoaaki (yalnı)
Anadolu, Suriye ve Kürdistan krsmını içeren) saylm ile 1870'teki genel nüfus
saylml teşebbüsleri, |B74'te sadece Tuna vilayetini kapsayan sayrm, 1877 -|B78'de
istanbula özgü olan ve 6 ay süren saytm tecrübJeri, bunlara örnek olarak
verilmektedir.te

"Nüfus yoklamasr"nıİı ise, osmanlı Devletihin i\gl|i yazı dilinde,
yapılmış 'genel nüfus tahriri (yazımı, sayrmr)"nin ardından belirlenmiş olan
nüfusun, 6 aylık sürelerle senede iki defa dehetim altında tutulmasr, bu nüfusta
meydana gelmiş yeni değişikliklerin belirlenmesi için kullanılmış bir tabir olduğu
görülmektedir.20 Hakikaten elimizde inceleme fırsatı bulduğumuz Bodrum

15 Bk. Enver ZiyaT(aral, ğnı eser, s. ||7-12I'
|6 Amel-mknde, iş yapmaktan kalmış, iş göremez durumda olan

demektir. [Bk' Ferit Devellioğlu, osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lfıgat (Eski ve
YeniHarf erle),3. ofset Baskr, Doğu Ltd. Şti. Matbaası, Ankara 1978, s. 39.l
17 Bk. Enver ZiyaKaral, -A1ını eser, s. 121.
18 Bk. Enver ZiyaKaral,,41ını eser, s. B-9.
19 Bk. Enver ZiyaKara|, ğnı eser, s. |0.
20 C)smanlı dönemindeki "nüfus yoklamasr"nın yerini güniimüzde

- 3;07



Kazasr "nüfus yoklaması defteri"nin özellilderine baktığımızda, bu tabirin ne

kadar yerinde ve isabetli olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, "nüfus yoklaması", daha önce kayıt altına alınmış genel

nüfus içinde, hukuki anlamda, "askerlik" ve "vergi mükellefiyeti" bağlamında
bireylerde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini belirleme ve bu değişiklilderi
kayıt altına almayı içermekte ve ifade etmektedir.

"I{üf,us yoklamalarr" hakkrnda ilk bilgilere ise T4 Eylül 1831c1e

rastlandığı ve "yoklama" usulünün II. Mahmud'un saltanatı boyunca devam
ettiği belirlenmiştir. "Nüfusyoklama defterleri"nin, "yoklama ilmühaberi'' veya
"vukuat defteri" şeldinde isimlendi1ilmeleri de sözkonusu olmuştur.2l Ayrrcabu
iş için "yoklarna boğçasr" tabirinin kullanılmış bulunduğu da görülmektedir.2'

"Nüfus yoklama"larlnrn, senede ilci defa, Muharrem-Cemayiyelahir ile
Receb_Zilhicce ayları arasında, nüfustaki hareketlili|ç esas alınaralc yapıldıkları
ve kaleme alındıkları anlaşılmakt adır .23

o halde Bodrum kazasında gerçekleştirilmiş olan "nüfus yoklaması"nı,
bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.

a) Bodrum l(azasr "}düfus Yoklaması"nın lGmliği:

İncelediğimiz Bodrum kazası "yoklama defteri", Başbakanlık osmanlı
Arşivi Kamil Kepeci tasnifinde 6422 numaradakayıt|ıdrr. "Yoklama'] Bodrum
Nahiyesi MüvellAsı Mehmed Said tarafindan yapılmlş Ve kayda geçirilmiştir.
Bodrumkazası "nüfusyoklamasr", uygulananyoklama usulü süreçlerindenilkini,
yani Muharrem_Cemaziye|ahir arasındaki altı [0] ay'ık süreci kapsamaktadır.

"Yoklama] Muharrem başı-Cemaziye|ahir sonu 1254 l 27 Mart- |9

T. C. Devleti'nde "Hayati Kayrt Sistemi" yer almıştır. ZiraBodrum Kazasr "nüfus
yoklamasr defteri"nde söz konusu edilen ve "nüfus hareketliliği'hin göstergeleri
o|an doğumve ölümler ile evlenme ve boşanmaglbikişiselhal olaylarının kaydına
"}Iayati Kayrt Sistemi" denmiştir. Brı kayıt usulü ile toplanan bilgilea ikamet,
göç, vatandaşlığa giriş ve çıkış gibi olaylara ilişkin kayıtlarla birlikte "Nüfus
I(ayıt Sistemi"nin güncelleştirilmesini sağlanmaktadır. IBk. Türkiyede Doğum
ve öIiım Kayıtları ıle İIgılı Çalışma Grubu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet
istatistik Enstitüsü, Ankara 1997 , s.2, 4']
2| Bk. Mahir Aydın, Aynı makale, s.94.
22 Bk. Mahir Aydın, ,\ynı makale, s.97.
23 Bk. Mahir Aydın, ğnı makale, s.94'

I
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Eylül l838deki 6 aylrk zaman diliminde, kazanrn, özellik]e gayr-i Müslim
ahalisinin nüfusunda mekön ve işlev yönünden meydana gelmiş değişiklilderi
konu edinmektedir. Bu özellikleri açısından bakıldığında, Bodrum kazası "nüfus
yoklaması"nın, II. Mahmud'un saltanatınrn son yılına rastlamış bulunmasr, aynr

zamanda Tanzimat fermanrnrn ilAnı yılının arifesinde olması dikkat çekicidir.

1 ) "Yoklama'hın İçeriği:

Menteşe Sancağı'nda yer alan Bodrum kazasındaki "yoklama''nın konusu
her ne kadar Bodrum kazasında gayr-i Müslim nüfı-ıstaki hareketlilik ise de, onun
kapsamı oldukça zengin görünmektedir.

"Yoklama'', içerik olarak ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeye tabi
tutulduğunda, XIX. yüzyılın ilk yarısında, Tanzimat Fermanı'nın ilAnı yılının
hemen arifesinde, Muharrem başı-Cemaziye|ahir sonu 1254 l 27 Mart- |9
Eylül 1s3s tarihinde, kaza dAhilindeki genel nüfus içinde, bayanlar dışında her
yaştaki erkek nüfusta 5 ay içinde meydana gelen hareketliliği belirleme olanağını
vermesinin yanrnda, toplum yaşaml, meslekleı çalışma hayatı, insan ömrü, insan
adları, aile yapısı, lakaplar ve lakap vermeler gibi çeşitli hususlarl da aydınlatacak
bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Ayrıca yer adları ve yerleşim birimleri ile bunlar
arasındaki ilişkiler hakkrnda da önemli bilgilere ışık tutmaktadır.

"Yoklama''da, esas olarak, Bodrum'a giren (gelen), çıkan(giden) ve orada
ölen gayr-i Müslim baylar ile altı [6] aylık süre zarfinda doğmuş ve ölmüş erkek

çocuklar, esas alınmrştır ve sayılmıştır. Dolayısıyla söz konusu "yoklamd',|<aza
dAhilinde, bir "genel nüfus saylmı" değildir.

Sözünü ettiğimiz osmanlı Devleti'nin belli Ve ciz'i bir toprak
parçaslnl teşkil eden ve bir sahil bölgesi özelliği bulunan Bodrum kazasında
gerçeldeştirilmiş bu "nüfus yoklamasr" , nüfus ve hareketlilik alanında, daha önce
yapılmış çalışmaları destekleyecek özelliktedir. Ayrıca "yolclarnd', yöreye özgin
bazı hususiyetleri de aydınlatma özelliğin'e sahip bulunmaktadır. Aydınlattığı
hususlaı maddeler halinde şöyle açıklanabilir:

1- Bodrum kazasrnrn nüfusu içinde sadece gayr_i Müslim erlcek nüfusu
içermesi,

2- Kazada gayr-i Müstim erkelc nüfusun, a|tıay (Mart sonu-Eylül başı)
içinde, do ğan v e öle nler in den b ahsetmesi,

3- Kazadan' aynl süre zarfinda, başka yerlere göç (hicret) etmiş olanları
belirlemesi,

4- Başka yerlerden kazaya gelip yerleşenlerden söz etmesi,
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5- Erkeklerin ihtiyar, yaşlı, orta yaşlı, genç, çocuk ve bebek kesimlerini
tanıtması,

6- Kaydedilmişlerin var sa mesleklerini belirtmesi,

7- Kaydedilmişlerin vergi derecelerinefF.dna' T (Evsat) gibi] işaret etmesi,

B- Kazada oturan kaydedilmişlerden bazılarının, asıl memleketlerinin
neresi olduğu gibi bilgileri içermesi,

9-Bodrum halkında (toplumda) lakaplar ve lakap yerme anlayışını
göstermesi,

lO-I(aydedilmişlerin fizikİ y'apılarına (sağlıklı, engelli, vücut yapısı vs.)
dair b ilgilerl kaps aması,

1 1 - Kaydedilmişlerin akr ab alık, y akınlık d er e c el e r ini gö stermes i,

l2-Kaydedilmişierin, cinsiyet (milliyet), inanç (din) ve öz adlarına dair
bilgilere yer vermesi,

l3-Bodrum'da doğan, ölen, Bodrum'a gelen ve Bodrum'dan giden
kaydedilmişlerin, y a ş düz eyler ini r akamlarla gö sterme si,

1 4- B o drum un, altı ay|ık zaman diliminde, nüfus hareketliliği açısından
n er el erl e ili şki h alin de ol duğunu gö stermesi. 2a

Bütün bunlaı Bodrum kazasında söz konusu tarihte yapılmış olan "nüfus
yoklamasr"nın, devrin lrükümetlerinin, rslahat ve yenilik çalışmalarında ne
denli bir yere sahip olduğunu ve dikkate alındığını göstermektedir.

Dönemin en belirgin Ve çarplcl yeniliklerinden olan bu etkinliğin, elbette
rastgele yapılmış olması düşünülmemelidir. Çünkü bu "nüfus yoklarnasr"
etkinliği yoluyla, Bodrum'daki nüfus hareketliliği hakkında elde edilmiş yeni
bilgiler, daha önce yapılmış bölgeye ve ülkeye dair genel "nüfus tahriri(yazımı,
sayımr)"nin güncelleştirilmesi sağlanmış bulunmaktadır.

Bu kadar önemli bir işlevi bulunan "yoklama"nın, belli ölçüt ve kurallar
çerçevesinde gerçeldeştirilmesi gerektiğini lrerhalde tahmin etmek güç olmasa
gerektir.

2 ) "Yoklam a"nın ölçütleri:

24 Bk' Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri ve EK-II: Bodrum
Kazası "Yoklama Defteri" Latin Harflerine Çevirisi' I

i
t

I
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"Nüfus yoklamalarr" yapılırken nelere dild<at edilmiştir? Ne gibi ölçütler
uygulanmıştır? gibi konulara da burada kısmen değinmemiz gerekmektedir.
Bunun yapılmasının Bodrum kazasındaki "nüfus hareketliliği"ni daha iyi
anlamak yönünden yararlı olacağı kanaati taşınmaktadır.

"Nüfus yoklamaları"nın ölçütleri konusu, elimizdeki incelediğimiz
örnekten anlaşılabilecek düzeydedir.25 Bununla birlikte, konuyla ilgilenen ve bu
konularda bazı çalışnıalar yapmış bulunan araştrrmacrlar tarafindan da, "nüfus
tahriri(yazlmr, saylmı)" Ve "yoldama'sı ölçütleri hakkında bir kısım tespitler
yapıImış bulunmaktadır.

Gerek yoklama def erinin içeriğine, gerekse alanla ilgili yapılmış
inceleme çalışmalarında belirlenenlere göre, "nüfus yoklamast"nda, göz önünde
bulundurulan ölçütler, kurallaı maddeler halinde aşağıda şöyle ifade edilebilir:

a) Müslim nüfusun gelenleri, gidenleri, tüvAnA (güçlü, kuwetli), sıbyan
(çocuklar), amel-mAnde (iş göremez durumda olan) şeklinde, yaş Ve kudretlerine
göre sınıf andırılır. Gayr_i Müslim nüfusun da benzer bir işleme tabi tutularak,
onların AlA, evsöt, ednö ve sıbyön şeklinde vergİ dereceleri yani cİzye derece\eri
dikkate alınrr.26

b)"Yoklama'da 1830/183i-1B38 arasındaki sayımlarda olduğu gibi,
yetişkin, hatta yetişkin olmayan her yaştaki erkek (ihtiyaa yaşlı, orta yaşlı, genç,

çocuk ve bebek) insan, hane içindeki konumundan bağımsız olarak, resmi
kayıt ölçütü olarak görülmektedir. Bu durum, bireyin (kadın ve erkek) yaş Ve

cinsiyetten bağımsız olarak saylm için temel birim (ölçüt) teşkil eden 18B1/1BB2-
lB93 sayımlarına kadaı o şekilde devam etmiştir.27

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, yapılmış "nüfus yazımları''
ve "yoldamalarr'hrn, tamamıyla o/o 100 gerçeği, gençek "nüfus" ve 'iniıfus
hareketliliğİ"ni yansıtmak kudretinden yoksun bulunmasıdır. Bazı
araştrrmacrlarca, buna yönelik olarak ile/i sürülmüş görüşler de yer almış
bulunmaktadır. Öineğin bir araştırmacrnın bu konuda Varmrş olduğu bir
sonuç oldukça çarpıcıdır. ona göre, osmanlı nüfus yazımları, 1830-l838'den
1B81i 1B82-1893'te gerçekieştirilen sayımlara kadar, hep olduğundan daha düşük
gösteriI mektedir.28

25 Bk. E/c-ft Bodrum Kazası "Yoklama Defteri ve EK-II: Bodrum
Kazası "Yoklama Defteri" Latin Harflerine Çevirisi'

26 Bk. ve krş. Ek-L Bodrum Kazası "Yolclama Defteri ve EK-II:
Bodrum Kazası "Yoklama Defteri" Latin Harflerine Çevirisz; Mahir Aydın, ,ğnı
malcale, s.97.

27 Bk. Kemal Karpat, ğnı eser, s.48.
28 Bk. Kemal Karpat, ğnı eser, s.48.
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Nüfus yazımlarında [istatistiklerde] genel olarak yaygın olan bir yanlışın,
yani nüfusun olduğundan "az beyan edilmesi"nin, sadece osmanlı Devleti
"nüfus sayım" ve "yoklamd'larına özgü bir durum olmadığı, başka ülkelerde
de benzer durumların yaşandığı anlaşılmaktadır. Öyle ki, bir araştırmaya göre,

hiçbir Saylm işleminde, bu en gelişmiş ve çağdaş nüfus Saytmlolsa dAhi, toplam
nüfus doğru bir şekilde orİaya konulamaz, bu konudayetersiz kalınır.'g Doğal
olarak bu durum, Türkiye Cumhuriyeti devri nüfus sayımları için de geçerli
bulunmaktadrr.30

Ancak görünen bu durum, yapılmış "nüfus sayım" ve "yoklama"

kayıtlarının güvenilirliğini ve yararlanılabilirliğini azaltmamaktadır. Çünkü
gözden kaçırılmış, ihmal edilmiş, birkaç husus dışında, nüfus Saylm Ve

yoklamalarına büyük özen gösterildiği, önem verildiği görülmektedir. Zira
devletin, nüfusun yap15ma Ve hareketliliği durumuna bağlı olarak ancak, gelecekte

ıslahat veya yenilik (reform) yapmak için belli bir plan Ve program geliştirmesi,

çeşitli tasarılar oluşturmasr, bunları tatbik etmesi söz konusu olmalıdır.

3) "Nüfus Vaklaması"nın Şekli (Biçimi):

Bodrum kazasr "mİifus yoklaması"nın şekli, yapılış biçimi, incelediğimiz
"yoklama" kaydından3l ve genel "nüfus tahrirleri" ı|e "nüfus yoklamaları''na
hasredilmiş önceki çalışmalardan anlaşılabilmektedir.

IL Mahmud devrinde, daha önceleri örnekleri yaygln olmadığından
dolayı halkın endişe duyabileceği kaygısıyla, "nüfus saylnı ve yazırn|arr" ile
"nüfus yoklamaları" rast gele kişilere yaptırılmamıştır. Bu iş için özellikle

lMevaliden Halim Mola ..... gibi] şer'i (hukuki) memurlar görevlendirilmesi

29 <Bu istatistiklerde [nüfus sayımlarında] yaygın olan bir yanlış,
nüfusun olduğundan az beyan edilmesidir. Hiçbir Saylm işleminde, en gelişmiş
ve çağdaş olanı da dAhil olmak izere,toplam nüfus doğru olarak sayılamaz., [Bk.
Kemal Karpat, ğnı eser, s. 46; Ayrıca bk' Enver Z\yaKaral,,\ynı eser, s.VIiI. ]

30 <Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri, doğum ve ölüm
olaylarının tatmin edici bir düzeyde kaydedileııemesidir.> |Bk. Tiirkiye'de
Doğum ve ölijm Kayıtları ıIe İlgılı Çalışma Grubu Raporu, T.C. Başbakanlık
Devlet istatistik Enstitüsü, Ankara 1997, s. 1.] . Bunun sebepleri hakkında ayrıntılı
tespitler olup, özet halinde ve maddeler şeklinde açıklandığı görülmektedir. [Bu
konuda ayrıntılı bilgi için, belirtilen çalışına grubu raPorunun "Doğuın ve olüm
Kayıtlarında Karşıtaşılan sorunlar" bahsine bakınız.|Türkiye'de Doğum ve Öıüm
Kayıtları ile İlgili Çalışnıa Grubu Raporu, T.C' Başbakanlık Devlet istatistik
Enstitüsü, Ankara T997, s.3|-34.]

31 B|<. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri ve EK-II: Bodrum
Kazası "Yolclama Defteri" Latin Harflerine Çevirisi'
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tercih edilmiştir. Bu memuriar, görevleri için ilgili yere hareket etmeden öırce
harcırahlarını ilgili birimden alıp, görevlerini kendilerindeıı istendiği şekilde
gizlilik içinde yürütıneye çalışınışlardır. 32

"Nüfus yoklaması"nı yapmak Ve yazmak için görevlendirilmiş
memurlarrn, bir tespite göre, genel nüfus sayıınında olduğu gibi, istanbı-ıl'dan
gönderilmediği anlaşılmaktadır. Bunun için, yoklama yapılan kazadaki Defter
Nazrrr adıyla anılan mücerreb ve müstakimü'l-etvkr memurlar ile emiır ve
mu'temed mukayyidler görevlendirilmişlerdir. Defter nazrrlarrna bu iş için
maaş veya harcırah adı altında herhangi bir ödeme yapılmazken, mukayyidlere
yoklama yapılacak kazanın btiyüklüğüne göre değişen miktarda ilgili kaza
tarafindan münasip miktarda maaş tahsis edildiği görülmektedir.33

"Nüfus yoklaması''flln şekli, yapılış biçimi hakkında şu hususlar da ayrıca
önemli idi. Bunlara göre;

1) Müslim ve gayr-i Müslim nüfus, birbirlerinden ayIl yazı|acak;

2) Nüfustan yerli ve yabancı olanlar belirtilecek;

3) Müslim ve gayr-i Müslim nüfus yazlmlna ve yoklamaslna esas kişiler
isim ve şöhretleriyle, höl, eşkal ve keyfiyetleriyle yazılacak;3a

4) Müslim nüfusun |4'ten40 yaşına kadar askerliğe elverişli bulunanlarına
"mim" konulacak;3s

5) Gayr-i Müslimlerden ellerinde cizye evraleı olanlqrın bu evrakları
Ibrazı (göstermeleri) sağlanacak, bunların ölA, evsAt, edni olmak üzere hangi
dereceden vergi vermekte iseler36 isimlerinin yukarısına o vergi dereceleri aynen
işaret verilecek; evrakı bulunmayanlar da bu üç vergi derecesinden hangisine

32 Bk. Enver ZiyaKaral, Aynı eser, s. 12ve 17.

33 Ayrıntı için bk. Mahir Aydın, Aynı maleale, s.94-95.
34 Bk. ve krş. Ek-I: Bodrum K7zası "Yoklama Defteri ve EK-II:

Bodrum Kazası "Yoklama Defteri" Latin Harflerine Çevirisi; Mahir Aydın, Aynı
makale, s. 86-87.

35 Bk. Enver ZiyaKara|, ğnı eser, s. VIII ve 19; Mahir Aydın, ğnı
makale, s.87.

36 Cizyeye müstehak gayr-i Müslim reAyAnın vergi dilimi, üç aıra
dereceye ayrılmaktadır. Bunlardan en yükseği dld şekJinde isimlendirilmekte
olup bir tesbite göre değeri 48 kuruştur. ortasına ise evsat denilip 24 kuruş,
düşüğü de edna olup 12 kuruş değerindedir. Ayrıca cizyeden muaf tutulan gayr-i
Müslimler de vardır. Bunlar, ihtiyar ve amel-mAnde (iş göremez durumdakiler)
olarak vasıf andırılmaktadırlar. [Bk. Enver ZiyaKaral, Aynı eser' s.I9.l
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mtistelrak iseler bu tesbit edilip mükellef kaydedilecek.37

b) "Nüfus Yoklaması"nın Nedenleri:

Bodrum kazası "niifus yoklaması"nın yapılış nedeni, açık olarak def erde
belirtilınemektedir. Ancak, söz konusu bu "yoklama"nrn nedenlerini, "genel
nüfus tahrirleri"nden pek ayrı düşünmemek gerekmektedir. Aynı şekilde
başka bölgeler için yapılmrş "nüfus yoklamaları"nln nedenlerinden de farklı
algılanmamalıdır. Çünkü netice olarak' "nüfus yoklamaları'] 'genel nüfus
tahrirleri(ya zımları, sayımları)'hin gerçek amaclna hizmet için yapılmaktadır.38

Kuşkusuz ki, "nüfus yoklaması"nln, "nüfus tahrirleri"nden daha öte,
kendine özgün nedenleri de yok değildir. Bunu daha iyi anlayabilmek için, önce
genel "nüfus tahrirleri''nin nedeglerini, özellikve süreçlerini sonra da Bodrum
kazası "nüfus yoklaması"nrn bunlar içindeki yerini belirlemeye çalışalım.

Gerek genel "nüfıls tahrirleri (yazımlarr, sayrmları)"nin nedenleri,
gerekse "nüfus yoklamaları"nln nedenleri, "nüfus tahrirleri" Ve "yoklamalar"
haklanda yapılmış bazı çalışmalarda çeşitli şekillerde tesbit edilmiş durumdadır.

"Nüfus tahrirleri (yazrmlarr, sayımlarl)"nin nedenleri arasında şunlar
yer almaktadır:

l) Nüfus tahririnin, din ve devlete, pek hayırlı bir iş olacağına inanmak39;

2) Devletin temsilettiği reAyAyı, bütün halkı, sayl Ve özellikleriyle bilmek;

3) osmanlı tebeasının, reAyAsının, genel anlamda hunJr ve asayişini
temin etmek;

4) Müslim reAyA gibi, gayri Müslim reAyAnın da vergiye (cizyeye)müstehak
olanlarını belirlemek;

5) ReAyA (halk) arasında, vergi adaletini tesis etmekao;

6) Yeni osmanlı ordusunun kurulabilmesi için, "askerlik" yapabilecek
37 Bk. Mahir Aydın, Aynı makale, s' 87.
38 Nüfus sayrmlarının nedenleri, nüfus saylm memurlarrnrn

özellilderi, görev, yetki ve sorumluluklarl, maaş ve yollukları ile sayılarl, sayrmln
içeriği, koşulları ve biçimi (yöntemi) hakkında ayrıntılı bilgiler için bk. Enver
ZiyaKara|,,ğnı eser, s' 17-20; Mahir Aydın, ğnı makale, s. 83-89.

Bk. Mahir Aydın, ğnı makale, s.89'
Bk. Mahir Aydın, Aynı makale, s.84.

l

)

39
40
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halkın saylslnln bilinmesini, "Vergi kaynaklari nın bulunmaslnl Ve bu alanlarda
kayıpların önlenmesini sağlamak;

7) Önceden berat veya fermanla vergi muafiyetine sahip iken, durumları
değişmiş olan kimselerin, yeni durumlarrnı belirlemek, son durum ve şartlara
göre, gerekirse onlara vergi koymak; bu konularda haksızlıkları önlemek.aı

"Nüfus yoklamaları"nrn nedenlerine gelince, bunlar da şöyle belir|enmiş
bulunmaktadır:

l) Her sene Müslim reöyAnın ve gayr-i Müslim reAyönın yoklanarak,
vergiye, cizyeye müstehak olanlarını belirlemeka2;

2) Bir kişi bir defayazı|dıktan sonra, vefatı veya illet (hastalık) Arız olması
gibi müstesna haller dışında, "askerlik" ve "vergi mükellefiyefi 'hden kurtulmasına
firsat vermemek.a3

Görüldüğü üzere, Bodrum kazasr "nüfus yoklamasr"nın özgün nedeni,
belirlenmiş mevcut bir nüfusun, denetim altında tutulmasını sağlamaya
yöneliktir. Bu denetim, nüfustaki değişkenliğin, hareketliliğin, yeni oluşumların
belirlenmesiyle alakalıdır. Nüfusun gelişinıini önlemeye Veya nüfusu tahrip
etmeye yönelik bir çaba veya etkinlik değildir.

c) "Nüfus Yoklaması"nın Amacı:

Nüfus yoklamalarlnln amacl, elimizde incelediğimiz ve burada tartışma
imkinı bulduğumuz Bodrum Kazası Nüfus Yoklaması Defteri'nin içeriğinden,
bu def erin verdiği bilgilerden açıkça anlaşılmaktadrr.aa

Buna göre, nüfus yoklamalarlnln amacı, ahaliden özellikle "vergi"
Verme Ve "askerlile" yapabilme kabiliyeti olanlarrnr, bu mükellefiyetlerin
mensubu olan adayları belirlemek, nüfus içinde bu özelliklere sahip olan veya
nitelikleri uyanların, 1B30-183lgenel nüfus şaylmmtn ardrndan, 5 ay içinde,
ne gibi bir hukuki değişikliğe uğradıklarını ortaya çıkarmaktır; bunlardaki
mükellefiyet değişikliklerini belirtmektir. Bunun ardından, vergi ve askerlik
mükellefiyeti o|an|arın son değişiklik durumuna yönelik, bir tedbir geliştirmek
ve yeni çıkabilecek sorunlara çözüm üretmektir. Ayrıca, nüfusu, 6 aylık Zaman
aralıklarıyla, denetim veya gözetim altında tutarak, memleketin ve nüfus

4I Bk. Enver ZiyaKara|, ğnı eser, s.10-11.
42 Bk. Mahir Aydın, ğnı makale, s.84'
43 Bk. Mahir Aydın, ğnı makale, s.94.
44 Bk. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri ve EK-II: Bodrum

Kazası "Yoklama Defteri'' Latin Harflerine Çevirisi;
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yoklamzrsı yapılan söz koı-ıtlsu beldenin, geleceğine yöııelik tasarılar üretmektir,

Buı-ılardan başka, ır|ifus yoklamalarında, bir yerde kayıtlı iken veya

yazllmaınlş iken başka bir kazaya ev göçü (evladü iyaliyle, erkek çocı"ıkları)
yoluyla veya miinferiden göç etııiş buluıraırların, nüfusta kaybolınasının önüne

geçilınesi de amaçlaınıştır.

Bu tedbirler (yoklama uygulamaları) sayesinde, şu Veya bu nedenlerle

göç etıniş olan nüfusun (neferlerin ve ailelerinin), gittilderi kazanın, "Yoklama
Def eri"nde aranınak suretiyle bulunmasını mümkün lalmaktadır.

B) "YOKLAMASI"NA GÖRE BODRUM'DA. NÜFUS
HAREKETrirİĞİ:

T254Muharrem başı_C emaziye|ahir sonu / 1B3Bde Mart sonu-Eylül başı
arasıı-ıda, altı aylık Zaman diliminde, başka bir deyişle yarlm yılda, Bodrumdaki
nüfus hareketliliğinde öIümler, doğumlar, Bodrum'a gelenler, Bodrumdan başka

yerlere gidenler dikkat çekmektedir. Btl nüfus hareketliliğinin özelliğini, söz

konusu "Yoklama Def eri"'l5 esaS alınmak suretiyle, ayrıntılıbir şekilde irdelemeye
ve bunu bir çizelge şekline |Bk. Çizelge-L: Bodrumda Nüfus Hareketliliğine Esas

Bireyin Hal Çizelge.sl] 
a6 clöniiştürerek izah etmeye çalışalım.

a) Ölümler:

Bodrurıiı-ın altı [6] aylık zaman dilimindeki nüfus hareketliliği içinde
gayr-i Müslimler arasında toplam 13 erkek ölüm vakasr meydana gelmiştir.

ölenlerin yaş, meslekvefizik| özellikleri farklı farklıdır. Yaşlı, orta yaşlı,genç,

çocukvebebekdüzeyinde ölüınler olmuştur. ihtiyar, yani çokyaşlı (60in üzerinde)
ölüm vakası olııamıştır.

Nüfus yoklaması döneminde (Mart sonu-Eylül başı 1838) Bodrumdaki
toplam 13 ölüm vakasından sadece l'i yaşlı (60 yaşında) kesime aittir. Ölüm
hadiselerinde 60 yaşında sadece 1 şalrısın olması, bunun üstünde ölüm
lradiselerine rastlanmamasl çarpıcıdır.a7 Zira, genel itibariyle, günümüzdeki
tanıklıklarımızda, ölümlerin ekseriyetini yaşlıların oluşturduğu şeklinde genel

bir kanı hAkim durumcladır.
45 Bk. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri ve EK-II: Bodrum

Kazası "Yoklama Defteri" Latin Harflırine Çevirisi1
46 Bk. Çizelge-I: Bodrumda Nüfus Harelcetliliğine Esas Bireyin Hal

Çizelgesi'
47 Bk. Çizelge-7: Bodrumda Nüfus Hareketliliğine Esas Bireyin HaI

Çizelgesi.
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1B3Bde, altr aylık süreçte, Bodrumdaki gayr-i Müslim ölümlerinin
ekseriyetini, orta yaş, genç, çocuk Ve bebeklerin oluşturduğuna şahit
olunmaktadır. 1'i hariç, geri kalan 12 öliim vakasından 6'sr orta yaş (30-50 yaş

arası) , 3'ii genç (15-2B yaş arası), 2'si çocuk (z-Ia yaş arası), 2'si bebek (0-23

ay arası)tir. orta yaş grubu ölümlerde 2 kişi 50, l kişi 45, 2 kişi 35 yaşlarlnda
lrayatlarını kaybetmişlerdir. Genç grubu ölümlerden ise 1'i 28,|'i 16, diğeri de 15

yaşındadır. Ölen çocuklardan birinin yaşı 12, diğerinin de 11 dir. Bebeklerden ise

1'i tam bir yaşında diğeri ise 8 aylıkken hayatını kaybetmişlerdir.

Söz konusu altı ay içincle Bodrumdaki gayr-i Müslimlerin nüfus
hareketliliğinde yukarıda sözünü ettiğimiz ölümlerin yaşlara göre dağılımr Ve

oranlarınr aşağıda hazırlanmış olan listede açık bir şekilde görmek mümkündür.

Bodrurn'da h{üfus Hareketliliği İçinde Gayr-i Müslimlerin Ölümleri,
Bunların Yaşlara Göre Dağılrmı ve Oranlarr:

Yas düzevi Öıtim savlsı Örnür Yüzdelik oranı

Yaşlı nüfus (60 ve üzeri yaş) l

Orta yaş nüfus (35-59 yaşarası)S

Genç nüfus (15-34 yaş arası) 3

Çocuk nüfus (2-14 yaş arası) 2

Bebek nüfus (0-23 aylık) z

l3

60

50 (2 kişi)+a5 (1 kişi)+ 35(2 kişi)

25 (l kişi)+16 (1 kişi)+ 15(l kişi)

12 (1 kişi)+ll (1 kişi)

1 (1 kişi)+8 aylık (l kişi)

o/o 7.7

o/o 38.5

o/o 23.0

o/o 15.4

o/o 15.4

%100.0

Listede de görüldü ğijizere, altl ay içincle, bebek, çocuk, genç ölümlerinin
(2+2+3:7 kişi, %53.8), orta Ve yaşlı yaş gurubuna (1+5=6 kişi,o/o46.2) göre sayısı
Ve oranl daha yüksektir. Bu da Bodrumda halkın geleceğini emanet edeceği
insanlardan, genç, çocuk ve bebeklerden yoksun kaldığı anlamrna gelmektedir.

Belirtilen 6 aylık süre içinde, kuşkusuz, Bodrumda gayr-i Müslimler
arasındaki nüfus hareketliliğinde ölüm saylslnln, sadece bu rakamlardan
ibaret olmadığını tahmin etmek ve bunu hesaba katmak gerekmektedir. Zira
ölenler arasında, vergi veya askerlik mükellefiyeff bulunmayan, bundan muaf
tutulmuş toplumun değerli üyeleri olan kadınlar, kız çocuklarr ve bebelder de
vardır. Bunların ne yazık ki, dönemin genel anlayışı içinde, niifus yoklamasına
alınmadığl gözlenmektedir. Kadın ve kızların nüfus sayımları, bundan bir
miiddet Sonra ancak, osmanlr vilayet yıllıldarında yer alan nüfus sayımlarında
gösterilir hale gelmiştir.
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Burada söz konusu edilmesi gereken bir başka husus, bebek ve çocuklar
hariç, yetişkinken ölen erkeklerin hayatta iken hangi meslekleri icra ettik]eri ve
toplumda ne gibi işlevleri yerine getirmeye çalıştıkları meselesidir. Bu husus,
Bodrumda nüfus hareketliliği içindeki zümrelerin meslek ve işIevleri bahsinde
ayrrca ele alınacaktır.

b) Doğumlar:

Bodrumdaki nüfus hareketliliğinde, belirtilen süreç olan 6 ay (yarım
sene) zarfinda, Müslim olmayan nüfus içinde, 3 erkek doğum hadisesinin
gerçekleştiği görülmektedir. Doğumların, ölüm sayrstna Ve oranlna göre oldukça
düşük olduğu dikkat çekmektedir. 13 erkek ölürn vakasına rağmen sadece 3

erkek doğuın olayına rastlaması djişündürücüdür'a8 Bu durum, doğurganlığın
düşük olduğuna işaret etmektedir.

.Altı ay içinde, aşağı yukarl aynl oranlarda kız bebeklerinin doğmuş
olabileceği ihtimalini de düşündüğümüzde, gayr-i Müslim nüfus içinde, gerçekten
de 13 erkek+tr3 kadın ölüm (varsayım olarak)= 25 ölünı vakası karşısında,3
erkek+3kız= 6 doğunı hadisesinin gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.

Bu durum, Bodrum nüfusunda gayr-i Müslimlerin daha sonraki yıllarda
aza|acağı gerçeğini göstermektedir. Bunun gerçekliğini ortaya koyabilmenin
yolu daha sonraki yıllarda yapılmış bu türden nüfus sayımlarının incelenmesiyle
mümkündür.

c) Göçler:

Bodrumdaki gayr-i Müslim nüfus hareketliliğinde, göçler de belli bir yere
sahiptir. Yarım sene içinde, yani 6 aylık süreçte, Bodrum'a gelen ve Bodrum'dan
giden toplam 11 şahsın göç hadisesi meydana gelmiştir. Göç eden şahısların belli
bir miktarı da çocuktur. onlaı babalarıyla birlikte göç etmişlerdir. Buradan da
anlaşılmaktadır ki, nüfus hareketleri olarak göçlerde, göçü yapan bireylerin belli
birkrsmr, aileleriylebirlikte"evgöçıi"şeklindebuetkinliğigerçekleştirmişlerdir.ag

Bodrumdaki göçleri, gelen ve giden yönüyle baktığımızda, iki kısımda
irdelemek gerekmektedir. Bunlardan birini, başka yerlerden Bodrum'a gelenler
teşkil etmektedir. Diğerini de Bodrum'dan başka yerlere hicret edenler

48 Bk. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri; EK-II: Bodrum
Kazası "Yoklama Defteri'' Latin Harflerine Çevirisi; Çizelge-L: Bodrumda Nüfus
Harelcetliliğine Esqs Bireyin Hal Çizelgesi.

49 Bk. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri; EK-II: Bodrum
Kazası "Yoklama Defteri" Latiıı Harflerine Çevirisi; Çizelge-1: Bodrumda Nüfus
Hareketliliğine Esas 

-Bireyin 
Hal Çizilgesi.
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oluşturmaktadır. Ayrıca, Bodrum'a "yoklama" döneminden çok önce gelmiş ve
buraya yerleşmiş bulunanlar da vardır. Bunları da, nüfus hareketliliği ve göç
hadisesi içinde irdelemek doğru olsa gerektir.

1) Başka Yerlerden Bodrumh Gelenler:

Söz konusu süreç içinde, başka yerlerden Bodrumh gelen nüfus
olarak, 3 şahıs dikkat çekmektedir. Bu üç şahıs, tek bir ailenin üyeleridirler. 36
yaşlarında bir baba ile biri 12 yaşında diğeri 3 yaşında iki oğludur. Bunların ey
göçü ile Bodrumh geldikleri anlaşılmaktadır. Aile üyelerinden bayanlara nüfus
yoldamasında yer verilmemektedir. onların geldikleri yer ise Sisam adasıdır.
Bodrumh gelen bu ailenin üyeleri, görüldüğü gibi, oldukça gençtir. Genç bir baba
ve iki küçük çocuktur. Babanın meslek olarak kalkancılık yaptığı, bit zanaat
sahibi olduğu anlaşılmaktadır.50

2) Bodrum'dan BaşkaYerlere Hicret Edenler:

Altı aylık süreç zarfinda Bodrumdan başka yerlere hicret eden toplam
8 şahıs olmuştur. Bunun 3 kişilik bir grubu ite 2 kişilik bir başka grubunun,
Bodrum'a gelenlerde görüldüğü gibi, "aile üyeleri" olduğu anlaşılmaktadır.

Mesleği değirmencilik olan 35 yaşlarındaki bir şahsın, 1'i 4 yaşında diğeri
1 yaşında iki oğluyla birlikte, ev göçü şeklinde hiitün aİIesİyle (evlfrdı'iyaliyle)
Kereme kazasına göç ettiği görülmektedir. Mesleği yine Değirmencilik olan 35
yaşındaki bir başka şahıs da, 1 yaşındaki oğluyla blrlikte Milash hicret etmiştir.
Aslında Bodrum'dan Milash göç eden bu şahsın, aslen Keremeli bir köylü iken
oradan Bodrumh gelip yerleştiği, daha sonra da buradan Milash göç ettiği
anlaşılmakadır.

Geri kalan 3 kişinin, sadece eşi ile veyahut münferiden Bodrum'dan
başka yerlere göç etmiş olmasr gerekir. Bunlardan birinin yaşlnm 60 olduğu,
Balatovasr'na göç ettiği görülmektedir. Bu yaştaki kişinin evli olması' eşiyle hicret
etmiş bulunması ihtimal dAhilindedir. Bu şahsın mesleğinin de çobancılık olduğu
anlaşılmaktadır. Bunlar arasrnda Bodrum'dan dıge, yerlere göç edenlerden 1hln
yaşı l6 olup İstanköy adasına gitmiştir. Bu gencin, Bodrumda boyacılıkyapan bir
şahsın üvey oğlu olduğu, düşülen kayda göre de, öldüğü anlaşılmaktadır. üçüncü
şahıs ise l5 yaşındadır ve Milas'a hicret etmiştir. Bu son iki gencin, münferiden
göç yaptıkları düşünülmektedir. Zira oldukça gençtirler; hatta çocuk denecek
yaşlarda bulunmaktadırlar.5 1

50

Çizelgesi.

Bk. Çizelge-7: Bodrumda Nüfus Hareketliliğine Esas Bireyin Hal

51 Bk- Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri;EK-II: Bodrum
Kazası "Ygklamg @efteri" Latin Harflerine Çevirisi; Çizelge-ı, aodru*do iıjr'
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d) Başka Memleketli olup Bodrum'da Yerleşik Olanlar:

Aslında Bodrumdaki nüfus hareketliliğini, sadece söz konusu 6 ay
zarfında, Bodrumda doğan ve ölenler ile Bodrum'a gelenler ve Bodrumdan
gidenler teşkil etmemektedir. Aynı zamanda daha önceki zamanIarda, söz konusu
"nüfusyokla'ması"ndan çokönce Bodrum'abaşkayerlerden gelip burayayerleşmiş
bulunan insanlar da vardır. Bunlaı "nüfus yoldaması" yapılmadan önce, belli
bir süredir Bodrumda oturuyor durumdadırlar. işte bu durumdaki, aslen başka
memleketli iken Bodrumlu olan şahıslar da, buradaki nüfus hareketliliğinin
göstergelerindendir.

Daha önce ölümler bahsinde söz ettiğimiz |2 yaşındaki vefat etmiş bir
çocuğun üvey babasının, "İstanbul"lu lakabıyla anılmasr, onun İstaırbuldan
Eodrumh daha önceki zamanlardagöç ettiğini, Bodrumda oturur hale geldiğini
göstermektedir. Yine aslen Keremeli olan bir şahsın, Eodruııı'a gelip belli bir
müddetten beri Eodrunı'da oturuyor iken, daha sonra buradan göç ederek
Milash yerleşmesini de, aynı anlamda belirtmek mümkündür.sz

a) NüF{JS F{AR.EKETıİıİĞİ İçİwonxİ ZüMRELER.İN MESI EK VE
İşınvrnRİ:

Bebek ve çocuklar hariç, nüfus hareketliliği içinde yer alan erkeklerin,
ölenlerinin sağ iken, yaşayanlarının ise günlük hayatında toplumda belli bir
mesleği icra ettikleri görülmektedir. Nüfus hareketliliği bağlamında toplam tr7

meslek sahibinin, "yoklama" işlemine tabi tutulduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan
1' inin mesleği tar afımızdan şim dilik okun amamrştır'

onların hangi meslekleri icra ettikleri ve toplumda ne gibi işlevleri
yetirme getirmeye çalıştıkları konusunu, nüfus hareketliliği kapsamında ele

alıp incelememiz önem taşımaktadır. Çünkü bireylea mekAn değişikliklerinde
veya bir yere göç ettiklerinde, kendileriyle birlikte mesleklerini veya zanaat|arını
da yanlarında götürmektedirler. Böylece onlar bu özellikleriyle, gittikleri yerlerin
veya bulundukları bölgenin, şehrin ve kasabanrn ekonornisine katla sağlamakta,
insanlarına hizmet etmektedirler.

o halde bu hususa dair oluşturduğumuz şu liste, onların mesleklerinin
niteliğini ortaya koymamıza, meseleyi daha iyi anlamamrzaveizah etmememize
yardrmcı olacaktır.

Harelcetliliğine Esas Bireyin Hal Çizelgesi,
52 Bk' Ek-l: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri; EK-II: Bodrum

Kazası "Yoklama Defteri'' Latin Harflerine Çevirisi; Çizelge-7: Bodrum'da Nüfus
Hareketliliğine Esas Bireyin Hal Çizelgesi.
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6 ,ğlık Süre Zarfında Nüfus Hareketliliğine Esas Gayr-İ Müslim Şahsın HaI
Durumu

Mesleği Lakabı oturduğu Durumu

sağ ölii

Geldiği Göç ettiği

ver verver

Bodrum Kazasr

bş

50

35

60

36

30

38

28

30

50

60

45

15

35

15

il

t2

Bakkal Yamalı oğlu

Değirmenci

Çoban

Kalkancı53

Kayıkçı

Değirmencisa

Berber

Dikici

.......çı

Hamamcı

Pabuçcı

Hamamcı55

Pabuçcı

- Kereme Kazası

^ Balat ovasr

Sisam adasr

Milas

Milas

Milas

x

x

x

x

x

Bağçıvan57

Keremeli"

Karas6

istanbullus8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BardakçP x 1

53 Biri 12 diğeri 3 yaşında iki oğlu ile (muhtemelen ev göçüyle) birlikte
54 Bir oğlu (muhtemelen eV göçüyle) birlikte.
55 Ölen gencin babasının mesleği.
56 Babasının lakabıdır.
57 Ölen çocuğun babasının mesleği.
58 Ölen çocuğun üVey babasının memleketi.
59 Ölen bebeğin babasının mesleği.
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Duhanci 35

Boyacı60 istaııköy adası '_ l6

12

Bu listeden de anlaşılacağıizere, Bodrumdaki nüfus hareketliliği içinde
yer almlş şahısların, toplumda hayatta iken çeşitli meslek alanlarında işlevlerini
yüriittükleri görülmektedir. Bu meslekler, l3 farklr alandadır. Nüfus hareketliliği
içinde biri okunamamış toplan 17 meslek erbabından söz edilmektedir.

Meslek sahipleri, bakkal, değirmenci (2 adet), çoban, kalkancı, kayıkçı
(2 adet ?), berber, dilcici, hamamcı (2 adet), pabuçcı (2 adet), bardakçı, duhancı'
b oy acı, b ağç ıv an olarak dikkat çekmektedirler.

Burada hatırlatılması gereken bir başka husus, nüfus hareketliliğine esas

bireylerden bazılarının, "nüfus yoklamasr''nda, mesleklerinden başka, özgün
lakaplarıyla da anılmış olmalarıdır. Bunlardan 2 kişinin lakabr, asrl memleketlerine
izafeten verilmiştir. onlaı aileleri veya kendileri Bodrum'da ikamet ettikleri halde,
geldikleri yerin, yani asıl memleketlerinin adlarıyla anılmaktadırlar. Bunlardan
birinin Keremeli, diğerinin de İstanbullu şeklinde lakaplarıyla anılması söz
konusudur. Bunların dışında, nüfus hareketliliği içindeki bazı şahısların da,
"kard've "yamalı" gibi lakaplarla anılmalarr dikkat çeken hususlardandrr.6l

SoNUÇ:

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Muharem başı- Cemaziyelahir
sonu 1254 l 27 Mart-Eylül 1838 tarihinde 6 aylık bir süre zarfinda, Bodrum
kazasındaki gayr-i Müslim reayanm nüfus hareketliliğini, Bodrumda ölenler
ve doğanlar ile Bodruırİa gelenler Bodrumdan başka yerlere hicret edenler
süslemektedir.

Altı ay zarfındaölenlerin ekseriyetini orta yaş grubu, onun ardından genç
nüfus teşkil etmektedir. ondan sonra da eşit oranlarda olmak uzere çocuklar ve
bebekler gelmektedir. En düşük oranda ölümler, yaşlı nüfusta olmaktadır. Daha
doğrusu öiüm ekseriyetle erken yaşlarda olduğu için, insanlar ihtiyarlaymcaya
kadar yaşamamaktadırlar.

Ölenlerin, bebekler ve çocuklar ile 15 ve l6 yaşındaki iki genç hariç, hepsi
hayatta iken belli bir meslekveya zanaaf sahibidirler. Altı aylık zaman diliminde

60 Ölen gencin üvey babasının mesleği.
6I Bk. Ek-I: Bodrum Kazası "Yoklama Defteri; EK-II: Bodrum

Kazası "Yoklama Defteri" Latin Harflerine Çevirisi; Çizelge-L: Bodrum|da Nüfus
Hareketliliğine Esas Bireyin Hal Çizelgesi.
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7
doğuınların saylsl (toplam 3 erkek) Ve oranl, ölümlerin saylsl (toplam 13 erkek)
Ve oranlna göre çok düşüktür. Altı ay içinde 13 erkek ölüm hadisesine karşılık 3

erkek çocuk doğum hadisesi gerçeldeşmiştir.

Bebek [0_23 aylılc (biri 1 yaşında diğeri B aylık ilci bebek)] ölüınlerinin
genel ölümlerin sayısına göre oranı o/o 15'4 civarındadır. Çocuk [2-M yaş (biri
11, diğeri 12 yaşında ilci çocuk)] ölümlerinin oranl, bebeklerde olduğu g1biyine o/o

15.4'tür. Genç nüfus ||5_34 yaş (biri 15, diğeri 16, bir diğeri 25 yaşında 3 geırç)]
ölümlerinin oranr ise o/o 23.}'tir' Geri kalan ölümlerde o/o39 oranı orta yaştaki
|35-59 yaş] erkeklere, o/o7,7'Si de yaşlı [60 ve izeri] nüfusa aittir.

Aynı süreç içinde dışarıdan Bodrum'a "ev göçü"yle gelen sadece bir aile
söz konusudur. Bodrumdan dışarıya ise daha çok "ev göçü" olmuş ve insan göç
etmiştir.

Bu bağlamda Bodrum, Sisam adasından 3 erkek üyeye sahip genç bir aile
yerleşmesine sahip olmuştur. Buna karşılık, yine 3 erkek üyeye sahip bir başka
aileyi Kereme kazasına, 2 erkek üyeli bir diğer genç aileyi de Milas'a "ev göçü"yle
göndermiştir. Bunların dışında Bodrum, 60 yaşında bir çobanı Balatovası'na, 15

yaşındaki bir genci Milas'a, 16 yaşındaki bir başka genci de İstanköy adasına
göçle göndermiştir. Dolayısıyla Bodrum'un, bu göçler nedeniyle Sisam adasr,
I(ereme kazası, Milas, Balatovasr ve İstanköy aelası gibi çevresindeki yerleşim
birimleriyle ilişkisi oimuştur.

Gerek yetişkinken ölenlerin, gerek göçle gelenlerin, gerekse gidenlerin
çocuklar ve küçük yaştaki gençler hariç hepsi, çeşitli meslek sahibidirler. Şimdilik
okuyamadığııı;,ız 1'i hariç, bakkallık, değrmerıcilik, çobanlılc, kalkancılık,
kayıkçılılc, berberlik, dikicilik, hamcimcılık, pabuççuluk, bardakçılık, duhancılıle,
b ah çıu an cılık v e b o y a cılık bizzat nüfus h areketliliğini n içinde bulu nan ş ahrsların
yaptıldarı meslelder arasındadır.
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NüFUS HAREKETLİLiĞiNE NüFUS

ESAS MESLEK GRUPLARI

Aded Meslek

rrıRr'xrrririĞixr' Bses

YAŞ GRUPLARI

Adedi Yas srubu Göc

Gidiş

2608
2503
145
138
I 36/

335
230
128
116
2ts
212
1 1l

t4
13
31
1 0,8 (8 Aylık)

3 0.1 (0-1 avlık=Doğum)

28kişi l7yaşgrubu
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EK-I: Eodruın Kazası "Yoklarna Defteri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BoA),
KAMİI KEPECİ, NU:6422 (Birinci Krsrm), Belge Tarihi: Muharrem başı-
Cemaziyelahir L254 (27 Mart-|9 Eylül rB3B)
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EK-IN:

Bodrum l(azası "Yoklama Defteri" Latiır F{arfleriııe Çevirisi
(Varak:1a)

<Bi'is-i defter oldur ki,

MenteşA Sancağı'nda kAin BODRUM Kazasr'nda mütemekkin nüfüs_ı zükür-ı
re'AyAnın işbu bin iki yüz elli dört |1254) senesi Muharremü'l-harAm ğurresinden
sene_i merküme CemAziye'l-Ahir ğAyetine [[<adar altı [6] möh zarfinda doğan
ve ölen ve gelön ve gidenlerin YOKLAMA DEFTERidir ki, ber-vech-i öti beyön
olunur.
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[Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BoA), KAMİL KEPECI, Nu: 6422 (Birinci
Kısrm)l", Belge Tarihi: Muharrem başı-Cemaziyelahir |254 (27 Mart-|9 Eylül
ls3B)l

1 - 
6422nıımarada kayıtlı belge veya defterlerin ilkkısmı, ebat olarak

daha büyuk bir defterdir. ikinci kısmr ise, ilk kısımdakine göre ebat yönünden
daha küçük bir defterdir. Söz konusu numara altında belgelerin ilk kısmındaki
deftere göre ebat olarak daha küçük olan bu ikinci kısımdaki defterin üzerinde
8462 şeldinde bir numara kaydı vardır.

Başlangıçta birbirinden faldı olan bu iki ayrı kayıt (iki farklı kısrıı, ayrı
ayrı defterler Veya nüfus kayıtları iken), konuları yönünden Menteşe Sancağı
kazalarının nüfus durumlarını içerdiklerinden, sonraları birbirleriyle birleştirilip
6422 numara altında toplanmıştır. Dolayısıyla, Başbakanlık osmanlı Arşivi'nde
8462 numara geçerli olmayıp, 6422 numara geçerlidir.
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